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Natuurontwikkeling van z'ilte vegetatie binncndijks in Zeeland en Groningen

Voorwoord
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Samenvatting

Door de invloed van de mens is het areaal aan brakke natuur met overgangen tussen zout en wet afgeno-
men. Ter compensatie daarvan wordt op Iandelijk en provinciaal niveau gewerkt aan het heistel en uitbrei-
ding van natte natuur w.o. brakke gemeenschappen, zowel binnen- als buitendijks. De aanzet werd gegeven
door bet Natuurbeleidsplan ult 1990 met de daaraan gekoppelde Ecologische Hoofdstructuur (ENS). Hierin
wordt op Iandelijk niveau vorm gegeven aan bet realiseren van oa. een robtwste aaneenschakeling van dui-
zenden hectares natuurgebieden.
In dit afstudeerverslag zijn een 16-tal binnendijkse gebieden beschreven langs de kust in Zeeland en Gro-
ningen, waarvan een 3-tat gebieden met bestaande brakke gemeenschappen. Het recent voltooide (Ironinger
project Polder Breebaart is, voor zover bekend in Necierland, het enige binnendijkse project waarbij natuur-
ontwlkkeling plaatsvmdt onder invloed van een (gedempte) getijdenwerking. Het succes van natuurontwik-
kelingsprojecten is afliankelijk van de mate waarin aan een aantal milieukundige en ecologische randvoor-
waarden kan worden voldaan.

Op basis van groot- en kleinschalige inrichtingsmaatregelen wordt gestreefd naar het realiseren van, binnen-
dijks gelegen, bnikke gemeenschappen als verlengstuk van het buitendijkse kweldermilieu. Dat gebeurt in
combinatie met een gericht water- en begrazings-/maaibeheer. Voor dit doel worden Iandbouwpercelen aan-
gekocht waarvan de fimctie worth gewijzigd van Iandbouw naar natuurontwikkeling.
Voor het reatiseren van brakke gemeenschappen vormt de kwelintensiteit een belangrijke factor. Om de in-
vloed van de kwelintensiteit Ic vergroten, natuurontwikkeling te versterken en nadelige effecten t.a..v. de
landbouw te beperken worden, afhankelijke van het project, verschillende groot- en kleinschalige maatrege-
len uitgevoerd of zijn recent uitgevoerd. Do rnrichtingsmaatregelen kunnen globaal worden onderverdeeld in
grondverzet en waterhuishoudkundige maatregelen.
Het gewenste streefbeeld worth bepaald door realisatie van overgangen tussen zilte pioniervegetaties, meer-
jarige vegetaties en brakke nngte, waarbij bet accent in meer of mindere mate worth gelegd op ontwikke-ling
van brakke half.natuurlijke prioritaire natuurdoeltypen Zk-3.2 (brak watergemeenschap) en Zk-3.3 (zou-te
en brakke ruigte en grasland).
Op grond van recente monitoringsgegevens, kort ná inrichting,, van bet Zeeuwse project de Pninje kan voor-
zichtig worden vastgesteld dat de zilte natuurontwikkeling snel inspeelt op de nieuwe situatie.
Vanwege een te korte evaluatieperiode kan op dit moment nog niet worden vastgesteld of de doelsteflingen,
zowel in kwantitatiefals kwalitatiefopzicht, op de lange termijn gehaald zullen worden. In abiotisch opzicht
zijn voor een aantal projecten ná inrichting Imelpunten geconstateerd. Het succes van natuurontwikkeling
relateren aan de vestiging van doelsoorten met weinig areaal aan zilte graslanden is niet wenselijk.

Om Iandbouw en natuur duurzaam naast elkaar te laten bestaan, worden ter voorkoming van schade aan na-
burig gelegen landbouwpercelen verschillende maatregelen uitgevoerd. Doze maalregelen hebben vooral be-
trekking op de waterhuishouding en het beperken van overlast door akkeronkruiden (m.n. Akkerdistels).
Aangezien bet economisch rendement van Iandbouwkundige activiteiten in de toekomst venter zal afliemen
liggen hier kansen voor (zilte) natuurontwikkeling in relatie tot agrarisch natuurbeheer. Functiewijziging van
Iandbouw naar natuur geschiedt in aanleg op basis van vrijwilhigheid. In de praktijk kunnen natuurontwik-
kelingsprojecten stagneren of in omvang worden beperkt doordat percelen filet tijdig kunnen worden ver-
worven.

Het succes van de beschreven binnendijkse maatregelen is niet alleen aThankelijk van de mate van herstel
van de abiotische condities. Dispersie van zaad door vogels, wind en eventueel aanwezige zaadbanken draagt
waarschijnlijk niet in voldoende mate bij aan bet herstel en uitbreiding van zitte vegesatie. Het is daarom
aannemelijk dat 7aden binnendijks voornamelijk verbreid zullen worden door water. Aangezien de beschre-
yen projecten streven naar de dynamiek van het buitendijkse kweldermilieu is onderzocht welke invloed
getijdenstroming heeft op de ontwikkeling van een kweldervegetatie. Daartoe is op bet oostelijk deel van
Schiermonnikoog onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een natuurlijke kweldervegetatie. Voor een
vijftal successiestadia (transecten) vari&end in Ieeftijdopbouw (jaar van ontstaan) en hoogte to.v. NAP, zijn
din.v. 10 kunstgrasmatjes per transect periodiek de zaadvangsten bepaald voor een 13-tal kweldersoorten.
Door bet verschil in irnmdatiefrequentie en successiestadium worth elk transect gekarakteriseerd door sped-
fieke zilte plantensoorten.. Het totaal zaadaanbod per soort correleerde met de aanwezigheid en dominantie
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van kweldersoortcn op de betreffende transecten. Dit wijst meer op een lokale verbreiding van zaad door de
plaatselijke vegetatie dan door aanbod van zaad tilt het "voodand" en of andere successie-stadi& Daamaast
kunnen zaden van hoge naar lage delen en vice versa en tussen transecten onderling door waterstromingen
worden verbreid door getijdenslromingen, eventueel versterkt door windrichting en -kracht. Dispersie van
zaden van bron- naar doelgebied is mede aThankelijk van het drijfvermogen, zaadaanbod en de inun-
datiefrequentie.

Vervolgens is onderzocht wat de kansen zijn voor herstel/ontwikkeling van kweldervegetatie binnendijks
zonder dat er sprake is van getijdenwerking. Voor de kans dat zilte soorten zich kunnen vestigen en uitbrei-
den kan onderscheid worden gemaakt tussen gebieden die "kaal" worden opgeleverd en gebieden waar nog
(op beperkte schaal) zilte soorten aanwezig zijn. Vanuit de (nog) aanwezige standplaatsen kan do vegetatie
zich ontwikkelen door lokale zaadproduktie. Veibreiding van zaad door vogels (en wind) kan ccii ml spelen
voor vegetatietypen op do hoger gelegen delen die zelden of noolt in contact komen met bet oppervlakte-
water. Met name voor nieuwvestiging van soorten is het wenselijk om zaden en losliggende vegetatieve de-
len uit bet buitendijkse kweldergebied te verzamelen om deze vervolgens in het doelgebied te verspreiden.
Tevens bestaat de mogelijkheid om vee via de zeedijk te laten foerageren tussen de buitendijkse kwelder en
bet binnendijkse gebied waardoor kwelderzaden indirect via keutels kunnen worden verspreid.
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Summary

The area of brackish nature with salt-to-fresh gradients has diminished by humane influence. To compen-
sate for that, national and provincial departments are working on the restoration and expansion of wet na-
ture, including halophytic communities inside as well as outside the seawalls. The starting point was the
"Natuurbeleidsplan" (Nature Policy Plan, 1990) with linked to that the "Ecologische Hoofdstnictuur" (Eco-
logical Main Sinicture). On an national level this sinicture describes the realization of a system of inter-
connected areas of thousands of hectares of nature.
In this thesis 16 areas inside the seawalls along the coast in Zeeland and (ironingen are described, among
which 3 areas with existing halophytic communities. The recently finished project Polder Breebaart in Gro-
ningen is, as far as is known in the Netherlands, the only project inside the dikes in which nature develop-
ment occurs under the influence of a (reduced) tidal amplitude. The success of nature development projects
depends on the extent to which a number of environmental and ecological preconditions can be met.

On the basis of large-scale and small-scale cultivation measures, the realization of halophytic communities
inside the seawalls as an extension of the salt-marsh environment outside the seawalls is aimed at. That hap-
pens in combination with management strategies focused on abiotic conditions such as groundwater levels
and —composition, and structuring the vegetation bij mowing or grazing. To this end agricultural fields are
acquired and transformed into nature development areas.
In order to realize halophytic communities, the seapage intensity of salt water is an important factor. De-
pending on the project, several large-scale and small-scale measures are taken or have been taken recently to
enlarge the influence of the seapage intensity, to reinforce nature development and to reduce detrimental
effects on agriculture. The cultivation measures can be divided into topsoil removal, digging creeks and wa-
ter management measures.
The envisaged target is determined by realization of gradients between halophytic pioneer communities, pe-
rennial communities and brackish tall communties. The emphasis is laid on the development of brackish se-
mi-natural target communities Zk-3.2 (brackish water community) and Zk-3.3 (saline and brackish grass-
land).
Recent monitoring of the project de Prunje in Zeeland, shortly after its completion, suggests that the saline
nature development responds rapidly to the new situation.
Because of a too short evaluation period it is not possible at this moment to ascertain if the aims, both in
quantitative and qualitative respect, will be reached in the long term. From an abiotic point of view proble-
matic aspects have been found for a number of projects after design. It is not advisable to relate the success
of nature development to the establishment of target species with a small area of saline grasslands.

In order to allow the coexistence of agriculture and nature, several measures are taken to prevent damage to
the adjacent agricultural fields. These measures mainly include the water management and the reduction of
arabic weeds (especially creeping thistles). As the economic output of agricultural activities will be further
reduced in the future, chances exist for (saline) nature development in relationship with agricultural nature
conservation. In principle, changes in function from agriculture to nature take place on a voluntary basis.
Nature development projects can stagnate or be reduced, because fields cannot be acquired in time.

The success of the described measures inside the seawalls not only depends on the extent of restoration of
the abiotic conditions. Seed dispersal by birds, wind and seed banks present probably do not contribute
enough to the restoration and spread of halophytic vegetation. Therefore one can assume that seeds inside
the seawalls will mainly be dispersed by water. As the described projects aim at the dynamic of the salt-
marsh environment outside the seawalls, the influence of tidal movement on the development of a salt-
marsh vegetation has been examined. To that end research into the development of a natural salt-marsh ve-
getation has been conducted on the eastern part of Schiennonnikoog. For five successional stages (tran-
sects), the seed deposition have periodically been determined for 13 salt-marsh species by means of ten
traps made of astroturfs. These transects varied in age structure (year of origin) and elevation in relation to
Dutch Ordnance Level. Because of the difference in inundation frequency and succession stage, each tran-
sect is characterized by specific halophytic plant species. The total number of seeds per species correlated
with the presence and dominance of salt-marsh species at the transects concerning. This is more indicative
of seed dispersal from the local vegetation than by seed originating from the "foreland" and or other suc-
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cessional stages. In addition to this, seeds can be dispersed by tidal movements from high to low paris and
vice versa and between transects by streams, possibly reinforced by wind direction and wind-force. Seed
dispersal from source area to target area also depends on the floating capacity, nwnber of seeds and the
inundation frequency.

Then the chances for restoratioa/development of salt-marsh vegetation inside the seawalls without the pre-
sence of tidal action have been examined. For the chance that halophytic species can establish themselves
and spread, areas can be divided into those which are delivered bare and those where (on a small scale)
halophytic species are present. From the habitats which are (still) present, the vegetation can develop through
local seed rain. Seed dispersal by birds (and wind) is especially important for plant communities on the hig-
her parts, which are seldom or never exposed to the surface water. Especially for new establishment of spe-
cies it is advisable to collect seeds and loose vegetative parts from the area outside the seawall and then cbs-
perse these in the target area. There is also the possibility to let cattle forage via the seawaH between the salt
marsh and the area inside the seawall, as a result of which seeds of salt-marsh species can be dispersed in-
directly via droppings.
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Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Grornngen

1 Probleemstelling en

1.1 Inleiding

In de afgelopen 10 jaar is een maatschappelijke bewustwording ontstaan voor de noodzaak van herstel van
brakke natuur, vanwege de bijzondere dynamiek van brakke ecosystemen die als gevoig van menselijke in-
grepen zijn verstoord of verdwenen.
Anno 2000 bestaat 11% van het land- en wateroppervlak in Nederland uit estuaria, in 1350 was dii nog ruim
30°!.. Ruim 9°!. van de 1 1% wordt ingenomen door zoute getijdenwateren in de Waddenzee, Ooster- en
Westerschelde en Dollard (Hobbelen & Lenselink, 2000).

1.1.1 Aanpak via overheidsbeleid

Projecten in het kader van natuurontwikkeling van ecosystemen aan de kust zijn thans in ontwikkeling:
lokale verwijdering van de buitenste duinenrij in Noord-Holland, herstel van voormalige zoute moerassen in
zomerpolders in Noord-Friesland en herstel van binnendijkse halofytische gemeenschappen in Zeeland. In
de duingebieden is het dod om gemeensehappen van strandvlaktes te doen ontstaan in bestaande natuur-
reservaten. In de kleigebieden is het dod herstel van gemeenschappen van kwelders die direct beTnvloed
worden door zout kwelwater (binnendijks) of zout getijdenwater (buitendijks). Bij de laatste gevallen is de
terugjeer van omstandigheden inbegrepen die al bestonden voor het intensiveren van de landbouw.
In het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van LNV ult 1990 is het concept van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) geIntroduceerd waarmee vorm wordt gegeven aan het realiseren van een netwerk van
natuurgebieden in Nederland (LNV, 1990). In dit plan wordt het accent gelegd op 'Duurzame instandhou-
ding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden'. Provincies zijn verantwoorde-
lijk voor nadere invulling en begrenzing van de EHS. In het Natuurbeleidsplan wordt in het kader van de
EHS gestreefd naar een sainenhangend netwerk tussen kemgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ro-
buuste verbindingszones.
In Europees verband wordt gewerkt aan een veel groter ecologisch samenhangend netwerk "Natura 2000",
waarvan de EHS in Nederland deel uitmaakt. In de uitwerking van het NBP wordt in samenhang met de
realisatie van de EHS voor de reglo's in Nederland een groot aantal natuurdoeltypen beschreven.
Aanvankelijk richtte de EHS zich op terrestische natuur, waardoor de aandacht voor natte, en dus ook zout-
zoet overgangen, enigszins onderbelicht is gebleven (Lenselink & Gerits, 2000). Vanwege de bijzondere dy-
namiek en het kwetsbare karakter van brakke, natte natuur, heeft een aantal natuurdoeltypen, op grond van
(inter)nationale verscheidenheid en natuurlijkheid, prioriteit gekregen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het grootschalige Zeeuwse binnendijkse natuurontwikkelingsproject langs de
zuidkust van Schouwen, waar ontwikkeling van brakke pnoritaire natuurdoeltypen wordt gerealiseerd, zie
foto 1. Dii gebied wordt beschouwd als een kerngebied in de EHS van Nederland, zoals is uitgewerkt in het
Natuurbeleidsplan.

Ook in het kader van o.a. provinciale natuurbeleidsplannen en het project Deltanatuur wordt vorm gegeven
aan natuurontwikkelingsprojecten. Deze projecten vormen een aanvulling op de reeds begrensde natuurge-
bieden in de EHS.
Voor het verlies aan natuurwaarden in o.a. de Provincie Groningen heeft het ministerie van LNV een fonds
ingesteld, waaruit de aankoop (en inrichting) van landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling ge-
f.nancierd kon worden. Het betreft hier met name landbouwpercelen die door het kwelwater zodanig zijn
verzilt, dat een optimale zoetwatervoorziening door het waterschap niet te realiseren is (Van Duin & Dij-
kema, 2002a en 2002b). Door aankoop en inrichting van een aanial viak langs de kust gelegen binnendijkse
gebieden ("ecologisch lint") willen de Stichting Het Groninger Landschap en de Vereniging Natuurmonu-
menten de ontwikkeling van natuurgebieden, met aandacht voor brakke gemeenschappen , bewerkstelligen.
Daarnaast wordt o.a. in het kader van het project Deltanatuur, een samenwerkingsverband van verschillende
overheden en maatschappelijke organisaties, gestreefd naar de aanleg van ongeveer 3000 ha natte natuur in
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het mondingsgebied van Rijn en Maas (Vista landscape and urban design & Royal Haskoning, 2002). Finan-
ciering geschiedt hier op basis van zogenaamde ICES-gelden.

Foto 1. Binnendijkse zilte natuurontwikkeling ná inrichting van het deelgebied I van het Zeeuwse project de
Prunje, onderdeel van het Zeeuwse megaproject langs de zuidkust van Schouwen. Grote delen in de omge-
ving van het open (kwel)water worden gekoloniseerd door nieuwvestiging van pioniersoorten als Zeekraal
(Salicornia spp.). Opname dateert van september 2003.

In 2000 waren 167 projecten bekend in Nederland die gericht zijn op herstel van (delen van) zoet-zout
overgangen (Lenselink & Gerits, 2000), waarvan eenderde reeds is uitgevoerd. Een deel hiervan betreft her-
stel of uitbreiding van binnendijks gelegen brakke gebieden (tabel I).

Tabel 1. Aantallen hersteiprojecten tussen 1990 en 2000 van estuariene gradienten, binnendijkse brakke ge-
bieden, slufters en visintrek in de planfase, in uitvoering of intussen gerealiseerd (Lenselink & Gerits,
2000). Het totaal aantal is uitgedrukt in een percentage van de 167 bekende projecten.

Planfase In uitvoering
of gerealiseerd

Totaa1 aantal
(%)

Estuariene gradienten 61 29 90 (54%)
Binnendijkse brakke gebieden 39 26 65 (39%)
Slufters 1 4 5 (3%)
Visintrek 5 2 7 ( 4%)

Tal van kieme en middeigrote, maar ook enkele zeer grote projecten, zoals het Zeeuwse Milieuplan, gericht
op de zuidkust van Schouwen, zijn thans in uitvoering of zijn recent gereed gekomen.
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1.2 Zoet-zout gradiuteu

Natuurontwikkeling ten aanzien van herstel van zoet-zout gradienten richt zich voornamelijk op ccii aantal
Ic onderscheiden ecosystemen:

I. Estuariene gradienten
2. Binnendijkse brakke gebieden
3. Slufters

Dit onderzoek ncht zich specifiek op natuurontwikkeling in binnendijkae (brakke) gebieden langs de kust
in Zeeland en Groningen.
Een klein dccl van de huidige bunnendijkse brakke gebieden heeft ccii natuurfunctie, de rest heeft ccii land-
bouwkundige bestemming.

1.3 Natuurontwikkeling in binnendijks gelegen gebieden in Groningen en Zeeland

1.3.1 Dccl van de projecten

Zeeland
Door bet uitdiepcn van de Wcsterschelde is bet areaal aan brakke gemeenschappen afgenomen. Ter corn-
pensatie van bet verlics van deze natuurwaardcn wordt aan de rand van de Westerschelde, bunnen het Na-
tuurherstclprograrnma Westerschelde, binnendijks ccii aantal gebieden ingencht overcenkomstig de dyna-
miek van bet buitendijkse kweldergebied. Ecn bclangrijke voorwaarde hierbij is dat de aanwezigc natuur-
waarden door de te nemen maatregclen filet aangetast mogen wordcn.
In bet plan "Tureluur" worden natuurontwikkelingsplannen beschreven voor bet Oosterscheldegebied (Bu-
reau Waardenburg, 1990). Door herverkavelingen na de watersnoodramp van 1953 cii ccii veranderde water-
huishoudung is het areaal aan brakke watersystemen afgenomen. Vcrgroting van de fluctuatles in het zout-
gehalte door ccii verlaging van bet pcilregime en eutrofiering door afspoeling van nutriëntcn hebben hier ann
bijgedragen. In dit plan worden de huidige natuurwaarden, knclpunten en kansrijkc situaties voor natuur-
ontwikkeling rondom de Oosterscheldc geinventariseerd (Beijeisbergen & Dc Maat, 1996). Het zwaartepunt
van dit plan ligt op de binncndijkse projecten. Dc Ooster- en Wcsterschelde zijn begrensd als kemgebied
van de EHS.
Bovcnstaande plannen hebbcn uiteindelijk geresulteerd in ccii aantal reeds voltooidc en tockomstige natuur-
ontwikkelungsprojecten in binnendijks gelegen Zecuwse gebiedcn. Veelal hcbbcn dc projecten ecologisch
hcrstcl tot dccl, vaak in samenhang met verbetering van de waterhuishouding (watcrkwaliteit en -kwan-
titcit).

Groningen
Dc Stichting Het Groninger Landschap en de Vereniging Natuurmonumcnten hebben als docistelling bet in-
standhouden, herstel en verder ontwikkclcn van de aanwczige (zilte) natuurwaarden in de provincie Gro-
ningen. Om dc verzilting van landbouwpercelen Ic voorkomen, is destijds bet Zoetwateraanvocrplan oniwik-
kcld (Van Duun & Dijkema, 2002). Hierdoor is veel karakteristicke zilte vegetatie verloren gegaan. Ter corn-
pensatie van bet vcrlies ann zilte natuurwaarden is in 1994 ccii convenant afgesloten door bet Waterschap
Hunsingo en de Stichting Het Gronunger Landschap, mede namens de Vereniging Natuurmonumcnten (Van
Duin & Dijkema, 2002a en 2002b). Om bet herstel van zout-zoet ovcrgangen binncndijks te bevorderen zijn
in bet verleden en recent ccii aantal landbouwpercelen aangekocht. Binnen afzicnbare tijd zullen dc nieuw
verworven terreincn worden mgericht en samen met de huidige zilte natuurgebicden worden bcheerd door
de Stichting Het Groninger Landschap of de Verenigung Natuurmonumenten.

Het belcid ten aanzien van dc projectcn in Gronungen en Zeeland is crop gericht om de bmnendijkse natuur-
gebicden aansluitung Ic geven met de buitendijks aanwezige floristische en avifiwnistiscbe natuurwaarden.
Afliankclijk van bet project is versterking van andere natuurwaarden en/of recreatiemogelijkbeden ccii Se-
cundaire doelstcllung of ccii ondergeschikt dccl.
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1.4 Zilte binaendijkse vegetatie

Voor het bepalen van het sireefbeeld, wordt voor een aantal binnendijks gelegen natuurontwikkelingspro-
jecten in Zeeland en Grornngen bet accent gelegd op o.a. (gedeeltelijk) herstel of uitbreiding van zout-zoet
overgangen met de daaraan gekoppelde brakke gemeenschappen, overeenkomstig het buitendijkse kwelder-
milieu.
Tot de zilte plantengemeenschappen behoren o.a. de Zeekraal- en Zeeasterklasse. Dc zeer soortenarme Zee-
kraalklasse (Thero-Salicornieta) omvat pioniergemeenschappen met als belangrijkste vertegenwoordigers
Lang- en Koitarige zeekraal (resp. Soiicornia procwnbens en Salicornia europaea) en Schorrenkruid
(Suaeda maritima), behorend tot de Ganzenvoetfamilie (Schaminée et aL, 1998). Langs de vastelandkust
van Groningen en Friesland, bet Waddengebied en bet Deltagebied komt deze gemeenschap algemeen voor.
Waar de saliniteit lager is, bestaat de mogelijkheid voor andere plantengemeenschappen om zich te vestigen.
Dc Zeekraalklasse kan in de successie opgevolgd worden door de Zeeasterklasse.
Dc Zecasterkiasse (Asteretea tripoli,) omvat merendeels ovcrblijvende pioniergemeenschappen. Deze wor-
den vooral gedomineerd door Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima), Schorrenzoutgras (Triglochin
maritima) en Zeeweegbree (Plantago maritima). Binnendijks komen de gemeenschappen voor op laaggele-
gen natte en zilte terreinen (o.a. in inlagen en kanenvekien, zie par.1 .6) achter de hoge zeedijken, op plaat-
sen die direct of indirect onder invloed staan van zout of brak water.
Door gericht (extensief) maai- en/of begrazingsbebeer door vee en begrazing door ganzen, kunnen hier pio-
niervegetaties, lage en hoge graslandvegetaties en struweel in een gevarieerd patroon naast elkaar voorko-
men en neemt de diversiteit aan vegetatie toe. In Appendix 4 wordt een globaal overzicht gegeven van de in-
vloed van begrazing en successie op (zilte) gemeenschappen.

13 Fcologische randvoorwaarden veer bet heratel van zilte vegetatie

Het succesvol laten verlopen van natuurontwlkkelingsprojecten kan gevolgen hebben voor de landbouw,
natuur en ecologic, veiligheid en waterhuishouding.

1.5.1 Abiotischecondities

Sommige hersteiprojecten worden thans uitgevoerd door bet verwijdcren van de toplaag (ontgrondcn). Door
deze maatregel wordt zowel bet hoge nuthentengehaltc gereduceerd als een toename van de kwelintensiteit
bewerkstelligd, waarmee gocde groeiconditics voor pionierplanten worden gecreëerd (Van Til & Mourik,
1999).
Door plaatselijk bet maaiveld te vcrlagcn, wordt relief gecreecrd. Hierdoor worth de herverzilting van Iaag
gclegen delen bevorderd. Rcliëfrijke gebieden hebben in bet algemeen soortenrijkere vegetaties dan relief-
anne (Londo, 1997).

1.5.2 Veibreiding en vestiging zaden

Vegetatieontwikkcling in kweldergcbieden is afliankelijk van een aantal factoren. Dc aanwezigheid van
overgangen tussen hoge en lage delen in kweldergcbieden is voor een belangrijk dccl verantwoordelijk voor
de opbouw van kwelderecosystemen (Adam, 1990). Begrazing door vec en bet aantal inundaties zijn van in-
vlocd op de variatic in sooitenrijkdom (Bos, 2002). Begrazing door vcc bevordeit tevens gcschikte foera-
geergebieden voor kicinc planteneters, w.o. ganzen (01ff et a!., 1997).
Herstel van halofytiscbe gemeenschappen kan mede aThankelijk zijn van verbreiding van zaden afkomstig
van anderc gebieden. Voor gefragmenteerdc gebieden kan dit problemen opleveren. Studies hebben aange-
toond dat dispcrsie van zaden over kortc of langere afstanden plaats kan vinden (Rand, 2000; Geeitsema,
2000; Huiskes ef al., 1995).
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1.6 Milieukundige randvoorwaarden: gevolgen voor natuurontwikkeling voor Iandbouw, cultuur-
historic, veiligheid en waterhuishouding

Het succes van natuurontwikkelingprojecten hangt af van de mate waarin aan een aantal milieukundige en
ecologische randvoorwaarden kan worden voldaan.
Natuurontwikkeling in relatie tot zout-zoet overgangen in Nederland hangt voor cen groot dccl samen met
de waterhuishouding. Door herstel van binnendijkse brakke gebieden neemt de kwelintensiteit toe, wat na-
delige gevolgen kan hebben voor aangrenzende Iandbouwpercelen. De huidige economische ontwikkelingen
staan haaks op een mogelijke toename van het zoutgehalte binnendijks. Landbouwgrond wordt hierdoor
minder rendabel voor de tech van de gangbare gewassen. Dc invloed van de kwelintensiteit op landbouw-
gronden kan door (gedeeltelijke) aanpassing van de drainagesystemen of door ophoging van het betreffende
landbouwperceel worden beperkt. In sommige gevallen worden slecht renderende landbouwgronden aange-
kocht bij de inrichting van ecn natuurontwikkelingsgebied. Landbouwkundige activiteiten zijn weer van gro-
te invloed op natuurgebieden. Natuur(ontwikkeling) en landbouwkundige activiteiten beinvloeden elkaar,
met name in de overgangszone, vanwege wederzijdse hydrologische belangen. In deze zones bestaat de mo-
gelijkheid voor de teelt van zoutwatergewassen. Het duurzaam naast elkaar laten bestaan van (zilte) na-thur
en landbouw vraagt om een breed samenwerkingsverband tussen betrokken instanties en publiek. Door goe-
de communicatie en infonnatieverstrekking kan het draagvlak voor natuurontwikkelingplannen worden ver-
groot.

Voor het herstel van brakke watersystemen wordt binnen de milieukundige en ecologische randvoorwaarden
soms ook rekening gehouden met cultuurhistorische waarden. Dc strijd tegen het zeewater en de aanleg
en/of het herstel van dijken hebben in o.a Zeeland en Groningen een belangrijke ml gespeeld in natuuront-
wikkelingsgebieden. In binnendijks gelegen gebieden langs met name het Oosterscheldebekken liggen veel
laaggelegen, natte inlagen die, aThankelijk van het jaargetijde, deels onder water staan. Een mooi voorbeeld
hiervan zijn de inlagen gelegen aan de zuidrand van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duivenland (zie foto 2).
Deze gebieden hebben vaak veel overeenkomsten met het buitendijkse kweldermilieu. In deze binnen- (en
buitendijkse) gebieden werd in het verleden veen afgegraven en werd de klei gebruikt voor het ophogen van
dijken (Beijersbergen & De Maat, 1996). Dc afgegraven grond werd afgevoerd met ossenkarren, vandaar de
naam karrenvelden (Van Haperen Ct a!, 2000). Dc aldus ontstane natte, lage gronden werden benut als
(slechte) weidegrond door aanleg van een kleinschalig stelsel van evenwijdige greppels ter vermindering
van de wateroverlast en bevordering van de grasgroei (Beijersbergen & Dc Maat, 1996). Door de afgravin-
gen kwam de veiligheid van de aangelegde zeedijk in het geding. Ter bescherming tegen overstromingen
werd meer landinwaarts een extra dijk aangelegd, de zogenaamde inlaagdijk. Het gebied tussen de zeedijk
en de inlaagdijk wordt als inlaag aangeduid. In deze inlagen ontstonden, als gevolg van de lage ligging, fluc-
tuerende hoge waterstanden en zoute kwel, brakwatennoerassen met zout-zoet gradienten. Er ontstond een
grote diversiteit aan zilte vegetatie. Inlagen vormen in ornithologisch opzicht een aantrekkelijk gebied voor
tal van water- en broedvogels. Door herverkavelingen en veranderingen in de waterhuishouding (ontzilting)
t.b.v. de Iandbouw zijn in dejaren '50 en '60 de brakke gemeenschappen grotendeels verloren gegaan.
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Foto 2. Opname van cen inlaag langs de zuidkust van Schouwen. Het kwelwater stroomt vanuit de Ooster-
schelde onder de zeedijk door het gebied in. In de afgegraven delen komt het kwelwater aan de oppervlakte.
Dc roodbruine kleur in het landschap wordt veroorzaakt door de aanwezige Zeekraal (Soiicornia spp.)

1.7 Doelstelling

Dit afstudceronderzoek valt in twee delen uiteen, namelijk:

A) Literatuuronderzoek

Aan de hand van o.a. natuurbeleidsplannen, (concept)beheervisies en werkdocumenten zal een 16-tal pro-
jecten in kustgebieden in Zeeland en Groningen worden beschreven en geanalyseerd. De documentatie bevat
een weergave van de beschikbare informatie van projecten die thans in ontwikkeling zijn, recent zijn in-
gericht of op termijn uitgevoerd zullen worden. Een aantal projecten betreft gebieden met bestaande brakke
gemeenschappen, waarbij het accent deels wordt gelegd op aanpassing van het gevoerde beheer. Tevens
zullen enkele interviews met experts worden gehouden, om tijdens het onderzoek gerezen vragen te kunnen
beantwoorden.
Concrete aandachtspunten zijn o.a. gebiedsbeschrijving, natuurdoelen, inrichtings- en beheersmaatregelen,
monitoring en maatregelen t.b.v. de landbouw.

B) Praktisch onderzoek

Het uiteindelijke streetbeeld van de natuurontwikkelingsplannen bestaat uit het creëren van zout-zoet over-
gangen met de daaraan gerelateerde brakke gemeenschappen, overeenkomstig het buitendijkse kweldermi-
lieu.
Het natuurlijk kweldergebied op het waddeneiland Schiermonnikoog zal worden gebruikt als referentie voor
de beschreven binnendijkse natuurontwikkelingsprojccten die thans gaande zijn, dan wel recent zijn uitge-
voerd, aangevuld met literatuuronderzoek. Hierbij wordt het accent gelegd op de kans dat zilte soorten zich
kunnen vestigen en verbrciden zondcr dat er sprake is van getijdcnstromingen.

Zowel de milieukundige als ecologische aspecten komen aan dc orde. Bij de ecologische randvoorwaarden
staat de verbreiding van zaden centraal, oftewel de mogelijkheid dat plantensoorten zich vestigen die nict
meer in het gcbicd voorkomen. Bij de milieukundige randvoorwaarden gaat de aandacht o.a. ult naar ver-
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rilting, deels als abiotische voorwaarde voor de vestiging van halofytische planten, maar vooral ook als
probleem voor naburige Iandbouwpercelen.

1.8 Vmgatelling

Vanuit deze doelstellingen zullen in dit onderzoek de volgende vragen centraal staan:

a) Op welke wuze word! vorm gegeven aan he! oniwikkelen van toekomstige zilte vegetaties binnendyks in
kusigebieden in Zeekmd en Groningen?

b) Wa! zips, o.a vanwege de invloed van zoute kwel in landbouwpercelen, de mogeljkheden om landbouw
en naz'uur duurzaam naat elkaar te laten bestaan?

c) Welke ecologiwhe mechanLsmen dragen by aim de ontwikkeling van een naiuurlj/ke kweldervegetalie en
hoe draagt deze kennic by aim he! herstel en de ontwikkeling van zilte vegetaties in binnend!jkse natuur-
ontwikkelingsprojecten?

1.9 Leeswijzer

Het afstudeerverslag wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste deel worden de projecten op basis van
Iiteratuuronderzoek en op grond van de in paragraaf 2.1 beschreven criteria geinventariseerd en beschreven
in het onderdeel resultaten (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 (discussie/conclusie) zullen de eerste twee onder-
zoeksvragen (a) en (b) worden beantwoord. Voor ccii beschrijvung van de geinventariseerde projecten, zie
bijiagen I t/m 4, waarbij dm.v. voetnoten wordt verwezen naar de aangehaalde natuurbeleidsplannen, (con-
cept)beheervisies en werkdocumenten. In een aantal gevallen zgn delen uit de betreffende tekst overgeno-
men. In bijiage 5 is een lijst met contactpersonen opgenomen.

In het tweede en praktische dccl (hoofdstuk 5 tIm 8) zullen de resultaten (hoofdstuk 7) van het ecologisch
onderzoek op het eiland Schiermonnikoog worden gepresenteerd. In het onderdeel discussie/conclusie
(hoofdstuk 8) zal aan de hand van de verkregen resultaten de derde onderzoeksvraag (c) worden beant-
woord.
In hoofdstuk 9 wordt getracht de uitkomsten hiervan terug tie koppelen naar binnendijkse natuurontwikke-
Iingsprojecten gencht op herstel dan wel uitbreiding van zilte vegetatie.

In het versiag wordt cci' aantal malen verwezen naar de appendices 1 t/m 3. In appendix I zijn globaal de
kenmerken van natuurdoeltypen weergegeven. Dc geinventariseerde zilte plantensooiten kunnen globaal
worden verdeeld in drie vegetatieklassen met de respectievelijke verbonden, kensoorten en overige soorten.
Deze zijn weergegeven in appendix 2. In appendix 3 wordt verwezen naar de invloed van beweiding en suc-
cessie op (zifte) plantengemeenschappen. Voor de nomenclatuur van plantensoorten is uitgegaan van de we-
tenschappelijke benaming. Hlcrbij is uitgegaan van de nomenclatuur volgens Heukels' flora van Nederland,
fl editie, 1996 (Van dci Meijden, 1996). Voor een verwijzing naar de Ncderlandse benaming worth ver-
wezen naar appendix 4.
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2 Matenalen en methoden

2.1 Selectiecriteria van de projecten

Voor bet afstudeeronderzoek zijn de onderzochte projecten in Zeeland en Groningen geselecteerd aan de
hand van de volgende criteria

1. Beschikbaarheid van relevante informatie over de projecten.
2. Bestaande gebieden met zilte natuurwaarden en nicuw te ontwikkelen projecten.
3. Zowel grote (Gebiedsvisie voor de zuidkust van Schouwen) als kIeine projecten.
4. AandaCht voor ontwikkeling van zilte vegetatie

2.2 Beschrijvingen van de projecten

Voor het beschrijven van de geinventariseerde projecten in bet onderdeel resultaten (hoofdstuk 3) wordt
uitgegaan van de volgende aspecten:

a) Fluidige situatie
b) Knelpunten
c) Doelstelling/streefbeeld
d) Natuurdoeltypen
e) Inrichtingsmaatregelen
f) Beheersmaatregelen
g) Monitoringsplan
h) Resultaten monitoring
I) Maatregelen t.b.v. de landbouw

Per aspect wordt de relevante informatie van de verschillende projecten beschreven. Dc beschrijvingen van
de projecten zijn weergegeven in de bijiagen I t/m 4.

2.3 Natnurdoeltypen

Voorafgaand aan de inrichting van natuurontwikkelingsprojecten worden de ontwikkelingsmogelijkheden
van het plangebied, afhankelijk van de gewenste biotische en abiotische processen, vertaald in een streef-
beeld. In bet Handboek Natuurdoeltypen in Nederland (Bal et aL, 1995) wonlen deze sireetbeelden gespeci-
ficeerd in natuurdoeltypen met de daaraan gerelateerde doelsoorten. Een natuurdoeltype is een in bet natuur-
beleid nagestreefd type ecosysteem dat een bepaakle biodiversiteit en een bepaalde mate van natuurlijkheid
als kwaliteitskenmerken heeft (Bal ci aL, 2001). Dc voor dit onderzoek relevante zilte aquarLwhe en terres-
tische natuurdoeltypen, w.o. de in paragraaf 1.4 bcschreven zilte vegetaties, vallen onder de half-natuurlijke
natuurdoeltypen: Zk-3.2: brak watergemeenachap en Zk-3.3: zoute en brakke niigte en grasland. Voor
een vertaling van dit laatste natuurdoeltype naar een gangbare natuurlijke situatie, zie foto 3. Dc vegeta-
tiesamenstelling van brakke gemeenschappen beperkt zich echter niet alleen tot bet genoemde natuurdoel-
type. Per project nullen de gegeven natuurdoeltYpen worden geTnventariseerd met (eventueel) de bijbeho-
rende vegetatie op bet niveau van verbonden. Nieuwe inzichten hebben cc overigens toe geleid dat in 2001
een geheel herziene versie is veischenen, waarbij de tot dan toe gehanteerde 132 natuurdoeltypen zijn omge-
vormd tot het huidige aantal van 92 (Bal ci a!., 2001). In de herziene versie zijno.a. de al eerder genoem-
de natuurdoeltypen Zk-3.2 en Zk-3.3 gewijzigd in resp. de natuurdoeltypen 3.13: brak stilatnand water en
3.41: binnendijks zilt grasland. Voor de beschrijving van natuurdoeltypen wordt in de beschikbare docu-
mentatie veelal verwezen naar het handboek uit 1995. In deze rapportage wordt daarom uitgegaan van bet
Handboek Natuurdoeltypen in Nederland uit 1995 (Bal ci aL, 1995). Daar waar bet doelsoorten betreft, zal
tevens naar de hernieuwde natuurdoeltypen worden verwezen. Voor ecn naderc uiteenzetting van de be-
schreven natuurdoeltypen wordt verwezen naar de handboeken uit 1995 en 2001.
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Foto 3. Een inlaag in Zeeland met karakteristieke zilte natuurwaarden behorend tot het natuurdoeltype Zk-
3.3: zoute en brakke ruigte en grasland. Foto: Kees de Kraker. Uit: Gebiedsvisie voor de zuidkust van
Schouwen, 1996.

2.4 Geselecteerde binnendijkse projecten

In tabel 2 zijn de 16 geselecteerde Zeeuwse en Groninger binnendijkse projecten weergegeven. Het project
Zuiderdiep ligt op het eiland Goeree-Overfiakkee, dat behoort tot de provincie Zuid-Holland. Gemakshalve
is dit project toegevoegd aan de Zeeuwse projecten. Dc projecten Inlaag 1887, Klutenpias en Feddema's
Plas betreffen gebieden met bestaande brakke gemeenschappen.
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Tabel 2. Geselecteerde binnendijkse projecten in Zeeland en Groningen.
SBB = Staatsbosbeheer; NM = Vereniging Natuurmonumenten; SGL = Stichting Het Groninger Landschap.

Provincie Zeeland Status Beheerder
(jaar van uitvoering)

1. Zuidkust van Schouwen, deelgebied
I i/rn 3. "De Prunfe"

1,3: Ingericht als brakwatermoerasgebied
met brakke gemeenschappen

2: Idem, gedeeltelijk ingericht

SBB (1998- 2003)

SBB (plan)
2. Zuidkust van Schouwen, deelgebied

4t/rnll Landbouwpercelen. NM (plan)

3. Inlaag Siavenisse Ingericht als natuurontwikkelingsgebied
met natte, zoete natuurwaarden SBB (2002)

4. Scherpenissepolder Lngericht als natuurontwikkelingsgebied
met brakke gemeenschappen SBB (2001/2002)

5. Schakerloopolder Voornamelijk landbouwpercelen SBB (plan)

6. Den Inkel Voormalig defensieterrein SBB (plan)

7. Inlaag 1887 Bestaand brakwatergebied met brakke
gemeenschappen

NM (beheerplan)

Ellewoutsdijkpolder Ingericht als natuurontwikkelingsgebied
met brakke gemeenschappen

NM (2002/2003)

8. Rammekenshoek Natuurgebied en drie landbouwpercelen SBB (plan)

9. Zuiderdiep Natuurgebied en drie landbouwpercelen NM (plan)

Provincie Groningen Status Beheerder
(jaar van uitvoering)

1. Kiutenpias Bestaand brakwatergebied met brakke
gemeenschappen SGL (beheerplan)

2. Fedderna 's Plas Bestaand brakwatergebied met brakke
gemeenschappen SGL (beheerplan)

3. Uitbreiding Kiutenpias Landbouwperceel SGL (eind 2004)

4. Nieuw Lotven Landbouwperceel SGL (plan)

5. Deikum Landbouwperceel SGL (plan)

6. Breebaartpolder
Ingericht als natuurontwikkelingsgebied
met brakke gemeenschappen onder in-
vloed van getijdenwerking

SGL (1999-2001)

7. Ruidhorn (Emmapolder)
Ingericht als natuurontwikkelingsgebied
met brakke gemeenschappen NM (1999-2002)
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3 Resultaten

3.1 Algemeen

Op grond van de in paragraaf 2.1 genoemde selectiecriteria zijn 13 binnendijks gelegen projecten in Zeeland
en Groningen geunventariseerd op (gedeeltelijk) herstel of uitbreiding van zout-zoet overgangen met de daar-
aan gerelateerde zitte natuurwaarden. Tevens zijn 3 gebieden met bestaande brakke gemeenschappen gem-
ventariseerd.

Natuurontwikkeling vindt plaats in drie opeenvolgende stadia:

1. Scheppen van gunstige abiotische randvoorwaarden voor bet creëren van zout-zoet ovegangen om de
ontwikkeling van (zilte) vegetatie le bevorderen.

2. Vestiging/ontwikkeling vim plantensoorten door dispersie (win4 vogels en water) en/of uit zaadvoor-
raad (zaadbanken).

3. Ontstaan van natuurdoehypen met de daaraan gerelateerde plantengemeenschappen en doelsoorten.
Op basLs' van aantal!en en diversiteit aan doelsoorten kan worden vastgesteld in hoeverre bet doe! is be-
reiki.

in tabel 3 zijn de relevante natuurdoeltypen' (Bal et al, 1995) voor de Zeeuwse en Groninger projecten
samengevat Het totaal aan geinventariseerde plantengemeenschappen is per natuurdoeltype aangegeven. In
tabel 4 zijn per project de natuurdoeltypen met de daaraan gerelateerde plantengemeenschappen (verbon-
den) opgesplitst

label 3. Totaal aan gemnventariseerde natuurdoeltypen en de daaraan gerelateerde plantengemeenschappen.

Za wmø'm&s lra* w-
geasth

Zonk en hv'aL*eiengi&
Riedi
enm ftatsckraaIgri &1oen*gr .n,wth, d-

en aqvvdia
1as-st von
drzen*ld

Zk-3.1 Zk3.2 Zk-3.3 Zk-3A Zk-33 Zk-34 Zk-3.S Zk-3.1I

Rcfuaitics Readi RcbniSi5 Rc'aitics Rcfaaiti Rcfacntics Rcfcraities Rcfathes

Kikkerbeet-
verbond

Rsq-w'bd
Zenbliev* Mrosaaw%vEe-

wrb'
Verbcrd
Z- en Ge-
wasue

Glasulsaver-
yerbard

Verbaridwzn Kkejt
krwden Loc&-zaswkr-
Lk

Essen-kpen-
bos

Verbmd win
kIelne Fciniein-
frukkn

J'erbwtddrr
b-onawIem

—

Kwldergrsu-
wrbswi

R-verbaswi Kncçbdes-
vei*s

Kongnz-
verband

Zwnblad-verbas'd

ZiiwIha-
verbasid

Verbondvos, AsigeLi
rw

Verbcndkr
&oneggen

Ziiwrwiwxn
verbcnid

Verbovdwm .Svarken-
Wilgnbroek-niwekn

irb4 von Zilie
sth

dBman-wZi*wH
1 Voor natuumntwlkkeling van 7lte vegetatie binnendijks zijn met name natuurdoeltypen Zk-3.3: zoute en brakke
ruigte en graslaad en Zk-3.2: brak watergemeenscbap van belang (Bat eta!., 1995). De natuurdoeltypen zijn vooral
toegespitst op aquatische, resp. terrcstrische zilte vegetatic. Het Heen- en Zilvcichoon-verbond vinden we op wet tot
matig brakke standplaalsen waar de invloed van getijden gering is. Dc overige natuurdoeltypen betrefl'en watergemeen-
schappen of vegetaties niet specifiek gericht op zilte milieus (Schaminée et aL, 199*). In het Handboek Natuurdoekypen
van 2001 (Bal et aL, 2001) zijn os. de natuurdoeltypen Zk-3.2 en Zk-33 vervangen door resp. 3.13: brak stilstaand
water en 3-41: binnendijks zilt grasland, waarbij doetsoorten die afliankelijk zijn van getijdenstromingen onthreken

(zicap I).
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De geTnventariseerde projecten richten zich op het ontwlkkelen van half-natuurlijke natuurdoeltypen. Hier-
voor is actief beheer nodig dat gericht is op het beinvloeden van abiotische en biotische omstandigheden,
w.o. waterpeilsturing en maai- en begrazingsbeheer. In appendix I zijn globaal de kenmerken van genoemde
natuurdoeltypen weergegeven. Voor de respectievelijke zilte natuurdoeltypen zijn tevens de doelsoorten ver-
meld. Het gewenste streefbeeld iii inrichting van de projecten omvat deels zilte plantensoorten, die globaal
kunnen worden verdeeld in drie vegetatiekiassen, Lw. Zeekraal-, Zeeaster- en Weegbreeklasse. Elke kiasse is
onderverdeeld in één of meerdere plantengemeenschappen (verbonden). Deze zijn in appendix 2 weergege-
yen, waaibij elk verbond is opgedeeld in kensoorten en ovenge soorten. In de inrichtingsplannen wordt ge-
streefd naar de aanwezigheid van hoge en lage delen in de plangebieden, overeenkomstig de opbouw van de
buitendijkse kwelder. Deze factoren zijn samen met bet gevoerde begrazingsbeheer van invloed op de variatie
in soortenrijkdom, al dan niet door successie. In appendix 3 is de invloed van successie en beweiding op
plantengemeenschappen weergegeven. Voor de vertaling van de wetenschappelijke benaming naar de Ne-
derlandse benaming van de hierna vermelde plantensoorten worth verwezen naar appendix 4.

label 4. Natuurdoeltypen met de respectievelijke plantengemeenschappen per project ') natuurdoeltype
niet expliciet beschreven in documentatie. Inschatting type op basis van streetbeeld.

Projecten
irdoel- Referentics (Plantenverbonden)

l,2 7" ._ Sth.uwea
Adgthkdl g, fl

Zk-2.1
Zk-3.2
Zk-33 •

Zk-3.4; 71-3.5

Riçpia-vubond, Zaiic*1lia-vubond
Zcckra-, Zce$a- cii Knddagr-vabond, Vabond vat Engels gren

I 21-31; Zk-3S Hendiievai nuurdoettai rAin wschijnuijk vat tocpassung. Mogelijk ook 71-3.4.

4. I1tvatJue
71-3.4
21-3.8
71-3.8

(ken ,vfticutics
Kngnas- at Zllvusdioon-vabond
Gccn rcfrratti5

5. Skpe1*?
71-3.2
71-33
21-3.6

Ruppia-vabond, Zaticbdlia-vabond
Zecknaal-, Kck1agr-, Heat- at Zilvcrschoon-vcibond, Vabond vat Zilhe schijnspwric
Zilvasdioun- at Kenigras-vubond

6 ScM pea.Ider
71-3.2
71-33
71-3.6

Riçpia- en Zatidicilia-vubond, Vabond d kianswiaen vat brak w
Zenki-, Kwddaras- at Heat-vabond, Vabond vat Ziltc schijnspurnc
Zilvcrsthoon- at Kangnas-vubond

7. Rkkad

71-3.1
71-3.2
71-33
71-3.4
71-3.5
71-3.6
71-3.8

Zk-3.10

Klkkcibcct-vabatd, Vabond vat kicinc Fontdiiknziden
Riçpua- aiZachincilia-vabond, Verbond da kraISwiaat vat brak water
Zcckrenl- at Kwelder-vabond, Verbond vat Engels gras, Vabond vat Zilte schijmpunic
Moaasandijvic- en Riat-vuboutd, Vcibond den Grohe ieggcn
Vabond vat Zonip- at Gcwonc Knopbiat-vubcnd
Olatshaven-, Kenignas- at Zilvascboon-vcrbond
Venbond vat Klcclkruid at Look zonder look, Vabond den Spenkat-Wilgatbro0k.stru1ai,
Zcvathlad- cii Skedoonn-Batnat-wrbond
Essat-lepaibos

S. Ja.g JU7ea£&i4Ip.J 71-31; 71-3.3
71-3.4'

AIlncn nuurdoe1typc 71-33 explicict atngegevai in documentatie voor Inlnig 18*7. Denr-
n,giJijk voorbcide gebiedat de aatadodtypaa 71-32 en 71-3.4 vat loqiassung.

,. ike MAd

71-33
71-3.5
71-3.6
71.3$

71-3.10

Zeekrnd- at Kwetdcrgras-vubond, Veibond vat Engels gras, Vabond vat Zilic sdiijnspurnc
Kaqibics-vabaid, Vabond vat Zonip- at Gcme
Glandiaver- at Zilvcrsckxuo-vubond
Vcrbcnd vat KIccft,uid at Lock znndcr look, Vabond Sporkcn-Wilgcnbuock-shruwclai,
Zcvcnblad- en Sboodoorn-&atatt-verbond
Esscn-lq)alboe

It K=4as
II. Uid4 Klmte.asIl NimwLwat
13. Fcb's Pta
14. Ddkam
15. 3w*MIt

71-31
7131

Khcep4as: NatuwdocItpe 71-33 explicit acvai in documeuatic naast rAin do
ninwdocItypcn 21-32 cii mogeiijk 71-3.4 vat ktqias. Gent rcfcradics
Rest p(UC Op gond vat bcsdvijvmg rccff,cdd rAjn de gegevat natuurdoeltypcn vat
tcpasci VocrEmniolden Ruidhan IS tcvciiS SpakC vat natuurdodtypc 71-3.1: Zoetwa-
taa)CflISC1I). Mogelijk is natuurdocltypc 71-3.4 vat thepsaung. Andere ntuwdocltypcn
gthci op in mete ocosyssemen ztjn evaitued in meen of mundan mate vat tocpassung.

18



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

3.2 Geinventariseerde projecten

3.2.1 Huidige situatie

Voor natuurontwlkkeling in de geinventariseerde binnendijkse Zeeuwse projecten wordt het accent vooral
gelegd op bet versterken van de zout-zoet gradienten als integraal onderdeel van de Zeeuwse Delta. In Zee-
land zijn diverse kleine, middeigrote en grote projecten gericht op (gedeeltelijk) herstel of uitbreiding van
zout-zoet overgangen (label 5). Het na ontwlkkelingsproject, Dc zuidkust van Schouwen, opgedeeld in 11

deelgebieden, beslaat ruim 650 ha nieuwe natuur, waarvan de deelgebieden 1 en 3 rnmiddels zijn ingericht.
Deelgebied 2 is in 1997/1998 bij wijze van proef voor een dccl (in de lage delen) afgcgraven, de inrichting
van dit deelgebied is nog niet afgerond (med. A. Goudzwaard). Samen met de bestaande natuur in de inlagen

en karrenvelden ontstaat na rnrichting een brakwatermoerasgebied van ruim 1000 ha. Hiermee is dit gebied
tevens bet grootste natuurontwikkelingsprojcct van alle geinventariscerde projecten in Zeeland en Gronin-
gen. Dc inrichtingsmaatregelen voor de projccten Scherpenissepolder (172 ha) en Inlaag Stavenisse (2,8 ha)
zijn in 2002 voltooid. Het bestaande natuurgebied Zuiderdiep (500 ha) wordt uitgebreid met drie land-
bouwpoldcrs (400 ha). Het natuurgebicd Rammekenshoek wordt in oppervlakte vergroot door natuuront-
wikkeling in drie aangelegen landbouwpercelen (56,5 ha). Inlaag 1887(20 ha) is cen gebicd met nog aanwe-
zige (oorspronkelijke) brakke gemeenschappen en dient als referentiegebied voor bet project Ellewoutsdijk-
pokIer (36 ha). Voor bet project Den Inkel (7 ha) bestaan plannen voor ontwlkkeling van zout-zoet vegeta-
ties op een voormalig defensieterrein. Vijf projecten zijn binnendijks gelegen aan de rand van de Ooster-
schelde, chic aan de Westerachelde en één project aan bet Haringvliet

Natuurontwikkeling in de geTnventariseerde projecten in Groningen hangt evenals in de Zeeuwse projecten
nauw sainen met bet versterken van de relatie tussen bet binnendijks gelegen gebied en de buitendijkse kwel-
der. Dc geinventariseerde projecten zijn een vijftal projecten met een omvang kleiner dan 20 ha en twee pro-
jecten met een opperviak van respectievclijk 44 en 63 ha (label 6).
Klutenplas (5 ha) en Feddema's Plas (3,5 ha) zijn gebieden met reeds bestaande zilte natuurwaarden. Klu-
tenpias worth in de toekornst verbonden met bet plangebied Uitbreiding Klutenplas, waardoor het gebied met
11 ha worth uitgebreid. Dc inrichtingsmaalregelen van de projecten Breebaart (63 ha) en Ruidliorn (20 ha)
zijn in resp. 2001 en 2002 voltooid. Project Breebaart hecft din.v. een duiker een verbinding met bet buiten-
dijks gelegen gebied, de Dollard, en is daarmee bet enige geinventariseerde, reeds voltooidc, project dat een
(kunstmatigc) verbinding heeft met de buitendijkse kwelder. Dc projecten Nieuw Lotven (14 ha) en Delkum
(44 ha) zijn in de huidige situatie nog in gebruik als bouwland.
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Natuurontwlkkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

3.22 Doelstellingfstreefbeeld

Voor cen groot aantal geinventariseerde projecten is de doelstellmg en het daaraan gerelateerde streefbeeld
voortgekomen uit de behoefte ann (gedeeltelijke) compensatie van verlies ann (brakke) natuurwaarden door
menselijke ingrepen. In tabel 7 is globaal het gewenste streefbeeld aangegeven voor de geTnventariseerde
projecten. Voor eel' aantal projecten wordt ccologisch herstel (behoud) en/of uitbreidung van brakke plan-
ten gemecnschappen gekoppeld ann bet vergroten van de ornithologische waarden (tabel 5 en 6). Hierbij
wordt voor beide aspecten gestreefd naar cen win-win situatie. Met name het project Dc Pnmje, deelgebied
I t/m 3, onderdeel van het megaproject Dc zuidkust van Schouwen, richt zich op twee belangrijke ganzen-
soorten van bet zilte milieu (Rotgans en Brandgans). Een groot aantal Zeeuwse projecten richt zich op o.&
herstel, behoud en uitbreiding van, in recente tijd, verdwenen karrenvelden. Aan bet bepalen van de dod-
stelling(en) liggen, afhankelijk van de geinventariseerde projecten, historische, ecologiscbe en geografische
referenties ten grondsiag.
Ecologische doelstellungen refereren in bet algemeen ann plantengemeenschappen en avifaunistische waar-
den overeenkomstig de dynamiek van de buitendijkse kwelder of ann natuur buiten de directe omgeving,
yank in samenhang met verbetering van de waterhuishouding. Voor bet Zeeuwse megaproject Dc zuidkust
van Schouwen (deelgebied I t/m 11), streeft men naar herstel van brakwatermoerasgebieden met zout-zoet
overgangen met als historiscb referentiebeeld de situalie rond 1600.

label 7. (Iewenste globale sireetbeeld met de daaraan gerelateerde zout-zoet overgangen voor de Zeeuwse
en Groninger projecten.
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Het toekomstige inrichtingsplan voor bet project Zuiderdiep kent ccii meervoudige doelstelling Dc aanleg
van een nieuwe zoetwatervoorziening voor de Iandbouw, de slechte waterhuishoudmg en bet streven naar
aanleg van (zilte) natte natuur vormden de basis voor ontwikkelung van ccii aanial varianten voor bet project
Zuiderdiep, in relatie tot hct gewijzigde peilbeheer voor het Haringvliet Hierbij wordt in eerste unstantie ge-
streefd naar verbrakkung van bet huidige natuurgebicd Zuiderdiep. Via ccii aantal opeenvolgende ecosyste-
men wordt tocgewcrkt mar dc ontwikkelung van ccii gcbied met de dynamiek van ccii bunnendijks gelegen,
zoute slufter of ccii brak buitendijks getijdenmoeras (med. W. Cornelissen, DLG).
Voor één project, Inlaag 1887, was de doelstclling tevens het streefbeeld, namelijk bchoud van de huidige
(zilte) natuurwaarden. In de beschrijving van de Natuurdoeltypen Zecuwse Ecologischc Hoofdstructuur
werd voor het project Inlaag Stavcnisse in ecrste instantic hct accent gelegd op ontwikkeling van oa. zilte
natuur. Aangezien de toekomstige inrichtingsmaatregelen niet toereikend zijn your ontwildceling van zilte
natuurwaarden, is gekozen voor ccii gebied met natte, zocte natuurwaardcn.

Het streelbeeld van bet Groninger project Ruidhorn richt zich naast het creëren van brakkc gemeenschappen
ook op bet bchoud van de al vOOr de inrichting aanwez'ige zoete plas. Het project Breebaait kent ccii mcer-
voudige docistelling, waarbij mast bet creëren van zoet-zout gradiënten, herstel van vismigratie en bet ver-
groten van zowel de natuurbeleving als van bet draagvlak voor natuurbescherniing als dod worth gesteld.
Dc uitgangssituaties van Feddema's Plas en Kiutenplas benaderen rcdelijk de doelstelling cii bet hieraan go-

22



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

koppelde streetbeeld. Natuurontwlkkeling is dan ook voor grote delen van de genoemde gebieden niet aan
de orde. Voor het optimaliseren van het streetbeeld wordt bier meer het accent gelegd op aanvullende na-
tuurontwikkeling door een aangepast beheer, waarmee vergroting van de diversiteit aan brakke vegetatie in
enkele delen van de gebieden wordt bewerkstelligd.
Dc drie aangekochte landbouwpercelen Uitbreiding Khitenplas, Nieuw Lotven en Deikum zullen van voor-
malige 'kale' weidegrond ontwikkeld moeten worden naar gebieden met zilte invloeden met de daaraan ge-
koppelde zilte natuurwaarden.

Voor het vergroten van het recreatieve medegebruik worth, afhankelijk van het project, bet accent gelegd op
een aantal extensieve recreatievormen:

- AanlegfieLiden rondom he! beireffende gebied
- Plaatsing vogelkijkhuiten (vogelobservatiepunten).
- Geleide excursies.
- lnformatieverstrekking.

3.23 Knelpunten

Zeeland

Voor het realiseren van het gewenste streetbeeld, komt naar voren dat eerst een aantal knelpunten dient te
warden opgelost Veelal hebben deze betrekking op waterhuishoud- en landbouwkundige activitciten. In Wa-
terhuishoudkundig opricht is voor zilte natuurontwikkeling de kwelintensiteit een belangrijke factor. In veel
gevallen is deze beperkt door de hoge ligging van het beireffende gebied t.o.v. NAP, variatie in grondsoort,
afstand tot de dijk en de weerstand die de kwelslroom ondervindt afhankelijk van de dikte van de deklaag.
Daamaast worth de kwelintensiteit beperkt door drainagesystemen vanwege bet intensieve agrarische ge-
bruik. Door intensief agrarisch gebruik van de gebieden is daardoor verlies aan brakke gemeenschappen op-
geireden. Mede als gevoig hiervan zijn de ornithologische waarden, voor tal van kust en weidevogels gering.
Door bet optreden van sterke eutrofiering, te grote fluctuaties in bet zoutgehalte en lage waterstanden (ver-
droging) kunnen nog aanwezige zilte vegetatietypen in de Zeeuwse gebieden, rich niet optimaal ontwikke-
len. Voor de binnendijkse gebieden is de aanwerigheid (aanvoer) van schoon kwclwater een belangrijke ml-
lieufactor. Voor één project, Inlaag Stavenisse, is ontwlkkeling van zilte milieuwaarden, ondanks het plaat-
sen van één of meer kwelbuizen, nict mogelijk. Diverse inrichtingsinaatregelen worden of zljn al gedeelte-
lijk uitgevoerd om de biotische en abiotische omstandighedcn te verbeteren. Een ander knelpunt vomit voor
een aantal projecten bet zogenaamde compensatiebeginsel. Dit beginsel hanteert als uitgangspunt dat door
bet Ireffen van binnendijkse (en buitendijkse) maalregelen geen "netto-verlies" aan aanwezige natuurwaar-
den mag plaatsvinden. Door de dijkverzwaring in 1985 is in de Inlaag 1887 met bestaande brakke gemeen-
schappen de invloed van zoutc kwel algenomen en zijn de aantallen broedvogels duidelijk lager dan vôôr
deze ingreep. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat diverse eilandjes in de inlaag zijn verniigd, mogelijk als
gevoig van de moeilijke bereikbaarheid van deze delen door schapen.

Groningen

Voor de Groninger projecten, uitgezonderd project Breebaart, geldt dat door bet Wateraanvoerplan bet op-
pervlaktewater is ontzilt waardoor bet areaal aan zilte vegetatie sterk is afgenomen. Voor Kiutenpias en Fed-
dema's Plas met bestaande brakke gemeenschappen geldt dat de natuurlijke vegetatieontwikkeling tendeert
naar een door dichte rietvegetatie overheerst eindstadium en is bet aandeel aan niigtesoorten toegenomen.
Daarnaast is bet boge dccl midden in de Kiutenpias moeilijk bereikbaar voor bet vee, waardoor hier de ye-
getatie niet frequent genoeg begraasd kan worden om deze kort te houden. Daamaast heeft de aanwezigheid
van distels in dit gebied geleid tot (beperkte) confiictsituaties met boeren. In Feddema's Plas neemt de zout-
concentnitie af, waardoor zilte vegetatie rich niet optimaal kan ontwikkelen. Voor zowel de Kiutenplas als
Feddema's Plas is bet nutrientcngehalte in de plassen hoog, vermoedelijk veroorzaakt doordat de kwelstro-
men die de plassen voeden, door de bodem voedselrijke bodemlagen passeren, waarbij stikstof en fosfaat
worden opgenomen (Van Duin & Dijkema, 2002). Dc boge recreatiedruk in het nabijgelegen vogelgebied
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"de Punt van Reide" was in bet verleden aanleiding om Polder Breebaart aan te kopen en in te richten als na-
tuurgebied, ter ontlasting van de Punt van Reide (Dc Leeuw & Meijer, 2003).

3.2.4 Natuurdoeltypen

Voor vrijwel alle Zceuwse projecten worden in het kader van natuurontwikkeling en vanuit bet concept van
de Ecologische Hoofdstructuur natuurdoeltypen gehanteerd, gerelateerd aan de respectievelijke plantenver-
bonden, zie tabel 3. Van de beschreven Groninger projecten wordt alleen voor Kiutenpias het gewenste
streefbeeld ex.pliciet vertaald naar bet natuurdoeltype Zk-3.3. Dc met * aangegeven typen zijn op basis van
het streefbecld geschat. Het gewenste streefbeeld wordt bepaald door overgangen tussen zilte pioniervege-
taties, meerjarige vegetaties en brakke ruigte en eventueel struweel. Het accent wordt hierbij deels gelegd op
behoud (Inlaag 1887) dan wel herstel en/of uitbreiding van de huidige brakke gemeenschappen. Voor het
realiseren van brakke gemeenschappen zijn met name de brakke half-natuurlijke prioritaire natuurdoeltypen
Zk-3.2 en Zk-3.3 van belang. Daarnaast wordt, afhankelijk van het project, in meer of mindere mate het ac-
cent gelegd op ontwikkeling van minder brakke en zoete ecosystemen met de daaraan verbonden natuur-
doeltypen.. Het streefbeeld van het project Dc zuidkust van Schouwen, deelgebied I tIm 11, wordt bepaald
door realisatie van een gebied met het karakter van een brak klei-oermoeras, t.w. bet begeleid-natuurlijke
natuurdoeltype Zk-2.1, waarbij het accent vooral wordt gelegd op ontwikkeling van de half-natuurlijke dod-
typen Zk-3.2 en Zk-3.3. In de aangekochte (landbouw)percelen zal de doelvegetatie zich ná de inrichting
(vrijwel) volledig moeten ontwikkelen. Voor het project Inlaag Stavenisse is ontwikkeling van zilte natuur-
waarden niet mogelijk, ontwikkeling van natte, zoete natuurwaarden is wel kansrijk. Voor het project Zui-
derdiep zal nog een keuze gemaakt moeten worden t.a.v. het gewenste natuurdoeltype(n).

3.2.5 Inrichtingsmaatregelen.

Om de invloed van zoute kwel te vergroten, natuurontwikkeling te versterken en nadelige effecten t.a.v. de
landbouw te beperken worden, afhankelijk van het project, verschillende groot- en kleinschaligc maatrege-
len uitgevoerd of zijn recent uitgevoerd, zie tabel 5 en 6. Globaal kunnen de inrichtingsmaatregelen worden
onderverdeeld in twee categorieen: grondverzet (maaiveldverlaging) en waterhuishoudkundige maatregelen
(tabel 8).

label 8. Twee toegepaste inrichtingsmaatregelen: grondvcrzet en waterhuishoudkundige maatregelen.

Grondverzet

- Aanleg karrenvelden, kreken en oevers
- Aanleg/vergroten plas
- Maaiveldverlaging
- Creeren relief

Waterhuishoudkundige maatregelen

- Opzetten waterpeil
- Verwijderen drainage
- Plaatsen stuw
- Aanleg kwelbuizen
- Aanleg duiker
- Aanleg kades/dammen
- Vergroten dijksloot
- Aanleg greppels/stuwtjes/geulen/slenk

Veelal wordt door (plaatselijke) verlaging van het maaiveld de kwelintensiteit bevorderd. Deze toename
wordt deels bevorderd door het verwijderen van drainagesystemen.Voor een aantal Zeeuwse projecten
worden kwelbuizen geplaatst om een extra aanvoer van kwelwater te bewerkstelligen. Deze worden aange-
bracht tot in de watervoerende laag. Hierdoor vindt circulatie van oppervlaktewater plaats, waardoor door-
spoeling en verversing van oppervlaktewater wordt bcwerkstelligd. In een enkel geval (de Prunje, dccl-
gebied 1,2 en 3) wordt dit bevorderd door plaatsing van een aantal windmolens (med. A. Goudzwaard). On-
voldoende doorspoeling kan leiden tot (plaatselijk) verhoogde fosfaat- en stikstofgehalten. Doorspocling van
het watersysteem bevorderd de verspreiding van nutriënten waardoor eutrofiëring kan worden tegengegaan.
Aanvoer van nutriënten vindt plaats door atmosferische depositie, kwelwater en eventueel fecalien door met
name ganzen. Modelberekeningen op basis van waterkwaliteitsmodellering voor bet project de Prunje voor-
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spellen acceptabele fosfaat- en nitraatgehalten voor het systeem (Beijersbergen & Dc Maat, 1996). Om af
stroming van oppervlaktewater naar aangrenzende landbouwpercelen, dijksloten of waterlopen te voorko-
men worden in een aantal gevallen kades, stuwtjes of greppels opgeworpen. Hierdoor neemt tevens de con-
tacttijd tussen bet kwelwater en de (zilte) vegetatie toe. Demping van aanwezige (dijk)sloten kan hieraan
bijdragen. Een natuurlijke overgang van water naar land wordt veelal verkregen door aanlcg van flauwe
taluds. Voor bet creëren van verschillende waterpeilen in delen van ccii gebied of om te voorkomen dat ccii
te groot dccl in de winterperiode worth gehnundeerd, worth soms een dam aangelegd. Door vergravingen
met verschillende hoogtegradienten worth voor ccii aantal projecten het bestaande areaal aan open water
veigroot of nicuw aangelegd. Hierdoor ontstaan in het vooijaar en de zomer door verdamping droogvallende
(vogel)eilandjes met ccii grote ornithologische waardc. In cen aantal gevallen worden deze eilandjes ver-
bonden met dammen om z bereikbaar te maken voor grazrs.

In meer of mundere mate geldt dat door aanleg van kades, maaiveldverlaging en het opzetten van ccii hoger
waterpeil worth getracht bet historische karakter van ccii gebied te herstellcn. Met name voor de Zeeuwse
projecten worth hieraan bijgedragen door herstel of nieuw tc ontwikkelen karrenvclden. Soms worth de nog
in de ondergrond aanwczige kreekloop teniggegraven, waarmee ccii verbundung kan worden aangelegd
tussen verschillcnde watervoerende geulen van bet karrenveld. Een bestaande of nieuw aan te leggen duiker
of stuw kan soms dienen om bet water ult bet gebied af te voeren of om delen van bet gebied in hydrolo-
gisch opzicht met elkaar te verbunden. Wat dit laatste aspect betreft, neemt bet recent ingenchte Groninger
project Polder Brecbaart ccii bijzondere positie in. In dit gebied is over ccii lengte van 2 km ccii bestaande
oude slenk met glooiend talud uitgegravcn in de lengte-as van de polder. Voor het verbogen van de onnitho-
logische waarden zijn langs de zeedijk schelpenbanken aangebracht die de functie vervullcn als broedgebied
voor tal van vogels w.o. kiuten. Voor hct creeren van ccii gebied dat on unvloed staat van getijdenwerking
is ccii duiker aangelegd met bestuurbare schuivcn die bet binnendijkse gebied verbinth met de Dollard.
Hiermee worth bet getij gedempt van ongeveer 3 m buitendijks tot 03 m in Breebaajt Daamaast is bier een
vispassage in combinatie met ccii opvangbak aangelcgd om de migratie van vissen tussen de Dollard en het
achtcnland en vice versa via Brcebaart te bevorderen. Om de kweluntensiteit te bevorderen worth voor de
projecten Delkwn, Uitbreidung Klutcnplas en Nieuw Lotven nict zozeer bet accent gelegd op maaiveldver-
laging. Voor deze projecten worth overwogen om bet opgepompte kwelwater langere tijd in ccii systeem van
san te lcggen greppcls, hoofdgeul en stuwtjes te houden waardoor de contacttijd tussen zilte vegetatie en bet
brakke water worth vengroot Tussen bet bestaandc gebied Kiutenplas en bet nieuw in te nichten terrein Ult-
breiding Kiutenplas zal mogelijk ccii afvocrbuis met unstelbaar niveau worden aangelegd om wateruitwis-
seling tussen do gcnoemde gebieden tc bewcrkstelligen.

Om do veiligheid van do zeedijk als waterkering te kunnen garanderen wordt t.a.v. bet project do Pnmje, ten
voorkoming van verwekung van do zeedijk, ccii steunberm tegen do voet van do dijk aangebracbt. Ecu opti-
male afwatcrung van bet dijklichaam (project Scherpenissepolder) moet bier tevens san bijdragcn.

Om bet recreatieve medegebrulk te bevorderen warden, afliankelijk van bet project, fietsroutcs, observatie-
plekken en vogelkijkhuttcn aangelegd, waarbij do verstorung van bet natuurgebicd tot ccii minimum worth
beperkt. Voor de unformatieverslrekking en voorlichting worth soms voorzien door do aanwezigbeid van cen
bezockenscentrum.
Voor ccii nicer gedetailleerde beschrijvung van do inrichtingsmaatregelen per project worth verwezen naar
do respectievelijke bijlagen.

3.2.6 Beheersmaalrcgelen

Voor de gewenste (7ilte) natuurontwlkkeling iii inrichting worth in bet algemecn uitgegaan van twce be-
heeropties Lw. behcer t.a.v. do waterhuishouding en begrazungs- en maaibehecr, zie tabel 5 en 6.

3.2.6.1 Waterbcbecr

Hct waterbeheer nicht zich op ecu natuunlijk peilbeheer van bet oppcrvlaktcwater met hogere peilcn in do
winter dan in do zomer, waarbij het watervolume in aanleg worth bepaald door aanvoer van zoutc kwel en
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neersiag. Voor een groot aantal Zeeuwse projecten zijn de gewenste peilen weergegeven in tabel 5. Veelal
worden de gewenste zomer- en winterpeilen in de beginfase op basis van trial en error ontwikkeld. Door
vcrschuivingen in het zomer- en winterpeil zal ook het zoutgehalte aan veranderingen onderbevig zijn. Voor
het Zecuwse project de Pninje zijn, afliankelijk van bet gebiedsdeel, op basis van modellering, de respectie-
velijke zoulgehalten voor de winter en zomerperiode vastgesteld.
Globaal kan de waterbalans voor de geinventariseerde gebieden worden weergegeven door de vergelijking.

= V, + -(V, ÷
In de ioop van het voorjaar wordt door gericht peilbeheer het peil afgelaten. De resultante van neersiag en
verdamping bepaalt in aanleg bet zomerpeil. Hierdoor kunnen plas-dras situaties ontstaan en geTsoleerde
droogvallende plaatsen (eilandjes). Tevens kwmen gronden met het grondwater dicht onder bet maaiveld
door deze maatregel verzilten. Door deze ingreep kwmen gevaricerd; ruimtelijke overgangen tussen plo-
niervegetaties, meerjarige zoulvegetaties en vegetaties van zoete milieus ontstaan. Afhankelijk van de om-
standigheden kan bet peilbeheer door een verdere fijnregeling worden afegstemd.
Het gedempte tij in het Groninger brakwatergetijdengebied Breebaart is gerelateerd aan het natuurIke getij
van de Dollard. Om de invloed van zoute kwel in de nieuw in te richten Groninger percelen Nieuw Lotven,
Delkum en Uitbreiding Klutenplas (tabel 6) te verbogen wordt bet brakke grondwatcr opgepompt. Voor bet
sturen van de vegetatieontwlkkcling en om verdroglng te voorkomen worth voor deze percelen overwogen
om :jjdelyk bet waterpeil te verhogen of gedurende enige tijd geen brak water opte pompen. Door deze Iaat-
ste maatregel worth bet reeds in de bodem aanwezige brakke water via verdamping naar de oppervlakte ge-
leid.

31.6.2 Vegetatiebeheer

Voor bet vergroten van de diversiteit aan (zilte) plantengemeenschappen en bet tegengaan van verruiging zal
extensieve begrazing (tabel 5 en 6) door runderen en/of schapen worden toegepast. Door een extensief toe-
gepast begrazmgsbeheer wordt gestreefd naar ontwlkkeling van brakke gemeenschappen met lage en hoge
graslandvegetaties en struweel. Voor de drie nieuw in te richten (Ironinger percelen worth overwogen om
cen verschillend begrazings- en maaibeheer gedurende langere tijd toe te passen, omop deze wijze de op-
getreden effecten beter met elkaar te kunnen vergelijken.
Veer de Kiutenpias en Feddema's Plas met bestaande brakke gemeenschappen, wordt gestreefd naar ver-
groting van het areaal aan zilte vegetatie door een aangepast begrazings- en maaibeheer eventueel in corn-
binatie met verhoging van de zoutconcentratie. Door deze Iaatste maatregel kan de ontwikkeling van zilte
vegetatie worden gestimuleerd en kan de uitbreiding van net en struweel mogelijk worden geremd. Dc maai-
en begrazingsintensiteit zou hierdoor mogelijk vedaagd kunnen worden. Vergroting van de bereikbaarheid
van bet middendeel van de Khitenplas en bet eventueel afvlakken van de hoger gelegen kunnen hier aan bij-
dragen. Daarnaast worth overwogen om in de Feddema's PIns de pIns (gedeeltelijk) uit te baggeren. On-
danks verruiging van enkele delen in de Zeeuwse Inlaag 1887 wordcn verder geen beheersadviezen gegeven
(Van Zuijen, 2001). In appendix 4 is cen (globaal) overzicht gegeven van de invloed van successie en bewei-
ding op plantengemeenschappen.

31.7 Maatregelen voor de Iandbouw.

Diverse maalregelen (tabel 5 en 6), athankelijk van bet project, zijn gepland ter voorkoming van schade aan
naburig gekgen landbouwpercelen. Dc waterhuishoudung van de betreffende gebieden worth zoveel moge-
Iijk losgekoppeld van bet landbouwkundig a vateringssysteem. Een belangrijk aspect hierbij vormt de dlkke
deklaag in de betreffende gebieden. Voor een aantal projecten geldt dat de voorgenomen inrichtungsmaatre-
gelen geen invloed hebben op aangrenzende Iandbouwpercelen vanwege de (zeer) dikke deklaag Soms
worth overwogen om aangrenzende landbouwpercelen op te hogen (projecten zuidkust van Schouwen en
Schakerloopolder) eventueci gecombineerd met aanpassing van de waterhuishouding (untensiveren drainage
en/of aanleg primaire watergang). Daannaast moet in bepaalde gevallen de aanleg van een kade afstroming
van water naar aangrenzende Iandbouwpercelen voorkomen. In ccii enkel geval (projecten Scherpenissepol-
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der en de zuidkust van Schouwen) is de t0-situatie vastgelegd om o.a. de waterhwshoudkundige ingrepen w-
wet in het gebied als in de omgeving ná inrichting te kunnen volgen. Voor het creëren van opeenvolgende
brakke en zoute inrichtingsvarianten voor het plangebied Zuiderdiep wordt een aanvoerkanaal aangelegd
t.b.v. de zoetwatervoorziening voor de landbouw. Voor cen aantal Groninger projecten wordt gestreefd naar
bet reguleren van de zoutconcentratie van het in de dijksloot afvloeiende water. Tevens worth hier gestreefd
naar beperking van eventuele distelgroei door de gebieden, ná inrichting, regelmatig te bevloeien met brak
water.
Overlast van met name Akkerdistels en akkeronkruiden worth zoveel mogelijk voorkomen door een gericht
maai- en begrazmgsbeheer. Soms worth langs de rand van het toekomstige natuurgebied ingezaaid.

3.2.7.1 Ontwlkkeling van zilte Iandbouw.

In de Gebiedsvisie voor do zuidkust van Schouwen worden mogelijkheden besproken voor de commerciële
tech van zilte gewassen. Op beperkte schaal (I ha) worden zilte gewassen geteeld. Deels worden deze ge-
Ieverd aan de veiling, deels voor bet uitvoeren van experimenten. Dc resultaten van de experirnenten zijn
van belang voor bet lokaliseren van de meest geschlkte percelen (Beijersbergen & Dc Maat, 1996).

3.2.8 Monitoringsplannen

Voor een groot aantal van do geinventariseerde Zeeuwse projecten worth globaal een aantal monitorings-
onderdelen aangegeven op basis waarvan in do toekomsi door de terrein- en waterbeheerder een monito-
ringsplan zal worden opgesteld, zie tabel 9. Hierbij gaat men uit van een ontwikkelingstermijn van 10 jaar
tussen de inrichting en bet eindstadium. Voor bet Zecuwse project de zuidkust van Schouwen was at cen
monitoringsplan aanwezig vóórdat do innchtingsmaalregelen werden opgestait Veelal zijn, La.v. do vege-
tatie eailof do waterhuishouding, (beperkte) monitoringsgegevens van vóór do inrichting bekend. Voor bet
volgen van do in- en externe effecten van het gewijzigde waterbeheer, ná inrichting, is voor een aantal
Zeeuwse projecten, Lw. Scherpenissepolder en Dc znidkust van Schouwen, de t0-situatie vastgelegd.

Voor do bestaande Groninger projecten Kiutenpias en Feddema's Plas met at aanwezige brakke gemeen-
schappen vindt ailcen jaarlijkse monitoring plaats van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV), zie tabel
10. Daamaast zijn voor doze gebieden (beperkte) biotische en abiotische monitoringsgegevens bekend uit
1997. Sinds do inrichting van bet project Breebeart worth op grond van een aantal biotische- en abiotische
parameters bemonsterd. In 1999 is de t0-situatie van vegetatie vastgelegd. In 2001 heeft vlak ná de inrichting
van het project Brcebaart een oriënterende bemonstering van fysische, chemiscbe en biologische parameters
plaatsgevonden. Gegevens uit 2003 zijn nog niet beschikbaar (med. Altenburg & Wymenga). Tot 2005 nil-
len genoemdo parameters jaarlijks worden bemonsterd. Voor bet recent ingenchte project Ruidhom vindt
jaarlijkse monitoring plaats van vegetatie en vogels. Het voornemen is, om voor do nieuw in te nchten (ire-
ninger projecten Uitbreiding Kiutenplas, Dcikum en Nicuw Lotven elke 5 jaar, gedurende drie opeenvol-
gende jaren, te monitoren, waarna na 15 jaar cen cindrapportage zal worden opgesteld (med. B. Speelman,
SGL). Om de in- en exteme effecten van do inrichtingsmaalregelen op do waterhuishouding (zoutgehalte
grondwater) ná inrichting te kunnen volgen is voor deze percelen tevens de to-situatie vastgelegd, zie tabel
10.
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label 9. Zeeuwse projecten en de actuele of toekomstige monitoringplannen

Zeeland Monitoringsplannen (actueel/toekomstig)
Monitoringsplannen project I tIm 8 (exciusief Inlaag 1887): Ontwikkelings-
termijn van lOjaar tussen rnrichting en bereiken eindstadium.
Actueel monitoringsplan.

1.Zuidkust van Schouwen Monitoring op basis van:
deelgebied I tIm 3 -Zoute kwel (in- en extern), effecten waterhuishouding. Vac:leggen t0-situalie

2.Zuidkust van Schouwen -Waftrkwaliteii
deelgebied 41/rn 11 -Flora en vegetatieontwikkeling Akkerdistelontwikkeling

-Begrazing door ganzen en aantallen ganzen
Toekomstige monitoringsplannen op basis van:

.

3. lnlaag Stavernsse
-Vegetatie Avfazma (broedvogels)

.
-Opperviakiewater (kwantuat:ej)
-Vegetatie (luchfoto 's en vegelatieopnamen), Avfauna (HVP, ganzen, aantallen

.
4. Scherpemssepolder

broedvogels)
. . . .-in- en externe effecten waterhuishouding (ab:otische en b:otische parameters, peil-

verloop, sinds 1993 monitoring walerhuishouding (vastleggen situatie)
-Vegetazie (luchtfoto 's); Avfauna; Volgen ontwikkeling verschillende biotopen

5. Schakerloopolder -Effecten wazerhuiskundige maazregelen dm.v. peilbuls; peilverloop
-Brakwatergemeenschap (abiotische en biotische parameters)

6 Den
-Vegezazie (mb.v. streeplysten); Avifauna(broedvogels)
-WazerhuLchouding dm.v. plaatsing grondwaterbuis

7. Inlaag 1887 Geen periodiek monitoringsplan bekend
Ellewoutsdj/kpolder -Waterhuishouding dm.v. opnamen kwelbuizen

-Vegetazie (luclufo:o 'S en streeplj/sten); volgen ontwikk.eling verschillende biolopen;
8. Rammekenshoek Avfazma (weide- en broedvogels)

-Wazerhuishouding; abiotische, biotische parameters, grondwazer (dm.v. peilbuizen)
9. Zuiderdiep Geen monitoringsplan bekend

Tabel 10. Groninger projecten en de actuele of toekomstige monitoringsplannen

Groningen Monitoringsplannen (actueel/toekomstig)
1. Kluzenpias Jaarlijkse monitoring, sinds 1998, van het elekirisch geleidingsvermogen (EGV).
2. Feddema 's Plas

Plan is om voor projecten 3 t/m 6 elke 5 jaar gedurende drie opeenvolgende jaren te
monitoren. Na 15 jaar volgt eindrapportage.
Toekomstige monitoringsplannen op basis van:

3. Uitbreiding Kiutenpias -Beweidingintensiteit en type vee
4. Nieuw Loiven -Waterhuishouding (vas:leggen 10-situatie zoutgehalze grondwater)
5. Deikum -Aquafauna in deplas

-Flora (vogels) en fauna (vastleggen 4,-situatie vogelprojectplangebied Deikum)
Monltoringsplan tot 2005 (jaarlijkse rapportage).
-1999: vastleggen t0-situatie vegetatie
-2001, na ingreep: orienterende bemonstering van florf (vogels en vissen),
vastleggen trstuate

6. Breebaart -2002: Monitoring opslibbing abiotiek; bodemfauna, vis- en vogeistand Tot 2005:
-Ecologische ontwikkeling
-Effectivizelt genomen maatregelen
-Gegevens over eventueel bj/sturen beheer
-Ontwikkelen kennis over sturende processen

7 RUI
Monitoringsplanjjaarlijkse monitoring)
- Vegetatie en fauna
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3.2.9 Resultaten monitoring projecten Zeeland

3.2.9.1 Dc Prunje: deelgebied I t/m 3

Dc inrichtingsmaatregelen van de deelgebieden I en 3 zijn in 2001 voltooid. Deelgebied 2 is in 1997/1998
bij wijze van proef voor cen dccl (in de lage delen) afgegraven. Dc inrichting van dit deelgebied is nog niet
afgerond. Onderstaande monitoringsgegevens zijn verkrcgen op ccii tijdstip dat de uitgegraven (nog niet Wa-
tervoerende) kreck in deelgebied 3 geen verbinding had met de andere twee deelgebieden (med. A. Goud-
zwaard, SBB). Na inrichting van deelgebied 2 zullen de drie deelgebieden hydrologisch met elkaar worden
verbonden. In oktober 2002 heeft door de provincie Zeeland voor het eerst ccii vegetatiekaitering plaats-
gevonden in deelgebied I (Bouma et a!., 2002). In korte tijd had een snelle kolonisatie plaatsgevonden van
éénjarige zilte soorten als Spergularia marina en Aster trpoliwn. Daamaast vond ccii ontwlkkeling en vet-
breiding plaats van meeijarige zilte soorten als Glaw maritima Pwxmeiia dLtans en Jwacus gerardi. Elke
maand vinden vogeltellingen plaats van kusthroedvogels en watcrvogels w.o. meeuwensoorten, Tureluurs,
Bontbekplevieren, Strandplevieren en Stcltkluten door het RIKZ (med. P. Wolf; RIKZ). Met name in het
noordehjk dccl van Dc Prunje is sprake van een toename van pioniervogels. Gegevens over waterkwaliteits-
metingen zijn nog niet beschikbaar.

Op 17-09-2003 heeft door de afd. Plantenoecologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een inven-
tarisatie pLaatsgevonden van (zilte) vegetatie in de drie dcelgebieden en in het gebied Koudekerke. Dit ge-
bicd is in bet onderzoek meegenomen als referentiegebied omdat hier sprake is van cen "ongerept" gebicd
waar nog cen oorspronkelijk moeraslandschap met brakke gemeenschappen aanwezig is, zie foto 5.
Dc ccrste monitoringsgegevens lijken te sporen met de richting van het gewenste streefbeeld voor het her-
stel en ontwikkelung van zilte vegetatie (tabel ii). In totaal werden 72 plantensoorten gemnventariseerd w.o.
±18 zilte soorten op verschillende hoogtegradiënten. Sinds de inrichting vindt (plaatselijk) op grote schaal
uitbreiding plaats van eenjarige soorten als Salicornia ewvpaea (zie foto 4). Verder is er ccii verspreiding
van meerjange soorten als Juncus gerardi en Puccineilia maritima waar te nemen. In totaal werden drie
doelsoorten (aangegeven met * of +) van het natuurdoeltype Zk-3.3 resp. Zk-3.41 aangetroffen: Hordeum
secoiiman in bet referentiegebied, Hordeum marinum in deelgebied 3 en Suaeda maritima in alle vier gebie-
den. ArtemiNia maritbna en Plantago ,naritima, specifieke vertegenwoordigers van bet ziltc milieu, werden
niet aangetroffen of ziju niet opgemerkL Triglochin maritima en Eiyirigia atherica zijn alleen waargenomen
in het referentiegebied. Dc brakke soorten Jwzcus ambiguus en Bolbaschoenuc maritimus werden in tegen-
stelling tot het refereutiegebied wet in deelgebied 1, resp. deelgebieden 1 en 2 aangetroffen.
Kwcldersoorten die in alle vier gebieden zijn geinventariseerd, inclusief bet referentiegebied, zijn: Aster in-
poliwn, Atriplex prostrata, Juncus gerardi, Puccinellia manilima, Salicornia ewvpaea, Spergularia marina
en Suaeda manitima. In ccii eerdere inventarisatie is in bet aquatisch milieu voor bet eerst op twee plaatsen
Ruppia waargenomen, ccii doelsooit behorend tot bet natuurdoeltype Zk-3.2: brak watcrgemeenschap (Bou-
ma et a!., 2002).

3.2.9.2 Inlaag 1887

Voor hot project hnlaag 1887, dat nog bet karakter beeft van ccii oorspronkelijk moeraslandschap, zijn alleen
van de periode tussen 1969 en 1984 waterkwaliteitsgegevens bekend (Beheerplan, 1998). Deze varieerden
tussen 620 mg Cl/I en 2298 mg Cl/I. Tijdens perioden van droge, warine zomers worden waarden bereikt
van 2000 mg Cl/i en hoger. Dc zout-zoet gradient varieert tussen meestal brak en soms erg zout. Door een
dijkverzwaring in 1984/'85 is de kwelintensiteit afgenomen van 2 mm/elmaal naar 0,9 mm/etmaal. Dc
wateraanvoer bestaat voor 25 % uit aanvoer van zoute kweL Evenals in bet gebied Dc Prunje vinden cike
maand vogeltellungen plaats van kustbroedvogels en watervogels door bet RIKZ. Dc inlaag functioneert niet
optimaal als broedgebied voor vogels ( med. P. Wolf). Gegevens over reccntc waterkwaliteitsmetingen zijn
niet bekend.

In opdracht van Natuurmonumcntcn heeft tussen half juli en begin augustus 2001 een vegetatiekartering
(Van Zuijen, 2001) plaatsgevonden (tabel 12). In hot gebied zijn ongeveer 14 zilte soorten gemnventariseerd,
verspreid over drie boogtegradienten. Vergeleken met inventarisatiegegevens uit 1994 (Ringelberg, 1994) is

29



Natuurontwikkeling van zilte vegelatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

de vegetatie weinig veranderd. Het vermoeden bestaat dat op een aantal eilandjes een dccl van de kamgras-
weide ruiger is geworden en flu wordt gedomineerd door Eytrigia aiherica. Deze verruiging kan veroor-
zaakt zijn doordat deze eilandjes moeilijk bereikbaar zijn voor schapen waardoor de vegetatie niet voldoen-
de kort gehouden kan worden.
Tijdens de laatste inventarisatie zijn Cochlearia officinoiLc ssp. officinalLc, Airiplexpedunculata en Zosiera
noltii niet aangetroffen. Armeria maritima is voor het laatst in 1978 gevonden. Verruiging van de oude
standplaats wordt gezien ais oorzaak voor bet verdwijnen van Airiplex pedunculata. In totaal werden drie
doelsoorten (aangegeven met * of +) van bet natuurdoeltype Zk-33 resp. Zi-3.4I aangetroffen: Hordewn
secalinwn, Limoniwn vulgare en Suaeda maritima.
Dc zilte soorten Spergularia media, Juncus gerardi en Spergularia marina komen algemeen voor op de lage
delen in de inlaag. Dc aanwezigheid van Limoniwn vulgare beperkt zich tot een aantal polletjes in de lage
delen in de zuidwesthoek van de inlaag. Verspreid in de inlaag zijn nog een aantal polletjes Triglochin marl-
tima aangetroffen. Op een aantal plaatsen komt Cirsium arvense voor.

3.2.93 Inlaag Stavenisse

Een jaar ná inricbting van hot project Inlaag Stavenisse heeft niedio november 2003 door de provincie
Zeeland een vluchtig veldbezoek plaatsgevonden. Aan de weslzijde van het gebied werden alleen cultuur-
grassen aangetroffen, met een gering aantal Cirsiwn arvense. Dc kleiputten waren gevuld met water en
dichtgegroeid met Phragmites alLciralLc. In de afgegraven, lage, delen stond nog ecu beetje water. Dc cevers
van de dijksloot, met opgczet waterpeil, waren begroeid met Bolboschoenus mariiimus. In de geplagde, lage
delen van hot gebied werden Agrasri stolonfera, .Juncu.s gerardi en Jwicus ainbiguus aangetroffen. Daar-
naast werden Gnajhaliwn luieo-album, Scirpus lacustrir subsp lacustris en plaatselijk Jwicur inflexus
waargenomen.

3.2.9.4 ScheTpenissepolder

Ongeveer één jaar ná inrichting van bet project Scherpenissepolder in 2002 heeft door bet bureau Altenburg
& Wymenga in 2003 ccii ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Voor dit gebied heeft een structuurkarterung
plaatsgevonden (tabel 13), alsmede ccii planteninventarisatie. In bet gebied zijn 16 plantensooiten geTnven-
tariseerd, waarvan ongevcer 9 zilte soorten (ongepubliceerde gegevens A&W-rapport 471). Verspreid over
hot gebied zijn permanent plassen met open water aanwezig, afgcwisscld met o.a. zilte pioniervegetaties,
graslandvegetaties cii siruweel (kruidcn). Hot voorkomen van zilte soorten is vooraisnog (globaal) beperkt
tot bet niidoostelijke dccl, waarbij de zilte pioniersooit Spergularia marina de grootstc verspreiding kent
over ecu groot dccl van bet gebied. hi bet zuidoostelijke dccl en in veel mundere mate in de rest van bet
gebied is Juncus gerardi waargcnomen. Hot voorkomcn van Puccinellia dLitans is beperkt tot ccii aantal
plekken in bet zuidoostelijke en noordwestelijke dccl. Op ecu vijilal plaatsen is Jw,cus infléxus waargcno-
men. In hot zwdoostelijke dccl is op ccii plaats Glaux maritima geunventariseerd. Hot voorkomen van de
zilte soorten Suaeda maritima en Triglochin maritima beperkt zich tot hot zuidoostelijk dccl van hot gebied,
met name langs dc zeedijk. Suaeda maritima is ccii doelsoort van bet natuurdoeltype 21-33. Sal icornia pro-
cwnbens en Aster trqioliwn zijn vooral waargcnomen in bet zuidoostelijk dccl en op ccii beperkt aantal
plaatsen in de rest van bet gebied. Venter is bet vooikomen van Pu! icaria dysenterica, Trifoliwnfrag,ferwn
en Centaurium puihellwn VOOiaISflOg beperki tot ecu aantal polletjes. G?uq?haliwn luie-oalbwn en Centau-
rium lillorale komen in hot zuid-wcstelijk dccl frequent voor op ccii zecr beperkt oppcrvlak. Dc soort Ra-
nunculus sardous komt redelijk verspreid over bet gebied voor. Elke maand vinden in de Scherpenissepoldcr
vogeltellingen plaats van kustbrocdvogels en watervogels, w.o. mecuwensoortcn, Tureluurs, Bontbekplcvie-
ren, Sirandplevieren en Steltkluten, door bet RJKZ (med. P. Wolf, RIKZ). Waterkwaliteitsmetingcn zijn nog
nict bekend.
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Tabel ii. Monitoring van (zilte) vegetatie per hoogtegradient in het referentiegebied Koudekerke en in de
deelgebieden 1,2 en 3 van het project "De Prunje" op 16-09-2003. In 2000/2001 is in het deelgebied 1 de
toplaag verwijderd (20 cm). In deelgebied 3 heeft deze ingreep niet plaatsgevonden (wet kreek hersteld).
Voor beide deelgebieden is de inrichting in 2001 voltooid. In 1997/1998 is bij wijze van experiment in deel-
gebied 2 de toplaag in de lage delen verwijderd. De resterende delen zijn nog niet ingericht.
*) doelsoort natuurdoeltype ZK-3 .3: zoute en brakke ruigte en grasland; +) = doelsoort natuurdoeltype 3.41:
binnendijks zilt grasland. P = pionierzone, L = lage delen, M = middeihoge delen, H = hoge delen, HI-I =
hoogste delen.

Dc Prunje, deelgebied 1,2 en 3 en referentiegebied Koudekerke

Referentiegebied
Koudekerkse Inlaag

Deelgebied I
Toplaag (20 cm) verwijderd

in 2000/2001

Deelgebied 2: niet gereed
Toplaag lage gedeelte

verwijjnl9997/l998

Deelgebied 3
Toplaag niet

venwii4erd
Soorten L M H HH P L M H P L M H L M H

4grosus stolonifera X x x x x x x x x

x

x x

Alopecurus geniculatus
x x x

x
x x x x xAster tripolium x

Atrip/exprostrata x x x x x x x

Be//is perrenis x

x x xBoiboschoenus maritimus x
Brornus hordeaceus x x x

Carex otrubae x

Centaurium pu/c/wi/urn x x x

Cerastiumfontanum x x

Chenopodium glaucum x x
Chenopodiumrubrum x x

xCirsium arvense x x x x x

Cirsium vulgare x x x x x

Conyza canadensis
x

x
Coronopus squamatus
Cynosurus cristatus x

xCrepis capilaris
Dactylis giomerata x

x xDaucus carola x

Elytrigia atherica x x

x x xEiytrigia repens x x x x x

Epi/obium hirsutum x x x

Epilobiumparvifiorurn x

Epilobiumtetragonurn x

Eupatoriurn cannabinurn x
xFestuca arundinacea x x

Festuca pratensis
x x x

x
Festuca rubra x
Geranium molie x x x

Geranium pussilum — x x

Glaux maritima x x x
Holcus lanatus x
Hordeum marinum * + x
1-fordeum secaiinum + x

Juncus ambiguus
x x

x

Juncus gerardi x x x x x x x

Lathyrusspp. x x

Leontodon autumnalis x x x

Loliumperenne x x xx x

Lotus corniculatus x x

Lotusg/aber x x x

t'Iedicagolupulina x

Phragmites australis x

xPlantagocoronopus x

x

x

x x
x

Plantago major x x x x

Poapratensis x x

Poa trivia/is x x

I'oIigonun aviculare X X

Potentilla anscrina x
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Vervolgtabel 11.

Referentiegebied
Koudekerkse Lnlaagw4j_

L M H H

Deelgebied I
Toplaag (20 cm) verwijderd— in 2000/2001

P L M H

Deelgebied 2: met gereed
Toplaag lage gedeelte

verwijJn19997/I998
P L M H

Deelgebied 3
Toplaag niet

Soorten L M H

Puccinellia disians x
Puccinellia maritima x x x x x
Pulicaria dysentherica

x x
x

Ranunculus sardous
Rumex crispus

x

x

x x xSalicornia europaea x x x x x

Salicorniaprocumbens x x
Salixrepens
Seneciojacobaea x
Senecio spp. x
Sonchus arvensis x
Sonchus oleraceus x

Spergularia marina x x x x x x x x x x

xSpergularia media x x x x x x x x
Suaeda maritima + x x x x x x
Taraxacum officinale x x

Trfo1iumfragferum x x x x
Trijolium pratense x x

Trifolium repens x x x x x x x
Triglochin marilima x

Tripleurosper. maritimum x x

Foto 4. Opname van deelgebied 1 ná inrichting in 2001. In de omgeving van het water heeft een snelle kolo-
nisatie plaatsgevonden van o.a. Salicornia europaea. Opname dateert van augustus 2003.
Foto 5. Referentiegebied Koudekerkse Inlaag met nog het oorspronkelijke karakter van een moeraslandschap
waarin de karrenvelden duidelijk herkenbaar zijn. De roodbruine kleur in het landsehap wordt veroorzaakt
door Salicornia spp. Opname dateert van september 2003.
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label 12. Resultaten monitoring (zilte) vegetatie per
hoogtegradint van het project lnlaag 1887 in juni en
augustus 2001. label: Van Zuijen, 2001, bewerkt.
Vegetatieopnamen zijn gebaseerd op 7 opnamen. In
het gebied zijn vier lage delen en één middeihoog
deel, aismede twee hoge delen geinventariseerd. In-
ventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van een
gecombineerde schaal van Braun -Blanquet. Kaartje:
Natuurmonumenten, bewerkt. *) = doelsoort natuur-
doeltype Zk-3.3: zoute en brakke ruigte en grasland;

= doelsoort natuurdoeltype 3.41: binnendijks zilt
grasland.

Symbool Aantal Bedekkingsgraad
r 1-2 <5%
+ 3-20 <5%
1 21-200 <5%
2m >200 <5%
2a nvt 5-12,5%
2b nvt 12,5-25%
3 nvt 25-50%
4 nvt 50-75%
5 nvt 75-100%

Inlaag 1887

Opnamenummer 1 2 3 4 5 6 7

Gradient Laag Laag Laag Laag Hoog Hoog Midden
Soort

Agrostis gigantea 3 2a
Agrosus sIolonfera 2a 2m
Bellisperrenrns 2a
Bolboschoenus maritimus 1 5

Carex distans r
Carex hErb +

Cirsium arvense r I

Cirsium vulgare
Cynosurus crislalus 3

Elytrigia atherica + 5

Eguisetum arvense +

Festuca arundinacae + 2b
Festuca rubra 1 2m
Glaux maritima 1 3
Hordeum secalinum + 2a
Juncus bufonius r 2a
Juncusgerardi r 5 3 2b
Limonium vulgare * r

Poa trivialis 2m
Puccinellia maritima r 2a 2b
Salicornia europaea 4 3 2m
Spartina anglica * 4

__________

Spergularia marina 2m 1 1

Spergularia media 1 + +

Suaeda maritima * +

Taraxacum officinale r
Trfoliumfragferum +

TrIolium pratense +

Trifohum repens 3
Triglochin maritima +
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Kamgra.weêde (I. -nu.wetum)
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Tabel 13. GeInventariseerde soorten en
structuurkartering ná inrichting van het pro-
ject Scherpenissepolder. Rechts is een op-
name van het gebied te zien met droge en
natte, brakke delen. Opname dateert van be-
gin januari 2004. Foto: Pim Wolf. Kaartje:
Altenburg & Wymenga, bewerkt. *) = doel-
soort natuurdoeltype Zk-3.3: zoute en brak-
ke ruigte en grasland.

Centaurium puichellum
Glaux maritima
Gnaphalium luteo-album
Juncus gerardi
Juncus infléxus
Puccinellia distans
Pulicaria dysentherica
Ranunculus sardous
Salicornia procumbens
Spergularia marina
Suaeda maritima *
Tr/bIiumfragiferum
Triglochin maritima

Aster tripolium
Carex obtrubae

Geinventariseerde soorten in 2003

Centauriurn littorale

Structuurkart.rtng Sch.rp.niss.poid.r
in 2003.

Peraanent opea water 41)
Periodiek water (2)
Onb.gro.id. delen (3)
Zilte pionkrvegetatie (4) jZilt graslaad (5)
Kort gros (7)
Laag gras (8)
Os.erarig net (12)

• Oeverveg.tatie (15
Kruiden (16)
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3.2.10 Resultaten monitoring projecten Groningen

3.2.10.1 Klutenpias

Sinds maart 1998 wordt door SGL het elektrisch geleidingsvermogen (EGV)2 van bet (grond)water bepaald.
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid regenval, variabel met een maximumwaarde van 34 mS/cm in droge
perioden. Op diverse plaatsen in de (doorgaans) zoete bermsloot worden in de zomer waarden tussen 20 en
30 mS/cm gemeten. Op grond van de in appendix 1 aangegeven randvoorwaarden voor brak stilstaand water
is hier de classificatie sterk brak water van toepassing. Vanwege de aanwezigheid van zwavelbacteriën en
FI2S in de waterbodem in de plas heeft deze een anaëroob karakter. Het brakke water in de plas is voedsel-
rijk met totaal-fosfaatgehalten en totaal-stikstofgehalten van resp. 4,1 mg P/I en 19,7 mg N/I (Oranjewoud,
1997) en liggen ruim boven de wateikwaliteitsnorm van 0,15 mg P/I resp. 2,2 mg Nil. Het gebied is voor
vogels aantrekkelijk als hoogwatervluchtplaats (HVP) en nistplaats en in beperkte mate als foerageergebied.
Behalve voor soorten als Roodhalsganzen en Grauwe kiekendieven schijnt het gebied met name van beteke-
nis te zijn voor soorten als Zwarte ruiter, Kemphaan, Kleine strandloper en Wintertaling (Dc Jong & Koks,
1999). Voor bezoekers is de Kiutenpias filet vrij toegankelijk.

Dc Iaalste monitoringsgegevens van (zilte) vegetatie dateerden uit 1997 (Oranjewoud, 1997). Daarnaast
werden 11 soorten macrofauna aangelroffen. Het aandeel fytoplankton bestond voor 99% uit blauwwieren
(Aphanocapsa sahna) en groenwieren (ChoricystiN minor en Chiorella spec.).
Zes jaar nadien heeft op 25-08-2003 door de afd. Plantenoecologie van de Rijksuniversiteit (ironingen
(RUG) een globale inventarisatie plaatsgevonden van de huidige (zilte) vegetatie rondom de plas en op de
hoogste beweide en onbeweide delen, zie tabel 14. Dc gegevens voor Kiutenpias zijn vergeleken met de in-
ventarisatiegegevens uit 1997 (aangegeven met '). In 1997 werden ongeveer 16 zilte soorten waargenomen,
w.o. 3 doelsoorten, tegen 9 zilte soorten en 0 doelsoorten tijdens de Iaatste inventarisatie. Dc bedekkings-
graad van bet lage, middenhoge en hoge dccl langs de plas is resp. 40,90 en 90%. Dc lage delen (pionier-
zone) en middeihoge delen zijn voonnamelijk begroeid met Salicornia spp. en Puccinellia media. In tegen-
stelling tot 1997 werden Limoniwn vu/gore, Suaeda maritima Seriphidium maritima (doelsooiten) en Plan-
tago maritima met aangetroffen of opgemerkt. Dc hoge delen midden in de plas zijn voornamelijk begroeld
met struwecl en Cirsiwn arvene. Afgezien van dit hoge dccl is het areaal aan Cirsiwn arvense in het ge-
bled beperkt.
Op de hoogste beweide delen is de diversiteit aan vegetatie groter dan op bet onbeweide dccl. Ruppia man-
tima is in 1990 aangetroffen in de aan de Kiutenpias grenzende dijksloot (Van de Velde & Fijn, 1990).

3.2.10.2 Feddema's Plas

Evenals voor de Kiutenpias wordt in dit gebied sinds maait 1998 door S(IL het elektrisch geleidingsver-
mogen (EGV) van bet (grond)water bepaald. Dit is aThankelijk van de hoeveciheid regenval, variabel met
cen maximumwaarde van 34 mS/cm in droge penoden. In de (doorgaans) zoete bennsloot worden in de zo-
mer op diverse plaatsen waarden tussen 20 en 30 mS/cm gemeten. Op grond van de in appendix I aangege-
yen randvoorwaarden voor brak stilstaand water is bier, evenals voor de Kiutenpias, de classificatie sterk
brak water van toepassing. Dc waterbodem in de plas is anaëroob vanwege de aanwczigheid van zwavel-
bacteriën en H2S. Het brakke water is voedselrijk met ccii totaal-fosfaat en -stlkstofgehalte van resp. 1,7 mg
P/I en 9,4 mg N/l (Oranjewoud, 1997) en liggen ruim boven de waterkwalitcitsnorm van 0,15 mg P/I resp.
2,2 mg Nil.. Het gebicd is, overeenkomstig de Kiutenplas, voor vogels aantrekkelijk als hoogwatervlucht-
plaats en rustplaats en in beperktc mate als foerageergebied. Een Iaatste vogelinventarisatie stamt uit 1960.
Diverse broedgevallcn van soorten als Grasmus, Grauwe gors, Geelgors, Kneu en Tuinfluiter zijn gemeld. In
recreatief opzicht wordt, vanwege de geringe omvang en de relatieve kwetsbaarheid van bet gebied, betrc-
ding van het gebied niet gestimulecrd.

Gegevens over vegetatiekartering dateren uit 1997 (Oranjewoud, 1997). Destijds is uitsluitend geTnventari-
seerdindedirecteomgevingvandeplas,zietabell5.Hctgcbiedwordtmetnameinhetnoordelijkdeelen

2jyj> I milli Siemens per cm (mS/cm) betreffen meestal brakke of zoute wateren
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in minder mate langs de westkant van het gebied door zilte vegetatie gekoloniseerd. In totaal werden onge-
veer 9 zilte soorten aangetroffen w.o. Puccinellia maritima, Aster tripoliwn, Salicorniaprocumbens en één
doelsoort, Lw. Seriphidiwn maritima. Dc zuid- en oostoever worden gedomineerd door Cirsiwn arvense.
Rond de plas werd een vrij soortenarme macrofauna aangetroffen van 8 soorten. Het fytoplankton bestond
voor 97% ult drie groenwieren (ChorictL minor, ()ocystis lacus'tris en Monoraphidiwn contortum). Ka-
rakteristieke brakwatersoorten werden niet aangetroffen.

3.2.103 Emmapokler Ruidhorn

In 2002 zijn de inrichtingsmaatregelen voor het project Ruidhorn voltooid. Na de I inrichtingsfase is een
gevarieerder en reliëfrijker gebied ontstaan met de ingezaaide soorten Loliwn perenne, Agrosti stolonfera
en Festuca rubra. Na de 2e fase zijn dcze soorten grotendeels omgeploegd. Door het grondvcrzet en de aan-
leg van drie slenken is uiteindelijk cen plas-dras situatie met een gevarieerder en reliëfrijker gebied ontstaan,
met wateren van verschillende soorten oevers (Dc Leeuw & Meijer, 2003).

Op 25-08-2003 is door de afd. Plantenoecologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), één jaar na in-
richting van het gebied, een globale inventarisatie gemaakt van de aanwezige (zilte) vegetatie op twee lage
delen in de omgeving van de plas, zie tabel 16. In totaal werden ongeveer 5 zilte soorten gemnventariseerd. In
de directe omgeving van de bestaande plas is cen goed ontwlkkelde &iipw maritimus zone. In bet lage
middendeel is Juncuc ambiguus aangelroffen. Dc hogere delen, die verder verwijderd zijn van de plas, zijn
deels begroeid met nog ingezaaide Festuca rubra en akkeronkruiden. Plaatselijk is de unvloed van wute
kwel nict optimaal (med. .1. Doevendans), waardoor de zilte vegetatie zich niet optimaal kan ontwlkkelen.
Op de hoge delen in het oostelijk dccl van bet perceel is Cirsiwn arvense dominant aanwczig. Deze laatste
vormt, ondanks het gevoerde maai- en begrazingsbeheer, overlast voor percelen grenzend aan bet oostelijk
dccl. Dc diversiteit aan zilte vegetatie is bcperkt. Wel is er ccn grote toename van broedvogels, w.o. Kiuten
en Scholeksters, waar te nemen (med. J. Doevcndans).

3.2.10.4 Polder Breebaart

Ongeveer cen jaar vóór de inrichting van het percecl hecft in 1999 cen verkennende inventarisatie van de
abiotiek en de vegetatie plaatsgevonden (Altcnburg & Wymenga, 2001). Na de aanleg van de geul en duiker
in het vooijaar 2000 is, na het in werking stellen van de duiker op 4januari 2001, het gebied blootgesteld
aan gctijdenwcrking. Kort na de inrichting in 2001 heeft in begin september opnieuw ccii (globalcrc) en
minder intensieve monitoring plaatsgevonden. Hierdoor konden de globale veranderingen in abiotisch en
vegetatiefopzicht in kaart worden gebracht, na éón vegetatieseizoen onder zout-brakke omstandigheden. Dc
in 1999 pas uitgegraven, nog droge slenk was in september 2001 bij hoog water geheel gevuld met zout/brak
water (Altenburg & Wymenga, 2001).

Het zoutgehaltc in het gebied (variërend van 8 tot 18%) en dc concentraties totaal-fosfaat (gem. 0,30 mg
P/I) en totaal-stikstof (gem. 4,5 mg N/I) waren in 2001 overeenkomstig de gehalten in de Dollard. Een aantal
soorten algen (Pleurosigmg Gyrosigma en Navicularia) die indicatief zijn voor brakke, slibrijke gebieden,
zijn in de slikgebieden waargenomen. Dc bedekkingsgraad en aantallen aan bodemfauna waren beperkt.
Slechts 4 soorten werden aangetroffen, w.o. Slijkgarnalen (Corophium volutator) en Zeeduizendpoten (Ne-
reLs diversicolor). Dc waargenomen algen en bodemfauna zijn wet indicatief voor de Dollard. Het aantal
broedende Kiuten en Kokmeeuwen is spectaculair toegenomen. Verder fungeert hot gebied als foerageerge-
bicd voor vogels als Strandlopers, Plevieren en Tureluurs.
Dc vispassage functioneert goed (med. dhr. Puijman). Een groot aantal soorten vissen, w.o. Haring, Dun-
lipharder en Snotolf hecft zich verplaatst van de Dollard via de duiker nchting Breebaart Daamaast werden
o.a. Steurgarnalen en Wolhandkrabben aangelroffen. Grote aantallen Driedoornige stekelbaarzen en Glas-
alen zijn waargenomen vanwege de zoetwateraanvoer, die als lokstroom fungeert. Bovenstaande vissoorten
komen ook algemeen voor in de Dollard.
Dc aanvoer van zoet water en vis via de vishevel bleek in 2001 onvoldoende om een goede gradient in zout-
gehalte te laten ontstaan. Dc zoet-zout gradient functioneert nog niet optimaal en de gecreëerde geulen
stibbcn mogelijk dicht Daarnaast is de bodemalgendichtheid hoog. In bet gebied worth het geplande ge-
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tijdenverschil van 60 cm niet gehaald, dit bedraagt momenteel 30 cm. In september 2003 waren deze om-
standigheden (nog) niet verbeterd (med. S. Puijman, SGL). Volgens de bezoekers is de natuurbeleving in het
gebied toegenomen. (Aanvullende gegevens door Dc Leeuw & Meijer, 2003).

Dc inventarisatiegegevens van de vegetatie ná inrichting zijn verkregen aan de hand van een zevental per-
manente quadraten (pq's) die in 1999 zijn uitgezet (Altenburg & Wymenga, 2001), zie tabel 17.
Amper een jaar na de inrichting zijn de graslandvegetaties en ruigten rond de zuidelijke heift van de getij-
dengeul afgestorven, waarschijnhijk als gevoig van aanvoer van het zoute water dat via de geul en greppels
deze delen kan bereiken.
In tegenstelling tot 1999 komen langs en op de oevers van het noordelijk deel van de slenk plaatselijk
Phragmites australis en Bolboschoenus maritimus voor. Daamaast is langs de oevers een sterke toename
waar te nemen van Puccinellia distans. Op de graslanden tussen het wandelpad en de vogelkijkhut is een
toename waar te nemen van Hordeum secalinum, een doelsoort van het natuurdoeltype ZK-3 .41: binnen-
dijks zilt grasland. Dc zilte soorten Salicornia spp. en Aster tripolium zijn in lage aantallen aangetroffen
Iangs de oevers van de getijdengeul. Deze soorten zijn niet waargenomen of opgemerkt tijdens de inventari-
satie in 2001. De bedekkingsgraad van de graslandvegetaties in het noordoostelijk deel van de slenk is ná de
inrichting afgenomen, tot max. 75%. Deze delen zijn in sterke mate vervangen door (nog) onbegroeide,
slikkige delen (pq4), waar een lichte toename van Juncus gerardi en nieuwvestiging van de soorten Pucci-
nellia distans en Bolboschoenus maritimus is vastgesteld. De ondiepe greppels rond de zuidelijke heift van
de getijdengeul zijn in tegenstelling tot 1999 flu vegetatieloos (behalve lokale vegetatie op de hogere delen)
en tijdens vloed gevuld met water (pq's 5, 6 en 7). Langs het deel ten noorden van het wandelpad met soor-
tenarme vegetaties en de in dit deet gelegen oevervegetaties, is weinig verandering opgetreden na inrichting
van het gebied (pq's I en 2). Wel komt Cirsium arvense in dit dccl frequent voor.
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Tabel 14. Resultaten (globale) monitoring (zilte) vegetatie project Klutenpfas (25-08-2003) vergeleken met
(globale) inventarisatie vegetatie in 1997. In de tabel is de vegetatie rondom de pias per hoogtegradient in
percentage bedekkingsgraad weergegeven. Op de hoogste delen verder v/d pbs is geInventariseerd tin zowel
de beweide als onbeweide delen. ')= Inventarisatie soorten in 1997; *) = doelsoort natuurdoeltype Zk-3.3:
zoute en brakke ruigte en grasland. x) = waargenomen. L = lage delen. M middeihoge delen, H = hoge
delen, HH = hoogste delen.

Tabel 15. Resultaten monitoring (zilte) vegetatie project Feddema's Plas in 1997, rondom de plas. *) =
doelsoort natuurdoeltype Zk-3.3: zoute en brakke ruigte en grasland.

Tabel 16. Resultaten (globale) monitoring (zilte) vegetatie project Ruidhorn (25-08-2003), ruim één jaar na
inrichting. Twee lage delen (midden en westelijk deel) zijn gemnventariseerd en in percentage bedekkings-
graad weergegeven. L(W) = lage westelijk deel, L(M) = lage middendeel.

Tabel 14.

Puccinellia distans

Ranunculussceleratus'
Salicornia europaea1

label 15.

1 Sonchus asper

Tabel 16.

Salicorniaprocumbens'
Salicornia spp.' .J_
Sonchus a. maritimus.1
Spergularia media I

Spergularia marina
—

I I I

Suaeda maritimà'
Trfoliumfragiferum I x

Trifolium repens I x

Tussilagofarfare'
—

38

Kiutenpias Feddema's Plas Emmapolder Ruidhorn
Totale bedekking (%) 40 90 90 90 100 10 30
Soorten

Agrostis siolonfera'
L M H

60

HH

x

HH Soorten (Rondom plas)
Seriphidium maritima *

Soorten

Agrostis stolonfera 2

L (M)

2
Seriphidium maritimd * Aster tripolium Aster tripolium I

Aster tripolium' I Atriplexprostrata Bolboschoenus maritimus 2
Bellis perennis
Bolboschoenus mariti,nus'

x

x
Bolboschoenus maritimus
Calamagrostis epigejos

chenopodium rubrum
Cirsium arvense

I

5

Carex distans x Carex cuprina Cirsium vulgare I

Carex exiensa?
Centaureum littorale'

x Cirsium arvense
Cirsium vulgare

Elytrigia atherica
Epilobium hirsutum

1

2
Cerastiumfontanum'
Cirsium arvense'

Conyza Canadensis
Epilobium hirsutum

Epilobium lanceolatum
Epilobium letragonum

1

I

1

Cynosurus cristatus
Festuca rubra1
Glaux maritima1
Holcus lanatus1 —

10

—

x

x

Epilobium tetragonum
Eguisetumpalustre
Gerenium dissectum
Lamium album

Gnaphalium uliginosum
Juncus ambiguous
Juncus articulatus
Lolium perenne

I

5

1

5

I

Juncus bufonius' Leucanthenum vulgare Matricaria recutita 5
Juncus gerardi'
Juncus marilimus

1 5 x

x

—
x

Matricaria maritima
Phragmites australis

Phragmi:es australis
Poa annua

I

I

Leontodon autumnalis'
Limonium vulgare' *

x Plantago lanceolata
Plantago maritima

Poa trivialis
Polygonum persicaria

1

1

2

5

Lolium perenne I x Poa trivialis Ranunculus sceleratus 2
Matricaria maritima' Polygonium aviculare Rumex obtusifolius I

Odontites verna1
Phragmites australis' x x

Puccinellia maritima
Rumex crispus

Scirpus tabernnaemongani
Sonchus oleraceus

I

2
Plantago marilima1 Salicorniaprocumbens Trtfolium repens I

Potentilla anserina1 Sonchus arvensis var. maritimus Tussilagofarfara I

Puccinellia maritima' 10 60 1 — Spergularia media
Pulicaria distans 1 Urtica diocia
Pulicaria dysenterica — x — Zanichellia pal. var. pedicellata
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Tabel 17. Monitoringsgegevens vegetatie uit 1999 in Polder
Breebaart van vóór en ná de inrichting (2001). Monitoring
heeft plaatsgevonden op basis van permanente quadraten
(pq's; opp. 5 x 5 m) die in 1999 zijn vastgelegd. De ligging
van de pq's is weergegeven in het kaartje van Polder Bree-
baart. Inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van een
gecombineerde schaal van Braun-Blanquet. Tabel: Alten-
burg & Wymenga, 2001. = doelsoort natuurdoeltype Zk-
3.3: zoute en brakke ruigte en grasland.

Polder Breebaart

PQ-nummer 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

Jaar 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001

I'otale bedekkingsgraad (%) 95 90 99 95 85 98 99 60 99 85 99 0 99 15

Soort

Agrostis sio/onfera 5 5 2b 2a 2b 2a 5 5 4 4 4 2m 2a

Alopecurus geniculalus 1 1 2a 1 2m 2m
Bells perennis 2a 1 1

Bolboschoenus maritimus +

Cerastiumfontanum + + + r
Cirsium arvense + 4- r + + + I + 2b

Cirsium vulgare 1 r r
Cvnosurus cristatus 1 2a 3 3 1

Dacty/us glomerata + 2a 2a +

Elytrigia repens 1 2m I 2a ± 2b I 2a

Epilobium ciliatum +1
Epilobiumparvijlorum 1

Festuca arundinacea r 1 + r

Festuca pratensis 1 1

Festuca rubra 2m 2m 2m 2m 2a 2b 1 1 1

Geranium dissectum + r

Geranium molle + + +

Glaux marilima 2a 2a

Hordeum secalinum * 1 1 1 + i
Juncus bufonius r 1 + 1 ±

Juncus gerardi 2m 2m
1 +

1 2m + 1

Leontodon autumnalis 1 2a 2a +
-

Loliumperenne I 2m 4 4 +

+

+ 2m 1 2a +

Medicago lupulina i i +

Phragm lies australis i

Planiago major 1 .._L. r r ±

Poa annua I

Poa pralensis 1 1

Poa trivia/is 1 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m I + +

Polygonum aviculare ± r

Potentilla anserina 4- 1 r + 1

Puccinellia distans 4- 1 i

39

Symbool Aantal Bedekkingsgraad
r 1-2 <5%
+ 3-20 <5%
1 21-200 <5%
2m >200 <5%
2a nvt 5-12,5%
2b nvt 12,5-25%
3 nvt 26-50%
4 nvt 50-75%
5 nvt >75%
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Tabel 17: vervoig

PQ-nmr 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

Jaar 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001

Totale bedekkingsgraad (%) 95 90 99 95 85 98 99 60 99 85 99 0 99

Soon

Ranunculus repens •_•
Ranunculus sceleratus r

Rumex acetosa +

Saginaprocumbens ±
Sonchus arvensis r +

Spergularia marina r r r

Stellaria media r + r

Taraxacum officinalis + + + + + r + I r

Trfo/iumfragferum I 2m I r

Trfo1ium repens I 2a 2a 2a 2a 2a 2a r 1 ± 2m 2m
Tussilagofarfara 2a 2a 2a 4 r
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4 Discussie en conclusie

In dit hoofdstuk van het eerste deel van het afstudeeronderzoek worden de eerste twee onderzoeksvragen
beantwoord.

a) Op weike wyze wordi vorm gegeven ann kel ontwikkeien van Ioekomstige zilte vegetaties binnetvdijks
in kustgebiedesv in Zeeland en Groningen?

4.1 Algemeen

Op basis van een aantal groot- en kleinschalige natuurontwikkelingsprojecten wordt gestreefd naar bet creë-
ren van binnendijkse zoet-zout overgangen als verlengstuk van het buitendijkse ecosysteem. Hierbij wordt
het accent gelegd op bet versterken van de abiotische en biotische factoren tussen het binnendijkse plange-
bled en het buitendijkse kweldergebied.
Het streetbeeld (doelstelling) wordt hierbij bepaald door het creëren van een complete gradient van het bui-
tendijkse zoute kweldermilieu, via brakke, naar zoete omstandigheden binnendijks met de daaraan gerela-
teerde natuurwaarden.
Om de brakke gemeenschappen te herstellen dan wel tilt te breiden, wordt in de binnendijkse gebieden de
vegetatie gestuurd door bet (plaatselijk) optreden van zoute kwel, een natuurlijk peilregime (winterpeil ho-
ger dan zomerpeil) en bet toegepaste begrazingsbeheer. Of bet verlies aan zilte natuurwaarden door mense-
Iijke ingrepen binnendijks op langere termijn kan worden gecompenseerd is (nog) onzeker. Voor de recent
ingenchte percelen kan op dit moment, vanwege een te korte evaluatieperiode, nog niet worden vastgesteld
of de doelstelllngen, zowel in kwalitatiefals kwantitatiefopzicht, bereikt zijn.
Het (Ironinger project Breebaart is, voor zver bekend in Nederland, bet enige (inmiddels voltooide) bin-
nendijkse project waarbij sprake is van een (gedempte) getijdenwerklng.

4.2 Doelstefling

Voor een aantal Zeeuwse en Groninger projecten wordt vorm gegeven aan natuurontwlkkeling van o.a. zilte
vegetaties door een groot aantal natuurontwikkelingsplannen binnendijks aan de kust. Veelal wordt het ac-
cent gelegd op zowel bet berstel dan wel de uitbreiding van zalte vegetatie als op bet creëren van geschikte
habitats voor vogels. Dc directe aanleiding hiertoc is de achteruitgang van zoet-zout gradienten met de daar-
aan gerelateerde natuurdoeltypen en de afname van geschikte habitats van kustvogels door menselijke in-
vloeden. Vanuit politieke en maatscbappelijke overwegingen is bet van groot belang dat de inrichtingsplan-
nen binnen afzienbare tijd tot succes zullen leiden. Het creëren van gunstige habitats voor vogels kan binnen
een termijn van éën jaar al succesvol veilopen (Esselink et aL, 2002.) Indien de vegetatieontwlkkeling bier-
bij achterblijft of stagneert, bestaat de kans dat in de toekomst bet accent meer wordt gelegd op ccii gebied
met grote ornithologjsche waarden dan op een gebied met een compleet ecosysteem overeenkomstig de
dynamiek van de buitendijkse. Een (mogelijk) actueci voorbeeld hiervan is bet recent ingerichte Gronunger
perceel Ruidhonn. Een jaar ná unrichtung zijn de abiotische en biotische omsiancligheden (nog) met optimaal.
Ms vogelgebied echtcr, is bet project nu al ccii succes te noemen. Zolang de gewenste zout-zoet overgangen
nit voldoen aan bet gewenste streefbeeld, wordt hier bet accent (voorlopig) gelegd op een gebied met grote
onnithologische waarden (med. J. Doevendans). Vanwege de grootschalige opzet van hot project De nuid-
kust van Schouwen, met een oppeiviak van ruim 1000 ha, is realisatie van bet begeleid-natuurlijke natuur-
doeltype Zk-2.1: klei-oermoeras mogelijk. Ms ruimtelijke eenheid worth voor dit type een opperviak van
minimaal 500 ha gedefinieerd (Faijon et a!, 1994). Voor zover bekend, is dit bet enige binnendijkse project
in Nederland waar herstel en ontwikkeling van half-natuurlijke doeltypen binnen ccii begeleid-natuurlijk
gebied worth nageslreefd. Voor bet toekomstige project Zuiderdiep worth (mogelijk) in een aantal opeen-
volgende ecosysteemfasen toegewerkt naar ecn gebied met bet karakter van ccii binnendijkse slufler of ecn
buitendijis getijdenmoeras. Bij deze variant gaat bet echter cm ccii buitendijks project en dat valt in feite
buiten bet kader van deze rapportage. Voigens de Dienst Landelijk Gebied (DLG) is en, indien gekozen
worth voor de laatste variant, ccii parallel te trekken tussen dit project en hot Gronunger bunnendijks gelegen
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getijdengebied Polder Breebaart (med. W. Cornelissen). Het inmiddels gerealiseerde streefbeeld van
Breebaart, met het karakter van een brakwatergebied onder invloed van (gedempte) getijdenwerking en de
mogelijkheid tot vismigratie, is in zeker opzicht van toepassing op de (eventueel) nog te realiseren bui-ten-
dijkse variant van het project Zuiderdiep. In plaats van een duiker ("gat in de dijk") zal hier uitwisseling van
water (van en naar het Haringvliet) plaatsvinden door op bepaalde plaatsen een brede, open waterverbin-.
ding te creeren en instroomgeulen uit te diepen. In hoeverre bier sprake is van een buitendijks dan wel bin-
nendijks gebied is voor interpretatie vatbaar. Vanwege milieutechnische redenen is voor de Zeeuwse Inlaag
Stavenisse ontwikkeling van zilte natuurwaarden niet kansrijk. Vandaar dat hier voor het bepalen van bet
streefbeeld bet accent is gelegd op ontwikkeling van natte, zoete natuurwaarden. Ontwikkeling van de hier-
aan gekoppelde natuurdoeltypen heeft overigens landelijk gezien prioritcit, vanwege de invulling van na-
tuurdoeltypen voor natte natuur vanuit de EHS, omdat deze ecosystemen door menselijke invloeden sterk
worden bedreigd.

In de provincie Groningen is het creeren van kleinschalige brakwatergebieden een belangrijke ontwikkeling
van do laatste tijd (Van Duin & Dijkema, 2002a en 2002b). De Groninger projecten moeten samen met toe-
komstige gebieden uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van een "ecologisch lint" langs de Waddenzee. In
do huidige situatie is er eerder sprake van een kralensnoer, met te weinig kralen. In de toekomst zal door de
Stichting Het Groninger Landschap worden gelracht om meer percelen door ruil of aankoop te verwerven
om dit dod te verwezenlijken. Het Zeeuwse project Zuiderdiep en de Groninger projecten I t/m 5 en 7 val-
ten niet onder de Ecologiscbe Hoofdstructuur, maar kunnen als aanvulling op de reeds begrensde natuurge-
bieden in de EHS worden beschouwd (med. B. Speelman).

De oppervlakten van do geinventariseerde projecten variëren tussen bijna 3 ha en ruim 900 ha. Voor bet be-
palen van het minimumopperviak van natuurontwlkkelingsprojecten zou men kunnen uitgaan van de mini-
male oppervlakte waarop een gewenst natuurdoeltype zich zu kunnen ontwikkelen (Londo, 1997). Volgens
Londo kan een schraalland zich al op een betrekkelijk klein opperviak van een pear ha ontwikkelen. Voor do
ontwlkkeling van natuurbos zijn minimumstructuurarealen beschreven die verschillen per bostype (Koop
1981; Londo 1991). Voor de ontwikkeling van binnendijkse brakwatermoerassen met zout-zoet overgangen
en do daaraan gerelateerde zilte natuurdoeltypen wordt, voor zover bekend, alleen in bet Handboek Natuur-
doeltypen (Bal ci aL, 2001) een minimumareaal aangegeven van ongeveer 5 ha. Hierbij wordt uitgegaan van
bet gemiddelde aantal voortplantende faunadoelsoorten. Voor 75% van bet potentiële aantal voortplantende
faunadoelsoorten worth een minimumareaal van ongeveer 30 ha aangegeven. Voor bet realiseren van half-
natuurlijke natuurdoeltypen kan in principe worden uitgegaan van een oppervlak van enkele tientallen vier-
kante meters (Bal ci al., 2001). Ontwlkkeling van brakwatermoerassen binnendijks is sterk gerelateerd aan
de hydrologische omstandigheden en bet gevoerde beheer. Hoe groter bet opperviak, hoe beter do abio-
tische omstandigbeden te beheersen zijn. Het is nog onzeker in hoeverre do biotische en abiotische factoren
voor met name kleinschalige projecten in de toekomst beheersbaar zullen zijn.

4.2.1 Recreatieve doelstellingen

Ten behoeve van bet vergroten van do natuurbeleving worden voor de diverse projecten verschillende
voorzieningen voorgesteld. Vogelkijkvoorzieningen, aanleg van wandel- en fictspaden in do directe ornge-
ving van de besproken gebieden, geleide excursies in bet gebied en voodichting en educatie dragen bij aan
bet vergroten van het draagvlak onder do lokale bevolking en landschapsgenieters. Recreatieve doelstellin-
gen worden hierbij afgestemd op de draagkracht van de natuur. Het kwetsbare karakter van de gebieden en
het felt dat een aantal gebieden de functie van hoogwatervluchtplaats (HVP) voor vogels vervult, laat zich
moeilijk verenigen met intensiefrecreatiefgebrulk.

4.2.2 Ornithologiscbe doelstellingen

Een toekomstig knelpunt vormt mogelijk bet behoud van zogenaamde "vogeleilandjes". Voor bet creëren
van gunstige broedmogelijkbeden voor vogels worden voor sommige projecten "vogeleilandjes" aangelegd.
Uit een studie naar ecologiscbe herstehnaatregelen voor kustbroedvogels is gebleken dat deze locaties al na
een paar jaar kunnen verdwijnen door erosie (Meininger & Graveland, 2002). Hevige regenval in combi-

42



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

natie met zware stormen kunnen bewerkstelligen dat de eilandjes na verloop van tijd wegspoelen. In deze
studie wordt voorgesteld om in dergelijke situaties een barde oeververdediging aan te brengen, maar dii tast
wel bet natuurlijke karakter van het gebied aan. Daarnaast kan het dynamische karakter van deze eilandjes
afnemen door voortschrijdende vegetatiesuccessie, met name in gebieden wnder getijdenwerking, waardoor
deze ongeschikt worden als broedlocatie.
Een ander probleem vormt grondpredatie door marterachtigen en ratten (Meininger et aL, 2003). In o.a. de
recent ingerichte gebieden Dc Pnmje en Scherpenissepolder worden de broedresultaten hierdoor voor een
dccl negatiefbcinvloed (med. P. Wolf).

43 Resuhaten monitoring biotiek en abiotiek ni inrichting

Voor ccii groot aantal van de geunveniariseerde projecten worden per project natuurdoeltypen beschreven,
gerelateerd aan de respectievelijke doelsoorten. Dc mate waarun doelsoorten zich ontwlkkelen is een kwali-
teitsparameter voor de natuurdoeltypen (Londo, 1997).

43.1 Zuidkust van Scbouwen: Dc Prunje, deelgebied I t/m 3

Op grond van recente vegetatiegegevens (september 2003) van bet referentiegebied Koudekerke en van Dc
Prunje, deelgebieden 1,2 (gedeeltelijk ingericht) en 3, kan voorzichtig warden vastgesteld dat de natuuront-
wikkeling snel inspeelt op de nieuwe situatie. In bet referentiegebied Koudekerke, met nag de oorspronke-
Iijke zilte natuurwaarden, is een grate diversiteit ann iike soorten geTnventariseerd, waarvan een groot dccl
in de deelgebieden 1,2 en 3is aangelroffen. Salicornia ewvpaeeen typiscbe vertegenwoonliger van bet
kweldermilieu, koloniseert in snel tempo met name het decigebied I en er vindt veispreiding plaats van
meeijarige zilte soorten. In bet referentiegebied zijn 3 doelsooilen, Lw. Hordewn marinum, Hordewn seca-
linum en Suaeda marigima, aangetroffen. Dc doelsoort Hordeum marinwn is alleen in deelgebied 3 aange-
troffen, Suaeda maritima in alle deelgebieden. Rzçpia een doelsoort van bet aquatische milieu, was al
waargenomen tijdens ccii eerdere inventarisatie. Inventarisatie van vogeltellingen in het gebied heeft ccii
spcctaculaire tocname van met name pioniervogels, zoals Kluten en Plevieren, en watervogels laten zien
(Bouma et aL, 2002). In ornithologisch opzicht is bet gebied zeker succesvol. Hat dod am bet oppervlak-
tewater Ic laten circuleren door dc deelgebieden 1,2 en 3 loopt vertraging op vanwcgc uitstel van verdere in-
richtingsmaatregclen in bet deelgebied 2. Volgens de eigenaar van ccii in dii deelgebied gelegen landbouw-
perceel warden te wcinig hectares gecompensecrd. Een andere agrarier heelt bezwaar gemaakt tegen uitvoe-
ring van hat natuurontwlkkelingsplan (med. A. Goudzwaard). Zolang zij blijven weigeren, loopt bet inrich-
tungsplan stagnatie op en kunnen de 3 deelgebieden (nag) niet hydrologisch met elkaar warden verbonden.
Gegevens over de waterkwaliteit na inrichting zijn niet bekend.

43.2 Scherpcnissepolder

Een recente plantensoortenkartering, karl na innchting van bet gcbied, beeft ongeveer 9 zilte soorten
opgeleverd, waarvan I doelsoort, Lw. Suaeda maritima. In deze beginfase ontstaan al zilte pioniervegetaties
en korte en hoge (zilte) grasvcgctaties. Op een aantal plaatsen vhdl (mogelijk) uithreiding plaats van één-
jarige zilte pioniersoorten als Spegidaria marina en Salicorniaprocwnbens en meeijarige soorten als Jim-
cus gerardi. In bocverre uitbreiding voor de gekarteerde soorten plaatsvhndt vanuit de nag aanwezige groei-
plaatsen is niet met zekerheid vast te stellen. Dc evaluatieperiodc is nag te karl om op grand van de cerste
monitoringsgegevens ccii conclusie te trekkcn. Gegevens over waterkwalitcitsmetingen zijn (nag) niet be-
kent

433 Polder Brecbaart

In pokier Breebaart heeft na de unrichting in 2001 en 2002 cen (oriëntcrende) bemanstering plaatsgevonden
(Dc Lccuw & Meijer, 2003). Een toename heeft plaatsgevonden van zoutminnende soortcn als Pw.cinellia
dLtans en er begint ricb ccn kweldervegetatie te ontwlkkclcn met Salicornia app., Limoniwn vulgare en As-
ter tripoliwn. Dc diversiteit ann o.a. vissen, die vanuit de Dollard via Polder Breebaart hun weg vunden naar
de achterliggende polders, is groat. Dc soortcnrijkdom ann bodcmfauna is (nag) bepcrkt. Daarnaast ontwik-
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kelt de polder zich tot een belangrijk natuurbeschermingsgebied met rust- en foerageermogelijkheden voor
tal van vogelsoorten. Volgens de bezoekers is de natuurwaarde van bet gebied toegenomen. Bovenstaande
ontwikkelingen op het gebied van vismigratie, natuurbescherming en -beleving kunnen zeker als succesvol
worden gekenmerkt. Dc saliniteit en de totaal fosfaat- en stikstofgehalten in bet gebied waren in 2001
overeenkomstig de gehalten in de Dollard(resp. 8 tot I 8%o S, 0,3 mg P/i en 4,5 mg Nil).
Ondanks de gunstige faunistische en floristische ontwikkelingen na inrichting van project Breebaart blijkt
dat de dynamiek in dit gebied minder is dan oorspronkelijk was bedoeld (Dc Leeuw & Meijer, 2003). Het
gewenste getijslag van 0,6 m wordt niet gehaald. Dit bedraagt momenteel slechts 0,3 m. Hierdoor kan het
gebied zich niet goed ontwikkelen tot een getljdengebied met overgangen van zout naar zoet. in tegenstel-
ling tot bet hoogwaterpeil wordt het Iaagwaterpeil niet gehaald, omdat de opkomende vloed bet terugstro-
men belemmert. Dc aanvoer van wet water en vis via de vishevel verliep in 2001 nog niet optimaal. Om de
aanvoer van vissoorten te verhogen, zou overwogen kwinen worden het zoetwatertransport te verbogen. Dit
is echter geen oplossing, omdat er stagnatie op kan treden in aanvoer van vis door turbulentie. Verder slibt
de aangelegde geul dicht, waarschijnlijk vanwege het felt dat de geul te groot is t.o.v. de duiker. Een positlef
gevoig hiervan kan zijn dat de invloed van wet water kan toenemen, waardoor de zout-zoet gradienten
kunnen verbeteren. Volgens de rayonbeheerder, S. Puijman, zljn de knelpunten in september 2003 nog
steeds actueel. In 2002 was nog niet duidelijk of dit gebied zich zal ontwikkelen tot een uithreiding van de
Dollard of als getijdengebied met overgangen van brak naar wet. Gezien deze knelpunten is bet wenselijk
om ook de sedimentatieprocessen, ontwikkeling zoet-zout gradient, getijdenslag, kolonisatiesneiheden en
bet verschil met de Dollard In bet monitoringsplan opte nemen (Dc Leeuw & Meijer, 2003).

4.3.4 Emmapolder Ruidhom

In de Ruidhom begint de zllte vegetatie zich te ontwikkelen, al is de ruimtelijke verspreiding en diversitcit
aan zilte vegetatie beperkt Tijdens een recente mventarisatie (augustus 2003) zijn in twee lagen delen in de
omgeving van de plas vijf zilte soorten, w.o. Aster tr4ioliwn en Elytrigia athericus, aangetroffen; doelsoor-
ten zijn filet waargenomen. Het recent ingcrichte perceel is in ornithologisch opzlcht zeker succesvol, van-
wege cen toename van bet aantal broedvogels (m.n. Kiuten), en een groot aantal vogels gebruikt bet gebied
als rust- en fourageer gebied. Vanwege de opgetreden knelpunten na inrichting is nog onduidelijk of de in-
rlchtingsmaalregelen tot bet gewenste streefbeeld zullen leiden. Bij do voorbereiding is geen rekening ge-
houden met de kleilagen in de ondergrond, waardoor plaatselijk do kwel wordt verhinderd, ondanks bet ont-
staan van een plas-dras situatie (Dc Leeuw & Meijer 2003). Dc salmiteitsgehalten van het grondwater zijn
hoog, variërend van ongeveer 10 % S aan de zuidkant tot ongeveer 18- 30%o S in de sloot aan de noordkant.
Vanwege do hoge ligging van bet perceel (180 cm +NAP san do zeedijk tot ongeveer 90 cm +NAP in het
zuidelijk dccl) zaJ, om do invloed van kwelwater toe te laten nemen, tussen do 1 en 1,8 m diep gegraven
mocten worden. Deze ingreep brengt echter boge kosten met zich mee (Dc Leeuw & Meijer, 2003 en med. J.
Doevedans). Een ander knelpunt vormt do sloot die san de noordkant van bet perceel, onder langs de zeedijk
loopt. Deze sloot voert het zoete water uit do Lauwerpolder in oostelijke ricbting af, maar door de lage wa-
terstand wordt veel zoute kwel weggevangen. Voorgesteld is om deze sloot te dempen, echter door beperkte
financiële middelen is dit tot flu toe filet gebeurd (med. J. Doevendans). Probleem hierbij is echter wel, dat
door deze maalregel bet zoete water nict meer afgevoerd kan worden. Onder do huidige abiotische om-
standigheden is het niet zeker of bet gewenste streetbeeld zal worden bcrelkt. Daarnaast ondervinden boeren
momenteel veel overlast van grote aantallen zaadpluis afkomstig van Akkerdistels (med. J. Doevendans).
Door metingen in verschillende delen van bet gcbicd kan worden vastgesteld of de kwelmtensiteit san de
verwachtingen voldoet. Eventueel kunnen aanvullende inrichtingmaairegelen worden genomen door (plaat-
selijk) dieper te graven. Naast do jaarlijkse monitoring van flora en fauna is bet san tc bevelen om tevens do
abiotiscbe parameters, w.o. do grondwaterstanden en do kwelintenslteit, op te nemen in do monitoring,
Door bet RIKZ wordt voorgesteld om dit gebied als proefgebied te laten dienen voor toekomstige natuur-
ontwlkkelingsprojecten (Dc Leeuw & Meijer, 2003).
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4.4 Resultaten monitoring gebieden met bestaande brakke gemeenschappen

4.4.1 Inlaag 1887

In dit gebied, met nog bet karakter van een oorspronkelijk moeraslandschap met brakke gemeenschappen,
iijn in 2001 ongeveer 14 zilte soorten geinventariseerd. Daarnaast werden de doelsoorten Hordeum secali-
nwn, Limoniwn vulgare en Suaeda maritima aangetroffen. Vergeleken met een inventarisatie van cen aantal
jaren daarvoor (1994) is er weinig veranderd. Alleen op een aantal eilandjes is mogelijk vemiiging opgetre-
den doordat deze delen voor schapen moeilijk bereikbaar zijn. De Inlaag 1887 is niet erg succesvol als
broedgebied voor vogels (med. P. Wolf). Een aantal soorten is in de tijd niet meer aangetroffen. Recente Wa-
terkwaliteitsgegevens zijn nict voothanden. Alleen van de periode tussen 1969 en 1984 zijn gegevens be-
kend van het chioridegehalte.

4.4.2 Klutenpias

In dit sinds 1986 binnendijks gelegen gebied met bestaande brakke gemeenschappen zijn tijdens een inven-
tarisatie in augustus 2003 elf zilte soorten aangetroffen, waarvan 8 soorten rondom de plas; doelsooiten zijn
niet waargenomen. In een inventarisatie uit 1997 werden ongeveer 15 zilte soorten aangetroffen, w.o. drie
doelsoorten. Het gebied is aantrekkelijk als boogwatervlucht- en rustplaats voor vogels, maar in mindere
mate als foerageergebied. Het hoge deel in bet midden van de plas vormt momenteel, vanwege vemiiging
van de vegetatie, een knelpunt. Sinds maart 1998 wordt periodiek bet elektrisch geleidingsvermogen (EGV)
van het (grond)water gemeten. Dc EGV-waarden variëren en bedragen, afhankelijk van de regenval, maxi-
maal 34 mS/cm in droge perioden. In 1997 waren de totaal-fosliat- en totaal-stikstofgehalten van bet voed-
selrijkebrakkewaterresp.4,1 mgP/Ien 19,7mgN/l.

4.43 Feddema's Plas

Dc meest recente gegevens van vegetatie voor dit gebied met bestaande brakkc gemeenschappen dateren uit
1997. In bet gebied werden in de directe omgeving van de plas ongeveer 9 zilte soorten aangetroffen en één
doelsoort tw. Seriphidiwn maritimum Dc zwd- en oostoever wordt voomamelijk gedoinineerd door net.
Dit vormt in de huidige situatie een knelpunt Er zijn aanwijzingen dat de kwelintensiteit in bet gebied veT-
mindeit, mogelijk coder invloed van de dijkverboging in 1980 en bet Zoetwateraanvoerplan. Sinds maart
1998 worth, evenals in de Kiutenpias, periodiek bet elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van bet (grond)-
water gemeten. De EGV-waarden variëren en bedragen, aThankelijk van de regenval, maximaal 34 mS/cm in
droge perioden. In 1997 waren de totaal-fosfaat- en totaal-stikstofgehalten van bet voedselrijke brakke water
resp. 1,7mgP/len9,4mgN/1.

Voor de Kiutenpias en Feddema's Plas worth het boge nutrientengehalte waarschijnlijk veroorzaakt door
kwelslromen, die tijdens bet passeren van voedselrijke bodemlagen stlkstof en fosfaat opnemen, in combi-
natie met aanvullende belasting door vogeluitwerpselen (guanotrolie). Ter vergelijking de concentraties to-
taal-fosfaat en totaal-stlkstof in de Dollard bedragen ongeveer 0,3 mg P/I en 4,5 mg N/i.

43 Beheersmaatregelen

4.5.1 Vegetatiebeheer

Het behecr ná inrichting van de projecten bestaat deels uit vegetatiebeheer en deels nit waterbeheer, waarbij
bet waterbeheer de sturende factor is. Voor bet crcëren van structuurvariatie en bet vergroten van de ruim-
telijke variatie en diversiteit aan soorten worth vaak extensieve begrazung toegepast, vocrnamelijk door run-
deren en soms door schapen. Op deze wijze kunnen pioniervegetaties, lage en hoge graslandvegetaties en
struweel in ccii gevariecrd pairoon naast elkaar voorkomen, overeenkomstig de dynamiek van de buiten-
dijkse kwelder. In half-natuurlijke natuurdoeltypen waar begrazing ecu beheersoptie is, dient de begrazing
nauwkeurig te worden afgestemd op de gewenste biodiversiteit (Londo, 2001). Voor beboud of herstel van
de plantendiversiteit in buitendijks gelegen kwelders worth ccii begrazingsintensiteit van 0,5 nmd per ha
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geadviseerd (Scherfose, 1993; Kiehl el a!., 1996). Voor het project De Prunje, deelgebied I t/m 3, wordt
voor de begrazingsintensiteit een rlchtlijn aangegeven van 0,5 tot I cenheid per bectare en voor de deelge-
bieden 41/rn 11 1/3 tot I eenheidperhectare.BegrazlnginhetgebieddePrunjevindtplaatsgedurendede
periode 15 juli tot 1 november (med. A.GOUdZWaaId). Na deze penode nemen ganzen hun intrek in het
gebied. in de lnlaag 1887 (20 ha) vindt begrazing in bet gehele gebied plaats door 50 schapen gedurende de
periode I mel tot 1 november en in bet noordoostelijke deel tevens door inzet van 2 paarden.
Voor de nog nieuw in te richten Groninger percelen Nieuw Lotven, Uitbreiding Kiutenplas en Delkum
wordt overwogen om per project een verschillend beheer toe Ic passen om de effecten op de abiotische en
biotische randvoorwaarden te kunnen bestuderen.

Voor de Groninger projecten Kiutenpias en Feddema's Plas en hot Zeeuwse project Inlaag 1887, met be-
staande zilte natuurwaarden, zijn geen of beperkte aanpassingen nodig. In feite heeft de "inrichting" voor
dew projecten in bet verleden al plaatsgevonden. Voor de twee eerst genoemde projecten is meer sprake van
aanvullende natuurontwlkkeling, waarbij door het oppompen van zoute kwel en maai- en begrazingsbeheer
wordt getrachi de dichte rietvegetatie te beperken of tegen te gaan. Door deze maatregel wordt gestreefd
naar uitbreiding van de huidige zilte vegetatie. In de huidige situatie is de Feddema's Plas meer een plas om-
geven door net dan een gebied met zilte natuurwaarden. Gezien bet huidige oppervlak aan riet in Fedde-
ma's Plas is hot aan te bevelen om in eerste instantie een deel van hot riot radicaal te verwijderen en niet af
te wachten of de voorgenomen maatregelen tot succes leiden. Nieuwe uitlopers van wortelstokken zullen
door hot oppompen van zoute kwel mogelijk minder kans krijgen zicb te ontwikkelen en uit te breiden. Hot
accent voor bet Zeeuwse project lnlaag 1887 Iigt meer op bet terugdringen van de verruigde hoge delen door
integrale begrazing. In hot inventarisatierapport uit 2001 (Van Zuijen, 2001) voor dit gebied worden, on-
danks mogelijke vernuging van de eilandjes, geen verdere beheersadviezen gegeven. DII gebied is in orni-
thologiscb opzicht met erg succesvol als broedgebied voor vogels (med. P.WoIf), waarschijnlijk mode als
gevoig van dew vemiiging en/of afname van de zoute kwel. Verruiging van de eilandjes maken dew minder
aantrekkelijk als broedgebied voor vogels.

Hot effect van bet beheer hangt sterk af van de schaal, de frequentie en bet moment waarop de maatregelen
worden uitgevoerd (Londo, 2001). Voor iie geinventariseerde projecten worth bet gevoerde begrazings- en
maaibeheer afgestemd op de broedperiode voor vogels en in voorkomende gevallen op de opvangfimctie die
hot gebied vervult voor ganzen.
Voor bet inzetten van grazers dient rekening gehouden te worden met de begrazingsdruk. AThankelijk van
de vegetatiedynamiek binnen een gebied kan de begrazingsdnik per gebiedsdeel verscbillen. Voor realisatie
van (kleinschalige) afwisseling dient bet moment waarop begrazing en/of maaibeheer plaatsvindt afgestemd
Ic worden op de eisen die worden gesteki voor (delen van) cen gebied. Begrazing door vee kan zowel een
positief als negatief effect bewerkstelligen op de ontwlkkeling van vegetatie. Hot al of filet beweiden in (de-
len van) een gebied client aThankelijk te zijn van de voorafgestelde doelen (Bakker et a!., 2003a). Zo kunnen
delen van een gebied met een bogere voedselrijkdom bij inzet van integrale begrazing leiden tot een (onge-
wenste) situalie waarbij andere delen filet (of nauwelijks) worden begraasd. Voor bet Zecuwse project In-
lang 1887, met bestaande brakke gemeenscbappen, beeft de hoge voedselrijkdom in bet noordoostelijk dccl
van bet terrein geleid tot geen begrazing in bet zuidwestelijk dccl. Hot ontbrcken van o.a. ccii genicht begra-
zings- en maaibeheer heeft in de Kiutenplas en Feddema's Plas ertoe geleid dat bet eindstadium momenteel
worth overheerst door een dicbte rietvegetatie.

4.5.2 Water- en nutrientenhwshouding

Voor de beschreven binnendijkse projecten vormt kwelwater de belangrijkste externe nutriëntenbron voor
de aanwezige stlkstof- en fosfaatgehalten. Voor een optimale ontwikkeling van oppervlaktewater van goode
kwaliteit is ccii zekere mate van doorspoeling wenselijk. Te boge nulrlëntengehalten, o.a. door grote aantal-
len ganzenuitwerpselen, kunnen (plaatselijk) leiden tot een overmaat aan algengroei. Door circulatie van bet
oppervlaktewater in samenhang met ccii grote boeveetheid san water worth de verapreiding van nutriënten
bevorderd waardoor verdunning van de aanwezige nutriënten worth bewerkstelligd. Eutrofiering van bet
systeem kan hierdoor worden voorkomen. Op basis van modellening van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn
voor hot Zeeuwse project de Pninje acceptabele nitraat- en fosfaatgthalten vastgesteld (Beijersbergen & Dc

46



Natuurontwikkeling van zilte vegelalie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

Maat, 1996).Uitwerpselen van vogels kunnen met name in stagnetende (lage) waterdelen leiden tot een te
hoge nutrientenbelasting (guanotrofie), zoals in de Gronmger gebieden Feddema's Plas en Kiutenpias, met
bestaande brakke gemeenschappen. Ondiepe watersystemen kunnen leiden tot onstabiele situaties, met name
in droge en warme periodes. Afbraak van organisch materiaal in de waterbodem kan in ondiepe wateren lei-
den tot een sterke afname van het zuurstofgehake (Dc Lecuw & Meijer, 2003). Algengroei is binnen accep-
tabele grenzen nuttig voor het ecosysteem door verbrulk van de aanwezige nutriënten. Een overmaat aan al-
gengroei kan leiden tot verstoring van bet natuurlijke ecosysteem door hot optreden van giftige blauwaig-
soorten en kan de ontwikkeling van vegetatie belemmeren.

4.6 MonitoriagspIan.e

Voor de natuurontwikkelingsprojecten in Zeeland is ecn (concept-)plan van aanpak monitoring opgesteld
door de Provincie Zeeland. in dit plan gaat men uit van een ontwlkkelingstermijn van l0jaar en deze beslaat
de periode tussen de inrichting van hot plangebied en bet bereiken van het eindstadium (streefbeeld). In deze
periode kan, op grond van ongewenste ontwikkelingen, bet beheer eventueel worden aangepast. Hot beleid
is ci tevens op gericht om de ervaringen met de inrichting en hot beheer van de deelgebieden 1 t/m 3 te ge-
bruiken voor de ontwikkeliug van andere (zoute) gebieden langs de Ooster- en Westerschelde in Zeeland.
Dc monitoringsplannen worden door de terrein- en waterbeheerders opgesteld.

Voor de Groninger projecten, uitgezonderd Ruidhom, bestaat bet plan om elke vijfjaar, gedurende due op-
eenvolgende perioden, een overzichtsrapport te maken waarin bet uitgevoerde beheer kan worden geëva-
Iueerd. Na elke 5 jaar worth geëvalueerd in hoeverre bet beheer aangepast dient te worden. Na 15 jaar zal
ecu eindrappoitage verschijnen, waarin bet gevoerde beheer per project zal worden vastgelegd (med. B.
Speelman). In de penode 2002-2005 wordt voor bet project Breebaart ecu monitoringsplan uitgevoerd.
Broedvogels en de vegetatieontwlkkeling worden in hot gebied Ruidhorn jaarlijks gemonitord.

Voor wijwel allc geinventariseerde Zeeuwse en Groninger projecten geldt, dat monitoring zal worden uit-
gevoerd op basis van zowel biotische als abiotiscbe aspecten (tabel 5 en 7). Voorafgaand ann de inrichting
heeft veelal ecu (globale) inventajisatie plaatsgevonden van de aanwezige (zilte) vegetatie. Van ecu aantal
projecten is voor aanvang van de inrichtingsinaatregelen, voor met name de abiotiek, de to-situatie vastge-
legd. Om de ontwlkkelingen te kunnen vergelijken met de situatie vôór inrichting is bet san te bevelen om
voor she relevante biotische en abiotische parameters de t- situatie vast te leggen en mee te nemen in de
monitoringsplannen. Daamaast is hot wenselijk om (zilte) natuurontwlkkeling in ecu gebied te vergehijken
met overeenkomstige (natuurontwlkkelings) gebieden (referentiegebieden) elders. Dit laatste gegeven is wel
opgenomen in de (toekomstige) monitoringsplannen voor ecu aantal Groninger projecten en bet Zeeuwse
project Dc z'nidkust van Schouwen. Ecu mooi voorbeeld hiervan betreft hot Groninger project Pokier Bree-
baait Voor dit gebied worth aangegeven hoe de ontwlkkelingen zich hier vcrhouden tot andere herstel pro-
jecten zoals bet Sieperdaschor langs de Westerschclde, Polder Noorderleech langs de Friese kust en de
Kroon's Polder op Vlieland (Van Duin & Dijkema, 2002a en 2002b).

Voor hot evalueren van de vegctatieveranderingcn ná ecologische herstelmaalregelen moot rekening worden
gehouden met cen tijdstraject van monitoren van ten minste tien jaar (Esselink et aL, 2002). Daarnaast
neemt de invloed van temporele variatie op tie zeggingskracht van monitoringsgegevens toe bij ecu afne-
mend tijdsiraject (Bos el a!., 1998). Om de ontwlkkeling in tie tijd te kunnen volgen is bet daarom wense-
lijk om minstens tie eerste ticnjaarjaarlijks de biotische en abiotische parameters te evalucren. Voor de be-
staande brakke gebieden Kiutenpias, Feddema's Plan en Inlaag 1887 is hot wenselijk om frequenter (jaar-
lijks) de biotische en mcci abiotische parameters te monitoren. Dc laatste vegetatiegegevens van Feddema's
Plan dateren van 6jaar geleden (Oranjewoud, 1997). Dit geldt tevens voor Kiutenplas, bier beeft echter re-
cent weer ecu planteninventarisatie plaatsgevonden.

4.6.1 Uitvoering

Voor hot momtoren van tie abiotische en biotische parameters worth meestal ecu beroep gedaan op intern
aanwezige expertise of gespecialiseerde bureaus, sorns op tie inzet van vrijwilligers. Dit laatste aspect kan
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een reden tot zorg zijn. Om de continulteit van monitoring te waarborgen dient men steeds te beschikken
over voldoende inzet van deskundige vrijwiltigers. indien voor monitoring geen of te weinig vrijwilligers
beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid deze uit te besteden aan derden en is dan een extra kostenpost.
lndien sprake is van beperkte fmanciële middelen, kan de continuiteit van monitoring niet gegarandeerd
worden. Er moet voor worden gewaakt dat monitoring niet een sluitpost wordt op de begroting. Daamaast is
bet soms een probleem om vrijwilligers met de nodige expertise te vinden (med. B. Speelman).

4.7 Succes natuurontwikkeling gerelateerd aan doelsoorten

Met behuip van doelsoorten kan men bepalen of bet gewenste streefbeeld voldoet aan bet gestelde doel.
Doelsooiten zijn met name bedreigde en zeldzame soorten (Bal el aL, 1995). Voor veel van de m.n. Zeeuw-
se projecten worden in natuurbeleidsplannen natuurdoeltypen beschreven gerelateerd aan de respectieve-
Iijke doelsoorten. Zoals at eerder opgemerkt is, zijn doelsoorten kwaliteitsparameters voor de natuurdoel-
typen. In bet kader van dit onderzoek zijn met name doelsoorten van belang die behoren tot bet natuurdoel-
type Zk-33 (Bat et al., 1995) en het, op basis van nieuwe inichten en gebruikerswensen, hernieuwde na-
tuurdoeltype 3.41 (Bat et al, 2001). In Appendix I zijn de doetsoorten voor deze natuurdoeltypen aangege-
yen. Dc natuurdoeltypen Zk-33 en 3.41 worden gekenmerkt door resp. 19 en 24 doelsoorten, waarvan hot
natuurdoeltype 3.41 voor 9 soorten van groot belang is voor beboud van de soolt Tevens zijn voor dit na-
tuurdoeltype doelsooiten, die afhankelijke zijn van getijdenwerking, weggelaten. Hot aantal doelsoorten dat
is aangetroffen na inrichting van de deelgebieden 1,2 (gedeeltelijk) en 3 van het Zeeuwse project is hooguit
twee. In hot Groninger project Ruidhorn is (nog) geen enkele doelsoort waargenomen. Dc kans bestaat
echter, dat na inrichting van projecten op termijn geen enkele of slecbts één doelsoort zich zal vestigen. Dit
hoeft nict te betekenen dat de natuurontwlkkeling dan niet geslaagd is (Londo, 1997). Zijn redenering komt
er op neer dat, indien men cnn slaagt om landbouwgronden om te vormen tot zilte natuurwaarden met de
bijbehorende zilte vegetatie, waarbij doelsoorten echter ontbreken, dit tech nog een positief resultaat beeft
opgeleverd. In feite is ontwikkeling van veel zilte graslanden nodig om te bereiken dat metteitijd de dod-
soorten in een percentage daarvan veiliggesteld kunnen worden, een gegeven dat overigens voor alle na-
tuurdoehypen geldt (Londo, 1997).
In gebieden met een langere ontwlkkelingsgeschiedenis, reals bet Zeeuwse referentiegebied Koudekerke en
bet project Inlaag 1887 met nog bestaande zilte natuurwaarden, zrni men redetijkerwijs ook meer doelsoor-
ten mogen aantreffen. Tot op zekere hoogte geldt dit ock voor de Groninger projecten Klutenpias en Fedde-
ma's Plas. Hot aantal geinventariseerde doelsoorten in deze 4 gebieden varieert echter tussen 0 en 3 soor-
ten. Misschien zijn deze soorten tijdens recente of eerdere inventarisaties over hot hoofd gezien. Een andere
optic is dat de abiotische omsiandigheden niet optimaal waren. Daarnaast kunnen grootschalige, ingrijpen-
de inrichtingsmaalrcgelen als plaggen en ontgrondingen een gebied tijdelijk ongeschikt maken voor vesti-
ging van doelsoorten (Londo, 2001).
Indien overigens wordt uitgegaan van vestiging van doelsoorten via zaadbanken (na verwijderen van de nu-
triëntenrijke bovenlaag), kan de ontwikkeling hiervan gedurende de eerste 10 jaar langzaam verlopen (Ver-
hagen et it, 2001). Veel kweldersoorten hebben geen lang levende zaadbank, dus de soorten zullen zich van
elders moeten vestigen (Wolters & Bakker, 2002).

Hot 'succes' van natuurontwikkeling relateren aan de vestiging van doelsoorten van projecten met weinig
areaal aan zilte graslanden is daarom nit wenselijk. In bet onderdeel resultaten (paragraaf 3.1) is aangege-
yen dat natuurontwlkkeling verloopt via 3 opeenvolgende stadia nml. 1) creiren van gwtstige abiotische
omstandigkeden, 2) vest.iging van zille plantengemeensckappen (streetbecid) en 3) vestiging van doe!-
soorten. Slrecfbeelden, gerelateerd aan natuurdoeltypen, kunnen daarom beter worden beschreven in termen
van herstel van abiotischc en biotische processen (stadia I en 2) en niet worden afgemeten aandoelsoorten.
Voor hot bepalen van bet gewenste strcefbeeld wordt voor de Zeeuwse projecten ovengens uitgegaan van at-
gemeen voorkomende (zilte) sooiten en plantengemeenschappen en niet aan de natuurdoeltypen gerelateer-
de doelsoorten (med. J. Beijersbergen). Dit geldt eveneens voor de Groninger projecten (med. B. Sped-
man). Voor de Zeeuwse en Gromnger projecten richt de aandacht zich, iii inrichting, in cerste instantie op
de wijze waarop de (zilte) vegetatie zich herstelt dan wet venter ontwlkkelt hidien de inrichtungsmaalrcge-
ten leiden tot ccii kwantitatieve toename van zilte vegetatie, is in de ogen van de beleidsmcdewerkers bet
project at geslaagd. Een kwahtatieve benadering is hierbij van ondergeschikt belang.
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4.8 Zaadverbreiding

Bijna alle geTnventariseerde projecten zijn door middel van een dijk afgeschermd van het buitendijks gele-
gen kweldergebied. Ontwikkeling van zilte vegetatie is grotcndeels afhankelijk van a) aanwezigheid van
zilte plantensoorten in bet doelgebied, b) de afstand tussen dit gebied en bet brongebied waar zilte vegetatie
voorkomt en c) de mogelijkheid van soorten om zich te verbreiden binnen bet doelgebied (Morton & Law,
1997; Zobel, 1997). Aanvoer van mad ult bet brongebied (buitendijkse kwelder) via getijstromen naar het
doelgebied (binnendijks) is uitgesloten. Ontwikkeling van kweldervegetatie ml dus plaats moeten vinden via
zaadverbreiding door de al aanwezige zilte vegetatie binnen het doelgebied of deels via aanvoer door de
wind of indirect via keutels van ganzen en vee. Ganzen kunnen ook mad overbrengen, doordat dit aan poten
of vicugels blijft plakken. Een aantal projecten heeft een belangrijke functie als foerageer- en overwinte-
ringsplaats voor o.a. Rotganzen en Brandganzen. Brand- en Rotganzen blijken geen goede zaadverbreiders
(via keutels) te zijn voor plantensoorten uit bet kweldergebied (Kolen, 1999; Geertsema, 2000). Volgens
Kolen is ook de hoeveelheid mad die d.m.v. de poten of vleugels wordt aangevoerd waarschijnhijk erg klein.
Verbreiding van mad door de wind is voor veel soorten niet te verwachten (Bakker el a!., 2002). Ver-
breiding van mad door vogels over korte of lange afstanden gaat op voor cell beperkt aantal soorten. Exten-
sieve begrazing door vee biedt de mogelijkheid om vee als "zaadleverancier" te laten fungeren. Door bet vee
te laten "foerageren" tussen het brongebied (buitendijkse kwelder) en het binnendijkse gebied, via de zee-
dijk, kunnen kweldermden indirect via keutels worden verspreid. Aangezien de besproken gebieden funge-
ren als ccii verlengstuk van de buitendijksc kwelder, kan worden overwogen om cen dccl van de zeedijk te
betrekken bij het natuurontwikkelingplan. Vanwege de korte levensduur van mden, dragen eventucel aan-
wezige zaadbanken van kweldersoorten in de bodem van bet natuurontwikkelungsgebied nict optimaal bij
aan ontwikkeling van zike vegetatie (Thompson el a!., 1997; Bakker et aL, 2002). Een recente inventarisa-
tie (september 2003) in bet deelgebied I van Dc Prunje, na inrichtung, heeft echter laten zien dat op relatief
grote delen op bet terrein ccii snelle kolonisatie heeft plaatsgevonden van o.a. Salicorniaspp. Eventueci aan-
wezige ziiadbanken kunnen hebben bijgedragen aan deze snelle ontwikkeling. Volgens de provincie Zee-
land is de omvang aan zaadbanken echter gerung en wordt de snelle kolonisatie van o.a. Salicornw spp. ver-
oorzaakt door dispersie van zaden door watersiromingen (med. J. Beijersbergen), eventueel versterkt door
wundunvloeden.

Een andere mogelijkheid is bet verzamelen van zadcn en losliggende vegetatieve delen van de kwelder-
vegetatie om doze vervolgens in bet doelgebied te verspreiden. Voordeel van doze metbode is dat de gewen-
ste docisoorten ccii voorsprong krijgcn t.o.v. de niet doelsoorten bij de kolonisatic van bet gebied. Voor het
project Nieuw Lotven wordt doze mogelijkheid aangehaald om dit gebied met ziltc vegetatie in te ricbten.
Vandaar dat do nieuw verworven percelcn niet met gras worden ungezaaid, wat overigcns wel is gedaan voor
bet project Ruidbonn. Uit ccii onderzoek naar ccii aantal verschillendo brakwatergebieden in Noord Gronin-
gen is gebleken dat, ondanks do gunstige uitgangssituatie voor zilte vcgctatie, ccii bepcrkt aantal soorten is
waargenomcn (Oranjewoud, 1997). Een aanwijzing dat do verbreiding van zaden door wind, vogels en water
waarschijnlijk erg traag verloopt Voor do andere vijftien geunventarisecrde projecten wordt gecn melding
gemaakt van do wijze waarop zilte vegetatie zich zou moeten ontwikkelen binnen bet betreffendo project
Hct project Brecbaart staat via ccii duiker in vcrbunding met do Dollard en staat ondcr unvloed van (ge-
dempte) getijdenstromingen. Aanvocr van mad via de duiker is hier bepcrkt mogelijk omdat do opening van
do duiker zich gehccl onder bet wateroppcivlak bevindt. Ailcen mdcii die in bet water zweven kunnen do
dulker passeren. Hot aantal soorten dat zich vcrplaatst via de waterkolom is namelijk bcperkt (Huiskes et at.,
1995).
Om do mogelijkheden voor vcrbreiding (potentiele dispersie) van zoveel mogelijk Nederlandse soorten w.o.
zilte soorten te onderz.oeken wordt momenteci gcwerkt aan een database (http://www.synbiosys. alterra.nh/

iiJ). Hiervoor worden experimenten venncht om hot drijfvermogen (hydrochoiie), do vaisneiheid (anemo-
chorie), hot overleven van bet spijsvertcringssysteem bij herbivoren (endozoörchie) en het vasthechten aan
de yacht van dieren (exozoorchie) van plantenzaden te kwalificeren (Bakker eta!., 2003).
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4.9 Modellering

Voor het project Dc zuidkust van Schouwen is voor het bepalen van het sireetbeeld gebruik gemaakt van
een waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en een ecologisch computermodel. Op grond van een drietal varian-
ten die slechts verschillen in stuwpeuniveau is de meest gunstige uitgangssituatie voor toekomstige flouis-
tische waar-den berekend voor bet plangebied. Met deze modelberekeningen zijn tevens de veranderingen in
waterhuis-houdung t.o.v. de aangrenzende landbouwpercelen berekend. Het is de vraag in hoeverre "moeder
natuur" zich laat modelleren. In de gebiedsvisie ult 1996 wordt erkend dat bet gebruikte model (ICHORS)
zijn bepeitingen heeft m.b.t. het zoutgehalte. Tevens kunnen met dit model geen voorspellingen worden ge-
daan over de vegetatie op droogvallende delen in de zomer. Dit euvel is ondervangen door, aanvullend op
dit onderzoek, ccii classificatie in vegetatietypen door deskundigen te laten opstcllen. Daannaast is o.a. ccii
cpaciteitsberekening gemaakt voor de twee belangrijkste ganzensooiten (Kol- en Brandgans) naar aanlei-
ding van ccii (destijds) vrij recent uitgevocrde veldstudie. Conclusie was, dat nâ inrichting van het gebied
tcnminste evenveel ganzen kunnen worden opgevangen als vóór de unrichtung van het gebied. Dc mogelijk-
heid bcstaat dat na ccii aantal jaren natuurontwikkeling niel het gewenste strcefbeeld wordt bereikt. Indien
plantensoorten die door ganzen worden geconsumeerd zich onvoldoende ontwikkelen, heeft dit direct zijn
wcerslag op bet aantal ganzen. Nog afgezien van het feit of, zoals at eerder opgemerkt, ontwlkkeling van
zilte vegetatie te voorspellen valt op grond van computermodellen. Dc toekomstige monitoringsplannen voor
de projecten in Zeeland beschrijven een ontwikkelungsperiode van lOjaar. Na deze periode zal moeten blij-
ken in hoeverre de verwachtungen overeenstemmen met bet eindbeeld. Indien in de toekomst blijkt dat bet
verwachte streefbeeld overeenstemt met de toegepaste computermodellen, kunnen deze modeflen, eventueet
in aangcpaste vorm gebrulkt worden voor toekomstige projecten.

4.10 Kunatmatige dijkdoorbraken als stimulans voor natuurontwikkeling

In deze rapportage zijn verscbillende mogelijkheden bcsproken om de natuurwaarden binnendijks te ver-
bogen. Een mogelijkhcid voor bet creercn van zoet-zout overgangcn is bet aanleggen van ecn kunstmatige
waterin- en uitlaat, zoals ccii opening in de zeedijk. In het al cerder genocmde project Polder Breebaart is in
de zeedijk cen dulker aangebracht met schuiven die elektronisch wouden aangestuurd. Het natuurlijke getij
worth hiermee gedempt Op deze wijze hebben het (gedempte) getij en zout water vrij toegang tot bet bin-
nendijkse gebied. Toekomstige plannen voor natuurontwikkellng binnendijks zouden eventueel rekcning
kunnen houden met deze optic. Dc generatie van voor de Watersnoodramp van I februari 1953 liggen de
gevolgen van deze ramp nog vers in bet gebeugen. Plannen om dijkcn op bepaalde plaatsen kunstmatig door
te steken zullen niet op een groot enthousiasme van de Zeeuwse bevolking kunnen rekenen, ondanks bet felt
dat de zecwerungsfimctic door de inrichtungsmaalregelen niet worth aangetast. Het Oosterscheldebekkcn
worth door middel van ccii stormvloedkering beveiligd waardoor o.a. hoge stormvloeden fuel voorkomen.
Mogelijkbeden om binnendijks gelegen gebieden te verbinden met het buitendijks gelegen dccl betreffen
met name de projecten langs de Oosterscbelde (Londo, 1997).
Het zal wellicht nog ccii (aantal) gcneratie(s) moeten duren voordat dergelijke ungrepen in bet Deltagebied
kunnen plaatsvunden. Tocb is er één gebied in Zeeland dat zich na ccii dijkdoorbraak heeft ontwikkeld tot
ccii getijdengcbied met daaraan gerelatecrde zilte vcgetatie en fauna. Het betreft hier bet buitendybe gebied
Sieperdaschor (vóór 1993 Selenapolder) in bet uiterste oostelijke dccl van de Wcstcrscbelde. In 1966 is dit
gebicd ingepolderd door cen zomerkade en ccii dam. In 1976 en 1985 zijn er twee dijkdoorbraken geweest
die beide kcrcn zijn hersteld. Na de dcrde dijkdoorbraak in 1990 bleek het berstel van de dijk te kostbaar en
werd besloten ombet getij toe te laten tot bet gcbied. Tussen 1990 en 1993 zijn cen aantal maatregelen
uitgevoerd om de ontwlkkeling in bet gebied enigszins te sturen. Daannaast is ter bescberming tegcn over-
stroiningen plaatselijk de dijkvoet van dc zecwerende dijk versterkt. Sinds 1994 vindt monitoring plaats op
basis van biotiscbe en abiotiscbe ontwlkkelingen in dit gebied. Sindsdien heeft met name bet oostelijk dccl
van bet gebied zich sncl ontwlkkeld tot het uiterlijk van cen kwelder met de daaraan verbonden fioristische
en avifaunistiscbe natuurwaarden.

50



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebiedcn in Zeeland en Groningen

4.11 (Zilte) binnendijkse natuurontwikkeling in relatie tot agrarische activiteiten

b) Wa! zip,, o.a. vanwege de i,tvIoed van zoule kwei in landbouwpercekn, de mogelljkheden om Iwid-
bows' en naz'uur duurzaam naast eikaar 1€ laten bestaan?

Voor zowel de Groninger als Zeeuwse natuurontwikkelingsprojecten is sprake van nauw overleg tussen de
betrokken partijen , w.o. agrariërs.
Uit de geinventariseerde projecten blijkt dat natuurontwikkeling binnendijks en aangrenzende agrarische ac-
tiviteiten duurzaam naast elkaar kunnen bestaan. Dc waterhuishouding en de inrichting van de projecten
worden zodanig aangepast dat de aangrenzende landbouwpercelen geen schade ondeivinden door de invloed
van het zoute kwelwater. Eventuele schade door akkeronkruiden wordt bestreden door het toepassen van
gericht maaibeheer. Dit Iaatste aspect behoeft nader onderzoek. Gezien het streelbeeld passen distelgemeen-
schappen niet in het kader van zilte natuurontwlkkeling. Volgens de provinciale Distelverordening moeten
Akkerdistels bij overlast vóór de bloei verwjderd worden. Na inrichting van het project Ruidhorn heeft een
explosieve ontwikkeling plaatsgevonden van Akkerdistels. Naburig gelegen landbouwpercelen ondervinden
hierdoor veel overlast, met kiagende boeren als gevoig Ondanks het gerichte maaibcheer is deze overlast
momenteel, volgens de uitvoerder, niet te voorkomen.

Na innchting van de deelgebieden 1 en 3 van De Prunje van het project Dc zuidkust van Schouwen heeft de
uitbreiding van Akkerdistels in de gebiedcn geleid tot conflictsituaties tussen boeren en Staatsbosbeheer. Dc
overlast werd aanvankelijk veroorzaakt door de grondroering bij de inrichting van bet gebied en het water-
peil dat nog niet was ingesteld (med. A. Goudzwaard, SBB). Na bet instellen van het nieuwe peil in dccl-
gebied 1 nam de overlast van Akkerdistels sterk af, aangezlen inundatie door brak water de Akkerdistelont-
wikkeling beperkt. Dc ervaringen in hot project Ruidhorn kunnen er echter wel toe leiden dat de aversie to-
gen zilte natuurontwikkelingsprojectcn in de toekomst toe zou kunnen nemen. Dit kan leiden tot stagnatie of
uitstel van toekomstige projecten. Chemische bestrijding van Akkerdistels is vanwege bet natuurlgke ka-
rakter van de projecten niet wenselijk. Bestrijding van Akkerdistels dient in do eerstc vier maanden na de
aanplant van landbouwgewassen, van half april tot half juh, plaatste vinden (Plant Research International,
2000). Het zaadpluis van Akkerdistels kan zich over ccii afstand van ongeveer 1,5 km verspreiden; in de
praktijk blijken de meeste z'aden binnen een gebied van 30 tot 50 m vanaf de bron neer te komen. Hot is
daarom wenselijk om langs de rand van een natuurgebied te streven naar cen distelvrije zone van ongeveer
50m.

Uitstel of slagnatie van toekomstlge projcctcn is mogelijk nit alleen aThankelijk van de Akkerdistel-
problematiek. Eon voorgenomen plan voor inrichting van hot (Ironinger project Nieuw Lotven is eind 2002
door een agrarier afgewezen vanwege hot voorstel om aan de zuidrand van bet perceel eon kade van circa 2
meter opte wcrpen. In de ogen van deze agrarier past deze kade nit als landschapselement

4.11.1 Zoutwatergewassen

Teelt van zilte gewassen is eon optic daar waar de mogelijkheden voor Iandbouw worden bepctkt Eon
andere optic is hot telen van zilte gewassen in overgangszones tussen natuurontwlkkelingsgebieden en
aangrenzende Iandbouwperoelen. Indien voor toekomstige natuurontwikkclingsprojecten blijkt dat doze ecn
gevaar vormen voor bestaande landbouw, bestaat do mogelijkheid om over te gaan op do tcelt van zoutwa-
tergewassen. Volgens con rapport van do Nationaic Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NLRO) ult
2000, kan aan do huidigc vraag naar zoutwatergewassen (w.o. Zeekraal en Lamsoor) worden voldaan met
slechts enkele hectaren zoutlandbouw. In ditzelfde rapport wordt tevens aangegeven dat voor bulkproductie
van zilte gcwassen in Nederland onvoldoende ruimtc en draagvlak bestaat Goode potenties voor do corn-
merciële teelt van zilte gewassen hebben polders waar do zoute kwel de mogelijkheden voor zoetwaterland-
bouw beperkt en gebieden in do kustzone waar natuurontwikkeling prioriteit heeft, waardoor do zoetwa-
teriandbouw bedreigd worth door toenemende zoutinvloeden (NRLO, 2000). In con reeds bestaand perceel
gelegen in hot deelgebied I van hot project Do Pnmjc worth Zeckraal gesneden voor plaatselijke consump-
tie. Mogelijk kan dit perceel voider worden ingericht voor proefnemingen met zoutwatergewassen (Bouma
eta!., 2002).
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Om gewassen te kunnen telen in zilte gebieden kan in de toekomst mogelijk gebruik worden gemaakt van
rassen die iesistent zijn tegen zoute omstandigheden. Dc toekomst zal uitwijzen in hoeverre de tech van zilte
gewassen kan concurreren met de gangbare zoetwatergewassen.

4.112 Agrarisch natuurbeheer

Door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) worth met steun van provinciale subsidie door boeren
voor beheer en onderhoud van kicine landschapselementen gezorgd (agrarisch natuurbeheer). Hierbij gaat de
aandacht onder andere uit naar herstel van hoogstamboomgaarden en het opstellen van bedrijfsnatuurplan-
nen. Daarnaast vindt in het kader van relatienota-beheerovereenkomsten op basis van agrarisch natuurbe-
heer cen omvangrijk akkerrandenbeheer plaats. Agarisch natuurbeheer betekent dat boeren de beschik-king
blijven houden over bun grond, maar met beperkingen en een vergoeding, via de Subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer, om de natuur cen handje te helpen. Mogelijkheden om op deze wijze, op beperkte schaal, te
voorzien in ontwikkeling van brakke gemeenschappen is moeilijk realiseerbaar. Sinds I januari 2000 is bet
Programma Beheer van toepassing en omvat de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en de Subsidieregeling
agrarisch Natuurbeheer. Vanuit deze regelingen kunnen o.& gebruikers van agrarische gronden (boeren)
aanvragen doen voor subsidiering van aanleg, onderhoud en omvormmg van bossen, natuurgebieden, agra-
rische beheersgebieden en Iandschapselementen (Londo, 2001). Aangezien voor de toekomst een verdere af-
name van landbouw is te verwacbten, zie ook 4.12, liggen bier kansen voor zowel agrariers als voor uitbrei-
ding van zilte natuur. Dc betreffende agrarier kan uit eigen beweging of op uilnodiging van de provincie een
andere bestemming kiezen voor bet agrarisch gebruik van zijn grond. Indien de wensen van de aanvrager
overeenstemmen met de wensen van de provincie worth dit vervolgens vastgelegd in een gebiedsplan (Lon-
do, 2001). In dit plan wordt bet accent gelegd op functiewijnging van landbouw naar natuur of bos en gebie-
den met agraiisch natuurbehecr.

4.12 (Zilte) binnendijkse natuurontwikkehing in relatie tot grondverwerving en beheld

Functiewijziging van landbouw naar natuur geschiedt in aanleg op basis van vrijwilligheid. Alleen op basis
van zwaarwegende (infrasthicturele) argumenten kunnen handbouwpercelen onteigend worden. In dit kader
zijn de toekomstige inrichtingsplannen in aanleg afliankelijk van de bereidwilligheid van agrariers om hun
land afte staan. Het Zeeuwse project Rammekensboek kon in juni 2003 nog geen doorgang vinden vanwege
bet felt dat ecn akkerbouwer niet bereid was zijn grond van de band te doen voor de prijs, de agrarische
waarde, die de provincie wil betalen. Dit gegeven kan er overigens wel toe leiden dat de voorgenomen in-
richtingsplannen in afgeslankte vorm zullen worden uitgevoerd. Dc provincie verwacht wel dat de eerste fa-
se op termijn afgerond kan worden, maar of er nog een volgende fase komt is nog de vraag. Dc verdere in-
ricbtingsmaatregelen voor het deelgebied 2, onderdeel van het project Dc Prunje, kunnen momenteel (de-
cember 2003) nog geen doorgang vinden, omdat 2 boercn niet mee willen werken (med. A. Goudzwaard).
Een boer maakt bezwaar tegen bet plan, de andere boer wil meer bectares gecompenseerd krijgen. Toekom-
stige inrichtingsplannen kunnen dus stagneren, omdat de benodigdc gronden niet tijdig worden verworven.
Grondverwerving vormt een essentieel onderdeel van toekomstige natuurontwikkehingsplannen.

Indien de gewenste gronden, voor met name kielne gebieden, niet kunnen worden verworven bestaat bet ge-
vaar dat op ad-hoc basis elders natuurontwlkkehing plaatsvindt waarbij de lokatie de doelstelling bepaalt in
plaats van andersom! (Londo, 1997). Dc keuzevrijheid van boeren is ecbter wel aan grenzen gebonden. Ge-
wenste (Iandbouw)gronden, die o.a. ten behoeve van de versterking van de ecologische infrastructuur vallen
onder cen landinrichtingsplan, künnen in voorkomende gevallen worden onteigend. Aan de hand van ecn
landinrichtingsplan worth door de landinrichtingscommissie een voorstel tot vaststelling van bet begrcn-
zingsplan opgesteld en dit worth uiteindelijk voorgelegd aan Gedeputecrde Staten. Individuele agrariers
kunnen tegen dit plan een bezwaarschrift indienen, maar de percelen kwmen, eventueel met tussenkomst van
de Raad van State, in bet uiterste geval worden onteigend (med. K. Follings, DLG, Leeuwarden). Voor de
aankoop, inrichting en overdracht van (Iandbouw) gronden die zijn begrensd in de Ecologiscbe Hoofdstruc-
tuur (EHS) vervult de Dicnst Landclijk Gebied (DLG) een sleutelrol. Indien gronden worden ontcigend of
wijwillig worden afgestaan, vindt fmanciëlc compensatic plaats voor het vcrhies aan gronden. Daamaast
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bestaat de mogelijkheid om de gronden, of in sommige gevallen de gehele bedrijfsvoering, met financiële
compensatie te verplaatsen naar elders.

4.13 Toekomatige ontwikkeling van binnendijkae brakke natuur versus landbouw

Als gevoig van klimaatveranderingen wordt voor de komende 50jaar wordt een aanzienlijke stijging van de
zeewaterspiegel verwacht (WiN, 2000). Daarnaast is er ook sprake van bodemdaling. Beide aspecten be-
werkstelligen een groter potentiaalverschil tussen het zee- en bet grond- en oppervlaktewater in de laagge-
legen polders. Hierdoor zal er een toename van zoute kwel optreden, waardoor de zoutlast voor de agrari-
sche sector in kustgebieden zal toenemen. Hiermee is overigens voor de projecten Dc zuidkust van Schou-
wen, deelgebied I t/m 11 en het Zuiderdiep rekening mee gebouden. In de huidige situatie worth de verzil-
ting van landbouwgebieden bestreden door de aanleg van ccii drainagesysteem waarmee de zoute kwel van
beneden afwordt opgevangen. In Groningen worth door middel van bet reeds besproken Zoetwateraanvoer-
plan de verzilting van, aan de kust gelegen, landbouwpercelen besireden. In de toekomst zal de aanvoer van
zoct aanvoerwater vaker stagneren. Bij gelijkblijvcnd grondgebniik in extreem droge jaren zal tussen flu en
2050 de vraag naar zoetwater in Nederland met 40% toenemen (WIN, 2000). Daarnaast neemt de ecolo-
gische zoetwatervraag toe door vergroting van bet areaal natte en vochtige natuur. Verder neemt bet eco-
nomisch rendement van landbouwkundige activiteiten steeds meer af. In de toekomst zullen keuzes gemaakt
moeten worden t.a.v. de kosten en baten. Hot lijkt dat de kosten voor bet waterbeheer, in relatie tot de baten
die bet grondgebrulk geeft, uit balans zijn (Hobbelen & Lenselink, 2000).
Dc verwachting is dat binnen een termijn van 10 jaar de meeste boeren zijn gestopt met hun bedrijf. Om-
vormen van zilte landbouwpercelen tot (zilte) natuurgebieden, zoals langs de zuidkust van Schouwen, kan
misschien niet overal. Daamaast zal door de stijgende grondprijs en ccii grotere concurrentie op de grond-
maEkt bet in de toekomst steeds moeilijker worden om percelen voor (zilte) natuurontwlkkeling te verwer-
yen.

4.14 Zilte natuurontwikkeling binnendijks van kustgebieden in Nederland

Een van de doelstdllingen van de Ecologische Hoofdstnjctuur (EHS) is hot creëren van verbun-dingszones
(corridors) tussen overeenkomstige landschapsstructuren. Hiermec worth de migratie van karak-teristieke
planten- en diersoorten tussen overeenkomstige ecosystemen bevorderd. Daamaast bestaat de wens om na-
tuurgebieden met elkaar te verbinden door bestaande, van elkaar geTsoleerde tussenliggende natuurgebied-
jes met ccii beperkt opperviak en een bepaalde dichtheid, die kunnen fimgcren als "stepping stones" (Londo,
1997).

Alle gcinventariseerde Zeeuwse projccten en bet Groninger project Ruidhorn in deze studie vallen onder de
EHS. Een aantal Groninger projecten valt onder ccii provinciaal natuurbcleidsplan. In de toekomst bestaat
de mogelijkheid dat deze aan de EHS zullen worden toegevocgd.
Naast de besproken projectcn worth momenteel vorm gegeven aan de inrichtung van andere (zilte) gebieden,
waarvan ccii dccl reeds is ingericht. In 2000 waren 167 binnen- en buitendijksc projecten, gericht op hot
herstel van zout-zoetovergangen, bekend binnen Nederland (Lenselink & Gerits, 2000). Langs dc oevers van
de Oosterschelde worth momenteel in bet kader van hot plan "Tureluur" gewerkt san een 44- tal projecten,
variërend van buitcndijks herstel en uitbreiding van duinen en schorren tot inrichtung van binnendijks gele-
gen wet en zout-brak moerassen. Een dccl van de projecten is inmiddels voltooid.

Langs de Zeeuwse en Gronunger kust worth getracht om in de toekomst meer landbouwpercclen en (delcn)
van polders san te kopen om op deze wijze binnendijks ccii ecologisch lint te creëren. Zo ontstaat langs de
Zeeuwse en Gronunger kust een (half) natuurlijk ecologisch lint door bet cultuurlandschap, waarbij deze
gebieden tevens de functie kunnen veivullen voor o.a recreatieve doeleindcn en mogelijk kunnen dienen als
"stepping stones". Herstel dan wel uitbreiding van zilte natuur binnendijks langs de kust beperkt zich met
aileen tot deze provincies. Ook in de provincies Noord-Holland en Friesland bestaan plannen voor herstel
clan wel uitbreidung van zilte natuurwaarden. Nog afgezien van toekoinstige inrichtingsplanncn zijn vrij re-
cent verspreid over de kustprovuncies tal van projecten, gericht op berstel dan wel uitbreiding van zilte na-
tuurwaarden, gerced gekomen.
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Voor de verschillende visies die voor elke regio zijn opgesteld is het voor de toekomst een uitdaging om de
verschillende linten aaneen Ic rijgen tot een groter samenhangend langgerekt ecologisch lint langs de gehele
Nederlandse kust.

4.15 Binnendijkse natuurontwikkeling in relatie tot een natuorlijke kweldervegetatie

Binnen de huidige EHS wordt onvoldoende voorzien in de behoefte aan dispersie van zaden (Bakker ci aL,
2003b). Voor de geinventariseerde, binnendijkse, projecten mag worden verwacht dat dispersie van zaden
voornamelijk door water plaals zal vinden. Aangezien deze projecten streven naar de dynamiek van een na-
tuurlijke kweldervegetatie wordt in hot tweede dccl van dit onderzoek hot accent gelegd op de invloed van
getijdenstromingen op de ontwlkkeling van een natuurlijke kweldervegetatie. Getracht worth om de ult-
komsten hiervan terug to koppelen naar de beschrcven binnendijkse projecten. Hicrbij gaat de aandacht uit
naar de kans dat z'ilte soorten zich kunnen vestigen en verbreiden zndci dat ci sprake is van getijdenstro-
mingen.
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5 Ontwikkeling van een natuurlijke KW

5.1 Inleiding

In het eerste dccl van het afstudeeronderzoek is gekeken naar een 13-ta! binnendijkse natuurontwikke-
lingsprojecten in kustgebieden in Zeeland en Groningen, w.o. een 3-ta! gebieden met bestaande brakke ge-
meenschappen. Hierbij is met name gekeken naar de abiotische inrichtingsmaatregelen die worden, dan wel
reeds recent zijn uitgevoerd t.a.v. herstellontwikkeling van zilte vegetatie. Het uiteindelijke streefbeeld be-
staat uit het creëren van zout-zoet overgangen met de daaraan gerelateerde zilte vegetatie, overeenkomstig
bet buitendijkse kweldermilieu.
Het succes van deze maatregelen hangt echter niet alleen af van de mate van herstel van de abiotische con-
dities. Ook de mogelijkheden van verdwenen soorten om deze beatles te kunnen bereiken spelen een grote
rol (Grootjans et a!., 1998). Plantensoorten beschikken hiervoor over twee mechanismen. Ten eerste maken
planensoorten langlevende zaden of plantendelen die ondergronds lange tijd kunnen overleven. Ten tweede
ontwikkelen ze strategieën om zich ruimtelijk over grote afstanden te kunnen verbreiden (Bakker et a!.,
1996).

Zoals al in het eerste dccl vermeld is, staat geen van de besproken projecten rechtstreeks in verbinding met
het buitendijkse kweldergebied. Aanvoer van zaad via zeestromingen is dan ook niet te verwachten. Daar-
naast dragen eventueel aanwezige zaadbanken van kweldersoorten in de bodem, vanwege de korte levens-
duur van zaden, niet optimaal bij aan ontwikkeling van zilte vegetatie (Thompson et a!., 1997; Bakker et a!.,
2002). Verbreiding van zaden door Brand- en Rotganzen via keutels, vleugels en poten is marginaal (Kolen,
1999; Geertsema, 2000). Verwacht mag worden dat zaden binnendijks voornamelijk verbreid zullen worden
door het water. Voor de geInventariseerde binnendijkse projecten zijn per project de soorten en zonaties van
zilte plantengemeenschappen aangegeven. Aangezien deze projecten streven naar de dynamiek van een na-
tuurlijke kwcldervegetatie (zie foto 6), is onderzocht welke invloed getijdenstroming heeft op de ontwikke-
ling van kweldervegetatie. Getracht wordt om de uitkomsten hiervan terug te koppelen naar de beschreven
binnendijkse projccten. Hierbij gaat de aandacht uit naar de kans dat zilte soorten zich kunnen vestigen en
verbreiden zonder dat er sprake is van getijdenstromingen.

Foto 6. Kweldcrvegetatie met karakteristieke soorten, w.o. Limonium
vulgare en Salicornia spp. Bron foto: Ecomare

Hiervoor is onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een natuurbijke kweldervegetatie op het oostelijke
dccl van Schiermonnikoog (Oosterkwelder). Kweldcrgebieden (zoutwatermoerassen) zijn bij uitstek ge-
schikt voor het bcstuderen van successiestadia van vegetatie, vanwege het feit dat deze gebicden geken-
merkt worden door een relatief eenvoudig ecosysteem met weinig plantensoorten (Bos et a!., 2002).
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5.2 Natuurlijke ontwikkeling kweldervegetatie

Dc natuurlijke opbouw van een kwelder kan worden onderverdeeld in slikvelden, pionierzone, lage, mid-
den en hoge kwelder. Als gevoig van het verschil in hoogteligging is de inundatiefrequentie en sedimenta-
tiesneiheid per zone verschillend (zie figuur 1).

Figuur 1. Zonering van een kwelder in relatie tot de inundatieduur en -frequentie. (Bewerkt,
Erchinger, 1985).

ontleend aan

Vestiging en ontwikkeling van plantengemeenschappen in kweldergebieden is o.a.
tal factoren:

1) Abiotische factoren

afhankelijk van een aan-

Voor vestiging en kieming van diasporen moeten de abiotische en biotische omstandigheden optimaal zijn
(Bakker Ct a!., 1996). Dc zonering van de kweldervegetatie wordt beInvloed door de inundatiefrequentic en
sedimentatie- en erosieprocessen onder invloed van getijdenstromingen en golven (Janssen-Stelder, 2000).

2) Dispersie van zaden

Dispersie van zaden en vegetatieve delen door wind, water en dieren (Bonn & Poschlod, 1998), waarbij
verbreiding door zeewater een belangrijke factor is (Koutstaal et a!., 1987; Huiskes et a!., 1995). Een be-
langrijk aspect hierbij is het drijfvermogen van zaden (Koutstaal et a!., 1987; Huiskes et a!., 1995). Dit is
athankelijk van de morfologische eigenschappen van zaden. Door Huiskes et a!. (1995) is vastgesteld dat
een groot aantal zaadsoorten zich verplaatst via het wateropperviak, een kleiner dccl via de waterkolom. Een
klein dee! van de zaden afkomstig van elders wordt door het opkomend getij getransporteerd naar de kwel-
der, een significant groter dccl wordt uit het kweldergebied getransporteerd door afnemend getij (Huiskes et
a!., 1995). Een studie van vloedmerken in bet kweldergebied van het eiland Schiermonnikoog suggereert dat
ze de samenstelling van de lokale vegetatie weergeven (Wolters & Bakker, 2002). Daarnaast is de afstand
tussen bron- en doelgebied van belang. Dc transportafstand kan van invloed zijn op dc kiemingskracht van
zaden (Huiskes et a!., 1995; Koutstaal et a!., 1987). Uit twee studies, Kolen (1999) en Geertsema (2000), is
gebleken dat het aantal kicmkrachtigc zaden, na consumptie door ganzen, erg klein is.
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3) Begrazing

Begrazing kan van invloed zijn op de zaadproductie en de vegetatiesamenstelling (Bakker, 1989; Bakker et
a!., 1997). Volgens Bos ci a!., (2000) wordt de soortenrijkdom voor een belangrijk dccl bepaald door be-
grazing en de frequentie van overstromingen. Uit verschiHende studies naar de invloed van begrazing op
soortenrijkdom is gebleken dat de diversiteit aan soorten in beweide kwelderdelen groter is dan in de onbe-
weide delen (Adam, 1990; Bos ci a!., 2002). Door begrazing wordt de vegetatie kort gehouden, waardoor
lichtminnendefkleine/langzaam groeiende soorten meer kans krijgen zich te vestigen en ontwikkelen dan in
dichte, hoge vegetaties.

5.3 Oosterkwelder van Schiermonnikoog

Als gevolg van zeestromingen slibt het oostelijk dccl van Schiermonnikoog aan, waardoor nieuwe stukken
kwelder beschikbaar komen voor plantengroei. Op deze wijze verplaatst het eiland zich in de tijd naar het
oosten. Als zodanig ontwikkelt zich hierdoor een gradient in leeftijdsopbouw van oost naar west res-
pectievelijk van jong naar oud, variërend tussen 0 en 150 tot 200 jaar (Dc Leeuw ci a!., 1993; 01ff ci a!.,
1997). Op elk successiestadium (transect) is een gradient aanwezig van de lagc naar de hoge kwcldcr met de
respectievelijke karakteristieke plantensoorten. Dc lage kwelder wordt jaarlijks ongeveer 600 keer geInun-
deerd, dc middenhoge en hoge kwclders respectievelijk minder dan 100 keer en enkclc malcn per jaar (01ff
ci a!., 1997). Studies hebben aangetoond dat er een sterk verband bestaat tussen de vegetatiesamenstelling
aan de rand van een kweldergebied en het vloedmerkmateriaal, waarvan een klein dccl uit zaden bestaat
(Bakker ci a!., 2002). Zeewatcrstromingen dragen voor een belangrijk deel bij aan de dispersie van kwel-
dersoorten (Wolters & Bakker, 2002).

5.4 Doelstelling

In dit dccl van het afstudeeronderzoek zal naar aanleiding van een studie, uitgevoerd op het oostelijke dccl
van Schiermonnikoog en in hct Biologisch Centrum te Haren, gekeken worden naar de dispersie van zaden
door getijdenstromingen. Hierbij is onderzocht welke invloed getijdenstromingen hebben op het zaadaanbod
in vloedmerken voor verschillende successiestadia (transecten).

5.5 Vraagstelling

Vanuit deze doelstelling zal in dit onderzoek de derde onderzoeksvraag centraal staan:

Welke ecologische mechanismen dragen by aan de ontwikkeling van een naiuurlUke kweldervegetaiie en
hoe kan deze kennis worden gebruiki by het hersiel en de ontwikkeling van ziie vegelaties in binnen-
dykse natuuroniwikkelingsprojecien?

Hiertoe zullen de volgende deelvragen worden onderzocht:

a) Wat is dc re!aiie iusscn zaadvangsi en lceftijden van de kwcldcr voor vcrschillcnde kweldersooricn?
b) Wat is dc relaiie tussen zaadvangsi en bcmonsteringsperiode?
c) Wai is de rc!aiie tussen zaadvangsi en inundatieduur en —frequcniic?
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6 Materialen en methoden

6.1 Dispersie van zaden door getijdenstromingen

6.1.1 Monstername vloedmerkniateriaal

Om te bepalen in hoeverre de dispersie van zaden door getijdenstromingen wordt beInvloed is op de
Oosterkwelder van het Nederlandse Waddeneiiand Schiermonnikoog voor een 5-tal successiestadia (tran-
secten) de zaadaanvoer gemeten (figuur 2). Dc gekozen transecten worden aangeduid met het jaar van ont-
staan, respectievelijk ná 1996 (> 1996), sinds 1993, 1986, 1974 en 1913. Dc kaart van figuur 2 dateert van
enkele jaren geleden. Nadien is het meest oostelijke dccl verder aangeslibd, waardoor een nieuw stuk kwel-
der beschikbaar is gekomen.

Figuur 2. Leeftijdsopbouw van het oostelijk deel van het Waddeneiland Schiermonnikoog. In de huidige
situatie is het oostelijk deel verder uitgebreid door aanslibbing. De jaartallen geven het begin van de vegeta-
tieontwikkeling aan van de 5 gebieden (transecten). (Bewerkt naar Walrecht et a!., 1998).
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Per successiestadium zijn 10 kunstgrasmatjes, elk met de afmeting 0,45 m x 0,45 m, op enkele meters af-
stand van elkaar, geplaatst om de zaadaanvoer door de getijdenstromingen te meten (foto 7). Van elk tran-
sect is de gemiddelde hoogte bepaald van de 10 matjes t.o.v. het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Voor de
transecten> 1996, 1993, 1986, 1974 en 1913 zijn de gemiddelde hoogten respectievelijk 1.22 m, 1.18 m,
1.44 m, 1.49 m en 2.47 m +NAP. Alle transecten zijn gesitueerd in de onbeweide delen van de Oosterkwel-
der.

Foto 7. Kunststofgrasmatje (0,45 m x 0,45 m)
waarmee de door getijdenstromingen aange-
voerde zaden worden opgevangen.
Foto: Roos Veeneklaas.

Om te voorkomen dat zaden van de omringende vegetatie onder de matjes blijven plakken werd onder elk
matje een vuilniszak gelegd.

6.1.2 Bemonsteringsdata

Gedurende een tweetal tijdpaden (A) en (B), elk onderverdeeld in vier aaneengesloten perioden, heeft
bemonstering van vloedmerkmateriaal voor elke vegetatiezone plaatsgevonden, zie tabel 18. De data van be-
monstering zijn:

(A) 21 oktober 2001 - 8 mel 2002 (B) 1 november 2002 — 11 mci 2003

(1) 21 oktober 2001 - 8 december 2001 (5) 1 november 2002 - 20 december 2002
(2) 8 december 2001 - 25 januari 2002 (6) 20 december 2002 - 15 februari 2003
(3) 25januari 2002- 12 maart 2002 (7) 15 februari 2003- 1 april 2003
(4) 12 maart 2002 - 8 mci 2002 (8) 1 april 2003 - 11 mci 2003

Tabel 18. Bemonsteringsdata van vloedmerkmateriaal. Op elk transect zijn gedurende iedere periode 10
matjes uitgezet.

Uitgezonderd transect> 1996 heeft voor elk transect 8 maal een bemonstering plaatsgevonden. Vanwege
omstandigheden (o.a. het broedseizoen van vogels) heeft voor transect> 1996 echter 3 maal een bemonste-
ring plaatsgevonden (periode 5,6 en 7).

6.1.3 Behandeling zaadmateriaal

Na elke bemonsteringdatum zijn de matjes verzameld en schoongespoeld en werd het vloedmerk-materiaal
per matje verpakt in plastic zakjes. Daarna zijn de zaden ongeveer 4 weken in het donker bewaard in een
koelcel bij een temperatuur van 5°C (stratificatie). Door deze behandeling wordt de kiemkracht van de za-
den bevorderd. Na deze periode werd het vloedmerkmateriaal gezeefd met een zeef van 0,2 12 mm. Het ach-
tergebleven materiaal (slibdeeltjes en zaden) werd vervolgens in een kiempotje gedaan, waarbij de onderste
laag bestaat uit potgrond met daar bovenop een lang van 2 cm gesteriliseerde potgrond. Dit alles werd af-
gedekt met een dun laagje zand. Op deze lang werd het vloedmerkmatenaal voor ieder matje per potje in een
dunne lang uitgelegd. Het laagje zand heeft als dod om de eventueel niet ontkiemde zaden nadien gemak-
kelijker te verzamelen om deze vervolgens te kunnen determineren. Gedurende enkele weken worden de
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kiempotjes geplaatst in een kas waar de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn voor het laten ontkie-
men van de zaden (zie foto 8 en 9).

Foto 8. Kiempotjes met per potje het vloedmerkma- Foto 9. Een kiempotje met Spergularia maritima
teriaal van één matje. en Glaux maritima

De betreffende licht- en temperatuurcycli in de kas zijn (med. J. Hogendorf):
- Verlichting tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds.
- Temperatuur gedurende deze periode tussen eind mel en eind oktober: overdag/nacht 20°C/12°C, tussen

eind oktober en eind mel, overdag/nacht 23 °C/17°C.
Tweemaal per dag worden de kiempotjes bewaterd. Dc kiemplanten worden, zodra deze te identificeren
zijn, geteld en nadien verwijderd (Muller, 1978).

In de loop van het onderzoek bleek dat het identificeren van de, na ± 7 weken, niet ontkiemde zaden te veel
tijd in beslag zou nemen en is daarom verder niet meegenomen in dit onderzoek.

6.1.4 Verwerking data

Dc geIdentificeerde planten zijn (ruwweg) onderverdeeld in categorieen op basis van een 4-tal opeen-
volgende successiestadia, zie tabel 19.

Tabel 19. Indeling kweldersoorten op basis van pionier, vroege, intermediaire en late successie.

Pionier Vroeg Intermediair Laat

Salicornia europaea
Spergularia maritima'

Glaux maritima
Limonium vulgare

Artemisia maritima'
Aster tripolium

Atriplex port ulacoides'
Elymus athericus'

Suaeda maritima Plantago maritima Atriplexprostrata
Festuca rubra
Juncus gerardi

')Volgens Heukels' Flora 22e editie (1996) : Spergularia maritima = Spergularia media; Artemisia man-
tima = Seniphidium manitimum; Elymus athericus = Elytnigia athenica. Atniplex portulacoides ook: Ha/i-
mione portulacoides.
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6.2 Retatie tussen zaadvangst en transecten voor verschillende kweldersoorten

Om een mogelijke relatie te leggen tussen zaadvangst en transect is voor de volgende opzet gekozen:

Voor een tweetal tijdpaden, elk onderverdeeld in vier aaneengesloten perioden, is bet totaal aantal gekiem-
de zaden per soort en periode per tijdpad bepaald. Dc aantallen zaden zijn vervolgens omgerekend per dag
per m2. Op deze wijze kunnen twee tijdpaden A en B, respectievelijk 21 oktober 2001 tot I mci 2001 en I
november 2002 tot 11 mci 2003, met elkaar worden vergeleken t.a.v. de zaadvangst per soort per transect
Vervolgens is gekeken of er een relatie aanwezig is tussen dispersie van zaden per soort per transect en bet
voorkomen van de respectievelijke soort op het betreffende transect

6.3 Relatie tussen zuadvangat en bemonsteringaperiode

Voor acbt bemonsteringsperioden verdeeld over twee tijdpaden, is bet totale aanbod van zaad ( som van
alle dertien soorten) berekend per dag per m2. Daarnaast is voor elk transect per periode de gemiddelde
inundatieduur (per dag per uur) en -frequentie (per dag) berekend, verdeeld over 10 matjes. Tevens is on-
derzocht in welke mate stormen van invloed kunnen zijn op zaadvangst Hiermee kan een beeld worden ge-
schetst van de zaadvangst in relatie tot de verschillende bemonstermgsperioden en weersomstandigbeden en
de respectievelijke inundatieduur en —frequentie per transect.

Voor het bepalen van de respectievelijke inundatieduur en -frequentie is gebruik gemaakt van gctijdentafels
(Rll(Z) waarm gemeten watethoogten staan vermeld. Het meetpunt bevindt zich aan bet emde van de aan-
Iegsteiger, ongeveer 500 m vanuit de kustlijn van Schiermonnikoog (med. RIKZ). ledere 10 minuten is de
waterhoogte geregistreerd tOy. Normaal Amsterdams Peil (NAP), waarbij is uitgegaan van de rekenkundig
gemiddelde waterhoogte van de vorige en de volgende 5 minuten.

6.4 Relatie tussen zaadvangst versus inundatiedunr en -frequenfie

Om de effectiviteit van inundatieduur en —frequentie te meten op zaadvangst is gebrulk gemaakt van ccii re-
gressieanalyse. Hiervoor is voor elk matje de zaadvangst per dag per m2 uitgezet tegen de respectievelijke
inundatieduur (per dag per uur) en —frequentie (per dagJ.
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7 Resultaten

7.1 Statistische onderbouwing

Het interpreteren en vergelijken van resultaten moet worden beschouwd in termen van trends en gemiddel-
den. Dc spreiding tussen data was dermate groot dat statistische analysetechnieken niet toereikend waren
voor het onderbouwen van de resultaten. In het onderdeel discussie en conclusie, paragraaf 8, zal hier nader
op worden ingegaan.

7.2 Relatie tussen zaadvangst en transecten voor 13 kweldersoorten voor tijdpad 1 gedurende de
periode 21 oktober 2001 t/m 1 mel 2002.

In figuur 3a t/m 3d is de zaadvangst ± SE per dag per m2 bepaald voor respectievelijk pioniersoorten, vroege
successiesoorten, intennediaire successiesoorten en late successiesoorten op de transecten 1993, 1986, 1974
en 1913.

-Pioniersoorten
(Salicornia europaea Spergularia maritima, Suaeda maritima)

Het optimum aan zaadvangst van pioniersoorten is gemeten op bet transect 1993 en neemt af met toene-
mende ouderdom van de respectievelijke transecten, zie figuur 3a. Het totaal aan zaadvangst voor Sal icor-
nia europaea is ongeveer twee maal zo groot vergeleken met de andere pioniersoorten, zie tabel 20.

-Vroege successiesoorten
(Glaux maritima, Limoniwn vulgare, Plantago maritima)

Voor de drie vroege successiesoorten is cen afnemende trend waar te nemen bij toenemende ouderdom van
het transect, zie figuur 3b. Het totaal aan zaadvangst van Limonium vulgare is ongeveer 10 maal groter
vergeleken met de twee andere vroege successiesoorten (tabel 20) en neemt af met toenemende ouderdom
van bet transect. Het optimum aan zaadvangst van Glaux maritima en Limoniwn vulgare is gemeten voor de
transecten 1993 en 1986. Dc zaadvangst voor Plantago maritima beperkt zich voornamelijk tot bet transect
1993.

-Intermediaire successiesoorten
(Artemisia maritima Aster rpoliwn, Atr,plerprostrata, Festuca rubra, Juncuc gerardi)

Dc totale zaadvangst voor Artemisia maritima, zie figuur 3c en tabel 20,is groter vergeleken met de andere
intermediaire successiesoorten. Het optimum aan iadaanbod voor Artemina en Festuca is (globaal) geme-
ten voor de transecten 1986, 1974 en 1913. Het zaadaanbod voor Juncus gerardi beperkt zich voornamelijk
tot hot transect 1913 en in mindere mate tot bet transect 1986. Aster Iripoliwn zaden zijn voornamelijk op-
gevangen op de transecten 1993 en 1986. Op alle transecten was bet zaadaanbod voorAtriplexprostrata za-
den marginaal; bet totaal zaadaanbod was ook bet laagst (tabel 20).

- Late successiesoorten
(Atriplexportulacoide, Eymu athericur)

In figuur 3d is ccii afnemende trend waar te nemen in 72WIPJ1Iibod voor Atriplex portulacoides met toe-
nemende ouderdom van bet transect. Hot optimum aan R,ldannbod voor Elnuc athericus ligt op hot oudste
transect (1913), op de andcre transecten was de zaadvangst geringer.
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Figuur 3. Relatie tussen gemiddelde zaadvangst per dag per m2 (+SE, n=40) en transecten voor ccii
dertiental kweldersoorten onderverdeeld in 4 categoneen, gedurende het eerste tijdpad tussen 21 oktober
2001 en I mel 2002 (T. 202 dagen). Let op de verschilleude waarden van de respectievelijke Y-asses.
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73 Relatie tussen zaadvangst en transecten voor 13 kweldersoorten voor het tijdpad 2 gedurende I
november 2002 t/m 11 mei 2003.

In figuur 4a t/m 4d is de zaadvangst + SE per dag per m2 bepaald voor respectievelijk pioniersoorten, vroege
successiesoorten, intermediaire successiesoorten en late successiesoorten op de transecten> 1996, 1993,
1986, 1974 en 1913.

- Pioniersoorten
(Salicornia ezopaeSpegzdaria maritima, Suaeda maritima)

Het optimum san zaadvangst van pioniersoorten is gemeten op bet transect> 1996 en neemt al met toene-
mende ouderdom van de respectievelijke transecten, zie figuur 4a. Het zaadaanbod van elk van de drie plo-
niersoorten is op de transecten 1993 en 1986 minder vergeleken met bet eerste tijdspad. Afgezien van tran-
sect> 1996 is ook bet totale zaadaanbod van de due soorten mmder vergeleken met het eerste tijdpad (ta-
bel 20).

- Vroege successiesoorten
(Gitna maritima, Limonium vulgare, Plantago maritima)

Het optimum aan zaadvangst van Limoniwn vulgare en Glaux maritima ligt op het transect 1993, voor de
andere transecten zijn minder zaden opgevangen (figuur 4b). Vergeleken met deze vroege successiesoorten
is de zaadvangst van Pkmtago maritima lager voor alle transecten. Dc totale zaadvangst van Glaux man-
tima en Plantago manitima is, vergeleken met de respectievelijke transecten voor het eerste tijdpad, toe-
genomen respectievelijk afgenomcn (tabel 20).

- Intermediaire successiesoorten
(ArtemLria maritima, Aster trqoliwn, Atriplexprostrata, Festuca rubra, Juncus gerardi)

In vergelijking met bet eerste tijdpad is ci een hoger zaadaanbod van Artemisia manitima Aster tnipoliwn en
Atriplexprostrata, het iiatIaanbod van Festuca rubra en Juncus gerardi is lager (figuur 4c en tabel 20). Het
optimum aan zaadvangst voor Antemiria maritima en Atniplex prostrata is gemeten op het transect 1986,
respectievelijk 1913. Voor de zaadvangst van Juncus gerardi en Festuca rubra is geen duidelijk optimum
aan te geven, deze was op alle transecten Iaag, zie ook tabel 20. Een optimum san zaadvangst voor Aster
trpoliwn Iijkt te zijn gemeten op het transect> 1996.

- Late successiesoorten
(Atriplexportukcoides, Eymus athenicus)

Het merendeel van bet ma1arnbod van de late successiesoorten bestaat uit Elymus athericus (figuur 4d en
tabel 20) en is ongeveer evenveel, overeenkomstig de transecten voor bet eerste tijdpad. Het optimwn san
zaadaaribod Iigt op de transecten 1974 en 1913 en is geringer op de andere transecten. Het totale
lxxi van Atriplexpontulacoides is mmdci vergeleken met de respectievelijke transecten voor bet eerste tijd-
pad. Het optimum san zaadvangst van Atniplexportulacoides is gemeten op transect> 1996, een veel germ-
ger dccl is opgevangen op transect 1913. Op de andere transecten was de zaadvangst nihil.
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Figuur 4. Relatie tussen gemiddelde zaadvangst per dag per m2 (+SE, n40) en transecten voor een der-
tiental kweldersooitcn onderverdeeld in 4 categoneen, gedurende bet eerste tijdpad tussen 21 oktober 2001
en I mel 2002 (F 202 dagen). Voor transect < 1993 T 164 dagen en n=30. Let op de verachillende
waarden van de respectievelijke Y-auen.
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Tabel 20. Totaal van de gemiddelde zaadvangst per soort dag per m2 (T) per tijdpad. Hiervoor zijn ge-
middelden per bemonsteringsperiode opgeteld. Om de T., van de transecten tussen tijdpad 1 en 2 met el-
kaar te vergelijken is tijdspad 2 onderverdeeld in T zonder en met transect> 1996.

Kweldersoortcn
Tijdpad 1

21/10/01 —01/05/02
T,_ (dag' rn2)

T.jdpad 2
01/10/02—11/05/03T (dag' m2)

Tijdpd 2 (inchisicf> 1996)
01/10/02— 11/05/03

Tm., (dag' ni2)

Poorteu
Salico,'nia eumpaea
Spergidaria maritira,a
Swieda marilima

19,85
9,40

10,48

7,42
0,82
2,89

28,34
7,90
6,97

Vroege uceesiesoorte.
Gknumarilima
Limonium vuigare
Plantago maritima

0,23
2,24
0,19

0,55
2,13
0,04

0,68
2,35
0,04

Eutermediaire saccessiesoorten
Artemisiamaritima
Aster tripolium
Atplexproztrata
Festucanibra
Juncus gerardi

l,38
0,15
0,06
0,71
0,31

12,76
0,52
1,25
0,18
0,03

13,11
0,82
1,29
0,19
0,03

Late saccesuesoortea
Air4lezportdacoides
EIyi,nisathericus

0,06
0,10

0,002
0,14

0,06
0,16

7.4 Relatie tussen zaadvangst en bemonsteringaperiode

Voor het cerste tijdpad (A) heeft tussen 21 oktober 2002 en 8 mel 2002 op elk transect 4 maal een
bemonstering plaatsgevonden. Voor elke periode is bet gemiddelde totaal aan 7asldaanbod per dag per m2
voorvierlransecten (1993,1986, 1974en 1913)samenberekend(figuur5).
Het optimum aan zaadvangst is gemeten voor de periode tussen 25 januari 2002 en 12 maart 2002, een pe-
node met stormachtig weer, met op 28 januari en 9 maart 2002 2 zware tot zeer zware stormen. Voor deze
periode zijn, vergeleken met de andere perioden, ook hogere inundatieduur en -frequentie waarden geme-
ten, zie tabel 21a en 21b. Het daanbod voor de 4 perioden houdt afgezien van transect 1993, ongeveer
geijke fred met de inundatieduur en -frequentlewaarden voor de respectievelijke transecten. Voor de Iaat-
ste perlode (12 maart 2002 tot 8 mei 2002) is de zaadvangst veel geringer. Ondanks bet felt dat er zaden zljn
opgevangen op het oudste transect (1913) zijn de beireffende lmmdatieduur en -frequentiewaarden nihil.
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Relatie bemonsteringsperiode en zaadvangst

io < Tijdp.d A (21 oktober-8 d 2002
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cZ Tijdpad B (1 ovember 2002-11 .ei 2003) >

Figuur 5. Relatie tussen gemiddelde zaadvangst per dag per m2 (+ SE) en bemonsteringsperiode voor 2
tijdpaden A en B verdeeld in 4 perioden elk. Tijdpad A: per periode gemiddeide zaadvangst (n=40) cxci.
transect> 1996. Tijdpad B: per periode gemiddelde zaadvangst (n40) cxci. transect> 1996, mcI. transect>
1996 (n=50). N.B.:> 1996 niet bemonsterd.

Tabel 21. hnundatieduur (a) per dag in uren en inundatiefrequentie (b) per dag per transect
voor 4 perioden voor hettijdpad A: 21 oktober 2001 t/m 8 mei 2002.

(± SE, nl0)

a Inundatiutnur pa dag in urcn ± SE b Inundatiefrequentic pa dag ± SE

Transect
21/IWOI-
08/12101

08/12101-
25/01/02

25/01/02-
12/03102

12/03/02-
08/05/02

21/i (VOl.
08/12/01

08/12/01-
25/01/02

25/01102-
12/03102

12/03/02-
08/05/02

1993
1986
1974
1913

2,62 ± 0,05
1,03 ± 0,03
1,02±0,22
0,00 ± 0,00

1,97 ± 0,05
0,90 ± 0,02
0,84±0,17
0,00 ± 0,00

4,05 ± 0,08
1,89 ± 0,05
1,73±0,34
0,01 ± 0,00

0,60 ± 0,02
0,13 ± 0,00
0,14±0,04
0,00 ± 0,00

0,88 ± 0,02
0,36 ± 0,01
0,38±0,09
0,00 ± 0,00

0,60 ± 0,02
0,29 ± 0,00
0,27±0,04
0,00 ± 0,00

1,19 ± 0,01
0,64 ± 0,01
0,56±0,10
0,00 ± 0,00

0,28 ± 0,01
0,06 ± 0,00
0,08±0,02
0,00 ± 0,00

Voor het tweede tijdpad (B) heeft tussen 1 november 2002 en 11 mci 20034 maai ccii bemonsteiing plaats-
gevonden op de transecten 1993, 1986, 1974 en 1913. Voor de cerste drie perioden is ook het gemiddelde
aan zaadvangst inclusief transect> 1996 bepaald. (figuur 5).
Uitgaande van de bemonsteringsdala zonder transect> 1996 is ccii afnemcnde trend waar te nemen in zaad-
vangst, met ccii optimum voor de eerste periode (1 november 2002 tot 20 december 2002).
Voorafgaande aan de cerste periode heeft op 27 oktober 2002 (4 dagen voordat de matjcs zijn neergelcgd)
ccii zeer zware storm gewoed (de zwaarste in 20 jaar). Op 28 januari en 2 mci 2003 stormde bet in mindere
mate.De afnemende trend correleert niet met een afncmende trend in unundatieduur en -frequentic, zie tabel
22a en 22b.
Voor de totale zaadvangst unclusief transect> 1996 geldt dat voor de eerste en twccde periode ongeveer
evenvcel zaden worden opgevangen, terwiji de inundaticduur en -frequcntic van de eerste periode lager is
vergeleken met de tweede periode. Voor de 2e en 3C periodc is hot aandcel aan zaadvangst op transect>
1996 to.v. het totale zaadaanbod groter vcrgcleken met dc I periode. Opvallend is bet feit dat, evcnals
voor hot eerste tijdpad, op transect 1913 wel zaden zijn opgevangen in dc matjes, terwiji dc inundatieduur
en —frequentie nihil is.
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Tabel 22. Inundatieduur (a) per dag in uren en mundatiefrequentie (b) per dag per transect (+ SE, n=10)
voor 4 perioden voor het tijdpad B: 1 november 2002 t/m 11 mel 2003. ')Voor de 4C periode heeft geen be-
monstering van zaad plaatsgevonden op transect> 1996.

a Inundatieduur per dag in uren ± SE b Inundatiefrequentic per dag ± SE

Transect
01/11/02-

20/12/02
20/12/02-
15/02/03

15/02/03-
01/04/03

01/04/03-
11/05/03

01/11/02-
20/12/02

20112/02-
15/02/03

15/02/03-
01/04/03

01/04/03-
11/05/03

>1996
1993
1986
1974
1913

0,64±0,02
0,85±0,03
0,18±0,00
0,21±0,06
0,00±0,00

1,74±0,04
2,09±0,05
0,65±0,03
0,70±0,18
0,00±0,00

0,18±0,01
0,29±0,02
0,04±0,00
0,05±0,02
0,00±0,00

0,53±0,01'
0,66±0,03
0,24±0,01
0,24±0,05
0,00±0,00

0,31±0,01
0,42±0,03
0,08±0,00
0,11±0,03
0,00±0,00

0,68±0,02
0,79±0,01
0,29±0,01
0,31±0,08
0,00±0,00

0,09±0,00
0,15±0,01
0,03±0,00
0,03±0,01
0,00±0,00

0,21±0,00'
0,27±0,01
0,10±0,00
0,09±0,02
0,00±0,00

73 Relatie tussdn zaadvangst versus inundatiedvur en -frequentie

Om de invloed van inundatieduur en -frequentie op zaadvangst te bepalen is voor elk matje per transect de
inundatieduur (dag' uur') en —frequentie (dag') berekend. Voor de transecten> 1996, 1993 en 1986 bestaat
een significant verband tussen inundatieduur en -frequentie en ziadvangst (P <0,05), zie figuur 6 en 7. Het
verband tussen zaadvangst en beide factoren op de transecten 1974 en 1913 is niet significant en vertoont
cen negatieve trend.
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Relatie tussen inundatieduur en zaadvangst

Inundatieduur in uren per dag

Figuur 6. Relatie voor 5 transecten tussen inundatieduur in uren per dag en zaadvangst per dag per m2
voor ieder matje afzonderlijk. Metingen zijn verricht voor de perioden van 21 oktober 2001 t/m 8 mel
2002 en 1 november tIm 11 mci 2003. Per transect zijn de regressievergelijking, R2 en P-waarden be-
rekend. n.s = niet significant.

Relatie tussen inundatiefrequentie en zaadvangst

100

Transect Regressievergelijking ii P

>1996 y71,05x+7,54 MI.
1993 y=61,60x-12,37 0,000
1986 y = 34,47 x - 1,23 0,24 0,000
1974 y-2,18x+6,22 <0,00 ns
1913 y-30,38x+2,26 <0,01 n..s.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Inundatiefrequentie per dag

Figuur 7. Relatie voor 5 transecten tussen inundatiefrequentie in uren en zaadvangst per dag per m2
voor ieder matje afzonderlijk. Metingen zijn verricht voor de penoden van 21 oktober 2001 tIm 8 mci
2002 en 1 november tIm 11 mci 2003. Per transect zijn de regressievergelijking, R2 en P-waarden bere-
kend. n.s = nict significant.

69

300

250

200

150

100

50

0

-50

• transect>1996 .• transect 1993
• transect 1986
• transect 1974
• transect 1913

...

•••;••••

Transect Regressievergelijking ii P

>1996 y 26,89x + 10,22 .J!2L 2&L.
1993 y 18,58x-7,63 0,000
1986 y 11,63x-0,60 0,25 0,000
1974 y-I,66x+6,74 0,02 n.s.
1913 y = -64,40 x + 2,26 <0,01 n.s.

0 1 2 3 4 5

300

250
.
•
•
•.200

transect> 1996
transect 1993
transect 1986
transect 1974
transect 1913

150

.

.

.
.

50

•I

I. S
S

• • •.
: • S

S
S

-50

S •5



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Gronmgen

8 Discussie en conclusie

a) Wal is de relatie lussen zaadvangst en leeftijden van de kwelder voor verschilende kweldersoorten?

8.1 Relatie tussen zaadvangst en transect voor verschillende kweldersoorten

Voor een 13-tal soorten kwelderplanten, verdeeld in 4 categorieën op basis van de respectievelijke succes-
siestadia, is de zaadvangst voor vijf transecten bepaald per dag per m2, verspreid over twee tijdpaden (fl-
guur 3a tim d en 4a t/m d).
I-let totale zaadaanbod per soort is niet homogeen verdeeld over de vijf transecten en verschilt voor de twee
tijdpaden (flguur 3a tim 4d en tabel 20). In 2001 is een inventarisatie gemaakt van de vegetatie in de directe
omgeving van de matjes op ieder transect. Hierbij is alleen gekeken naar het voorkomen van de respectie-
velijke soorten en niet naar de mate van dominantie. Met behuip van deze inventarisatie en literatuurgege-
vens is onderzocht of er een (globale) relatie bestaat tussen de zaadvangst per soort en de aanwezigheid en
dominantie van de soort op het betreffçnde transect (Wolters & Bakker, 2002; E. Chang (pers. med.); 01ff et
a!., 1997).

- Dispersie in ruimte ( west —+ oost) en tijd (leeftijdsopbouw transect)

Dit komt het duidelijkst naar voren bij de zaadvangst van pionierzaden opgevangen op de transecten> 1996
en in mindere mate 1993. Het zaadaanbod correleert met de aanwezigheid en dominantie van kwelder-
soorten op de betreffende transecten. Eenzelfde (globaal) beeld laat de zaadvangst van vroege, intermediaire
en late successiesoorten zien.
De diversiteit ann zaadvangst voor ieder transect omvat bijna alle 13 ingevangen kwelderplanten, waarvan
het zaadaanbod per soort verschilt. Bovenstaande bevindingen wijzen meer op een lokale verbreiding van
zaad door de plaatselijke vegetatie dan door aanbod van zaad uit het "voorland" en/of andere transecten. Dit
mede gezien het feit dat zaad, afhankelijk van windrichting, windkracht en getijdenstromingen, verbreid kan
worden in de meest uiteenlopende richtingen (Koutstaal et a!., 1987).
Het zaadaanbod van de geInventariseerde soorten kan in potentie over een afstand van ongeveer 7 km.
tussen het jongste en oudste transect, verbreid worden door water, maar is niet homogeen verdeeld over de
transecten. Dit is a! eerder gebleken in andere studies (Rand, 2000; Wolters & Bakker, 2002; Geertsema,
2000).
Zaden kunnen overigens niet alleen lokaal worden verbreid, maar ook van hoge naar lage delen en vice ver-
sa op het betreffende transect (Geertsema, 2000; Wolters & Bakker, 2002; Huiskes, 1995) en tussen tran-
secten onderling (Leek & Simpson, 1994). Dispersie van zaad kan een belangrijke factor zijn voor de soor-
tensamenstelling in een gebied (Rand, 2000, Wolters en Bakker, 2002).

- Verschillen in zaadaanbod

De zaadvangst van de 13 gekiemde kweldersoorten varieert per transect en per soort, zie figuren 3a tIm 4d
en tabel 20. Hiervoor kunnen meerdere factoren van invloed zijn.:

Drfvermogen (hydrochorie) van zaden

De mate waarin zaaddispersie door waterstromingen plaatsvindt is ook gerelateerd ann het drijfvermogen
(hydrochorie) van zaden. Zoals a! in de inleiding aangegeven beschikken kweldersoorten over zaden die
over korte of langere afstanden verbreid kunnen worden, afhankelijk van de kweldersoort (Rank, 2000;
Geertsema, 2000; Huiskes et a!., 1995; Koutstaal Ct a!., 1987; Johansson & Nilsson, 1993). Daarbij kari on-
derscheid worden gemaakt tussen zaden die voornamelijk via het wateroppervlak. of Iaugs4e bodêin ver-
breid worden.Voor de hier besproken kweldersoorten varicert hetdrijfvermogen van ewpac uWvoor Sper-
guiana maritima en minder dan een dag voor Salicornia europaea tot ongeveer 60 dagenvoor Limonium
vuigare (Huiskes et a!., 1995). Geertsema (2000) vond onder experimentele omstandigheden dat van veel
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kweldersooiten meer dan 50% van de zaden binnen I dag waren gezonken. Ongeveer 50% van de zaden van
Aster tripolium, Limonium vulgare en Glaux maritima dreven nog na enkele dagen of langer dan I week.
Van sommige soorten w.o. Festuca rubra en Suaeda niaritima waren na 3 maanden nog niet alle zaden ge-
zonken. Op een transect kunnen in potentie dus zaden opgevangen worden van soorten die niet of niet fre-
quent voorkomen in de vegetatie van dat gebied. Naarmate bet drijfvermogen van een soort toeneemt, neemt
in potentie ook de kans toe dat deze in een matje kan worden opgevangen. In tegenstelling tot Huiskes eta!.,
(1995) die een beperkt drijfvermogen voor Spergularia maritima beschrijft, heeft Geertsema (2000), een
significant verband gevonden tussen het (experimented vastgestelde) betere drijfvermogen van Spergularia
maritima (50% van de zaden gezonken na 35 dagen) en de grote zaadvangst in bet veld. AThankelijk van de
sooit kunnen kwelderzaden zich dus over korte of langere afstanden verplaatsen tussen bron- en doelgebied.
Ult studies blijkt dat Iangdurige blootstdlling aan zeewater weinig invloed heeft op de kiemkracht van veel
kweldersoorten (Huiskes et aL, 1995, Hutchings & Russell, 1989, Geertsema, 2000).

Zaadproductie

Dc zaadvangst is bepaald op transecten die flint worden beweid. Het al dan flint beweiden van cen gebied in
combinatie met de hoogtegradient van een transect kan van invloed zijn op de soortensamenstelling (o.a.
Bos et al., 2002; Bakker, 1989) en zaadproductie van kweldcrsoorten (o.a. Gcertsema, 2000).
Geertsema (2000) vond grote verschillen in zaadproduktie voor verschillende kweldersoorten op onbeweide
delen tussen de pionierzone, lage en hoge kwelder. Daarnaast werd een positieve correlatie gemeten tussen
zaadproductie en zaadvangst voor een groot aantal soorten. Zij vond voor o.a. Gkiux maritima en Plantago
maritima ccii lagere zaadvangst in vergelijking met de zaadproductie. Dit in tegenstelhng tot Suaeda marl-
ilma en Salicornia ssp. met de hoogste zaadproductie en zaadvangst. (Gegevens verkregen over cen kortere
bemonsteringsperiode dan in dit onderzoek).

Hoogtegradiint

Bij toenemende hoogte neemt de inundatieduur en —frequentie af en daarmee ook de kans op zaadvangst
door waterstromingen, zie oak onderdeel c.

b) WalLs de ,e!alie tsassen zaadvangsl en bemonsteringsperiode?

8.2 Relatie tuasen zaadvangst en benionsteringsperiode

Het totaal aan zaadvangst per dag per m2 Iaat voor de acht bemonsteringsperioden, zie figuur 5, ccii variabel
pairoon zien. VerscbiLlen in zaadvangst per penode kunnen op ccii aantal manieren worden verklaard.
Tgdens stormen komt bet water verder in de kwelder, waardoor ci mogelijk meer mad "afgevangen" kan
warden en bij afnemend getij deels in de matjes kan worden opgevangen. Daarnaast kan in de tijd bet totaal
zaadfianbod door de vegetatie "uitgeput" raken. Voor bet eerste tijdpad is een trend waar te nemen waarbij
bet optimum aan totaal midaanbod samenvalt met twee winterstormen gedurende de derde periode, zie fi-
guur 5. In tabel 21 is te zien dat vergeleken met de andere due perioden de gemiddelde inundatleduur en -
frequentle voor deze periode hot grootst is. Deze Iaatste twee factoren kunnen bcinvloed zljn door de al
cerder genoemde wintcrstormen en hebben mogelijk bijgedragen aan de grotere zaadvangsL Dat voor de
Iaatste periode de zaadvangst veel gennger is, kan te maken hebben met mildere weersomstandigheden, mm-
dci sterke zeesiromungen en daardoor eventueel ccii geringere inundatieduur en —frequentie en/of bet felt dat
hot zaadnziribod "ultgeput" is.

Voor bet tweede tijdpad, zie figuur 5, is voor de transecten zonder> 1996 cen afnemende trend waar te no-
men. Kort voor de eerste periode heeft op27 oktober 2002 een zeer zware storm gewoed, de zwaarste suds
20 jaar (ii Beaufort). Dc afnemende trend kan verklaard worden doordat tijdens deze storm een groot aantal
zaden is losgeslagen van de vegetatie, waarbij in de tijd bet zaadaanbod steeds mcci uitgeput raakt. Dc go-
ringe zaadvangst voor de Iaatste twee penoden kunnen daamaast of in samenhang hiermee ook veroorzaakt
zijn door kalmere weersomstandigheden. Ms we de Iaatste penode vergelgken met de Iaatste penode van
hot ccrste tijdspad, is de zaadvangst iets groter, mogelijk door zware windstoten op 2 mel 2003. Dc hogere
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inundatieduur en -frequentie voor de tweede periode, zie tabel 22, kan mogelijk verklaard worden door de
zware windstoten op2S januari 2003. Het aandeel aan zaadvangst op het jongste transect is voor de tweede
en derde periode groter vergeleken met de eerste periode. Een verkiaring kan zijn dat, afgezien van transect
1993, de inundatiefrequentie van bet jongste transect, groter is vergeleken met de andere transecten, waar-

door meer zaad kan worden afgevangen. Ult tabel 20 (vergelijk tweede met derde kolom) blijkt het aandeel
aan zaadvangst van pionierzaden overigens ook groter vergeleken met de andere successiesoorten.

Dc impact van stormen op bet kweldergebied is ovengens niet overal gelijk. Volgens een recente studie op
Schiermonnikoog dragen o.a. stormen, windkracht en -richting bij aan de heterogene verdeling van getijden-
stromingen (Bockelmann, 2000) over een hoogtegradient. Vanwege een richel, bijna haaks op de kustlijn,
vormt zich een soon waterscheiding met als gevoig dat zuldoostelijke en -westelijke winden en stormen
meer invloed kunnen hebben op bet westelijke dccl en noordwestelijke winden meer op bet oostelijk dccl
van bet kweldergebied..

c) Wa! is de relatie tussen zaadvangst en inwzdatieduur en -frequenile?

83 Relatie tussen inundatieduur en —frequentie en zaadvangst

In bet voorgaande onderdeel is getracht bet variabele patroon in zaadvangst per bemonsteringsperiode onder
andere te verkiaren met behulp van de inundatieduur en —frequentie.
Uit de figuren 6 en 7 is op te maken dat bet verband tussen inundatieduur en -frequentie en zaadvangst zicb
voonnamelijk beperkt tot de iransecten> 1996, 1993 en 1986, zie de resp. regressievergelijkingen en R2
waarden in Voor deze transecten geldt dat de invloed van verbreiding van zaden door getijdcnstromingen
groter is in vergelijking met de andere transecten en afneemt met toeneinende hoogte. Voor de twee jongste
transecten kan de verkiaring zijn, dat deze vaker aan getijdenwerking bloot worden gesteld vanwege de Ia-
gere Jigging. Ondanks bet felt dat de transecten 1986 en 1974 5 cm van elkaar verschillen (resp. 1,44 en 1,49
m +NAP) in hoogtcligging, is dit kleine verschil kennelijk toch genoeg om een groot verschil in zaad-vangst
in relatie tot de inundatieduur en -frequentie teweeg tc brengen.
Zoals al ecrder aangegeven is, zijn de bcrckcnde inundatieduur en -frequentiewaarden bcpaald aan de hand
van metingen verncht door het RJKZ. Dc afstand tussen bet meetpunt en bet meest nabij gelegen transect
bedraagt een paar km. Dc berekende inundatieduur en —frequentie voor de verschillende transecten is dus
gebaseerd op gemcten waarden op relatiefgrote afstand van de transecten. Ult ccii studie waarbij lokale me-
tingen van de inundatiefrequentie met schattingen van ccii op grotcie afstand gelegen mectpunt wcrden vcr-
gcleken bleck, dat lokale metingen in het algcmeen boger (± 20%) lagen dan de schattungen (Bockehnann,
2000). Daamaast kunnen transecten op gelijke hoogtcn 300% vcrschillen in inundaticfrequcntic. Dc Iran-
scctcn> 1996 en 1993 (I.22m en 1.18m +NAP) Iiggcn op vergelijkbare hoogtc. Aangezien de afstand tussen
deze transectcn ongeveer 500m bedraagt kan hierdoor bet (relatlef) grote verschil tussen deze transecten en
de inundatieduur en —frequentie worden verldaard. Afgaande op deze bevindingen kunnen de bier bcrekende
unundatieduur en -frequentiewaarden zijn onderscbat
In figuur 6 en 7 is te zien dat voor bet transect 1974 een negatieve trend waar te nemen is in de relatie tussen
inundatieduur en —frequentie. Daarnaast zljn voor het hoogste transect (1913) wcliswaar zaden opgevangen
in dc matjes, maar de resp. unundatieduur en -frcqucntie waarden zijn nihil. Voor beide transecten geldt ken-
nelijk dat verbreiding van soorten filet zozeer wordt bepaald door waterstromingen, als wel door anderc fac-
torcn (verspreiding door wind en vogels). Mogclijk zijn voor beidc transecten de geschatte waarden boger in
vergelijking met op grote afstand gcmeten inundaticduur en —frequentie.

In verschillcnde studies worth dc ruimtelijkc verdeling van soorten in kwelderecosystemen meestal veT-
klaard aan de band van o.a. de hoogtcligging t.o.v. de zeespiegel (01ff ci a!., 1997; Geertsema, 2000; Bakker
& Wolters, 2002; Hutchings & Russell, 1989).
In ccii recentc studie is aangetoond dat de verdeling van plantengemeenscbappcn niet allcen gecorreleerd is
aan de respectlcvelijke hoogteverschillen, maar ook aan dc inundatiefrequentie (Bockclmann, 2000). Dc in-
vloed van deze factor was zelfs 3 kccr groter dan het hoogteverschil. Dat maar tussen de 21% en 29% van de
zaadvangst, zie figuren 6 en 7, gerclateerd kan worden aan de inundaticduur en -frequentie kan te maken
hebben met de niet homogenc gcomorfologlsche opbouw en inundatiefrequentie van het terrein op micro-
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reliëfniveau. Kleine "oneffenheden" in bet terrein, zoals kleine ophogingen en kreekjes, kunnen bewerkstel-
ligen dat bet "waterbed" niet egaal over bet terrein wordt verspreid, waardoor een (groot) dccl van het zaad-
aanbod mogelijk onttrokken wordt. Een gevoig kan zijn, dat zeer plaatselijk op microreliëfniveau een golije
net iets verder bet terrein opstroomt, waardoor een matje vaker wordt geinundeerd dan een tiental meters
verderop gelegen matje. Dit gegeven, eventueel in combinatie met een lokaal windregime, kan er tevens aan
hebben bijgedragen dat in dit onderzoek grote verschillen in 72idaanbod per soort per matje zijn gevonden.
Een voorbeeld hiervan is de zaadvangst van Spergularia maritima en Suaeda maritimaop het transect 1993
tussen 25 januari en 12 maart 2002 van het eerste tijdpad. Voor I matje was de zaadvangst voor beide soor-
ten nihil, terwiji voor een ander nabijgelegen matje de zaadvangst respectievelijk 1113 en 1041 zaden be-
droe&

8.4 Evaluatie methodeontwikkeling

Dc voor dit onderzoek gebanteerde methode voor bet bepalen van de zaadvangst is niet nieuw. Al eerder is
met bebuip van kunstgrasmatjes op Schiermonnikoog (Kolen, 1999), alleen op transect 5, en in het gebied
Noord-Friesland Buitendijks (Geertsema, 2000) de zaadvangst bepaald.
Bij de wijze waarop de zaden in dit onderzoek zijn bemonsterd is wel een kanttekening te plaatsen.
De zaadvangst in dit onderzoek is bepaald op de laatste dag van een beireffende periode. In feite is de zaad-
vangst bier een momentopname. Wat het transport van zaden van en naar bet matje is geweest op de voor-
afgaande dagen is niet bekend. Dc mogelijkheid bestaat dat op één of meer dagen bet madianbod bijv. een
factor 10 verscbilt t.o.v. het gemeten 7il2daanbod aan het eind van de bemonsteringsperiode. Het door ons
berekende zaadaanbod per dag per m2 suggereert dat er elke dag een bemonstering heeft plaatsgevonden.
Om een objectiever beeld te krijgen van de zaadvangst over een bepaalde periode zou bet wenselijk zijn om
iedere dag te bemonsteren. Vanuit logistieke overwegingen is dit in de praktijk echter moeilijk te realiseren.

Een ander aspect is bet meten van hot netto-transport van zaden door waterstromingen. Binnen de vakgroep
Plantenoecologie bestaat hot idee om dit te verwezenlijken door middel van gelabelde zaden, die van te vo-
ren op de matjes worden aangebracht. Na een bepaalde periode wordt gekeken naar bet resultaat van afzet-
ten en weer wegdrijven van zaden van de matjes, waardoor een ruwe schatting kan worden gemaakt van bet
netto-transport. In feite geldt voor dit experiment hetzelfde als voor bet eerdere experiment, namelijk dat
iedere dag bemonsterd dient te worden. Om pas na cen aantal weken te gaan bemonsteren, levert geen "ob-
jectieve" informatie over deze periode.

8.5 Statistische analyse.

Zoals al eerder is aangegeven kunnen de conclusies niet worden onderbouwd op basis van statistische
analyses. Om na te gaan welke groepsgemiddelden significant van elkaar verschillen is op basis van een va-
riantieanalyse een meervoudige vergelijkingen toots (multiple comparison test) toegepast. Hierbij wordt ver-
ondersteld dat de waarnemingen van iedere groep onafhankelijk en aselect zijn gekozen en normaal zija ver-
deeld. Daarnaast wordt verondersteld dat de varianties (spreiding) in de verschillende groepen aan elkaar ge-
Iijk zijn. Voor hot vaststellen van de homogene verdeling van varianties en de normale verdeling is gebrulk
gemaakt van de Levene's rcspectievelijk Sbapiro-Wilk toots. Indien data niet normaal en varianties niet
homogeen verdeeld waren, werd een transformatie op de data toegepast ('°log n of 1/In)
Berekeningen uitgevocrd op de verkregen data in dit onderzoek met bet statistische softwarepakket SPSS
versie 8.0, hebben aangetoond dat aan beide voorwaarden zelden of nooit werd voldaan. Vandaar dat is af-
gezien van statistische toetsing

Nog afgezien van bovenstaande bevindingen, is ook bet volgende van belang.
Uit de analyscresultaten van bet zaadaanbod is gebleken dat niet elk matje evenveel kans heeft op bet invan-
gen van z.aad, vanwege o.a. de filet bomogene geomorfologische opbouw van hot terrein op microreliëf ni-
veau. Zoals al eerder aangegeven is, kin hiermee hot grote verschil in zaadvangst worden verldaard tussen
twee nabij gelegen maijes. Berekening van de gemiddelde zaadvangst voor 10 maijes kan hierdoor een on-
evenredig grote standaarddeviatie (SD) opleveren t.o.v. hot steckproefgemiddelde. Voor bet toepassen van
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statistische analysemethoden wordt gebruik gemaakt van gegevens van elk matje afzonderlijk. Aangezien de
kans op zaadvangst voor ieder matje niet gelijk is, is statistische verwerking daarom weinig zinvol.
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9 Ontwikkeling natuurlijke kweldervegetatie in
beeld binnendijkse projecten

In het tweede dccl van dit onderzoek is de invloed van getijdenwerking op de dispersie van zaad onderzocht.
Daarbij is tevens gekeken naar de (indirecte) invloed van weersomstandigheden op zaadvangst.
Wat zijn flu de kansen voor herstellontwikkeling van kweldervegetatie binnendijks zonder dat er sprake is
van getijdenwerking?

Uit het voorafgaande dccl is gebleken dat verbreiding van zaad door water een belangrijke factor is voor de
natuurlijke opbouw van een kwelder, al dan filet versterkt door weersinvloeden en het drijfvermogen van
zaden.
Dc geInventariseerde projecten kunnen onderverdeeld worden in projecten waarbij sprake is van het plaat-
selijk (nog) voorkomen van zilte vegetatie na inrichting en projecten die "kaal' opgeleverd worden.
In de eerste situatie kan de vegetatie zich lokaal ontwikkelen door zaden die in de nabijheid van de vegetatie
terechtkomen. Door invloeden van windkracht en —richting kunnen zaden op kleine schaal door waterver-
plaatsingen worden verbreid. Dit geldt met name voor (pionier)soorten die zich het dichtst bij de waterlijn
bevinden, zie foto 10.

Foto 10. Opname van pioniervegetatie met
Salicornia spp., Spergularia sauna en Pucci-
nellia maritima in de Kiutenpias.

Zaden die blijven drijven kunnen zich verplaatsen over korte afstanden en open plekken bereiken. Onbe-
groeide delen zijn een belangrijke voorwaarde voor vestiging van pioniersoorten (Bakker & de Vries, 1992).
Zaden die voor het bereiken van een "safe site" al zijn gezonken zullen doorgaans blijven liggen op de
bodem en derhalve filet tot ontkieming komen. Tenzij deze door invloeden van buitenaf (windstoten) kans
zien om door optredende waterstromingen weer aan de oppervlakte te komen en zo mogelijk kunnen aan-
spoelen op open plekken. Afhankelijk van de hoogteligging kunnen sommige hoger gelegen delen in een
binnendijks gebied alleen overspoeld worden door water in geval van perioden met hogere waterstanden
door langdurige regenval, eventueel in combinatie met hevige windstoten en stormen. In deze situaties kan
zaad van vegetaties op de hogere delen (lokaal) verbreid worden door waterstromingen van hogere naar
lagere delen en omgekeerd of naar verder gelegen hoge of hogere delen. Nog afgezien van dit gegeven kan
zaad ook verbreid worden door vogels en wind. Deze factoren spelen vooral een rol voor de vegetatietypen
op de hoger gelegen delen, die zelden of nooit in contact komen met het oppervlaktewater. Zoals al in de
iniciding aangegeven is, draagt verbreiding van zaad door vogels niet wezcnlijk bij ann de ontwikkeling van
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een kweldervegetatie (Kolen, 1999; Geertsema, 2000; Bakker et a!., 1999). Een gering aantal soorten be-
houdt zijn kiemkracht na het passeren van het maagdarmkanaal van ganzen, mogelijk in kleine aantallen.
Verbreiding van zaad door vogels (ganzen), wind en water in binnendijkse gebieden zal waarschijnlijk niet
voldoende bijdragen aan de kolonisatie van kweldervegetatie in het gehele gebied. Uit inventarisaties in
verschillende binnendijkse brakwatergebieden in Noord-Groningen is namelijk gebleken dat ondanks guns-
tige omstandigheden, slechts een beperkt aantal soorten is waargenomen. (Oranjewoud, 1997).
Indien hersteL/ ontwikkeling van kwetdervegetatie afhankelijk is van enkele plaatselijk voorkomende soor-
ten is het aan te bevelen om toch enige sturing van buitenaf te geven.
Een optie is om bijv. balen stro op de kwelder te plaatsen om daarmee kwelderzaden op te vangen. Deze
kunnen bijv. vervolgens worden "uitgezet" in het binnendijkse gebied. Daarnaast kunnen ook losliggende
vegetatieve deten van kwelderplanten worden verzameld. Deze optie is zeker aan de orde indien projecten
geheel "kaal" worden opgeleverd.
Een voordeel van het inbrengen van zaden en vegetatieve delen is dat deze mogelijk de dominantie van niet-
kweldersoorten kunnen beperken.
In de inleiding is aangegeven dat eventueel aanwezige zaadbanken van kweldersoorten in de bodem, van-
wege de korte levensduur van zaden, niet optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van zilte vegetatie
(Thompson et a!., 1997; Bakker et a!., 2002).
Na een recente inventarisatie in het deelgebied 1 van het project "de Prunje" (september 2003), ruim een
jaar na inrichting, is gebleken dat een grote diversiteit aan kweldersoorten kon worden waargenomen.
Vóór de inrichting was de diversiteit aan vegetatie sterk afgenomen vanwege het agrarische beheer en de ge-
ringe reliëfverschillen. Eén van de inrichtingsmaatregelen bestond uit het verwijderen van de bovenste Iaag
tot een diepte van 20 cm. Een deel van de diversiteit ann vegetatie kan verklaard worden door de (plant-
selijk) at aanwezige vegetatie van vóór de inrichting van het gebied. Dc toename ann diversiteit van kwel-
dervegetatie kán te maken hebben met de eventueel aanwezige zaadbanken in het gebied. Een aanwijzing
hiervoor geven de grote aantallen Salicornia spp. die zijn aangetroffen in de directe omgeving van de plas,
ziefoto 11.

Foto 11. Deelgebied 1, "de Prunje" ná inrich-
ting in 2001. Opname dateert van september
2003.
In de pionierzone, lage en middeihoge delen
rondom de plas zijn plaatselijk grote aantallen
Salicornia spp. waargenomen.

In een eerder stadium is reeds vermeld dat het areaal aan zaadbanken gering is en dat de snelle kolonisatie
van o.a. Sa!icornia spp. veroorzaakt door dispersie van zaden door waterstromingen (med. J. Beijersbergen)
eventueel versterkt door windinvloeden. Daarnaast waren o.a. de aantallen Salicornia spp. vóór inrichting
beperkt. Dit gegeven versterkt het idee dat zaden over relatief grote afstanden in binnendijks gelegen ge-
bieden verplaatst kunnen worden. Naast beperkte verspreiding van zaad door waterstromingen en introduc-
tie van zaden en vegetatieve delen uit het buitendijkse deel kunnen zaadbanken mogelijk (lokaal) bijdragen
ann de ontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks. Nader onderzoek zou hierover meer informatie kunnen
leveren.
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1. Zuidkust van Schouwen, deelgebied 1 tIm 3: de Prunje
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3. Inlaag Stavenisse
4. Scherpenissepolder
5. Schakerloopolder
6. Den Inkel
7. Inlaag l887fEllewoutsdijkpolder
8. Rammekenshoek
9. Zuiderdiep (provincie Zuid-Holland)



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

BIJLAGE 2 BESCHRIJVING
PRO VINCIE

1 Zuidkust van Schouwen: deelgebied 1 tIm 3 (De Prunje)

Door de aanleg van de Oosterscheldedam z/n de dynamiek en het areaal acm natuurlijke (kwelder) ec-
osystemen aangetast. Ter compensatie van dit verlies aan natuurlUke ecosystemen is in 1990 door de
Zeeuwse Milieufederatie het Plan Tureluur opgesteld. In dit plan is de onlwikkeling beschreven van onge-
veer 700 ha natuurgebied langs de randen van de zuidkust van Schouwen en Tholen in het Oosterschel-
degebied. Het plan stuurde aan op omvorming van binnend/ks gelegen landbouwpercelen acm de kust naar
natuurwaarden met zout-zoet gradienten. In 1996 ziln de moge4jkheden verkend voor inrichting van de
zuidkust van Schouwen en beschreven in de Gebiedsvisie voor de zuidkust van Schouwen (Beijersbergen et
al., 1996). Het accent wordt in deze gebiedsvisie gelegd op het omvormen van minder productieve land-
bouwpercelen langs de zuidkust van Schouwen tot brakwatermoerassen. In deze gebiedsvisie z/n op basis
van de bodemkaart van het gebied en de opbouw van de ondergrond een drietal (eco)hydrologische mo-
dellen oniwikkeld, waarmee de meest kansrke situaties voor dit gebied zUn bepaald Hierbij is uitgegaan
van drie varianten op basis van verschillende stuwpeilniveaus.
Dit heeft uiteindelijk in 1998 geresulteerd in een aantal inrichtingsschetsen, in opdracht, door de Dienst
Landelk Gebied (DLG) voor de deelgebieden 1 tIm 3, De Prunje (355 ha), ziefiguur 8, en in 2001 voor de
deelgebieden 4 t/m 11 (± 305 ha). De deelgebieden z/n in het kader van de EHS begrensd als kerngebied.
Vóór de inrichting in 1998 was Dc Prunje een akker- en weidegebied. In het gebied kwamen op beperkte
sc/wa! nog één- en meerjarige zilte soorten voor. In 1998 z/n de eerste inrichtingsmaatregelen opgestart
voor het project "Dc Prunje ". De inrichtingsmaatregelen van de deelgebieden 1 en 3 z/n inmiddels vol-
tooid, ziefoto 12 en 14.

;.
1'

—

aal______

___

Figuur 8. Ligging deelgebie-
den 1, 2 en 3 van het project
de Prunje aan de zuidkust van
Schouwen. Bron: Gebiedsvi-
sic voor de zuidkust van
Schouwen, bewerkt.

In 1997/'98 is bif wyze van proef een deel van deelgebied 2 ingericht, ziefoto 13. De verdere inrichtings-
maazregelen zullen binnen afzienbare tyd worden afrond.
De drie deelgebieden zullen uiteindelijk, na inrichting van deelgebied 2, met el/war worden verbonden en
een hydrologische eenheid vormen. Hiermee is de Prunje het grootste aaneengesloten gebied van het pro-

Gegevens ontleend aan Beijersbergen & De Maat, 1996; Van Mansfeld et a!., 1998
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fed de Zuidkust van Schouwen. De invloed van zoul kwelwater gekh als siurendefrxior in de oniwikkeling
van nah,urwaarden. De deelgebieden 1 Urn 3 zullen worden beheerd door Staaisbosbeheer.

• Doelstelling/streefbeeld

Voor bet inrichtingsplan wordt zowel een brakwatermoerasgebied als zoute en brakke ruigte en grasland
nagestreefd, met als historisch referentiebeeld de situatie rond 1600. Om dit dod te verwenrnlijken worden
diepe en ondiepe geulen gegraven om de in recente tijd verdwenen karrenvelden te herstellen en uit te brei-
den. Voor het bepalen van bet streefbeeld vormen ecologische, historische en geograiische referenties een
belangrijke Ieidraad.
In de uitwerking van de plangebieden bestaat 40% uit zilte en zoete graslanden, 40% uit open water, en 20%
uit oeverzones. Overeenkomstig bet natuuriijke buitendijkse kwelderinilieu, mI in de winterperiode het Wa-
terpeil stijgen, waardoor grotere delen van het gebied met water worden geinundeerd. Regulatie van bet Wa-
terpeil gebeurt volledig automatisch door aanvoer van kwelwater uit twee ten zuiden van De Prunje gelegen
inlagen, de Flaauwers en Wevers Inlaag. Het streefbeeld richt zich op de ontwikkeling van vegetatie gerela-
teerd aan de verscbillende hoogtegradiënten. Begrazing van zoutvegetaties door vee moet in de lage delen
bijdragen aan bet dynamische karakter van een zilt grasland met karaktenstieke soorten. Naast berstel en
ontwlkkeling van (zilte)vegetatie wordt tevens het accent gelegd op een natuurontwikkelingsgebied met vol-
doende opvangcapaciteit voor met name ganzen (Kol- en Brandganzen) en andere vogelsoorten. In bet ge-
bied worden geTsoleerde eilandjes gecreeerd om broedgelegenheden voor o.a. steltiopers, stems en water-
vogels te scheppen. Voor bet vergroten van de natuurbeleving wordt overwogen om vogelobservatiepunten,
uitkijkposten en fiets- en wandelpaden langs de randen van bet gebied aan te leggen, op een zodanige wijze
dat de avifaima in bet gebied niet wordt verstoord.

• Knelpunten (deelgebieden I t/m 11)

Veranderingen in de waterhuishouding en agrarische activiteiten in of nabij karrenvelden en inlagen hebben
geleid tot een steite eulrofiering, zeer grote, seizQensgebonden fluctuerende zoutgehaltes, lage waterstanden
en verdrogin Zoet-zout gradienten kunnen zicb hierdoor niet goed ontwlkkelen. Het gevoig was een sterke
afname van brakwaterlevensgemeenschappen, zilte vegetatie en vogelrijkdom waardoor de natuurwaarden in
bet plangebied sterk achteniit zijn gegaan.

• Natuurdoeltypen (deelgebieden I tIm 11)

Langs de zuidkust van Schouwen wordt gestreefd naar de volgende natuurdoeltypen (Bal eta!., 1995):
2k-2.1: Klei-oerrnoeras (induriefzoet gerifden!andcchap)
Zk-3.2: Brakwateigerneenschap. (referentie: Ruppia-verbond, Zanicbellia-verbond)
Z4-3.3:ZoWe en brakke ruigte en grasland (referentie: Zeekraal- en Zeeaster-verbond, Kweldergras-ver-

bond, Verbond van Engels gras).

• Inrichtingsmaatregelen

Dc inrichting van bet terrein wordt bepaald door em viertal aspecten mede op basis van de uitkomsten van
de Gebiedsvisie voor de zuidkust van Schouwen uit 1996:

• (Gedeeltelijke) ontgrondingen om vernatting te cre&en.
Verlaging varleert van het weghalen van 20 cm toplaag tot ontgravingen van bet terrein op een diepte van
1,5 meter. In de winterperiode (15 oktober-14 mel) leveit dit em situatie met hoge waterstanden waarbij
60% van bet gebied onder water staat. In de overige delen staat het grondwater net onder bet maaiveld.
Gedurende bet tijdpad richting zomer zal door verdamping bet waterpeil dalen. In de zomerperiode (15
mei-14 oktober) bestaat 40°h van het gebied uit open water.
Het hogere winterpeil leveit tevens een bijdrage aan de beslrijding van akkeronkruiden en grondbewo-
nende marterachtigen.
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• Gericht sturen van de waterhuishouding en aanbrengen van watercirculatie.

Door maaiveldverlaging in combinatie met het creeren van relief en het opheffen van drainage wordt
zowel in de zomer als in de winter de zoute kwel vanuit twee binnendijkse inlagen, de Flaauwers Inlaag en
de Wevers Inlaag gestimuleerd. Deze inlagen worden weer gevoed door zout water uit de Oosterschelde
d.m.v. kwelbuizen waardoor bet kwelwater onder de zeedijk de inlagen instroomt Na inrichting van de 3
deelgebieden zullen windmolens, wind en peilverscbillen bijdragen aan de circulatie van oppervlakte-
water. Hierdoor worth de verspreiding van nutriënten en zuurstoftoevoer bevorderd, aismede menging van
het gebiedseigen voedselanner brak water met bet voedselrijke zoute kwelwater. In het kader van ruilver-
kavelingswerken zijn vrijwel alle landbouwgronden ná 1953 voorzien van een drainagesysteem om over-
tollige neersiag en de invloed van zout kwelwater te beperken. Om de invloed van zoute kwel in het
gebied te stimuleren zullen deze drainagesystemen opgeheven moeten worden. Het slreven is om in het
natuurgebied zoveel mogelijk water vast te houden. Door de aanleg van een regelbare stuw kan tijdens
zeer natte winterperioden het overtollige water afgevoerd worden naar de Prommeisluis. Aan de buiten-
kant van bet gebied worden lage kades opgeworpen om in de winterperiode te voorkomen dat water kan
afstromen naar lager gelegen aangrenzende waterlopen.

• Garanderen van natuurlijke dynamiek in bet terrein.

In bet noordelijk dccl van bet gebied (deelgebied 1) worth in de winter en zomer een waterpeil
gerealiseerd van resp. 195 cm —NAP en 215 cm —NAP. In het zuidelijk dccl (deelgebied 2 en 3) worth ge-
streefd naar winter- en zomerpeilen van resp. 175 cm —NAP en 195 cm -NAP. Door bet verschil in winter-
en zomerpeil worden situaties gecreeerd overeenkomstig het buitendijkse kweldermilieu. Hierdoor zullen
delen die in de winter zijn geTnundeerd in de zomer droogvallen. Dc streefwaarden van de zoutgehalten
van bet oppervlaktewater variëren van 1,5 g/l tot 14 g/l in de winter en van 3 g/l tot 15 g/l in de zomer.
Tevens worden de westoeverzones aangelegd met taluds variërend van 1:1 tot 1:4 en de oostoeverzones
met taluds variërend van 1:5 tot 1:20.

• Stwing van waterpeilen en begrazingsbeheer
Dc gewenste waterpeilniveaus zullen de eerstejaren door "tiial and error" ontwlkkeld moeten worden. Om
struweelvorming tegen te gaan en de diversiteit aan vegetatie te verhogen, zullen nmderen warden ingezet
gedurende de periodejuni t/m september.

Om verweking van bet dijklichaam door peilverhoging te voorkomen, worth tegen de voet van de dijk een
steunberm aangebracbt waarvan de bovenkant tenminste 1 meter boven bet nieuw in te stellen waterpeil
moet liggen.
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De Prunje: deelgebied 1

Foto 12. Deelgebied I van De Prunje ná inrichting. In de afgegraven delen komt het kwelwater aan de op-
perviakte. Dc randen van de plas worden voornamelijk gekoloniseerd door grote aantallen Salicornia spp..

De Prunje: deelgebied 2

Foto 13. Delen van het gebied zijn in 1997/'98 ontgrond. Binnen afzienbare tijd zullen de verdere inrich-
tingsmaatregelen in dit gebied voltooid zijn. Dc roodbruine kleur in het landschap wordt veroorzaakt door
de aanwezigheid van Salicornia spp.
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De Prunje: deelgebied 3

Foto 14. Deelgebied 3 van Dc Prunje ná inrichting. In dit deelgebied hebben geen ontgrondingen plaatsge-
vonden. Het accent ligt hier meer op herstel van de kreek. Dit gebied grenst aan de oostkant van deelgebied
2 (geheel links op de foto).

Voor dit plangebied gelden een tweetal beheersaspecten:

• Beheer door middel van sturing van waterpeilen.
In het voorjaar vindt een instelling van het peil plaats, waardoor zich geleidelijk een voorjaarspeil kan
instellen van 215 cm -NAP in het noordelijk dccl en 195 cm -NAP in het zuidelijke dccl van het gebied.
Het grondwater zakt daarmee langzaam van 10 tot 40 cm onder het maaiveld. De gewenste waterpeilni-
veaus zullen de eerste jaren door "trial and error" ontwikkeld moeten worden.

• Begrazingsbeheer.
Door extensieve door vee of schapen en natuurlijke begrazing en bemesting door ganzen. In het gebied
worden in de periode juni-september runderen toegelaten, die zich vrij kunnen bewegen door het gehele
gebied. De begrazingsdruk is in eerste instantie vastgesteld op 0,5 tot 1 eenheid per hectare.

• Monitoring

Voor het volgen van de biotische en abiotischc ontwikkelingcn binncn dit gcbied is door Staatsbosbeheer
cen uitgebrcid monitoringsprogramma opgesteld vanafdc inrichtingsperiode. Indien tijdens dc realisatiefase
(merkbare) ongewenste cifecten optredcn, kunncn deze door tijdig ingrijpen bijgestuurd wordcn. Dc belang-
rijkste te monitoren aspectcn zijn:

• Volgen van zoute kwel; zowel in als buitcn het gebied
• Volgen waterbeheer en cffccten op grondwaterstroming, oppervlaktewater en watcrpeilcn in en

rond het gebied
• Volgen effecten van gewijzigd waterbeheer
• Monitoren Akkerdistelontwikkeling en effecten van zoute inundatie
• Volgen waterkwaliteit verspreid over meerdere seizoenen
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• Volgen flora en vegetatieontwikkeling in het plangebied
• Volgen toe- en afname van ganzenbegrazing in naaste omgeving van het gebied.

• Maatregelen voor de landbouw

Door de hogere oppervlaktewaterpeilen in het gebied zal de grondwaterstroom veranderen. Een direct ge-
voig hiervan is, dat in het natuurgebied minder kwel zal optreden waarbij het onderscheid tussen sloot- en
perceelkwel zal afnemen. Eén en ander heeft tot gevoig dat door het hogere waterpeil in het gebied de kwel-
stroom meer landinwaarts wordt geduwd, met kans op vernattings- en/of verziltingschade voor de aanlig-
gende landbouwpercelen. Om deze nadelige effecten te voorkomen waren een aantal opties mogelijk:

1) Ophogen van percelen.
Ophoging landbouwgrond in dezelfde mate waarin de grondwaterstand ter plaatse stijgt.

2) Intensiveren drainage.
Overwogen wordt om naast de bestaande drainage te draineren met een kleine drainage-afstand of tussen
de bestaande drains nieuwe extra drainage aan te leggen

3) Plaatsen kwelschermen.
Om het drukverschil tussen polderpeil en watervoerendpakket te reduceren, kunnen verticale kwelbui-
zen, waarvan het filter reikt tot in het watervoerende pakket, langs de rand van het natuurgebied worden
geplaatst

Dc voorkeur wordt gegeven aan opties 2 en 3, o.a. vanwege de hoge kosten van optie 3.

Akkeronkruiden
Dc verwachting is dat Akkerdistels in het gebied door de aanwezige zoutgehalten in bodem en water in corn-
binatie met periodieke zoutinundaties voldoende kunnen worden bestreden. Indien in de verzoetende delen
van de Prunje een Akkerdistelontwikkeling optreedt, zullen deZe door een gericht beheer worden wegge-
maaid of zeer lokaal actief worden bestreden. Deze maatregel is zowel van toepassing tijdens de aanleg- als
de ontwikkelingsfase.

• Zoutwaterlandbouw

In de Gebiedsvisie voor de zuidkust van Schouwen worden mogelijkheden besproken voor het telen van
zoute gewassen. Polders waar de zoute kwel de rnogelijkheden van landbouw beperkt worden, kunnen inge-
richt worden voor de teelt van deze gewassen. Andere mogelijkheden zijn het telen van zilte gewassen in
overgangszones tussen natuurontwikkelingsgebieden en de reguliere landbouw (NRLO, 2000). Op initiatief
van het SMCO (Stichting Mariene Cultures Oosterschelde) is in 1989 een onderzoek opgestart naar de teelt-
mogelijkheden van vier gewassen die van nature voorkomen op zilte en brakke gronden t.w. Zeeaster, Zee-
kraal, Snijbiet en Zeekool. In 1992 is door het SMCO bij Schelphoek een proefveld van 1 ha aangelegd.
Brak water wordt vanuit een diepte van 35 meter opgepompt en opgeslagen in een bassin van 800 m3. Dit
brakke water wordt gebruikt als bevloeiingswater voor zilte gewassen.
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2 Zuidkust van Schouwen: deelgebied 4 tIm 11"

In 2001 zUn door de Dienst Landelyk Gebied (DLG) een aantal inrichtingsschetsen gepresenteerd op basis
van de uitkomsten van de Gebiedsvisie voor de zuidkust van Schouwen uit 1996. De inrichtingsplannen van
de deelgebieden 4t/m 11 (± 305 ha) zullen mogelyk infasen worden gerealiseerd. Een groot dee! van de be-
nodigde percelen is reeds aangekocht. Na voltooiing van de inrichtingsp!annen vormen deze deelgebieden
samen met recent ingerichte het natuurgebied De Prunje een miii of meer aaneengesloten brakwatermoe-
rasgebied met zoute en brakke ruigten en graslanden van 750 ha (inclusief bestaande natuurterreinen
ongeveer 1000 ha). Voor het totale slreefbeeld voor de deelgebieden 1 t/m 11 zal dan het accent zUn gelegd
op referentiesituaties rond 1600. Het plangebied is in het kader van de EHS begrensd als kerngebied. Het
streven is om de deelgebieden 4, 5, 6 en 11 niet hydrologisch met elkaar te verbinden in tegenstelling tot de
deelgebieden 7, 8, 9 en 10. Binnen afzienbare tyd zullen de eerste inrichtingsmaatregelen opgestart worden.
Medio 2002/2003 zn de eerste inrichtingsmaarregelen opgestart. De deelgebieden zn weergegeven in
figuur 9. De deelgebieden zullen beheerd worden door Natuurmonumenten.

Figuur 9. Ligging deelgebieden
4 t/m 11 van het project zuidkust
van Schouwen. Bron: Gebieds-
visie voor de zuidkust van
Schouwen, bewerkt.

4 = "Moriaanshoofd"
5 "Spuiboezem

Prommeisluis"
6 = "Pikgat Noord"
7 = "Pikgat Zuid"
8/9 = "Zierikzee"
10/11 = "Levensstr?/d"

Dc doelstellingen en het daaraan gerelateerde streefbeeld zijn grotendeels overeenkomstig de doelstellingen
voor het al eerder beschreven project Dc Prunje. In de inrichtingsschets wordt het accent gelegd op hoofd-
kreken, die voor de nodige watertoevoer moeten zorgen. Dc inrichtingsmaatregelen richten zich op het creë-
ren van delen met overgangen van zoet naar zout, zoute oeverzones en zilte en zoete graslanden. Daarnaast
worden voor vogels rust-, broed- en foerageergelegenheden gecreëerd met het oog op doortrekkende en
overwinterende soorten. In het inrichtingsplan voor de deelgebieden 4 t/m 11 zijn de recreatieve functies
voor het gebied nog niet nader uitgewerkt. Tevens wordt in dit plan aandacht besteedt aan herstel en uitbrei-
ding van de oorspronkelijk aanwezige karrenvelden. Met mogelijke archeologische waarden binnen het ge-
bied zal rekening worden gehouden. Het uiteindelijke streven is een landschap te creëren met een groot-
schalig krekenlandschap dat mm of meer vergelijkbaar is met het landschap van de Prunje. Mogelijkheden
voor recreatief gebruik van het gebied zuHen in de nabije toekomst nog nader worden uitgewerkt.

Gegevens ontleend aan Jansen eta!., 2001; Beijersbergen & Dc Maat, 1996.
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• Inrichtingsmaatregekn

Moriaanshoofil
Dit deelgebied (28 ha) wordt gevoed door kwelwater uit de ondergrond en zal in waterhuishoudkundig
opzicht worden losgekoppeld van de andere deelgebieden. In bet gebied zijn een aantal kreekannen gesi-
tueerd waarvan delen in de zmer droog zullen vallen waardoor smalle geulen overblijven. In de winter zul-
len door het hogere waterniveau brede kreekpartijen ontstaan. Aanvoer van kwelwater is beperkt, vandaar
dat in het deelgebied een kwelbuis geplaatst zal worden. Het wateropperviak varleert sterk gedurende bet
seiwen.

Spuiboezem PrommelsluLc
Dit plangebied wordt gevoed door kwelwater vanuit de Oosterschelde en daarnaast met regenwatcr. Door
bet aanleggen van kades, vergraving en verhoging van het waterpeil, wordt getracht bet historiscbe karakter
van dit gebied terug te brengen. Door bet aanleggen van een lage kade wordt het gebied enigszins alge-
scbermd van de omgeving en daardoor minder storingsgevoelig.
In de zomerperiode zal ongeveer 60% van bet gebied droogvallen en in de winterperiode 30%. In bet gebied
worden twee eilandjes gecreeerd, waarvan één in de winterperiode onder water staat. Het andere eilandje
schept in de winterperiode veilige rust- en/of broedplaatsen voor vogels.

Pikgat Noord
Het plangebied ligt direct achter de dijk en wordt gevoed door kwelwater vanuit de Oosterschelde, aan-
gevuld met regenwater. Een deel van het gebied bestaat ult kleine, onregelmatig gevormde kavels. Oude kre-
ken worden teruggegraven in de vorm van een netstructuur van kreken met een aaneenschakeling van eiland-
jes. Het verkavelingspatroon gaat in noordelijke richting over in een krekenpatroon, waarbij de hoofdgeulen
globaal gezien van oost naar west lopen.

Pikgat Zuid
In dit deelgebied zal een groot deel bestaan uit (deels) bestaande en nieuw te ontwikkelen karrenvelden, met
overgangen naar een kzekenlandschap. Om de bestaande structuur te restaureren en te zorgen voor de
gewenste afwatering, zullen de karrevelden direct achter de dijk worden hersteld. Vanuit historisch per-
spectief zullen de geplande karrenvelden aansluiting vinden bij de vroeger aanwezige karrenvelden. De
teruggegraven kreken zijn in de zomer watervoerend, in de winterperiode zuHen ze zich manifesteren als
brede ondiepe plassen. Vanwege verschillende waterpeilen ann weerszijden van de noord-wid sloot rai een
dam worden geplaatst Om een voldoende nat gebied te creëren zonder extreem diep te graven zal bet nieuw
te ontwlkkelen karrenveld in bet zuidelijk dccl van bet gebied cen hoger waterpeil krijgen. Hierbij wordt in
de winterperiode uitgegaan van een openwaterpeil dat ongeveer gelijk is aan de gemiddelde maaiveldhoog-

Zierikzee
Langs de dijk zullen (deels bestaande) karrenvelden worden aangelegd. Door bet teruggraven van een nog in
de ondergrond aanwezige kreekloop kan een verbinding worden gelegd tussen de verschillende watervoc-
rende geulen van bet karrenveld. Het krekenlandschap ten oosten van dit deelgebied wordt gevoed door zout
kwelwater vanuit bet stroomopwaarts gelegen krekensysteem van bet deelgebied Levensstrijd (zie hierna).
Vanwege de abrupte overgang tussen bet natuurgebied en een nabij gelegen woonwijk is in bet plan een
(beplante) verhoging opgenomen. In bet zuidelijk dccl van dit plangebied worth bet peil zodanig verhoogd
dat in de winter bet openwaterpeil ongeveer gelijk is ann het gemiddelde maaiveld. In de omliggende land-
bouwpercelen en bet plangebied blijven de huidige streefpeilen gehandhaafd.

Levensslrijd
Dit deelgebied is vergelijkbaar met bet deelgebied Zierikzee, met karrenvelden direct acbter de dijk en meer
Iandinwaarts een krekenlandschap. Dc nog bestaande karrevelden verkeren echter in zeer slechte staat en
zullen warden hersteld of gereconsirucerd. In de deelgebieden Zierikzee, Levensslrijd en Pikgnt Noord is de
aanvoer van kwelwater, door de dikke deklaag, gering. Om deze meer noordelijk gelegen delen te voorzien
van aanvoer van kwelwater zal het merendeel van de aan te leggen kwelbuizen in dit deelgebied worden
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geplaatst. Om de achterliggende woonwijk beter af te schermen van dit deelgebied, zal de Levensstrijddijk
worden verhoogd en verbreed. In het meest zuidelijke deel van dit gebied zullen, behalve enkele verbete-
ringen aan de waterhuishouding, geen maatregelen worden genomen. Een bestaande duiker dient het water
uit dit gebied afte voeren onder de scheidende dijk door.

• Waterkwaliteit/kwantiteit

Het voorgenomen watervolume wordt in kwalitatief en kwantitatief opzicht bepaald door de aanvoer van
kwelwater via kwelbuizen en via de kreken en de Kisters of Suzanne's Inlaag. Drie kwelbuizen zijn gesi-
tueerd in de Cauers lnlaag, de resterende zeven zullen nog geplaatst worden in het plangebied zeif. Hierdoor
vindt doorspoeling van water in bet plangebied plaats, waardoor jaarlijkse verversing van water wordt be-
werkstelligd. In kwalitatief opzicht is tilt metingen in de Cauers Inlaag, na plaatsing van drie kwelbuizen,
gebleken dat het gangbare oppervlaktewater stlkstofarm en fosfaatrijk is.

• Waterhuishouding in relatie tot aangrenzende Iandbouwpercelen.

Door de hogere grondwaterstanden en waterpeilen zal de totale kwel binnen bet plangebied afnemen.

Dc geplande inrichtingsmaatregelen hebben tot gevoig dat de huidige hoeveetheid kwel deels niet meer
wordt afgevangen door afwateringsvoorzieningen. Na inrichting zal de totale kwel in het gebied afnemen.
Hieraan liggen een aantal mechanismen ten grondsiag:

• Door een boger oppervlaktewaterpeil te creëren neemt bet potentiaalverschil tussen bet ondiepe en diepe
wateraf

• Dc freatische grondwaterstanden zullen in het deelgebied Pikgat Zuid in de winter met ongeveer 0,10 tot
0,30 cm. stijgen Lo.v. de buidige grondwaterstanden binnen bet natuurgebied.

Dit gegeven heeft als consequentie dat de kwel buiten de plangebieden en de inlagen zal toenemen. Een
gevoig kan zijn dat aangrenzende landbouwpercelen overlast zullen ondervinden door een stijging van bet
freatisch grondwater. Om dit te voorkomen, zal de bestaande slot aan de rand van de bebouwde kom van
Zierlkzee en aan de noordzijde van deelgebied Moriaanshoofd worden verniimd. Negatieve effecten worden
tevens voorkomen, doordat het lagere peil in de kwelsloot eventuele stijgingen van bet freatisch grondwater
in de deklaag afvangl Hierdoor zullen eventuele stijgingen in de deklaag niet of nauwelijks doorwerken
naar de aangrenzende landbouwpereelen.

• Beheersmaatregelen

Voor dit plangebied gelden, evenals voor de drie deelgebieden van Do Prunje, een tweetal beheersaspecten:

• Beheer door middel van sturing van waterpeilen.
Do gewenste waterpeilniveaus zullen de eerste jaren door "trial and error" ontwlkkeld moeten worden.

• Begrazingsbeheer
Voor de begrazingsdichtheid wordt een richtlijn gebanteerd waarin wordt uitgegaan van een begrazings-
druk van ongeveer 1/3 tot I eenheid per hectare.

• Maatregelen voor de landbouw

Zolang zich geen stabiel evenwicht beeR ingesteld bestaat de mogelijkheid van overlast van met name Ak-
kerdistels. Bij een voldoende hoge waterstand (met water van een hoog zoutgehalte) in bet natuurgebied ver-
dwijnen de groeiplaatsen van deze ongewenste soorten. Binnen een grens van 50 m van de eigendomsgren-
zen zullen deze gemaald worden.
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• Monitoringsplan

In de innchtingsschets is geen monitoringsplan opgenomen. Waarschijnlijk zijn de te monitoren onderdelen
gelijk aan die voor de deelgebieden 1 tIm 3.
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3 Inlaag Stavenisse

Ten noorden van Stavenisse, aan de noordwestzyde van het schiereiland Tholen, ligt het recent ingerichte
plangebied Inlaag Stavenisse (2,8 ha,) ziefiguur 10 enfoto 15. In het kader van de Zeeuwse uitwerking van
het Natuurbeleidsplan is deze inlaag, in het noordelyk dee! van de Margaretapolder, aangewezen a/s
Relatienota-reservaatsgebied en is begrensd a/s kerngebied van de EHS. Het gebied wordt aan drie zden
ingesloten door een hoge zeedyk en is in het zuiden begrensd door een in/aagdyk In 2002 is defunctie van
het gebied gewzigd van voormalig !andbouwpercee! naar een gebied met natte, zoete natuurwaarden. Vóór
de inrichting kwam p!aatselyk nog een aantal zilte soorten voor. Vanwege een dikke deklaag in de onder-
grond in combinatie met de hoge ligging (100 cm +NAP) is er onvoldoende aanvoer van kwelwater. Hier-
door heeft het gebied een zoet karakter. Ondanks de geringe aanvoer van kwelwater werd het gebied van-
wege het landbouwkundige gebruik gedraineerd. Voor het creëren van een gebied met zi!te natuurwaarden,
moet het kwelwater meer in contact worden gebracht met de zilte vegetatie. Om dit doe! te bereiken, moet
het maaiveld ruim !ager dan 100 cm +NAP worden afgegraven, waardoor relatief vee! grondverzet moet
worden gepleegd. Ondanks verlaging van het maaive!d bl?/ft de kwe!druk gering en zal door regenval het
oppervlaktewater direct verzoeten. Plaatsing van kwe!buizen biedt vanwege een !age overdruk geen
oplossing. Daarnaast is er aanvoer van grote hoeveelheden zoet water vanafde d/k Deze bevindingen heb-
ben er destds toe geleid dat de /wnsen voor zilte natuurontwikkeling gering zyn. Onlwikkeling van natte,
zoete natuurwaarden is echter we! kansryk In de inmiddels uitgevoerde inrichtingsp!annen is niet exp!iciet
de nadruk ge/egd op het vergroten van de ornitho!ogische waarde van het gebied. Vanwege het beperkte
opperviak en kwetsbare karakter !eent het gebied zich niet voor betreding door natuurliefhebbers. Vanafde
zeedyk kan echter een goed overzicht worden verkregen van het gebied. Het beheer is in handen van
Staatsbosbeheer.

Figuur 10. Ligging plangebied
Inlaag Stavenisse.
Bron: Beijersbergen & Verha-
ge, 2000b, bewerkt.

In de inlaag wordt gestreefd naar het creëren van een gradiëntrijk grasland met overgangen naar ruigte en
struweel. Door het aanbrengen van relief ontstaat een gevaricerde vegetatie. In het plangebied wordt een
depressie (1:50) aangelegd, die in de winterperiode inundeert. Dit biedt mogelijkheden voor ontwikkeling
van een overstromingsgrasland. Als gevoig van verdamping vatlen deze delen in de loop van de zomer vrij-
wet droog. In de winterperiode kunnen in dit deel plas-dras situaties ontstaan. Op deze plaatsen kunnen

Gegevens ontleend aan Beijersbergen & Verhage , 2000b.
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soorten als Potentilla anserina, Eleocharis palustris subsp. palustris en Mentha aquatica tot ontwikkeling
komen. Om in het voorjaar het water in de depressie langer vast te houden zal deze niet in directe verbinding
staan met een dieper afgegraven dccl. Op de minder natte, drogere delen in het oostelijk dee! van het
plangebied kunnen soorten groeien als Kamgras, Knoopkruid en Kattedoorn. Het schrale en meer vocht-
afhankelijke westelijk dccl biedt mogelijkhcdcn voor ontwikkeling van soorten als Smalle rolkiaver, Riet-
orchis en Zilte zegge. Het zuidelijke deel heeft een meer zoet karakter met een areaal aan open water en
biedt een geschikt habitat voor sommige amfibieën en insecten. Het aangrenzende zuid-weste!ijk gelegen
dccl ontwikkelt zich tot vegetaties met ruigte en struweel en is in ornithologisch opzicht aantrekkelijk als
leefgebied voor Patrijs en Blauwborst en biedt tevens broedgelegenheden voor Scholeksters.

• Knelpunten

Plaatsen van een of mecrdere kwelbuizen biedt voor de grote fluctuaties in zoutgchaltc geen oplossing. Dc
geleverde hoeveelheid water is gering, onder mecr omdat de overdruk in de buizen laag is. Vandaar dat ont-
wikkeling van zilte vegetatie in dit gebied niet kansrijk is. In het plangebied is de ontwikkeling van natte,
zoete natuurwaarden wel kansrijk.

• Natuurdoeltype

Gestrccfd wordt naar natuurdoeltypen (Bal et al., 1995):
Zk-3. 4: Rietland en ruigte
Zk-3. 6: Bloemr?/k grasland (referentic: Kamgrasverbond, Zilverschoonverbond)
Zk-3.8: Struweel, mantel en zoombegroeiing

• Inrichtingsmaatregelen

In 2002 zijn de volgendc inrichtingsmaatrcgelen uitgevocrd:

• Graven van een depressie met een bodemhoogte van 30 cm +NAP. Hierbij is uitgegaan van ccn talud van
gemiddeld 1:50 waardoor het noordclijk dccl van het plangebied geleidclijk overgaat naar het lager gele-
gen zuidclijk dccl.

• In het oostelijk dccl is de voedselrijke toplaag ongeveer 25 cm afgegraven.
• Dempen van de sloot tussen plangebicd en afgcgraven dccl.
• Hct water wordt niet meer via de dijksloot afgcvoerd naar de Margaretapolder, maar rcchtstreeks naar de

duiker in de inlaagdijk geleid. Hierdoor kan in het gebied een hogcr peil worden gerealiseerd.
• Aanleg kade grenzend aan dijks!oot met een hoogte van 100 cm +NAP en bodembreedte van 5 meter (ta-

lud 1:2), die doorloopt tot aan dc inlaagdijk. Hiermee wordt oppervlakkige afstroming van water naar de
dijksloot voorkomcn.

• Aan de zuidoostzijdc is in de kade een dam aangelegd met cen kruinhoogte van ongcvccr 70 cm +NAP. Dc
hoogte van deze dam is gelijk aan dc gemiddelde maaiveldhoogte van het oostelijk dccl na het verwijdcrcn
van de bouwvoor. Hiermee wordt voorkomen dat cen te groot dccl van het gcbicd in dc winterperiode
wordt gelnundeerd.

• Dc aanwczigc drainage is verstoord.
• Voor het realisercn van ecn waterpeil van 20 cm +NAP is een stuw/gronddam voor de duiker geplaatst.

Voor de winterpcriodc is een hogcr peil wenselijk, maar met het oog op behoud van de stabilitcit van de
zeedijk is dit niet mogclijk.
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Het beheer bestaat uit extensieve begrazing met runderen.

Monitoringsplan

Foto 15. Project In-
laag Stavenisse ná
inrichting in 2003.
Opname dateert van
september 2003.

In het kader van de vegetatiekaart van Noord-Zeeland heeft in 1984 voor het plangebied en de directe om-
geving een inventarisatie plaatsgevonden. In het plangebied werden in het natte gedeelte o.a. de zilte soorten
Juncus gerardi, Glaux maritima, Salicornia spp., Aster tripolium en Bolboschoenus maritimus aangetrof-
fen. In december 2000 zijn in het lage dccl een aantal zilte soorten aangetroffen w.o. Juncus gerardi, Puc-
cinellia maritima, Bolboschoenus maritimus, Aster tripolium en Spergularia media. In het natuurontwikke-
lingsplan wordt vermeld dat de ontwikkeling van bovengenoemde soorten mede beinvloed wordt door
saltspray. Ongeveer één jaar ná inrichting heeft in november 2003 een globale inventarisatie plaatsgevon-
den van zilte (vegetatie). In het geplagde deel werden o.a. Juncus gerardi en Juncus ambiguus aangetrof-
fen. Daarnaast werden tussen de 10 en 15 Rotganzen, Scholeksters, Kneuen en Groenlingen waargenomen.
Er is nog geen monitoringsplan voor de periode ná inrichting voorhanden. Een aantal onderdelen worden
genoemd op basis waarvan een dergelijk plan opgesteld zal worden, t.w.:

• Vegetatie; als onderdeel van periodieke vegetatie kartering
• Broedvogels
• Kwantitatieve bepaling oppervlaktewater (jaarfluctuatie)

• Maatregelen voor de Iandbouw
Aangezien het plangebied geheel omgeven is door dijken, zullen aangrenzende Iandbouwpercelen nauwe-
lijks overlast ondervinden. Overlast door schadelijke onkruiden en wildschade wordt niet verwacht.
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4 Scherpenissepolder6

Het project Scherpenissepolder ligi aim de zuidkust van bet schiereiland Tholen, ten zuiden van
Scherpenisse en achter de zeedyk van de Oosterschelde en de inlaagdyk van de iwee inlagen ziefiguurll,
fob 16 en 17. Het gebied wordi ten noon/en begrensd door een hoofdwaterloop en in bet oosten door de
Kruytenbwgsedyk In bet kader van het plan Turduur Lc dii gebied aangewezen als Natuuroniwikkelings-
en Relatienota-reservaasgebied (resp. 111 en 61 ha) en Lc begrensd aLN kerngebied van de EH In 2002
ziJn de inrichtingsmaalregelen voor dii gebied voltooki Vóór de inrichting werd bet gebied voor de land-
bouw gebruikt, waarbij de invloed van zoute kwel door een combinatie van drainage en waterlopen werd
beperki. Aangezien de lagere delen niet werden gedraineer4 kwam bier pkiatselqk nog zilte vegetarie voor.
De aanwezige karrenveldenfungeren in ornithologiwh opzicht als aantrekkelj/k overwinieringsgebied voor
Rotganzen matu voor weide- en kuNtbroedvogels zyn de omtandigheden minder gwzstig. Met de recent
uiigevoerde inrichtingsmaatregelen wordt o.a. geirach! bet bestaande areaal awi zilte vegetalie uit te
breiden en de ornithologLwbe waarde van bet gebied te vergroten. Het beheer is in handen van Stoats-
bos be beer.

Figuur 11. Ligging van het
project Scherpenissepolder op
bet Zeeuwse ciland Tholen.
Bron: Beijersbergen et al,
1999, bewerkt.

• Doelstelling/streefbeeld

Het slreefbeeid wordt bepaald door bet creëren van zilte natuur door versterking van de zout-zoet overgan-
gen tussen het buitendijkse Oosterschelde bekken (zout) en het binnendijkse plangebied met brak-zoet gra-
diënten. Hierbij worth het accent gelegd op uitbreiding van de aanwezige zilte pioniervegetaties en zilte
graslanden en op het creëren van permanent open water. Het relief van de plaatselijk nog aanwezige
karrenvelden zal door grondverzet worden uitgebreid. Voor ccii optimale natuurontwlkkeling worth, naast
begrazingsbeheer, door middel van een natuurlijk peilbeheer in de winterperiode cen boger peilniveau dan
in de zomernageslreefd. In de winterperiode worden delen van bet gebied geTnundeerd en deze zullen in de
loop van bet vooijaar, als gevoig van verdampmg, droogvallen. Hierdoor ontstaan vogeleilandjes, waardoor
tevens de omithologische waarde van bet gebied als broedgebied voor met name kustpioniervogels als
Kiuten en Plevieren worth vergroot In de zomerperiode zullen de droogvallende delen worden gekemnerkt
door ccii open begroeiing van pioniervegetalies. Dc hoger gelegen, drogere stukken kunnen worden gedo-
muneerd door zilte, meeijarige vegetaties. Daar waar de zoutinvloed gering is, kunnen algemene, drassige
graslandvegetaties tot ontwikkeling komen met Kamgrasweiden op de zoete, droge delen. Om de invloed
van zoute kwel toe te laten nemen, zal de aanwezige drainage worden verstoord. Via een aantal kwelbuizen
zal water uit de unlaag, gevoed door Oosterscheldewater, voor enige doorspoeling en verversing van water in

'(iegevcns ontleend aan Beijersbergen et a!., 1999.
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het plangebied zorgen. In de lage delen langs de zeedijk zal de invloed van kwelwater groter zijn en grotere
seizoensfiuctuaties vertonen vergeleken met de hogere delen.
Dc vochtige graslanden vormen een aantrekkelijk habitat als broedgebied voor weidevogels als Grutto en
Tureluur en bieden optimale foerageermogelijkheden voor grote aantallen overwinterende ganzen, met name
Kolganzen. Tevens flingeert het gebied als hoogwatervluchtplaats (HVP) voor Steltiopers. In recreatief op-
zicht zullen mogelijk, buiten het broed- en ganzenseizoen, geleide excursies in het gebied plaatsvinden.
Daamaast kunnen bezoekers bet gebied observeren vanaf de Platteweg die het gebied van noord naar zuid
doorkruist.

• Knelpunten

Door intensiefagrarisch gebruik van het plangebied is verlies aan natuurwaarden opgetreden. Zilte vegetatie
komt nog beperkt voor en in ornithologisch opzicbt is het gebied minder aantrekkelijk geworden voor wei-
de- en kustvogels.

• Natuurdoeltypen

Gestrecfd wordt naar natuurdoeltype Bal eta!., 1995):
Zk-3.2: Brak wateigemeenschap (referentie: Ruppia-verbond, Verbond van kranswieren van brakwater,

Zachinellia-verbond).
Zk-3.3: Ziltgrailand en ruigte (referentie: Zeekraal-verbond, Kweldergras-verbond, Verbond van Zilte

schijnspurric, Heen-verbond).
Zk-36: Bloemrjkgrasland(referentie: Zilverschoon-verbond, Kamgras-verbond).

• Inrichtingmaatregelen

Om tot het gewenste streefbeeld te komen zijn in 2001 en 2002 ecu aantal inrichtingsmaatregelen uitgc-
voerd:

ontgrondingen

• Herstel en uitbreiding van het relief door plaatselijk bet maaiveld 10 tot 30 cm afte graven.
• Ontgraven van ongeveer 70 tot 100 cm grond ten behoeve van bet vergroten van bet oppervlak brak water.
• Aanleg van ecu kade met ecu boogte van ongeveer 50 cm en ecu 2 tot 3 meter brcde "kruin" om afstro-

ming naar bet aangrenzende Iandbouwgebied te voorkomen.

Waterhuishouding

• Aanleggen van ecu duiker met stuw (winterpeil 150 cm -NAP) in bet zuidoosten van hot plangebied. Door
verdamping zal het peil in de loop van bet vooijaar en de zomer ongeveer 40 cm dalen.

• Net (overtollige) schone, brakke water uit de inlaag via ecu pompje in bet natuurgcbied brengen waardoor
doorspoeling wordt bewerkstelligd.

• Aanleggen dulker onder de Platteweg bierdoor ontstaat ecn bydrologische verbinding tussen hot oostelijk
en westelijk dccl van het plangebied.

• Dcmpcn van de kaveisloten; verwijderen van bet asfalt dat bet gebied van oost naar mid doorsnijdt in bet
lage dccl van het gebicd over ecu lcngte van ongeveer 1 km. 1-lierdoor is ecu hydrologiscbc ecnheid out-
staan en kan in bet hele gebied ecu natuurlijk peilregime worden gehandhaafd.

• Afdammen en dempen van overgebleven sloten binnen bet gcbied, zodat bet brakke water minder snel
wordt afgevoerd in de ricbting van de dijksloot Hot water in hot noordoostelijk dccl en ecu klein dccl ten
westen van de Platteweg zal worden geloosd op de boofdwatcrloop. Hot rcstcrcndc dccl watcit via ecn
dulker af, onder dc zeedijk langs in oostelijke ricbting.

• Aanleg van ecu lage kade om te voorkomen dat bet water uit hot natuurgebied via de oppervlakte af-
stroomt naar de landbouwpcrcelen.
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Om verweking van de zeedijk te voorkomen wordt rekening gehouden met een optimale afwatering.

Foto 16. Westelijk dccl van het project Scherpenissepolder ná voltooiing van de inrichtingsmaatregelen in
2002. In de afgegraven delen komt het kwelwater tot het maaiveld. Opname dateert van december 2003.
Foto: Pim Wolf, Rll(Z.

• Beheersmaatregelen

Het beheer bestaat uit een tweetal beheersmaatregelen:

• Vegetariebeheer
Voor een optimale ontwikkeling van (zilte) vegctatie wordt integrale, extensieve begrazing toegepast.
Evcntueel zal cen aangcpast beheer nodig zijn tijdens de eerstcjarcn na inrichting.

• Waterbeheer
Het wintcrpeil wordt ingesteld op 150 cm -NAP. Door verdamping zal het peil in de ioop van het voor-
jaar dalen. Het peil in de zomer bedraagt 190 cm —NAP. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het na-
tuurgebicd kan een verdere fijnrcgeling van het peil op basis van "trial and error" plaatsvinden.

97



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Gronmgen

Foto 17. Luchtfoto van het project na inrichting in 2002. Opname dateert van juni 2003. Bron: Staatsbos-
beheer.

Een aantal inventarisatiegegevens van zilte vegetatie van vóór de inrichting zijn bekend (Kogel Ct a!., 1985;
Van Wijngaarden, 1993). Dc meest natte en zoute delen worden gekoloniseerd door pioniersoorten als Aster
tripolium, Puccinellia maritima en Spergularia maritima. Op de hoger gelegen delen komen soorten voor
met een lagere zouttolerantie als Juncus gerardi en Glaux maritima. Een monitoringsplan voor ná de inrich-
ting is nog niet opgesteld. In het natuurontwikkelingsplan worden wel een aantal monitoringsonderdelen
aangegeven op basis waarvan een monitoringsplan zal worden opgesteld. De te monitoren onderdelen zijn:

• Ontwikkeling van vegetatiecomplexen d.m.v. luchtfoto's en vegetatieopnamen.
• Ontwikkeling van de verschillende functies voor de avifauna te weten:

- Broedgebied voor weidevogels
- Hoogwatervluchtplaatsen
- Overwinteringsgebied voor ganzen
- Broedgebied voor ganzen

• Ontwikkeling van de brakwatergemeenschap aan de hand van belangrijke biotische en abiotische para-
meters.

• Bepalen van het peilverloop in het oppervlaktewater; hiermee kan worden vastgesteld of het ingestelde
streefpeil voldoet.

• Informatie over de in- en externe effecten van de genomen waterhuishoudkundige maatregelen d.m.v. het
opnemen van de reeds aanwezige peilbuizen.

• Maatregelen voor de Iandbouw

In 1993 zijn een aantal peilbuizen geplaatst om inzicht te krijgen in de waterhuishoudkundige ingrepen t.g.v.
toekomstige natuurontwikkeling in dit gebied en direct daarbuiten. Sinds die tijd vindt iedere twee weken
een bemonstering plaats. Op grond van geohydrologisch onderzoek is destijds vastgesteld dat de toename
van kwel (door peilverhoging in het natuurgebied) in de aangrenzende landbouwpercelen kan worden opge-
vangen door cen combinatie van drainage en afwatering. Tevens is in aanvulling op het ondcrzock de t0-
situatie vastgelegd voor de inrichting van het plangebied. Om de invloed van de vcranderdc grondwa-
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terhuishouding op de landbouwpercelen nâ inrichting te kunnen volgen, worden de peilbuizen elke twee we-
ken bemonsterd en de resuutaten vergeleken met de nulsituatie. Daamaast wordt, om aistroming van opper-
vlaktewater ilt bet natuurgebied tegen te gaan, langs de hoofdwaterloop een lage kade aangelegd. Dc water-
huisbouding van het plangebied worth zoveel mogelijk van het Iandbouwkundige afwateringssysteem afge-
koppeld. Na inrichting blijven drie landbouwpercelen binnen bet gebied gehandhaafd. indien de huidige
drainage en afwatering niet toereikend zijn voor bet beperken van de kwelinvloed in deze percelen, worden
aanvullende drainagemiddelen aangelegd.
Door herstel en uitbreiding van het areaal aan natte graslanden zal de opvangcapaciteit voor overwinterende
ganzen vergroot worden. Hierdoor is niet uit te sluiten dat een dccl van de ganzen gebniik zal gaan maken
van aangrenzende akkers.
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5. Schakerloopolder7

Ten oosten van bet recent ingerichte project Scherpenissepolder op bet Zeeuwse schiereiland Tholen ligt bet
plangebied Schakerloopolder, ziefigzwrl2 enfoto 18. Het gebied wonk in bet oostelyk dee! begrensd door
de provinciale weg N659, die bier aansluit op de Oesterdam. in bet kader van bet plan Tureluur is dii
plangebied aangewezen als Natuurontwikkelings- en Relatienota-reservaaLsgebied (resp.41 en 21 ha) en is'
begrensd als kerngebied van de EUS. in de huidige situatie is bet gebied grotendeeLs in gebruik als
bouwland waarby de invloed van zoute kwel word beperkt door middel van drainage. In bet plangebied
zqn langs de rand van de zeedyk nog karrenvelden aanwezig. In delen van bet gebie4 met name in de
karrenvelden komt nog een aantal zilte soorten voor. Door de aanwezige drainage ziJn de oorspronkelj/ke
karrenvelden verdroogd en op beperkte schaal is nag sprake van zilte natuur met overgangen van zout naar
zoet. Tussen 1989 en 1991 is', ter compensatie voor de doorsin/ding van de karrenvelden by de aanleg van
bovengenoemdeprovincioie weg door bet gebied een nieuw karrenveki (51w) aangeleg4 met een aangepasi
waterbebeer. De zilte natuurwaarden van bet aangelegde karrenveld zijn groter vergeleken met de
oorspronkel/ke karrenveLden, maar vanwege een beperkte doorspoeling is de waterkwaliteit in dit dee! van
bet plangebied niet optimaal. in ornitbologisch opzicht vormen deze karrenvelden een aantrekkel!jk
leefgebied voor kus'tbroedvogels en bieden optimalefoerageermogelheden voor ganzen. De toekomstige
inrichiingsmaatregelen moeten leiden tot een gebied waarin bet opperviak aan zilte ,wtuur van bet nieuwe
karrenveld wordt vergroot. Het toekomstige beheer is in handen van Staatsbosbebeer.

Figuur 12. Ligging plangebied
Schakerloopoider op bet Zeeuwse
schiereiland Tholen.
Bron: Beijersbergen el at., 2000a,
bewerkt

Voor het bepalen van bet streefbeeld wordt het accent gelegd op bet versterken en uitbreiden van ccii
complete gradient van zout-zoct overgangen tussen bet buitendijkse Oosterscbeldebekken (zout) en bet
biimendijkse plangebied met brak-zoet gradienten via brak naar wet bunnendijks. Hierbij wordt geslreefd
naar uitbreiding van de aanwe7ige zilte pioniervegetaties en bet creëren van natte (zilte) graslanden. In bet
plangebied zal bet opperviak aan open water worden vergroot met daarin droogvallende eilandjes.
Het relief van de plaatseiijk nog aanwezige karrenvelden zal door grondverzet worden uitgebreid. Voor ccii
optimale (zilte) natuurontwlkkeling wordt, naast begrazingsbeheer, door middel van ccii natuurlijk peilbe-
beer in de winterperiode ccii hoger peilniveau dan in de zrnner nagestreefd. In de winterpeiiode zijn delen
van de bestaande karrevelden geTnundeerd en kunnen plas-dras situaties ontstaan. In de loop van de zomer

Gegevens ontleend aan Beijeisbergen et at., 2000a.
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zal het waterpeil, als gevoig van verdamping, verder afnemen. Hierdoor ontstaan vogeleilandjes, waardoor
tevens de ornithologische waarde van bet gebied als broedgebied voor met name kustvogels als Kiuten,
Sterns en Plevieren wordt vergroot. In de zomerperiode zullen de droogvallende delen worden gekenmerkt
door een open begroeiing van pioniervegetaties. De hoger gelegen, drogere stukken kunnen worden gedomi-
neerd door zilte, meerjarige vegetaties. Daar waar de zoutinvloed gering is, kunnen algemene drassige gras-
Iandvegetaties tot ontwikkeling komen, met Kamgrasweiden op de zoete, droge delen. Om de invloed van
zoute kwel te optimaliseren wordt overwogen om een of meerdere kwelbuizen te plaatsen waardoor via de
watervoerende pakketten schoon water uit de Oosterschelde aangevoerd kan worden. Daarnaast zal de aan-
wezige drainage worden verstoord.
Dc vochtige (zilte) graslanden vormen een aantrekkelijk habitat als broedgebied voor weidevogels als Grutto
en Tureluur en bieden optimale foerageermogelijkheden voor grote aantallen overwinterende ganzen, met
name Kolganzen. Tevens fungeert het gebied als hoogwatervluchtplaats (I-IVP) voor Steitlopers. In recrea-
tief opzicht zullen mogelijk, buiten het broed- en ganzenseizoen, geleide excursies in het gebied plaats-
vinden. Daarnaast kunnen bezoekers het gebied observeren vanaf de Platteweg, die het gebied van noord
naar zuid doorkruist.

• Knelpunten

In de huidige situatie is de invloed van de zoute kwel beperkt tot de laaggelegen karrenvelden langs de
zeedijk. Oorspronkelijke karrenvelden zijn echter verdroogd en het areaal aan zout-zoet gradiënten is gering.
Dc rest van het plangebied kent een landbouwkundig gebruik, waarbij zoute kwel wordt weggevangen
d.m.v. drainage.

• Natuurdoeltypen.

In dit plangebied wordt gestreefd naar de natuurdoeltypen (Bal et a!., 1995):
Zk-3.2: Brak watergemeenschap, ± 8 ha. (referentie: Ruppia-verbond, Zannichellia-verbond)
Zk-3.3: Zilt gras/and en ruigte, ±50 ha. (referentie: Zeekraal-verbond, Kweldergras-verbond, Verbond van

Zilte schijnspurrie, Heen-verbond, Zilverschoon-verbond)
Zk-3.6: Bloemrk gras/and, ± 8 ha. (referentie: Zilverschoon-verbond, Kamgras-verbond)

• Inrichtingsmaatregelen

Om aan het streefbeeld tegemoet te komen, zullen o.a. de volgende inrichtingsmaatregelen uitgevoerd die-
nen te worden:

(Gedeeltelijke) ontgrondingen

• Om de nutriëntrijke bovenlaag te verwijderen, zal deze tussen de 20 en 30 cm worden afgegraven.
• Om langdurige stagnatie van regenwater in het grasland te voorkomen, wordt plaatselijk het relief ver-

sterkt door dit 10 tot 30 cm afte graven.
• Voor het vergroten van het open water met voldoende diepte wordt het maaiveld tot maximaal 250 cm —

NAP afgegraven. Door deze maatregel en het verstoren van de aanwezige drainage zal de kwelintensiteit
in het plangebied worden verstcrkt.

• Plaatselijk aanleggen van poelcn.
• Verwijderen van dc zode op de hogere delen in de bcstaande karrenvelden.

Waterhuishouding

• Om directe afstroming van water uit hct gebied te voorkomen, wordt langs dc buitenrand een kade opge-
worpen van 50 cm hoog, met ecn flauw en onregelmatig talud. Om in natte perioden versnelde afvoer van
water te voorkomen worden sloten gedempt.
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• In het noordwestelijke dccl van het plangebied worden de hoofdwaterloop en de overige waterlopen met
uitzondering van de dijk- en wegsloot gedempt.

• Op de grens tussen het plangebied en de aangrenzende landbouwpercelen wordt een nieuwe waterloop
gegraven.

• Voor het intensiveren van de kwelintensiteit wordt overwogen om één of meerdere kwelbuizen in het plan-
gebied, langs de rand van de zeedijk, te plaatsen.

Foto 18. Plangebied Schakerloopolder, gezien vanuit het oostelijk dccl. Opname dateert van december 2003.
Foto: Pim Wolf, RIKZ.

• Beheersmaatregelen

Hct toekomstige beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

-Waterbeheer
Voor het creërcn van cen natuurlijk waterpeil wordt door middel van een gericht peilregime gestreefd naar
cen winterpeil van 140 cm —NAP. In de loop van het voorjaar zal als gevoig van verdamping het peil afne-
men tot ongevcer 160 cm —NAP, waardoor dclcn van het gebicd droogvallen. Op deze wijzc ontstaan vogel-
cilandjes met cen grotc ornithologische waardc voor kustbroedvogels. Afhankclijk van de ontwikkelingcn in
het tockomstige natuurgebied kan op basis van "trial and error" ecn verdere fijnregeling van hct peilbeheer
plaatsvindcn.

- Begrazingsbeheer
Voor een optimale ontwikkcling van (zilte) vcgetatic wordt cxtcnsieve bcgrazing door rundcrcn toegepast.

• Monitoringsplan

Van het nicuw aangclegdc karrenveld is tussen 1989 en 1994 elk jaar het chloridegehalte bemonsterd. Na
een natte winter en een drogc zomer waren de chioridegehalten resp. 6000 en 20000 mg CL/I. Uit het begin
van de jaren '80 en 1987 zijn monitoringsgegcvens bekend van de aanwezigc zilte vcgetatie. In de bestaande
(beweide) karrevelden werdcn, met name in de greppels, pioniersoorten als Salicornia europaea en Spergu-
lana sauna aangetroffcn. Daarnaast wcrdcn op dc icts hogere dclen soorten als Puccineiia maritima, Sper-
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guiana manitima en Jwicus gerardi waargenomen. Een groot dccl van de karrenvelden werd op de hoge
delen gekoloniseerd door Agrostis stolon!fera. Op een tweetal hogere delen in het gebied werden Elymus
repens en Loliwn perenne aangetroffen. Langs de dijksloot werd voornamelijk Phragmites ausira!Lc en Bol-
boeschoenus manitimus aangetroffen.
Daamaast zijn gegevens uit de tachtiger en negentiger jaren bekend over de samenstelling van de broed-
vogelpopulatie in het plangebied en van het nieuw aangelegde karrenveld. Voor de periode na inrichting is
(nog) geen monitoringsplan opgesteld. Een aantal globale monitoringsonderdelen wordt gegeven, waarmee
een dergelijk plan zaJ worden opgesteld:

• Volgen van de vegetatieontwikkeling d.m.v. Iuchtfoto's; bepalen van de zoutgradient.
• Volgen van de ontwikkeling van de verschillende biotopen.
• Monitoren aantallen kust- en weidevogels.
• Volgen van de ontwikkeling brak watergemeenschap a.d.v. een aantal biotische en abiotische parameters.
• Volgen van het peilverloop van het oppervlaktewater.
• Opnemen van de reeds bestaande peilbuis, om de effecten van de genomen waterhuishoudkundige maatre-

gelen te meten.

• Maatregelen voor de landbouw

Vanwege de aanwezigheid van cen dlkke deldaag van circa 10 m is de hoeveetheid kwel zeer bcperkt. Een
dergelijke dikke lang zorgt er eveneens voor dat de watcrhuishoudkundige maatregelen in het plangebied
geen invloed hebben op de omgevung. Dc lager gelegen landbouwpercelen kunnen, undien nodig, worden op-
gehoogd om overlast te voorkomen. Door het toegepaste begrazingsbeheer wordt overlast van schadelijke
onkruiden zoveel mogelijk beperkt. Incidenteel kunnen ganzen gebrulk maken van aanliggende landbouw-
percelen.
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6 Den Inkel8

In het kader van het Natuurherstel Westerschelde is he! perceel Den Inkel (7 ha) aangewezen als corn-
pensatielocalle en is begrensd als kerngebied van de EH& He! plangebied ligt in de Oost Inkelen pokier en
rnaak onderdeel Ui: van de gerneente Reimerswaal, ziefiguurl3 enfoto 19. Het gebied word: in he! zuiden
begrensd door de Inkeld/k en in he: westen door de Westerschelde. Ten oosien van di: gebied ligt
Recreafieoord Den inkeL Ten noorden ligi een landbouwkavel waarvan de natuurpotenties nihil zyn. Mid-
denin he: gebied ligj een huiskavel waardoor he: gebied in twee delen word: opgesplitst. He: gebied is
gesitueerd in een afgesnoerde slenk van de getijdengeui de Hinkele. In dii voormalige defensielerrein gaal
de aandacht Ui: naar oniwikkeling van een binnendjks natuwgebied met zoid-zoet gradieaUen waarbij
hLctorische, geologische, ecologische en mogel:jk archeologische referenties ce,raa1 staan.
Door de aanwezigheid van brak grondwater in he: gebied is oniwihkeling van zoia-zoet overgangen met de
daaraan gerelateerde (zilte) vegetatie kansrjk Na inrichting zal he: gebied worden overgedragen aan
S:aaisbosbeheer.

Figuur 13. Ligging project
Den Inkel in de Oost Inkelen
polder. Bron: Beijersbergen et
a!., 2000c, bewerkt.

In bet gebied zullen door grondverzet lage en hoge delen worden gecreeerd. Voor de lage delen wordt bet
accent geiegd op voedselarme zilte graslanden en voor de hogere delen op ontwikkeling van nat scbraalgras-
land en bloemrijk grasland, zie figuur 14. Tevens zullen in het gebied natuurvricndelijke oevers worden aan-
gelegd. Op de laagste delen zijn kansen voor ontwikkeling van voedselarme, zilte gemeenschappen beho-
rend tot het natuurdoeltype ZK-33.: zoute en brakke ruigte en grasland. Aange7ien de ten noorden van dit
gebied gelegen percelen ongeschikt zijn voor ontwikkeling van zout-zoet gradiënten zal in dit dccl een
Essen-lepenbos tot ontwikkeling komen, onderverdeeld in een droge en een vochtige component. Voor bet
stieven naar een goede oppervlaktewaterkwaliteit is ervoor gekozen om bet plangebied los te koppelen van
de nabij gelegen watergang Dc inricbting van bet gebied is tevens afgestemd op bet creëren van gunstige
omstandigheden voor vogels. Na inrichting kan hot gebied dienen als broedbiotoop voor vogels en tevens
rust- en foerageerplaatsen bieden voor vogels en zoogdieren. Afgezien van een aantal recreatiemogelijkhe-
den in de omgeving van het gebied zullen, vanwege bet kwetsbare karakter van bet gebied, zeif alleen

B Gegevens ontleend aan Beijersbergen et a!., 2000c.
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geleide excursies plaats kunnen vinden. Daarnaast is het gebied vanaf de zeedijk door natuurliefhebbers
goed te overzien.

Figuur 14. Geplande natuurdoeltypen in het
gebied Den Inkel. Bron: Beijersbergen et
a!., 2000.

• Knelpunten

Het compensatiebeginsel hanteert als uitgangspunt dat door het treffen van maatregelen geen "netto-verlies"
aan aanwezige waarden mag optreden. Vanwege het grote aandeel aan lage delen in het gebied zijn er onvol-
doende mogelijkheden voor foerageer-, rust- en broedplaatsen voor o.a. Steltioper, Grutto en Tureluur.

• Natuurdoeltypen

Voor het plangebied wordt gestreefd naar de natuurdoeltypen (Bal et al., 1995):
Zk-3.3 :Zilt gras/and en zilte ruigte (referentie: Zeekraal-verbond, Kweldergras-verbond, Verbond van En-

gels gras, Verbond van Zilte schijnspurrie)
Zk-3.5 :Nat schraal gras/and (referentie: Verbond van Zomp- en Gewone zegge, Knopbies-verbond)
Zk-3. 6 :Bloemr/k grasland (referentie: Glanshaver-verbond, Zilverschoon-verbond)
Zk-3.8 :Struweel, mantel en zoombegroeiing (referentie: Verbond van Kleefkruid en Look-zonder look, Ze-

venbiad-verbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Sleedoom-Bramenverbond)
Zk-3. 1O:Bosgemeenschap van de zeeklei (referentie: Essen-lepenbos)

• Inrichtingsmaatregelen

Door afgravingen zullen hoogtegradienten worden gecreeerd variërend van 10 tot 100 cm. Daarnaast zal ter
hoogte van het gebied langs de watergang een natuurvnendelijke oever worden aangelegd met taluds van
1:10. Lokaal wordt de huidige maaiveldhoogte gehandhaafd. Gestreefd wordt naar een natuurlijke water-
huishouding en peilverloop, waarbij het pci! in de winter hoger is dan in de zomer (waterpeilen niet gege-
yen). Een dccl van het aanwezige loofbos zal door selectieve kap en begrazing worden omgevormd.
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Foto 19. Overzicht plangebied Den Inkel vóór de inrichting (september 2003). Het op de achtergrond gele-
gen landbouwperceel zal niet in het plan worden opgenomen.

• Beheersmaatregelen

.Het voorgenomen beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

• Begrazingsbeheer
Oin de diversiteit aan vegetatie en een gevarieerd patroon ann plantengemeenschappen te bevorderen, zul-
len de pionier-, lage en hoge delen extensief worden begraasd. Op plaatsen waar struweel zich ontwik-
keld zal geen begrazing plaatsvinden, echter wel in het omgevormde loofbos.

• Maaibeheer
Plaatselijk waar soorten van het Knopbiesverbond het meest kansrijk zijn zal Iaat in de zomer gemaaid en
afgevoerd worden.

• Monitoringsplan

Dc laatste monitoringsgegevens van plantensoorten dateren uit 1997 (Raad, 1997). In en nabij het plan-
gebied werden in totaal 186 (minder) algemene en zeldzame plantensoorten aangetroffen. Een aantal alge-
mene soorten die werden aangetroffen waren: Atriplex littoralis, Glaux maritima, Plantago maritima, Puc-
cinellia maritima, Salicornia europea en Spergularia sauna. Uit metingen, verricht in 1997, is gebleken dat
het chioridegehalte ter hoOgte van het plangebied varieert tussen de 2000 en 9000 mg/I, met daarnaast hoge
fosfaat- en nitraatgehalten.
Voor het plangebied bestaat nog geen monitoringsplan om de effecten van de uitgevoerde maatregelen te
kunnen volgen. In het natuurontwikkelingsplan wordt wet globaal een aantal monitoringsonderdelen ann-
gegeven:

• Vegetatie: vegetatieontwikkeling volgen m.b.v. streeplijsten
• Avifauna: inventariseren van broedvogels
• Waterhuishouding: opnames d.m.v. het plaatsen van een freatische grondwaterbuis.
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• Maatregelen voor de Iaudbouw

Door middel van begrazings- en eventucel maaibeheer wordt bet uitwaaien van schadelijke onkniiden naar
naburige Iandbouwgronden zoveel mogelijk beperkt.
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7 Ellewoutsdijkpolder en Inlaag 1887 (als referentie)9

Ten westen van he: doip Ellewoutsd!/k op het Zeeuwse eiland Zuid-Bevelana ligi hel binnendjjkw gebied
De lnlaag 1887 (20 ha), ziefiguur 15 enfozo 20. De Inlaag 1887 L een, sinds 1887, bestaand terrein met
zilie naz'uurwaarden en Lc ontstaan door grondwinning voor de aanleg van een reserved!/k in 1887. Dii
binnen-dybe gebied ic opgenomen als kerngebied in de EH He: gebied bestaat uit zilte graslanden,
plasfes en sloten en heeft, vanwege de zoute kwel vanuit de Westerschelde, een brak karakier. Sinds de
djjkverzwaring in 1984/'85 is de kwelintensi:eit met ongeveer 5()°% afgenomen. Aan dii terrein is recent het
natuurcompensatiegebied Ellewouisdjkpo1der (36 ha) toegevoeg4 zie figuur 15 en foto 21. Voor de in-
richting van dii gebied is gestreefd naar dezelfde ecologzsche waarde als by de Inlaag 1887. Beide gebie-
den worden gevoed door zout kwel- en regenwater. De lnlaag 1887 en Ellewoutsdjkpolder zyn in bezit van
de Vereniging Natuurmonwnenten.

Figuur 15. Ligging plangebied Elle-
woutsdijkpolder en het referentiegebied
Inlaag 1887 op bet Zecuwse Zuid-Beve-
land. Bron: DLG, bewerkt.

Dc lnlaag 1887 is een sinds 1887 bestaand natuurgebied met zilte natuurwaarden en wordt gevoed door
aanvoer van zoute kwel vanuit de Westerschelde en neersiag. Dc toevoer van zoute kwel worth versterkt
vanwege bet lagere waterpeil van de Inlaag 1887 (115/125 cm in de winter tot 145 cm -NAP in de zomer)
Lo.v. bet buitenwater (gem. rond NAP) en enkele geplaatste kwelbuizen. Door middel van een dulker met
een stuw worth bet oveitollige water geloosd in bet noordoostelijk dccl van de lnlaag. In de zomerperiode
worth bet peil met ongeveer 20 cm verlaagd door enkele balken in de stuw te verwijderen. Onder invloed
van deze peilen worden sommige delen geTnundeerd en staan andere delen altijd droog. Dc kwelintensiteit
werdinl998gescbatopongeveer0,9mmperetmaal.Voordedijkverzwanngwasdezeruimtweemaalzo
boog (2mm/etmaal). Vóór de dijkverzwaring varieerde het zoutgehalte tussen 1170 mg Cl/I in de winter en
1980 mg Cl/I in de zomer, aThankelijk van de boeveelbeid neersiag en verdamping (gegevens van 1%9 tot
1984). Tijdens droge en warme zomers kan bet zoutgehalte stijgen tot 2000 mg CIJI of hoger.
Waterkwaliteitsgegevens van ná de dijkverzwaring zijn niet bekend.

Gegevens ontleend ann Natuurmonumenten, 1997; Van Zuijen, 2001.
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In de Inlaag komt een verseheidenheid aan zilte pionier- en meerjarige vegetatie voor. Een aantal in het
verleden waargenomen soorten komen niet meer voor of zijn niet opgemerkt. Het gebied heeft een be-
langrijke functie als broedgebied en FIVP voor vogels, w.o. Steltiopers, Kiuten, Kokmeeuwen en Tureluurs.

• Doelstelling

Dc beheersrichtlijn uit 1980 luidde als volgt: Behouden en zo mogelyk ontwikkelen van zo gevarieerd
mogelijke gemeenschappen behorende bU zilte graslanden en brakwatergebieden.

• Knelpunten

Door de geIsoleerde ligging van de Inlaag 1887 en de geringe oppervlakte, is ontwikkeling tot een natuur-
gebied met weinig beheer niet te realiseren. Door de dijkverzwaring is de invloed van de zoute kwel afge-
nomen en zijn de aantallen broedvogels duidelijk lager dan voor deze ingreep.

Foto 20. Opname van Lnlaag 1887, genomen vanuit het oostelijk deel van het gebied. Duidelijk zichtbaar is
de plas met op de achtergrond de aanwezige karrenvelden en eilandjes.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Gestreefd wordt naar de natuurdoeltypen (Bal et a!., 1995):
Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland

Voor de inrichting van het terrein Ellewoutsdijkpolder is het van belang te weten welke milieufactoren deze
soorten prefereren. Verder heeft de Inlaag een belangrijke functie als broedgebied en hoogwatervluchtplaats
voor vogels.
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• Innchtingsmaatregelen

Voor de Lnlaag 1887 zijn geen inrichtingsmaatregelen nodig. Het beheer richt zich op het in stand houden
van de huidige milieuwaarden.

• Beheersmaatregelen

Het beheer bestaat uit een tweetal beheersmaatregelen, t.w.

• Begrazings- en maaibeheer.
Om de ecologische variatie te bevorderen en verruiging tegen te gaan worden de hogere delen periodiek
begraasd door schapen. Sinds 1985 wordt het gebied in de periode tussen 1 mci en 1 november begraasd
door 50 schapen. Het noordoostelijke dccl wordt beweid door inzet van twee paarden. Dc voet van de dijk
en de eilandjes worden jaarlijks gemaaid.

• Beheer door middel van sturing van waterpeilen.
Het waterpeil wordt in de winterperiode tussen november en maart gehandhaafd op 125 cm —NAP en in de
zomer ongeveer 20 cm afgelaten door in de stuw enkele balken te verwijderen.

Een veldbezoek in 2001 heeft geen waarnemingen opgeleverd voor het bijstellen van het gevoerde beheer
(Van Zuijlen, 2001).

• Monitoringsplan

Van de Inlaag 1887 zijn cen aantal monitoringsgegevens bekend. In 1994 hccft een vegetatiekartering
plaatsgevondcn voor de gehele Inlaag. Daarnaast zijn een aantal vegetatiegegevens bekcnd uit de "Natuur-
databank" van Natuurmonumcnten. In het gebied werden in het verleden vier Rode lijst soorten aan-
getroffen, t.w.: Cochlearia officinalis, Agrimonia eupatoria, Armeria maritima, Halimione pedunculata en
Zostera noltii. In 2001 heeft een uitgebreide inventarisatie van vegetatie in de Inlaag plaatsgevonden (van
Zuijen, 2001). Vergeleken met de gegevens uit 1994 en de vegetatiekaart van 2001 is de vegetatie nauwe-
Iijks veranderd. Het vermoeden bestaat dat een dccl van de Kamgraswciden op de diverse eilandjes is ver-
ruigd en nu door Elytrigia atherica wordt gedomineerd (Van Zuijien, 2001). In ornithologisch opzicht is het
gebied niet erg succesvol als broedgebied voor tal van vogels (med. P. Wolf, RLKZ). Recente waterkwa-
liteitsgegevens zijn niet bekend.
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Ellewoutsdijkpolder 10

In 2002 en 2003 zj/n een aantal inrichtingsmaairegelen uitgevoerd voor de ontwikkeling van een gebied met
zilte natuurwaarden. In het verleden vervulde dit gebied eenfunctie voor de landbouw. Door de aanleg van
de Westerschelde Oeververbinding (WOV) tussen Zuid-Beveland en Zeeuws- Vlaanderen z?/n waardevolle
cultuurhistorische landschapselementen, w.o. karrenvelden, verloren gegaan. Ter compensatie van dit ver-
lies aan natuurwaarden is een perceel, grenzend tussen de WOV en de zeedUk, aangewezen a/s natuur-
compensatiegebied en is in het kader van de EHS begrensd a/s kerngebied In 2002 en 2003 hebben een
aantal inrichllngsmaatregelen plaatsgevonden. Voor het bepalen van het streefbeeld diende het bestaande
gebied Inlaag 1887. In regenstelling tot de gangbare karrevelden die haaks liggen t.o.v. de zeed/k; is hier
gekozen voor de aanleg van karrenvelden onder een hoek van 6(f Het gebied wordt beheerd door de Ver-
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

• Doelstelling

Voor het bepalen van het streefbeeld wordt het accent gelegd op de floristische en avifaunistische waarden
overeenkomstig het nabij gelegen terrein Inlaag 1887 met bestaande zilte natuurwaarden.

• Knelpunten

Het compensatiebeginsel hanteert als uitgangspunt dat door het treffen van maatregelen geen "netto-verlies"
aan aanwezige natuurwaarden mag plaatsvinden.

• Doelstelling/Streefbeeld

Voor het bepalen van het gewenste streefbeeld is uitgegaan van het nabij gelegen Inlaag 1887, met nog
bestaande zilte natuurwaarden. In het gebied is een plas aangelegd met open water, met daarin een aantal
(vogel)eilandjes. Door wisselingen in zoutgehalte, relief en het sturen van het waterpeil, wordt getracht de
flora en fauna optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Oni verruiging van vegetatie te voorkomen, worden
de eilandjes verbonden door middel van dammen, waardoor een verbinding ontstaat voor grazers. Door af-
zetting of bezinking van fijn materiaal ontstaan tegen de dammen slibvlakten waar zilte pioniervegetaties tot
ontwikkeling kunnen komen. Op de hoger gelegen zilte delen wordt het accent gelegd op de ontwikkeling
van zilt grasland. Vegetaties gedomineerd door Elyrrigia atherica kunnen tot ontwikkeling komen op de, jets
minder zoute, hogere delen van de aangelegde eilandjes. Op de hoogst gelegen delen, met een minder nat en
zoet karakter, kunnen vochtige graslanden tot ontwikkeling komen. In omithologisch opzicht zullen de lage-
re, natte delen in het gebied fungeren als foerageer- of rustgebied voor o.a. eenden, ganzen en steitlopers. De
in het voorjaar droogvallende delen kunnen dienen als broedgebied voor verschillende vogelsoorten.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Gestreefd wordt naar de natuurdoeltypen (Ba! et al., 1995):
Zk-3. 2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland

• Inrichtingsmaatregelen

Om dezelfde milieuomstandigheden te creëren als in de Inlaag 1887 zijn in 2002 en 2003 de volgende in-
richtingsmaatregelen uitgevoerd:

10 Gegevens ontleend ann Simonse & Bos, 1998.
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• Gedeeltelijk afgraven van de kleilaag, waardoor een groot open water ontstaat met daarin eilandjes die
variëren in maaiveldhoogte van circa 0,0 cm NAP tot 140 cm -NAP. Van noordwest naar zuidoost lopen
de eilandjes af in hoogte.

• Verhogen van het waterpeil tot maximaal 1 m onder het Westerscheldepeil (gem. pci!: 15 cm +NAP).
• Plaatsen van een drieta! kwelbuizen. Deze garanderen een constante kwelstroom en voorkomen grote wis-

selingen in zoutgehalte.
• In het zuidoostelijk deel van het gebied is een afsluitbare duiker met regelbare stuwvoorziening geplaatst.
• Dc eilandjes worden verbonden door dammen waardoor een verbinding voor grazers ontstaat . Tevens be-

vorderen de ei!andjes de rust van broedplaatsen van vogels. Het waterbeheer van het nieuw in te richten
natuurgebied zal gescheiden zijn van de rest van de omgeving.

Foto 21. Opname van het recent ingerichte gebied Ellewoutsdijkpolder. Op de achtergrond is een dee! van
de Westerschelde Oeververbinding (WOV) flog juist zichtbaar. Opname dateert van september 2003.

Het beheer bestaat uit de volgende aspecten:

-Waterbeheer.
Het peilbeheer vindt plaats door middel van een afsluitbare duiker met regelbare stuwvoorziening. Het
waterpeil wordt in de winter ingesteld op 85 cm -NAP, in de zomer 30 cm lager. Het overtollige water wordt
via de Ellewoutsdijkpolder en de sloot onder aan de Westerscheldedijk en de watergang ten noorden van de
Inlaag 1887 afgevoerd naar het gemaal bij het dorp Ellewoutsdijk.

-Begrazingsbeheer
Dc hogere terreindelen worden in de zomer begraasd om ongewenste verruiging van de vegetatie te voor-
komen. Om de groei van houtachtige vegetatie in de lagere delen tegen te gaan, laat men 's winters deze ge-
deelten onderlopen.

-Maaibeheer
Door één maal per jaar te maaien wordt verruiging van de grazige vegetatie van de dijkzone en -talud voor-
komen.
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• Monitoringsplan

Voor het plangebied Ellewoutdijkspolder is (nog) geen monitoringsplan opgesteld. Wel is aangegeven dat
voor het waarborgen van een constante kwelstroom de geplaatste kwelbuizen regelmatig gecontroleerd zul-
len worden, evenals andere voorzieningen die verband houden met de waterhuishouding.

• Maatregelen voor de landbouw

Dc waterhuishouding binnen het gebied is gescheiden van de rest van de Ellewoutsdijkpolder.
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8 Rammekenshoek 11

In het kader van het Natuurherstel Westerschelde is hetplangebiedRammekenshoek (56,5 ha), ziefiguur 16
enfoto 22, aangewezen a/s binnendkse compensatielocatie en is begrensd a/s kerngebied van de EHS. Het
gebied ligt ten oosten van het p/aatsje Ritthem op het Zeeuwse schiereiland Zuid-Beve/and en is opgedeeld
in de dee/gebieden Inlaag Zuidwatering, Karneme/kshoek en De Weitfes. Het plangebied staat in directe
verbinding met het bestaande natuurgebied Rammekenshoek. In de huidige situatie hebben de drie dee!-
gebieden een /andbouwkundige bestemming, waarbij de hogere dc/en als bouwland dienen en de lagere dc-
/en a/s grasland Het huidige natuurgebied Rammekenshoek wordt voornamelUk gedomineerd door het aan-
gep/ante Essen-Jepenbos, afgewisseld met /aag productieve graslandvegetaties en struwe/en. In de aanwe-
zige brakke plassen, langs de kreek en in de /age delen komen plaatse/zjk zilte pionier- en meerfarige ye-
getaties voor. In de inrichtingsp/annen wordt het accent ge/egd op het creëren van een zoet-zout gradient
overeenkomstig het buitendjkse kweldermi/ieu. Het gebied wordt gevoed door kwel- en regenwater. Aan het
bepa/en van de inrichtingsp/annen /iggen historische, eco/ogische en geologische referenties aan ten grond-
s/ag. Hetp/angebiedzal na verwerving van de /andbouwpercelen worden beheerd door Staatsbosbeheer.

Figuur 16. Ligging plangebied
Rammekenshoek, verdeeld in drie
deelgebieden op het Zeeuwse
Zuid-Beveland. Bron : Beijers-
bergen et a/., 2000, bewerkt.

Foto 22. Luchtfoto van het plan-
gebied Rammekenshoek. Bron:
Beijersbergen et a/., 2000.

iTTTT::.
— Rainmekenshoek

" Gegevens ontleend aan Beijersbergen eta!., 2002.
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• Doelstelling/streefbeeld

Door het verlies aan natuur als gevoig van de verdieping van de Westerschelde vindt compensatie plaats
door de realisatie van een groot binnendijks natuurgebied, waarbinnen zout-zoet overgangen met een natuur-
Iijk peilregime een belangrijke rol spelen. In het plangebied zullen zoet-zout gradienten worden gecreeerd
met de daaraan gerelateerde floristische- en faunistische levensgemeenschappen. In recreatief opzicht zullen
mogelijk op termijn in bepaalde delen van het plangebied geleide excursies plaatsvinden.

- Natuurgebied Rammekenshoek
In dit deel van het plangebied met een aanwezige kreek (Rammekenskreek), wordt het accent gelegd op het
creëren van een brakwatergemeenschap. Als uitgangspunt dient een in 1994 door Aquasense geformuleerd
streefbeeld met als doelstelling: helder water in de kreken met goed ontwikkelde voedseirelaties. Om dit
doel te verwezenlijken zal het waterpeil in de kreken gefaseerd met 40 cm worden verhoogd (vanwege de
kwetsbaarheid van dit ecosysteem) en zullen drainagesystemen worden opgeheven. Door deze maatregel
zullen langs de kreekranden rietland en brakke tot zoute graslandvegetaties tot ontwikkeling komen. De op
de lage delen door Juncus gerardi gedomineerde vegetaties zullen op de hogere delen overgaan in meer al-
gemene graslandvegetaties met Agrostis stolon?fera en Potentilla anserina. Dc hogere delen van de eiland-
jes zullen zich ontwikkelen tot een nat schraal grasland met orchideeënsoorten als Daclylorhiza majalis
subsp. praetermissa en Epipactus pal ustris.

Foto 23 . Huidige natuurgebied Rammekenshoek.

- De Weitfes
Voor dit deelgebied wordt het accent gelegd op het creëren van bloemrijke graslanden en overgangen tussen
zilt en zoet grasland. Het waterpeil wordt hier verhoogd onder invloed van het verhoogde waterpeil in de
Rammekenskreek en het plaatselijk verlagen van bet maaiveld. Tevens kan de invloed van het zoute water
worden vergroot door de lage delen te verbinden met de Rammekenskreek. In de winterperiode zullen deze
delen worden gelnundeerd met kreekwater en als gevoig van verdamping in de loop van de zomer weer
droogvallen. Op deze droogvallende slikkige delen kunnen zilte en brakke pioniersoorten als Suaeda man-
tima en Spergularia marina tot ontwikkeling komen, afgewisseld met vegetaties van o.m. de gemeenschap
van Juncus gerardi. Het streefbeeld bestaat bier uit meerjarige zoutvegetaties met dominerende soorten als
Bolboschoenus manitimus en Juncus gerardi met karakteristieke soorten als Puccinellia maritima, Spergu-
lana marina, Oenanthe lachenalli en Plantago coronopus. Op de hogere delen waar de zoutinvloed vermin-
derd, zullen de door Juncus gerardi gedomineerde vegetaties overgaan in zilte grasrijke begroeiingen met
gemeenschappen van bet Zilverschoon-verbond.
De in het voorjaar droogvallende delen kunnen dienen als broedgebied voor kustvogels.
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- Karnemelkshoek
Door het plaatselijk verwijderen van de toplaag in het middendeel van het gebied worden mogelijkheden
gecreeerd voor de ontwikkeling van een zoetwaterplas met grazige vegetaties van het Kamgras-verbond.
Om de invloed van het zoutlbrakke water te verhogen zal plaatselijk het maaiveld worden verlaagd. Op
kleine schaal zal in het hooggelegen zuidoostelijke dccl door aanplant van een Essen-Lepenbos het bestaande
bos worden uitgebreid. Evenals voor het deelgebied Dc Weitjes kunnen de in het voorjaar droogvallende
delen dienen als broedgebied voor kustvogels.

-Inlaag Zuidwatering
In vergelijking met de andere deelgebieden zijn in dit deelgebied de mogelijkheden voor ontwikkeling van
zilte vegetaties het meest gunstig. Voor dit dod zullen de aanwezige drainagesystemen worden verwijderd
en zal het peil worden verhoogd tot aan het maaiveld. Plaatselijk zullen delen worden afgegraven. Beide in-
grepen zullen leiden tot een gebied met permanent brakke omstandigheden. Dc in bet voorjaar droogval-
lendc, laaggelegen, slikkige delen zullen begroeien met eenjarige zilte soorten als Salicornia spp. afgewis-
seld met pioniersoorten als Spergularia marina en Suaeda maritima. Op de jets hoger gelegen delen zullen
soorten als Salicornia spp. en Puccinellia maritima domineren. Op de hogere stukken wordt het ontwikke-
Iingsstadium gedomineerd door Juncus gerardi, die op zandige plaatsen wordt vervangen door Armeria ma-
ritima. Er ontstaat een beeld van meerjarige zouttolerante vegetaties. Op de hogere delen zullen daar waar
de zoutinvloed vermindert, de door Juncus gerardi gedomineerde vegetaties overgaan in algemene gras-
landvegetaties van Agrostis stolonjfera en Potentilla anserina.
In ornithologisch opzicht is dit gebied waardevol als foerageer- , rust- en broedgebied voor tat van kust en
watervogels en biedt het hoogwatervluchtplaatsen voor steltlopers.

• Knelpunten

Het compensatiebeginsel hanteert als uitgangspunt dat door bet treffen van maatregelen geen "nctto-verlies"
aan aanwezige natuurwaarden mag plaatsvinden. Dc huidige waterkwaliteit van de in het natuurgebied Ram-
mckenshoek gelegen Rammekenskreek, gevoed door water uit de Westerschelde, is verre van optimaal.

• Natuurdoeltypeu

Voor de plangebieden wordt gestreefd naar het realiseren van de volgende natuurdoeltypen (Bat et al.,
1995):

Inlaag Zuidwatering:
Zk-3.3 : Zilt grasland en zilte ruigte, 100%. (referentic: Zeckraal-verbond, Kwelder-verbond, Verbond van

Engels gras, Verbond van Zilte schijnspurrie).
Eventueel uitbreiden met:
Zk-3.2 : Brak watergemeenschap (referentie: Ruppia-verbond, Verbond der kranswieren van brakwater,

Zachinellia-verbond).

Voor de overige delen van bet plangebied met de doeltypen:
Zk-3. 1 : Zoet watergemeenschap (referentie: Kikkerbeet-verbond, Verbond van kleine fonteinkruiden).
Zk-3.3 : Zilt gras/and en zilte ruigte (referentie: zie Inlaag Zuidwetering).
Zk-3. 6: BloemrUk gras/and (referentic: Glanshaver-verbond, Kamgras-verbond, Zilverschoon-verbond).
Zk-3.8: Struweel, mantel en zoombegroeiingen (referentie: Verbond van Klecfkruid en Look-zonder-look,

Zevenbtad-verbond, Verbond der Sporken-Wilgenbroekstruwelen, Sleedoorn-Bramen-verbond).

Natuurgebied Rammekenshoek
Zk-3. 10: Bosgemeenschap van de zeeklei, 50%. (referentic: Essen-lepenbos).
Zk-3.2 : Brak watergemeenschap (referentie zie Inlaag Zuidwetering).
Zk-3.4 : Rietland en ruigte, 10%. (referentie: Moerasandijvie-verbond, Riet-verbond, Verbond der grote

zeggen).
Zk-3. 5 : Nat schraalgrasland, 10%. (referentie: Verbond van Zomp- en Gewone zegge, Knopbies-verbond).
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• Inrichtingsmaatregelen

Natuurgebied Rammekenshoek
Het waterpeil in de Rammekenskreek wordt opgezet tot een winterpeil van 90 cm —NAP, in de zomerperiode
Iigt de maximum bovengrens op 100 cm —NAP. Het huidige peilniveau zal met 40 cm worden verhoogd.
Om ongewenste veranderingen t.a.v. de brakwatergemeenschap tegen te gaan zal het pci! gefaseerd, met ml-
nimaal 10 cm per jaar, worden opgezet.

Inlaag Zuidwatering
In de Inlaag Zuidwatering, zie foto 24, wordt gestreefd naar een winterpeil van 90 cm -NAP en een
zomerpeif van minimaal 110 cm —NAP. Indien nodig kan in het voorjaar het pci! worden afgelaten tot onge-
veer 110 cm -NAP zodat de aanwezige eilandjes deels droogvallen (ten behoeve van kustbroedvogels). Hier-
toe zal plaatselijk tussen de 50 en 200 cm afgegraven moeten worden tot minimaal 130 cm -NAP. Dc in de
zomer droogvallende eilanden en oeverlanden zullen worden afgegraven tot een maaiveldhoogte van onge-
veer 90 tot 100 cm -NAP. Het zomerpeil wordt in principe bepaa!d door de resultante van de verdamping en
neersiag. Een aantal kwelbuizen zullen geplaatst worden indien monitoring uitwijst dat de brakwaternorm
niet wordt gehaald.

Foto 24. Overzicht van het deelgebied
Inlaag Zuidwatering. Momenteel heeft
dit perceel (nog) een Iandbouwkundige
bestemming.

In het deelgebied Karnemelkshoek, zie foto 25, zal het maaiveld p!aatselijk 30 tot 70 cm worden verlaagd en
zullen flauwe taluds worden gecreeerd. Dc waterhoudende gedeelten in het deelgebied Inlaag Zuidwatering
zullen 50 tot 200 cm worden afgegraven tot minimaa! 130 cm -NAP. Dc in de zomer droogval!ende ei!anden
en oeverlanden zullen worden afgegraven tot een maaiveldhoogte van ongeveer 90 tot 100 cm -NAP. Voor
het verhogen van delen voor bosaanplant en het dempen van kavelsioten wordt de vrijkomende grond
gebruikt.
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Foto 25. Overzicht van het deelgebied
Karnemelkshoek. Momenteel heeft dit
perceel (nog) een landbouwkundige be-
stemming.

Karnemelkshoek



Dc Weitfes
In het deelgebied Dc Weitjes (zie foto) zal plaatselijk in het middendeel 25 tot 40 cm worden afgegraven ten
behoeve van het vergroten van het opperviak, dat in de winterperiode met brak kreekwater wordt geInun-
deerd. Daarnaast zal het maaiveld dat aansluit op deze inundatievlakte worden afgegraven tot een diepte van
15 tot 40 cm. Het waterpeil is afhankelijk van het peil in de Rammekenskreek.Tussen de verschillende ont-
gravingdiepten en het maaiveld zullen flauwe taluds (1:10-1:20) worden aangelegd. Ben lage kade (opge-
worpen met de vrijkomende grond) met een 2 tot 3 meter brede kruin en hoogte van 0 cm +NAP zal worden
aangebracht om plaatselijke afstroming te voorkomen. In het noorden zal struweel worden aangeplant.

Foto 26. Overzicht van het deelgebied
Dc Weitjes. Momenteel heeft dit per-
cccl (nog) een landbouwkundige be-
stemming.

Het beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

• Waterbeheer
Afhankelijk van ontwikkelingen kan per deelgebied een verdere fijnregeling van het peilbeheer plaatsvin-
den.

• Vegetatie- en bosbeheer
Begrazingsbeheer: extensieve begrazing door vee, uitgezonderd
wordt aangeplant. Het aanwezige bos zal door selectieve kap
groeiingen worden onderhouden.

• Maaibeheer
Op de meest kansrijke plaatsen zal laat in de zomer maaibeheer (maaien en afvoeren) worden toegepast.

• Monitoringsplan

Voor het plangebied bestaat nog geen monitoringsplan om de effecten van de uitgevoerde maatregelen te
kunnen volgen. In het natuurontwikkelingsplan wordt wel globaal een aantal monitoringsonderdelen aange-
geven:

• Vegetatie: opnamen d.m.v. streeplijsten en Iuchtfoto's (vegetatieopnamen)
• Avifauna: ontwikkeling broedgebied voor weide- en kustvogels; inventarisatie broedvogels.
• Oppervlaktewater: een combinatie van biotische en abiotische parameters wordt toegepast om de ontwik-

keling van de brakwatergemeenschap te volgen.
• Grondwater: opnamen d.m.v. aanwezige en nieuw te plaatsen peilbuizen.
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• Beheersmaatregelen

op plaatsen waar nieuw struweel en bos
en plaatselijk verwijderen van ruigtebe-
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Maatregelen voor de landbouw

Een groot dccl van bet natuurgebied bcstaat uit zoutvcgctaties die op de nabij gelegen landbouwpercelen
geen overlast veroorzaken. Begrazing en maaien voorkomen in de beginfitse overlast van onkruidcn. Over
het optreden van wildschade is nog weinig te zeggen.
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9 Zuiderdiep 12

Het plangebied Zuiderdiep, gelegen op Goeree-Overfiakkee, omvat bet Zuiderdiep en bet Kiekgat met de
aangrenzende gorzen, de havenkanalen van Havenhoof4 Stellendam en DirklaiwL de Plaai van Scheel-
hoek de Zuiderdieppokkr, de Nieuwe Kroningspolderen en de Bas- en Kroningspolder (DLG, 2002). Aan
he: bestaande natuwgebied (ongeveer 500 ha) worden 3 nog in gebruik zijnde kmndbouwpercden :oege-
voegd Hiermee word: bet areaoi aan opperviak vergroot tot ongeveer 900 ha. Infiguur 17 Lc de ligging
van bet project aangegeven, foto 27 toom een luchifoto waarop een overzicht van het gehele plangebied
wordt gegeven.

Sinds de aanleg van de Haringvlietsluizen Lc de getijdendynamiek verdwenen en Lc he: gebied verzoet. Voor
de afiluiting bestond bet gebied uit zandplàten, slikken en schorren. Voor de luiting kwam in bet Ha-
ringvliet zout- en brakwater flora en fauna wxr. In bet plangebied zjjn lokaal nog een aantal (zilte) plan-
tensoorten aanwezig. Het gebied is aantrekkel/k voor vogels als overwinterings- en broedgebieri Herstel
van estuariene natuurwaarden in bet plangebied is afhankel/k van bet Kierbesluit dat in 2005 in werking
zal treden. Voor bet creëren van een gebied dat wider invloed staat van getydenwerking is de sluitopening
en bet sluitregime van de sluizen van belang.
1k aanieiding voor he! project Zuiderdiep is drieledig:

• Aanleg van een nieuwe zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee, alc gevoig van de voorgenomen
wqziging van bet spuibebeer van de Haringvlietsluizen (Kierbesluit).

• Huidige waterhuishouding van bet Zuiderdiep voldoet niet awl de eisen die er vanuit kwaliieiis- en kwan-
titeitsbebeer aan worden gesteld

• Project Deitanatuur (combinatie natuurontwikkeling en recreatie).

In opdracht van de Dienst Landeljk Gebied (DLG) z?/n in 2002 een aantal thrkhtingsmogel/kheden ge-
presenteerd voor bet Zuiderdiep. In totaai zsjn vier inrichtingsvarianten voorgelegd aJhankeljjk van de
toekomstige functie van bet gebied Elke variant is in hj&ologisch en ecologisch opzicht ge:oetst, di: in
relatie tot bet gewj/zigde peilbebeer voor bet Haringvlie:. Awi bet bepalen van bet toekomsilge sireefbeeld
liggen cuituurhistoriscbe refrrenfies ten grondclag. Voor de realLsatie van bet toekoinstige streefbeeld
word: in eerste instantie bet zcent gelegd op ontwikkeling van een brakwaiergors (variant 1). Na ver-
werving en inrichting van die landbouwpercelen word!, door bet inaximaiLseren van de getijslag bet z-
cent geiegd op ontwikkeling van een brakke getijdenkreek Ulteindelyk ml voor de laatstefase een kme
gemaak moeten worden voor ontwikkeiing van een gebied met een slufterachtig milieu of met bet karakier
van een buitend/ks getijdenmoeras. Aangezien bet Zuiderdiep een functie beeft in de zoetwatervoorzie-
fling voor de aangrenzende iandbouwpolders zal een nieuw aanvoerkanaal worden aangelegd ten oosten
van be: plangebied Omdat door bet toekomslige Kierbesluit bet buidige innamepunt voor de drink-water-
voorziening zal verbrakken, zal een nieuwe pqpleiding worden aangelegd By de inrichtingsplannen voor
bet project Zuiderdiep zzjn 9partijen betrokken. Na oplevering ml bet plangebied beheerd worden door
Nat ulumonwnenten.

Voor elk van de inrichtingsvarianten geld! dat de veiligbeid niel in bet geding mag komen en dat de zoel-
watervoorziening voor de landbouw en de drinkwatervoorziening gegarandeerd blijven. Voor eventuele
verziltingsproblemen van aangrenzende landbouwpercelen word: nog gezocht naar oplossingen.

12 Gegevens ontleend aan Vista landscape and urban design & Royal Haskoning, 2002.
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Figuur 17. Ligging plangebied Zuiderdiep (met rood aangegeven) op Goeree-Overflakkee. Bron: DLG, be-
werkt.
Foto 27. Luchtfoto van het gehele plangebied. Bron DLG.

• Doelstelling

Dc doelstelling voor het Zuiderdiep omvat een aantal streefbeelden die zowel betrekking hebben op het
plangebied zeif als op de omgeving. Uitgangspunt is hierbij dat een gezond ecosysteem wordt gekoppeld aan
een duurzaam waterbeheer en vergroting van de natuurwaarde in de aanliggende polders. Een belangrijke
randvoorwaarde is, dat de veiligheid niet in het geding mag komen. De zoetwateraanvoer voor de landbouw,
aismede de afvoercapaciteit van het watersysteem en de lozingscapaciteit van de poldergemalen worden
veilig gesteld. Het veilig stellen van de aanwezige waterkeringen en de aanvoer van water voor de drinkwa-
tervoorziening zijn in het plan opgenomen. Daarnaast wordt gestreefd naar een gezond ecosysteem, een
duurzaam waterbeheer en een vergroting van de natuurwaarde in de aanliggende polders. Voor het bepalen
van het toekomstige streefbeeld moet t.z.t. een keuze worden gemaakt uit een aantal zoete en brakke
inrichtingsvarianten. In het plan wordt, afhankeiijk van de keuze, rekening gehouden met recreatieve voor-
zieningen. De iandbouwperceien mogen geen schade ondervinden door eventuele verziltingsproblemen.

• Knelpunten

Door de aanieg van de Haringviietsiuizen zijn karakteristieke zilte natuurwaarden verloren gegaan.Voor het
vergroten van de natuurwaarde, gecombineerd met een gezond ecosysteem en duurzaam waterbeheer, zijn
de huidige gehalten aan nutriënten te hoog en sterk wisselend. Daarnaast vinden onregeimatige peiischom-
melingen in het gebeid plaats. In de zomerperiode varieert het chloorgehalte tussen 110 en 900 mg/I. In de
winterperiode kunnen de chloorgehalten stijgen tot 1300 mg/i en incidenteel tot 3800 mg/i. Ondanks een
flinke daling van het fosforgehalte (van 2 mg/i naar 0,5 mg/I) sinds de jaren '80, blijft dit aan de hoge kant.
Als gevoig van het uitslaan van polderwater biijft het stikstofgehalte, vooral in de winterperiode, hoog.
Tevens mag door de toekomstige inrichtingsmaatregelen de zoctwateraanvoer voor de landbouw niet in ge-
vaar komen.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Het toekomstige streefbeeld zai waarschijnlijk bepaald worden door o.a. de natuurdoeltypen (Bat et al.,
1995):

Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland
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• Inrichtingsvarianten

Variant 1. Brakwatergors
Het streefbeeld voor deze variant wordt bepaald door het creëren van een nat, brak natuurgebied met een
nagenoeg vast waterpeil. Hierbij wordt uitgegaan van ecosystemen zonder een uitgesproken getijdendyna-
miek, zoals binnendijkse inlagen en brakke kwelgebieden. Het accent wordt voor deze variant gelegd op
een open landschap met een natuuriijk krekenpatroon. Het beheer zal bestaan uit begrazing door vee. Via het
bestaande inlaatpunt zal het water jaarrond worden doorgespoeld. Tevens zal het waterpeil worden opgezet.
Er word gestreefd naar een dagelijkse peilfiuctuatie van ongeveer 40 cm met een maximale peilverhoging
van ongeveer 65 cm +NAP. De berekende chioridegehalten zullen variëren tussen 2000 en 3300 mg/i. Er
blijft echter sprake van onregelmatige peilschommelingen gedurende het gehele jaar, waardoor het geplande
getijdenmiiieu zich niet optimaal kan ontwikkelen. Het gebied vormt wel een geschikt habitat als foerageer-
gebied voor vogels, w.o. arenden en ganzen.

Variant 2: Brakke getdenkreek
Voor deze variant wordt het accent gelegd op ontwikkeiing van getijdennatuur met brakke slikken, schorren
en gorzen. Hiervoor wordt gestreefd naar en gebied met een maximale getijslag, met behoud van de huidige
primaire waterkering en met gebruikmaking van de bestaande in- of uitlaatwerken. Om vorm te geven aan
het creëren van brakke natuur zal plaatseiijk de bovengrond worden afgegraven, waarbij alle gronden lager
dan 100 cm +NAP gemiddeld 30 cm worden afgegraven. De vrijkomende grond wordt binnen het gebied
verwerkt tot een aantal plateaus op de hogere delen, die tevens o.a. als uitkijkpunt voor de recrea-tie kunnen
dienen. Op basis van berekeningen, met inbegrip van de huidige in- en uitlaatcapaciteit en het voorgenomen
Kierbesluit, is een getijdenslag moge!ijk variërend tussen gemiddeld 20 cm —NAP en 65 cm +NAP. Het
streven is om ongeveer 300 a 350 ha als intergetijdengebied in te richten. De droogvallende gronden bieden
goede mogelijkheden voor watervogels ais kluut en wulp en tevens foerageermogelijkheden voor Grauwe
Ganzen. Om verruiging van vegetatie tegen te gaan en de openheid te versterken, zal gekozen worden voor
extensieve, integrale begrazing.

Variant 3: Zoute slufter
Het streefbeeld wordt voor deze variant bepaald door de aanleg van een binnendijkse slufter met ongeveer
450 a 500 ha aan kreken, zoute siikken, schorren en gorzen. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de
getijdendynamiek zal in het westelijk dee! van dit plangebied via de bestaande spuisluis water uit de Noord-
zee worden ingelaten. In aanieg zal geen, of in beperkte mate, maaiveldverlaging nodig zijn. Dc huidige
sloten zullen in de tijd door erosieprocessen worden omgevormd tot kreken. Volgens berekeningen heeft de
huidige spuisluis voldoende capaciteit om binnen het plangebied een getijslag tussen gemiddeld 20 cm -
NAP en 85 cm +NAP te realiseren. Aangezien het water rechtstreeks via de Noordzee zal worden ingelaten
kunnen de chiorideconcentraties oplopen tot meer dan 10.000 mg/i. Wel neemt de waterbergingscapaciteit
af waardoor problemen met wateroverlast kunnen optreden. De droogval!ende slikken bieden aantrekkeiijke
foerageermogelijkheden voor vogels als steltlopers en de Kleine zi!verreiger. Op de hogere delen van de
schorren en gorzen kunnen ganzen foerageren. Daamaast zijn er mogelijkheden voor vismigratie, aangezien
vissen, w.o. zeeprikken en dwergtongen vanuit de Noordzee in het plangebied kunnen komen. Een aantal
mogelijkheden tot recreatiefgebruik van het gebied wordt voor deze variant overwogen.

Variant 4: Buitendijks get ijdenmoeras
Deze variant betreft een buitendijks project en zal derhalve niet worden besproken.

• Monitoringsplan

Geen gegevens.
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• Maatregelen voor de landbouw

Om de natuurontwikkelingsplannen ten uitvoer te brengen zal het landbouwareaal met ongeveer 400 ha
afnemen. Voorgesteld wordt om de functie van een of meerdere landbouwpercelen te wijzigen in natuurbe-
heer of recreatie. Voor realisatie van het toekomstige streetheeld zal landbouwgrond aangekocht moeten
worden voor de aanleg van het zoetwaterkanaal. Dit kanaal fungeert tevens als een hoogwaterscherm tegen
brakke kwel, maar eventuele nadelige gevolgen kunnen hiermee niet volledig worden voorkomen. Bij even-
tuele wildschade kan in veel gevallen een beroep worden gedaan op het faunafonds.
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BIJLAGE 4 BESCHRIJVING VAN DE GEINVENTARISEERDE PROJECTEN J
PROVINCIE GRONINGEN

1 Kiutenpias '
In de jaren '90 is het Zoetwaterplan Groningen ontwikke/d om de invloed van zoute kwel op landbouw-
percelen tegen te gaan. Uit zuidelijker streken wordt zoet water aangevoerd tot pal achter de dyk Dit heeft
gevolgen voor het grondwater. Aanwezige kwe/derplanten verdwenen uit slootkanten. De provincie Gro-
ningen heeft a/s voorwaarde voor het plan gesteld dat zo 'n 100 ha als (/andbouw)grond zou worden aan-
gekocht, ter compensatie van het verlies aan brakke vegetatie. De aangekochte percelen zullen op termyn
worden ingericht a/s binnendykse brakwatergebieden. Het beheer richt zich dee/s op uitbreiding van brakke
natuur in de nieuw verworven percelen, dee/s op behoud en ontwikkeling van bestaande zilte milieus. De
huidige eco/ogische en cu/tuurhistorische waarden van de Kiutenpias, met bestaande brakke gemeenschap-
pen, zu/len blyven gehandhaafd. Het gebied is sinds 1988/'89 eigendom van de Stichting Het Groninger
Landschap

Ten noorden van Den Andel ligt het gebied Klutenpias (6 ha), zie figuur 18 en foto 28 en 29. Sinds 1986 ligt
het gebied binnendijks, omdat de bocht tussen de Linthorst-I-Iomanpolder en de Noordpolder sinds die tijd
wordt afgesneden door de nieuwe Deltadijk. In de ontstane driehoek is daarna ongeveer 50.000 m3 kid
gewonnen t.b.v. de dijkverhoging, waardoor een put is ontstaan. Deze is nadien volgelopen met regenwater
en brak kwelwater, en er is een plas (gemiddeld 80 cm diep) ontstaan met een opperviak van jets meer dan
de heift van het gebied. Het gebied heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een kleinschalig brakwatergebied. Dc
Kiutenpias is sinds 1989 eigendom van SGL. In de pias ligt een hoog gedeelte dat boven bet water uitsteekt.
Dit gedeelte is begroeid met struweel en net. Langs de pias neemt net een dominante piaats in. Dc KIu-
tenpias wordt uitgebreid met het recent verworven perceel Uitbreiding Kiutenpias (11 ha), dat in het oos-
telijk deel van de Linthorst-Homanpolder Iigt, ter hoogte van Den Andel en ten westen van de Kiutenpias,
zie figuur 18.

Figuur 18. Situering Kiutenpias, met nog bestaande zilte na-
tuurwaarden. Dit gebied wordt uitgebreid met het westelijk
gelegen perceel Uitbreiding Kiutenpias.

'3Gegevens ontleend aan Van Duin & Dijkema, 2002b.
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Doelstelling/streefbeeld

Aan het bepalen van het streefbeeld liggen eco!ogische en historisclie waarden ten grondsiag.
Aangezien de Kiutenpias uit de vergelijking met andere binnendijkse brakke wateren in Groningen (Oranje-
woud, 1997) relatief gunstig naar voren kwam, kan dit gebied (en het oostelijk deel van de Feddema's Plas)
mogelijk als streefbeeld dienen voor de nieuw in te richten gebieden Uitbreiding Kiutenpias, Nieuw Lotven
en Deikum. Grote aanpassingen zijn niet nodig. Het streelbeeld richt zich op handhaving en mogelijk uit-
breiding van de huidige zilte vegetatie door oppompen van kwelwater en een aangepast maai- en begra-
zingsbeheer. Door de uitbreiding van net (en ruigtesoorten) te beperken of tegen te gaan, kan mogelijk de
maai- en begrazingsintensiteit worden verlaagd. Het beheer van de Kiutenpias is niet specifiek gericht op het
aantrekken van vogels, w.o. ganzen, en is voor publiek niet vrij toegankelijk. Een goed overzicht van het ter-
rein kan worden verkregen vanafde zeedijk.

Knelpunten

Dc natuurlijke vegetatieontwikke!ing in de Kiutenpias tendeert naar een door dichte rietvegetatie overheerst
eindstadium, met name op het hoge dee! in de plas. Hierdoor stagneert de ontwikkeling van de aanwezige
zilte vegetatie. Daarnaast is het hoge deel midden in de plas moeilijk bereikbaar voor het vee. Het organisch
gehalte in de plas is hoog, vermoedelijk als gevoig van aanvoer van fosfaat en stikstof uit de voedselrijke
bodemlagen, in combinatie met belasting door ontlasting van vogels. De plas is anaëroob vanwege de
aanwezigheid van zwavelbacteriën en H2S. Dc aanwezigheid van met name distels wekt vaak enige wrevel
bij boeren uit de omgeving.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Voor de p!angebieden wordt gestreefd naar het rea!iseren van de volgende natuurdoeltypen (Bal et a!.,
1995):
Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en bra/ike ruigte en grasland
Zk-3. 4: Rietland en ruigte

Foto 28. Overzicht van het project Kiutenpias. Dit sinds 1986 binnendijks gelegen gebied heeft bestaande
zilte natuurwaarden. De plas wordt gevoed door kwel- en regenwater Dit gebied wordt uitgebreid met het
oostelijk gelegen perceel Uitbreiding Kiutenpias. Opname dateert van augustus 2003 en is gemaakt vanafde
zeedijk.
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• Innchtingsmaatregelen

Dc inrichtingsmaatregelen voor de Klutenplas zijn in eerste instantie beperkt. Dc huidige situatie stemt over-
een met het streefbeeld. Grote aanpassingen zijn niet nodig. Dc aandacht gaat vooral uit naar:

• Vergroten van de bereikbaarheid van het middendeel van het terrein voor begrazing, om verruiging af
te remmen.

• De verruigde delen (meer) in contact brengen met brak water of afvlakken van hoog gelegen delen.
• Dc Kiutenpias verbinden met het recent gekochte perceel (uitbreiding Kiutenpias), dat door een slaperdijk

gescheiden wordt van de Kiutenpias.
• Plaatsen van een alvoerbuis met een instelbaar niveau om wateruitwisseling tussen deze twee

gebieden te bewerkstelligen.

• Beheersmaatregelen

Het voorgenomen beheer bestaat in grote lijnen uit een voortzetting van het huidige beheer en wordt op be-
paalde onderdelen aangepast:

• In stand houden van de flora en fauna door (extensieve) seizoensbegrazing (foto 29) of maaien.
• Tegengaan van verruiging door deze in contact te brengen met brak water d.m.v. het oppompen van het

kwelwater.

• Monitoring

Sinds 1998 wordt door medewerkers van SGL of vrijwilligers, in het kader van het (grond)watermeetnet, het
elektrisch geleidingsvermogen (EGV) bepaald. Uit het verleden is alleen enige deelinformatie uit 1997 be-
kend over een aantal dier- en plantengroepen.

• Maatregelen voor de landbouw.

Om de nadelige gevolgen van Akkerdistels voor de agrarische percelen tegen te gaan, zullen de gebieden re-
gelmatig met brak water worden bevloeid.Voor het plangebied Uitbreiding Kiutenpias zal regelmatig de
zoutconcentratie van het in de dijksloot afvloeiende water gecontroleerd.

Foto 29. Voorbeeld van extensieve begrazing door Foto 30. Pioniervegetatie op de lage delen in de
schapen in de Kiutenpias. Kiutenpias met soorten als Puccinellia maritima

en Salicornia spp.
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2. Feddema's Plas 14

In de jaren '90 is het Zoetwaterplan Groningen onlwikkeld om de invloed van zoute kwel op landbouw-
percelen tegen te gaan. Uit zuidelker streken wordt zoet water aangevoerd tot pal achter de dyk Dit heeft
gevolgen voor het grondwater. Aanwezige kwelderplanten verdwenen uit slootkanten. De provincie Gronin-
gen heeft a/s voorwaarde voor het plan gesteld, dat zo 'ii 100 ha als (landbouw)grond zou worden aange-
kocht, ter compensatie van her verlies aan brakke vegetatie. De aangekochte percelen zullen op termyn
worden ingericht als binnend/kse brakwatergebieden. Het beheer richt zich deels op uitbreiding van brakke
natuur in de nieuw verworven percelen, dee/s op behoud en onzwikkeling van bestaande zilte milieus. De
huidige ecologische en cultuurhistorische waarden van de Feddema 's P/as, met nog zilte brakke gemeen-
schappen, zullen gehandhaafd blven. Het gebied is sinds 1996 eigendom van de Stichting Het Groninger
Landschap

In de Julianapolder, ten noorden van Hornhuizen, in Noordwest Groningen, ligt Feddema's Plas, zie figuur
19 en foto 31. Feddema's Plas (3,5 ha) is een kleiput, ontstaan in 1923/'24, na winning van klei t.b.v. het
herstel van de zeedijk. Destijds is de voormalige akker over een oppervlak van ongeveer 1,5 ha afgegraven
tot een diepte van 2,75 m. Door deze ingreep ontstond een put, die als gevolg van regenwater en brak kwel-
water nadien is volgelopen. Het gebied wordt voor ongeveer de heift ingenomen door de inmiddels door net
omgeven plas. Het westelijk dccl wordt voornainelijk gedomineerd door wilg, ruigtekruiden en gewone
vlier. Feddema's Plas wordt in het noorden begrensd door de zeedijk en langs de andere zijden door land-
bouwpercelen. Sinds 1996 is dit gebied eigendom van SGL.

Figuur 19. Situering Feddema's Plas met
bestaande zilte natuurwaarden.

Op grond van het aanwezige brakke water met bijbehorende vegetatie, slikranden, struweel en net- en
grasland worden geen grote aanpassingen overwogen. Aangezien er sterke aanwijzingen zijn, dat de zout-
concentratie in het gebied afneemt, wordt overwogen om deze rondom de plas te verhogen. Daarnaast zijn er
plannen om door oppompen van kwelwater de ontwikkeling van zilte vegetatie te bevorderen, waardoor te-
vens de uitbreiding van net (en ruigtesoorten) kan worden beperkt dan wel tegengegaan. Door de uitbreiding
van net en struweel te beperken of tegen te gaan, kan mogelijk de maai- en begrazingsintensiteit worden
verlaagd. Het beheer van de Feddema's Plas is niet specifiek gericht op het aantrekken van vogels, w.o.
ganzen, en is voor publiek niet vrij toegankelijk. Een goed overzicht van het terrein kan verkregen worden
vanafde zeedijk.

14 Gegevens ontleend aan Van Duin & Dijkema, 2002a.
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• Knelpunten

In het gebied neemt de zoutconcentratie af, waardoor de zilte vegetatie zich niet optimaal kan ontwikkelen
en de kans op uitbreiding van ruigtesoorten toeneemt. Daarnaast neemt het organisch gehalte in de plas toe,
veroorzaakt door ontlasting van vogels. Aanvoer van stikstof en fosfaat vanuit de voedselrijke bodemlagen
dragen hier mogelijk aan bij. De plas is anaëroob vanwege de aanwezigheid van zwavelbacteriën en H2S.
Tevens is in dit gebied een tendens waar te nemen van een door dichte rietvegetatie overheerst eindstadium.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Voor de plangebieden wordt gestreefd naar het realiseren van de volgende natuurdoeltypen (Bal et a!.,
1995):
Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en gras/and
Zk-3.4: Rietland en ruigte

Foto 31. Opname van het project Feddema's Plas. Dit gebied met nog bestaande zilte natuurwaarden is na de
jaren '20 ontstaan. Dc plas wordt gevoed door kwel- en regenwater. Opname is gemaakt vanaf de zeedijk
(augustus, 2003).

De inrichtingsmaatregelen voor Feddema's Plas zijn in eerste instantie beperkt. Grote aanpassingen zijn niet
nodig. De aandacht gaat vooral uit naar:

• Handhaven van het dee! open water en slik, en verlies van habitats voorkomen
• Terugdringen van ruigtesoorten
• (Gedeeltelijk) uitbaggeren van de plas
• Begrazen/maaien van het net
• Verhogen van de zoutconcentratie
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Om de ontwikkeling van bodem- en waterleven te stimuleren, wordt gedacht aan het (gedeeltelijk) uit-
baggeren van de plas, met als doe! het verwijderen van de voedselrijke, anaërobe, s!appe bodem. Hierdoor
wordt tevens de watercapaciteit vergroot, de uitdrogingskans in de winter verminderd en de uitbreidings-
sneiheid van de aanwezige rietvegetatie mogelijk vertraagd. Oevers worden afgevlakt en plaatselijk wordt
gesnoeid om jong struweel een kans te geven zich beter te ontwikkelen. Overwogen wordt om bij verzoeting
van het gebied een pomp te plaatsen waarmee zoute kwel kan worden opgepompt.

• Beheersmaatregelen
Het voorgenomen beheer bestaat uit:

• Maai- of begrazingsbeheer om uitbreiding van net en jonge opsiag te voorkomen.
• Uitdiepen van de Plas om in de waterkolom ontwikkelingsmogelijkheden voor bodemorganismen te ver-

groten.
• Eventueel oppompen van zoute kwe!, indien de zoutconcentratie in de Plas te laag is, of na uitdiepen van

de P!as het waterpeil (tijdelijk) verlagen om de zoute kweldruk te verhogen.

• Monitoring

Sinds maart 1998 wordt door medewerkers van SGL of vrijwilligers, in het kader van bet (grond)water-
meetnet, het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) bepaa!d. Uit het verleden is alleen enige deelinformatie
aanwezig. Inventarisaties t.a.v. flora en fauna zijn al!een bekend uit 1960, 1967 en 1997.

• Maatregelen voor de Iandbouw.

Aangezien een deel van het achterliggende Iandbouwperceel afwatert over Feddema's Plas, zal dit
afwateringssysteem moeten worden aangepast. Om de nadelige gevolgen van Akkerdistels voor aangrenzen-
de agrarische percelen te beperken, zal in het gebied rege!matig met brak water worden bevloeid.
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3 Uitbreiding Kiutenpias, 4 Nieuw Lotven en 5 Deikum '
In de jaren '90 is het Zoeiwaterplan Groningen ontwikkeld om de invloed van zoute kwel op landbouw-
percelen tegen te gaan. Uit zuidelyker streken wordt zoet water aangevoerd tot pal achter de dyk. Dit heefi
gevo/gen voor het grondwater. Aanwezige kwelderplanten verdwenen uit slootkanten. De provincie Gronin-
gen heeft a/s voorwaarde voor het p/an gesteld dat zo 'n 100 ha a/s (/andbouw)grond zou worden aange-
kocht, ter compensatie van het verlies aan brakke vegetatie. De aangekochte perce/en Uitbreiding Kiuten-
p/as, Nieuw Lotven en Deikum zullen op termj/n worden ingericht a/s binnendijkse brakwatergebieden. Het
beheer richt zich op ontwikkeling en uithreiding van brakke natuur in de nieuw verworven percelen.

Ter hoogte van het plaatsje Warifum, ongeveer in het midden van de Noordpolder, ligt het recent aange-
kochte perceel Nieuw Lotven (14 ha), zie figuur 20 en foto 32, dat sinds 1998 eigendom is van SGL. In het
oostelijk dccl van de Negenboerenpolder, ter hoogte van Wierhuizen, ligt Deikum (44 ha), een gebied dat
door een slaperdijk wordt verdeeld in een groot perceel en een smalle strook van ongeveer 25 m x 100 m,
zie figuur 21 en foto 33. Het grootste perceel ligt ter hoogte van Wierhuizen, in het meest oostelijk deel van
de Negenboerenpolder, het kleinste perceel in het uiterste westen van de Linthorst-I-Iomanpolder en is sinds
2002 eigendom van SGL. Het recent verworven perceel, Uitbreiding Kiutenplas (11 ha), dat sinds 1998
eigendom is van SGL, ligt in het oostelijk deel van de Linthorst-Homanpolder, ter hoogte van Den Andel (fi-
guur 20). Dc drie landbouwpercelen worden momenteel (nog) verpacht voor de verbouw van landbouw-
gewassen.

Figuur 20. Situering projecten Nieuw Lotven en Figuur 21. Situering project Deikum.
Uitbreiding Klutenplas.

Voor de inrichting van de drie recent verworven percelen dienen de Kiutenplas en het oostelijk gelegen deel
van de Feddema's Plas als mogelijk streefbeeld. In de periode 1958/'60 is een uitgebreide inventarisatie van
de vegetatie beschreven voor het gebied Feddema's Plas. Deze inventarisatie kan mogelijk als streefbeeld
dienen voor de nieuw in te richten gebieden Uitbreiding Klutenplas, Nieuw Lotven en Deikum. Qua in-
richting kan het accent worden verlegd naar het creëren van meer natte of droge varianten, of een combina-
tie van beide. Tijdens de inrichting van deze percelen zal rekening worden gehouden met een aantal aspec-
ten die bij de bestaande gebieden Klutenplas en Feddema's Plas voor beheerproblemen zorgen. Het beheer
van de 3 nieuw verworven landbouwpercelen zal niet specifiek gericht zijn op het aantrekken van vogels,
w.o. ganzen. Dc projecten zijn voor het publiek niet vrij toegankelijk, maar een goed overzicht van de
terreinen kan verkregen worden vanaf de zeedijk.

'5Gegevens ontleend aan Van Duin & Dijkema, 2002b.
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• Knelpunten

De recent verworven landbouwpercelen liggen relatief hoog (het maaiveld varieert tussen 110 en 210 cm
+NAP). Voor het creëren van gunstige biotische en abiotische omstandigheden in deze gebieden, zal door
technische voorzieningen het brakke kwelwater opgepompt moeten worden.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Voor de nieuw in te richten percelen wordt gestreefd naar het realiseren van de volgende natuurdoeltypen
(Bat eta!., 1995):
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en gras/and
Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.8: Struweel, mantel en zoombegroeiing?

• Inrichtingsmaatregelen:

Om het opgepompte brakke kwelwater (EGV-waarden circa tussen 15 en 34 mS/cm) zo lang mogelijk in
contact te brengen met de nieuw te vestigen zilte vegetatie, wordt gedacht aan de volgende inrichtings-
maatregelen:

• Plaatsen van stuwtjes, greppels en/of andere geconstrueerde drempels.
Om te voorkomen dat het brakke kwelwater snel weer wegstroomt, kan met behuip van een geul en
greppels en door het creëren van lage delen het opgepompte water langere tijd in contact blijven met de
zilte vegetatie. Een voorwaarde is wet, dat het zoutgehalte van het brakke kwelwater dat uiteindelijk over
de dijksloot stroomt (max. 34 mS/cm), de aanwezige waarden in de dijksloot benadert en niet mag over-
stijgen.

• Verbreden van de dijksloot en creëren van flauwe taluds. Langs de dijksloot, op de flauwe taluds, kunnen
zich onder invloed van zoutgehalten en het afstromende water van het perceel, zilte soorten vestigen.

• Aanleg van een grenssloot met stuwtjes.
Dit biedt de mogelijkheid om tijdens afvoer van water een hoger peil te handhaven dan in de dijksloot.

Om vemliging van de vegetatie te voorkomen, zullen geen hoog liggende delen worden aangelegd.

Dc inrichtingsplannen voor het plangebied Deikum zijn nog niet uitgewerkt. Mogelijk wordt dit gebied inge-
richt zoals Nieuw Lotven. Het is nog niet bekend hoe het zoute water in dit plangebied moet worden
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Foto 32. Recent aangekocht landbouwperceel Nieuw Lotven. Opname is gemaakt vanafde zeedijk.
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gebracht. In het gebied zullen greppels en slenken worden aangelegd voor drainage, maar ook om het brakke
water met een zo groot mogelijk dccl van het gebied in contact te laten komen.
Bij de inrichting van het plangebied wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een mogelijke kreek
die hier vroeger door het perceel heeft gelopen.

• Beheersmaatregelen

Het voorgenomen beheer bestaat uit de volgende aspecten:

• Maai- en begrazingsbeheer
Voor de drie nieuw in te richten percelen wordt gedurende langere tijd een verschillend begrazings- en
maaibeheer toegepast. Door per gebied een ander beheer toe te passen, kunnen de opgetreden effecten
beter met elkaar worden vergeleken.

• Waterhuishouding
Om de vegetatie met behuip van het waterpeil te beInvloeden, wordt gedacht aan de volgende optics:
• Door met behuip van het waterpeil de vegetatie te beInvloeden, kan men het waterpeil tijdelijk verho-

gen om meer brak water binnen te krijgen of om verdroging tegen te gaan.
• Een andere optic is om gedurende enige tijd geen nieuw water op te pompen, met als dod het in de

bodem reeds aanwezige zout via verdamping van het water naar het opperviak te laten trekken.
Door deze maatregel wordt de ontwikkeling van zilte vegetatie bespoedigd ten koste van akkeronkrui-
den.

• Monitoring

Monitoring zal in cerste instantie gericht moeten zijn op de effecten van het gevoerde beheer en de aanwe-
zigheid van zout, halofyten en vogels. Mogelijkheden om dit te realiseren zijn:

• Dc beweidingsintensiteit en het type vee en/of maairegime
• Abiotische factoren: zoutconcentratie en waterpeil van de (aan te leggen) plas en sloten
• Aquafauna in de (aan te leggen) plas en sloten
• (Broed)vogeltellingen, HVP-gebruik en gebruik door ganzen
• Vegetatie: terrestrisch en eventueel aquatisch
• Volgen van de ontwikkeling van de bodemfauna

Door medewerkers van SGL wordt in het kader van het (grond)watermeetnet het elektrisch geleidingsver-
mogen (EGV) bepaald. Daarnaast vindt voor het project Deikum monitoring plaats van de aanwezige orni-
thologische waarden. Aangezien deze percelen op termijn ingericht zullen worden, is hiermee tevens de t0-
situatie van vóór de inrichting vastgelegd.

133



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie brnnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

Foto 33. Opname van project Deikum. Dit terrein wordt gescheiden door een slaperdijk. Het oostelijk deel
bestaat uit een smalle strook van 25 x 100 m. Het westelijk deel omvat ongeveer 44 ha. Opname is gemaakt
vanafde zeedijk.

• Maatregelen voor de landbouw.

Voor alle geInventariseerde projecten zal periodiek de zoutconcentratie van het in de dijksloot afvloeiende
water worden gecontroleerd. Door aanpassingen in het beheer kan de zoutconcentratie van het in de dijk-
sloot afvloeiende water worden gereguleerd. Hiermee moet worden voorkomen dat verzilting van aangren-
zende landbouwpercelen kan optreden. Eventuele distelgroei (verspreid via zaden uit o.a. natuurgebieden)
op naburig gelegen landbouwpercelen kan teruggedrongen worden door de percelen na inrichting regelmatig
met brak water te bevloeien.
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6 Emmapolder Ruidhorn 16

Vanwege het Zoeiwateraanvoerplan is in het kader van compenserende maatregelen de Emmapolder Ruid-
horn aangewezen a/s kerngebied van de EHS. Dc Emmapolder is een binnend?/ks gelegen gebied, waarvan
een dee!, de Ruidhorn (ongeveer 20 ha), sinds 1994 in bezit is van Natuurmonumenten, ziefiguur 22 enfoto
34 en 35. Dii perceel, ten noorden van Uithuizen, ligt tegen de Waddendzjk en tussen iwee landbouwper-
celen. De natuurwaarden in de Ruidhorn waren laag vanwege jarenlang gebruik door de akkerbouw.
Omdat boeren in het kustgebied last ondervinden van de zoute kwel, worden door de provincie Groningen
sinds de jaren '90 grote hoeveelheden zoet water naar deze gebieden aangevoerd. Hierdoor is het areaal
aan zilte vegetatie sterk afgenomen. Sinds 2002 z?/n de inrichtingsmaatregelen voltooid (foto 16 en 17).
Vóór de inrichting was er een plas met zoet water aanwezig. In 1998 (JC fase) en tussen 2000 en 2002
(rfase) zUn een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Voor het bepalen van het streefbeeld wordt het accent
gelegd op herstel van o.a. brakwatergemeenschappen en behoud van de zoete p/as.

Figuur 22. Ligging project Ruidhorn.
Het binnendijks gelegen gebied is gesi-
tueerd ten noorden van Uithuizen.

• Doelstelling/streefbeeld

Creëren van een plas-dras gebied (foto 17) met brakke kwel met de bijbehorende zilte natuur-waarden en
creëren van hoogwatervlucht- (HVP) en broedplaatsen voor vogels. Voor de inrichting was er een plas met
zoet water aanwezig. Dc zoute kwel wordt d.m.v. een gronddam van deze plas gescheiden, waardoor de na-
druk wordt gelegd op het creëren van zowel brakke als zoete natuurwaarden.
Recreatieve doelstellingen worden niet nagestreefd. Het gebied is voor publiek niet vrij toegankelijk. Vanaf
de zeedijk is het gehele gebied door bezoekers goed te overzien.

• Knelpunten

Door aanvoer van zoet water, vanwege het Zoetwateraanvoerplan, gaan de brakke en zoute milieus met de
respectievelijke natuurwaarden verloren.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Gestreefd wordt naar de natuurdoeltypen (Ba! ci a!., 1995):
Zk-3. 1: Zoet watergemeenschap

16 Gegevens ontleend aan De Leeuw & Meijer, 2003; Vereniging Natuurmonumenten, 2002.
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Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland

• Inrichtingsmaatregelen

In 1998 (1C fase) zijn een plas en een drietal slenken gecreeerd, waarvoor 80.000 m3 grond is afgegraven.
Verder is de bestaande drainage verwijderd om zoute kwel te laten ontstaan. Nadien is het gebied ingezaaid
met een zaadmengsel van Lolium perenne, Agrostis stolonjfera en Festuca rubra, waarin akkeronkruiden
gingen groeien, zoals Anthemis spp., Spergula en Cirsium arvensis. Daarnaast werden soorten als Aster
tripolium en Puccinellia distans waargenomen (Bakker et a!., 2002). Tussen 2000 en 2002 (2 fase) is onge-
veer 100.000 m3 afgegraven, tot ongeveer 1 m diepte in het noordelijk deel, oplopend tot ongeveer 10 cm in
het zuidelijk deel. Door deze maatregel werd de ingezaaide vegetatie grotendeels weer omgeploegd. Verder
zijn vanuit de plas drie slenken met flauwe oevers gegraven naar het noorden, die uitwateren in de kwelsloot
langs de Waddendijk.

Foto 34. Project Ruidhom, huidige situatie (augustus, 2003), ná inrichting in 2002. Foto is genomen vanaf
de zeedijk.

Ontwikkeling van Akkerdistels wordt tegengegaan door actief maaibeheer. In 2003 zal er in het voorjaar op-
nieuw worden ingezaaid. Extensieve beweiding zal door schapen en/of runderen plaatsvinden.

• Monitoring

Dc broedvogels worden elk jaar gemonitord door de uitvoerder (J. 9pevendans) en vrijwilligers.
Ontwikkeling van vegetatie wordt jaarlijks gemonitord door Proc dr. J. Bakker (vakgroep Plantenoecolo-
gie, RUG).

• Maatregelen voor de landbouw

Om te voorkomen dat zaden overwaaien naar aangrenzende landbouwpercelen, is bet gebied, behalve een
smalle strook rondom de plas, ingezaaid met zaden van Loliumperenne en Trjfolium repens.
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Foto 35. Herstel van een plas-dras gebied met brakke kwel met de bijbehorende zilte natuurwaarden en creë-
ren van vlucht- en broedplaatsen voor vogels.

137



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

7 Polder Breebaart 17

Dc polder Breebaart (63 ha) is in het /cader van herstel van zoet-zout overgangen gekozen a/s één van de
proefprojecten, ziefiguur 23, foto 36 en 39. Het doe! is om de polder Breebaart te oniwikkelen tot een brak-
watergetijdengebied met moge4/kheden tot vismigratie. Aanleiding hiertoe vormde de hoge recreatiedruk
op het ten noordoosten van dit gebied gelegen vogelgebied de Punt van Reide. Door deze maatregel wordt
dit gebied ontlast. Sinds de inpo!dering in 1979 is Polder Breebaart door middel van een dyk gescheiden
van de Do/lard en is sinds 1997 tde/ijk in gebruik geweest a/s weidegrond. De vegetatie bestond toen uit
soortenarme gras/andvegetaties met Lolium perenne en Poa trivia/is. Cynosurus cr/status en Puccinellia
distans kwamen plaatselyk verspreid voor. De polder bestaat historisch gezien uit Iwee de/en: een hoog
gelegen dee! dat oorspronke/yk behoorde tot de Punt van Reide en een lager gelegen dee!, dat voor de
inpoldering dee! Uk maakte van het kwe/dergebied van de Do/lard (R!KZ,). Voor het creëren van zoet-zout
overgangen z/n sinds 1999 een aanta/ maatrege/en uitgevoerd. Zo is een duiker naar de Do/lard aange/egd
(foto 38) en is een vishevel (foto 37) over de meer /andinwaarts ge/egen po/derdyk gebouwd Sinds begin
2001 wordt in de po/der weer gety toegelaten en de inrichtingsmaatrege/en zyn inmiddels vo/toold. Po/der
Breebaart is het eerste project in Neder/and waarby op deze wze gevoig wordt gegeven aan
natuurontwikkeling onder invloed van getydenwerking in een binnend/k.s gebied Bj/zonder is verder dat de
inrichting van het gebied samengaat met een verbinding met het zoete water door midde/ van een
vispassage. Sinds 1991 is de po/der eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap.

Figuur 23. Ligging project Breebatrt in het uiterste noordoostelijk deel van Groningen. Rechtsboven: ten
noordoosten van het gebied bevindt zich het belangrijke vogelgebied de Punt van Reide.
Foto 36. Luchtfoto van het gebied Breebaart, opname dateert van nà de inrichting in 2001. (Bron: SGL).

• Doelstellinglstreefbeeld

Voor het omvormen van het weideland van de polder Breebaart naar een brakwatergetijdengebied is
men uitgegaan van de volgende doelstellingen:

• Het ontwikkelen en herstellen van een brakwatergetijdengebied met natuurlijke abiotische en biotische
processen.

17 Gegevens ontleend aan Peletier et a!., 2002; Dc Leeuw & Meijer, 2003

138



Natuurontwikkeling van zilte vegetatie binnendijks van kustgebieden in Zeeland en Groningen

• Herstel van vismigratie tussen de Dollard en het achterland.
• Het vergroten van de mogelijkheden voor natuurbeleving en draagvlakvergroting voor natuurbescherming;

het creëren broedgelegenheid voor vogels.
• Het creëren van een brakwatergetijdengebied met een getijslag van 60 cm.

• Knelpunten

In het nabijgelegen vogelgebied de Punt van Reide was in het verleden de recreatiedruk hoog. Daardoor
werd het gebied minder aantrekkelijk voor vogels. Om de recreatiedruk in dit gebied te verminderen en
maatregelen ter bevordering van zoet-zout overgangen met de hieraan gerelateerde natuurwaarden te creë-
ren, is door de Stichting Het Groninger Landschap (SGL) in 1991 Polder Breebaart aangekocht.

• Natuurdoeltypen (geschat)

Voor de polder Breebaart wordt gestreefd naar de natuurdoeltypen (Bat eta!., 1995):
Zk-3.2: Brak watergemeenschap
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland
Zk-3. 4: Rietland en ruigte

• Inrichtingsmaatregelen

In 2000 is men begonnen met over een lengte van 2 km een oude slenk in de polder uit te graven in de leng-
teas van het gebied. Verder is langs de slenk een glooiend talud aangebracht. Om broedgelegenheid voor vo-
gels te scheppen, zijn langs de zeedijk schelpenbanken aangelegd. In de zeedijk is een duiker (foto 38) van 2
bij I m aangelegd met daarin schuiven die elektronisch worden aangestuurd. Dc schuiven zorgen ervoor dat
het getij in het gebied wordt gedempt van Ca. 3 m in de Dollard (1,64 m -NAP bij laag water tot 1,36 m
+NAP bij hoog water) tot ongeveer 0,3 m in de Breebaart. Dc opening van de duiker ligt op 1,25 m +NAP.
In de loop van 2001 is de vispassage (een combinatie van een vijzel en vrij vervalpassage) in gebruik geno-
men, zie foto 37. De vijzel heeft als functie om in het najaar vissen vanuit het Uitwateringskanaal door de
dijk naar een opvangbak in Polder Breebaart te transporteren. Via een vrij verval en een slenk vinden de vis-
sen vervolgens hun weg via de duiker naar de Dollard.

Omgekeerd worden vissen in het voorjaar via de opvangbak en een permanente zoete lokstroom van water
uit het Uitwateringskanaal onder vrij verval geloosd door de dijk in het uitwateringskanaal. Om broedgele-
genheid te creëren voor vogels zijn langs de zeedijk schelpenbanken aangelegd.
Tenslotte zijn er een aantal voorzieningen getroffen ten behoeve van natuurrecreatie, door middel van de
aanleg van een vogelobservatiehut, bezoekerscentrum en een wandelpad..
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Foto 37. Vispassage gesitueerd aan het Uitwaterings-
kanaal.

Foto 38. Duiker die Breebaart verbindt met de Dollard
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Foto 39. Opname (augustus, 2003) van het noordelijk dee! van de plas in Breebaart ná rnrichting in 2002. Dc
piji verwijst naar de duiker die het binnendijks gelegen gebied verbindt met de Dollard. Dc foto is gemaakt
vanafde, ann de oostkant van het gebied gelegen, zeedijk.

• Beheersmaatregelen

Het beheer bestaat uit extensieve beweiding door schapen

• Monitoring

Gegevens van vegetatie en vogels zijn al sinds 1981 bekend. In 1999 is de t0-situatie van de aanwezige vege-
tatie vastgelegd (Jalving & Wijmenga, 2000). Sinds de ingreep in 2001 is men begonnen met een oriënte-
rende bemonstering van de vegetatie (Jalving, 2002) en de abiotische en biotische processen (Peletier et a!.,
2002).

De belangrijkste te monitoren aspecten zijn:
• Ecologische ontwikkeling
• Effectiviteit van de genomen maatregelen
• Gegevens verschaffen voor eventueel bijsturen van het beheer
• Ontwikkelen kennis over sturende processen

Voor de periode 2002 tot 2005 wordt deze monitoring jaarlijks voortgezet om de effectiviteit van de geno-
men maatregelen te toetsen en kennis te ontwikkelen over de sturende processen die bepalend zijn voor de
ontwikkeling van het gebied.De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd door Stichting Het Groninger
Landschap, Waterschap Hunze en Aa's en het RIKZ.
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Bijiage 5 Referenties

Contactpersonen:

Dhr. J. Beijersbergen, Directie Ruimte Milieu en Water, Middelburg.
Dhr. W. Comelissen, Dienst Landelijk Gebied, Provincie Zuid-Holland.
Dhr. J. Doevendans, uitvoerder, buitenbedrijfBBZ.
Dhr. K. Föllings, Grondzaken, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Leeuwarden.
Dhr. AJ. Goudzwaard, Senior veidmedewerker, Staatsbosbeheer, Middelburg.
Dhr. S. Puijman, rayonbeheerder, Stichting Het Groninger Landschap (SGL).
Dhr. B. Speehnan, Stichting Het Groninger Indschap (SGL).
Dhr. P. Wolf, Delta Project Management (DPM).
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Appendix 1 Natuurdoeltypen; half natuurlijke eenheden: kenmerken

Hieronder worden de geinventariseerde natuurdoeltypen beschreven die uit het onderzoek naar voren zijn
gekomen. Voor de aquatische en terrestiache iilte natuurdoeltypen Z1-3.2 resp. Zk-33 zijn m.b.t. de ye-
getatie de respectievelijke doelsoorten aangegeven. Tevens is de vertaling van de zilte natuurdoeltypen Zk-
3.2 en Zk-33 uit 1995 naar de nieuwe natuurdoeltypen 3.13 resp. 3.41 weergegeven, aangegeven met *• Ge-
gevens ontleend aan: Handboek Natuurdoeltypen (Bal el aL, 1995/2001); Van Beers & Verdonschot 2000:
procesparameters Zk-3.2; Dc Leeuw & Meijer, 2003: wateitwaliteitsnormen totaal-stlkstof en totaal-fos-
faatgehalte.
Voor de vertaling van de andere natuurdoeltypen met de respectievelijke kenmerken wordt verwezen naar
het handboek uit 2001.

Zk-31: ZA

Kansrijkdom
Pms

Eën- of tweejaarlijks baggeren van de waterbodem en/of terugdringen van de oeveruitbreiding.
Vrijwel alleen in kielne, geTsoleerde wateren.
-P-totaai <0,05 mg/i, N-totaal <0,7 mg/I.
-CI-concentratie <50 mg/I (in de zomer en nazomer).
-Laag accumulatie niveau van zware metalen en organische macro-ionen.

Zk-32: Brak

Een of tweejaarlijks schonen (alleen in polderwateren).
Insiroom zoutwater of optreden sterke kwel.
Abiotische variabele Matig brakke wateren

PH 7.5-9.0
>6000
>3.25
>160
3000-10000
<0.9
<0.7
<1.5
<15

Sterk brakke wateren
7.7-9.0
>20000
>4.9
>200
>10000
<0.9
<0.7
<1.5
<10

* 3.13: Brak stilstaand water

sthndhoodingsbeheer:

Herstel- en
ontwlkkelingsbeheer

-Minimumareaal ongever 0,25 ha (voor het gemiddelde aantal voonplantende faunasoorten),
respectieveijk ongeveer 0,5 ha (voor 75% van het potientele aantal voortplantende fauna-
deoorten).

-Baggeren indien dlkke organische bag op de bodem aanwezig is
Zoute kwels*room op peil houden en/of penodiek gedoseerd zeewater inlateninlaat van zoet
en/of gebiedsvreemd water is ongewenst.

-Toevoer van meststoffen ult omliggende landbouwpercelen beperken en creren van een
bufferzone rood bet watersysteem om negatieve invloeden vanuit de Iandbouw te beperken

-Uitbaggeren waterloop, beperken of stoppen bemesting aanliggende percelen of isoleren wa-
tersysteem van intensiefgebrulkte Iandbouwpercelen.
-Stoppen doorspoeling met zoct water, versterken brakke kwel, periodiek inlaten van zee wa-
ter.
-Aanleg glooiende oever- en verlandingsvegetaties, evenyueel gecombineerd met extensieve
begrazing van de oevers.
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Beheer
Kandommeters

EGV OtS/cm)
Bicarbonaat (mmol/I)
Calcium (mg/I)
Chloride (mg/I)
Orthofosfiiat (mg P/i)
Nitraat (mg N/i)
Ammonium (mg N/I)
Diepte (m)

Watcrkwaliteitsnorm totaal-fosfiiatgehalte : 0,15 mg P/I
Waterkwaliteitsnorm totaal-slkstofgehalte : 2,2 mg N/I

Dodsoorten Najas marina, Ruppla marilhna, Ra,utnadus baudotiL
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Procesparameters : Abiotische variabele Licht tot matig brak stilsiaand water Sterk brak stilstaand water
EGV (jiS/cm) 3200 8500-20000
Calcium (mg Can/I 100-200 100-200
Chloride (mg Ce/i) 1000-10000 >10000
Sulliat (mg S042/l) 140-800 140-800
Carbonaat (mg C03271 100-300 100-300
Diepte (m) >0,2 >0,2

Waterkwaliteitsnorm totaal-fosfiiatgehalte : 0,15 mg P/I
Waterkwaliteitsnorm totaal-stlkstofgehalte 2,2 mg N/I

Doelsoorten ZaricheiluapaIustrLc &rp. major, Zostera marina Raippia maritima, Ruppia cfrrkosa, Rwuu,-as M
Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland

Beheer Maaien of beweiden.
Kansrijkdom : Aanwezig zijn van veel saltspray en/of zoute of brakke kwel.
Procesparameters 300-17000 g Cl/I.

Doelsoorten : Puccineilia rupestris,Parapholis srigosa Cochlearia officinalis, Althaea officinalLs, Armeria
maritima, Cochlearia anglica, Spartina anglica, Bupleurum tenuissiwn, Alopecuriis bulbosus,
Carex extensa, Limoniwn vulgare, Suaeda maritima, Apium graveolens, Seri$idiwn mariti-
mum, Hordewn mar,nwn, Juncus maritimus, Sagina maritima, Oenanthe Iachenali4 Carex
dLctw,s.

3A1: Bmnendijks zilt grasland

Beheer : Minimumareaal ongeveer 5 ha (voor bet gemiddelde aantal voortplantende fauna-doelsoorten),
respectieveijk ongeveer 30 ha(voor 75 % van bet potentiele aantal voortplantende fauna doel-
soorten.

Instandhoudingsbeheer -Al ofnietjaarrond beweiden, daarnaast maaibeheer.
-Handhaven hoge waterstand, met name in de winter en vooijaar.
-Handhaven boog chiondegehalte van bet omringende oppervlaktewater.

Herstel- en
ontwlkkelingsbeheer : -Versterken van de zilte kwel en/of door periodiek zeewater in te laten.

-Ontwlkkelingsduur enkelejaren (pinierstadium) tot minimaal l0jaar (later successiestadium)

Doelsoorten : Pucchvelliaf&sciculala, PUcchiellia rupestrLs, ParapholLs rzçstrLc, AlIhaea officinalis, Anne-
no maritima, Cochlearia anglica, Cochlearia officinalis, Bupleunim enuksiwn Atnpkr
peds.nczdata, OnonLs spinoza Akipecurus bsdbosus, Corer extensa, Limoniwn vulgareTa-
raracum palustre s. laL, paaLspaIusiris Scirpus caricformLc, Odontites verna, Taraxa-
cwn celticwn microsp. nordstedrg Aphim graveolens, Hordewn secalinwn, Hordeum ma-
rfruun, Sagina maritima, Plantago maritima, Oeaaivthe lachenaliL

3.41: Vetgedrukt: natuurdoeltype van groot belang voor doelsoort.
Niet vetgedrukt: belang natuurdoeltype voor behoud van de soort is klein.
Doelsoorten afliankelijk van getijdenweiting zijn in dit (hemieuwde) natuurdoeltype weggelaten (Bal
etal., 2001).

Zk-3.4 : Rietland en ruigte

Beheer Herfst-/wintennaaien (al ofnictjaarlijks, liefst gedifferenticerd).
Kansrijkdom Aanwezigheid voldoende vocht, adequaat beheer.
Procesparameters : In de winter watervet-zadigd, in de zomer deels waterverzadigt
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Zk-3.5 Nat schraal grasland

Beheer Zomermaaien, geen bemesting en/of beweiding.
Kansrijkdom Schoon grond- of oppervlaktewater, schoon niet verzuurd regenwater.
Procesparameters : -Grondwatertrap 1,11 of 111; minimaal 10% bedekking door freatofyten.

-Minimaal 50 % bedekking door graslandindicatoren van minder bemeste graslanden indien
floristische waarden worden nagestreefd, is in bet algemeen een verdere verschralmg nodig.

Zk-3.6 : Bloemryk grasland

Beheer : Maaien en/of beweiden.
Kansrijkdoin : Niet in te voedselrijke milieus.
Procesparameters : Matig vochtige omstandigheden, minimaal 50% bedekking door graslandindicatoren van mm-

der bemeste graslanden.

Zk-3.8: Struweel. mantel- en zoombegroeüng

Beheer : Geen of extensiefbos- en heggenbeheer overgaand in extensiefgraslandbeheer.
Kansrijkdom Afwezigheid van beheer of extensiefbeheer. De grens tussen bos en niet-bos geleidelijk laten

verlopen.
rrocesparameters : Aanwezigbeid van worn- en mantelsoorten van voedselrijke en matig voedselrijke milieus.

Zk-3.10 : Basgemeenschap van de zeeklei

Beheer : Geen, eventueel extensieve begrazing ter verhoging van sIructuurvariatie.
Kansrijkdom : In aanleg kansrijk op niet-verontreinigde en niet-overbemeste zeekleigronden.

Plaatselijk indicatie voor slibafretting als invloed op overstroming. Afwezigheid van hypertro-
fe omstandigheden, geen bodems met hoge fosfaat- en stikstofgehalten.
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Appendix 2 Zeekraal-, Zeeaster en Weegbreeklasse; kensoorten en overige
soorten

Zeekraalklasse Zecasterkiasse Weegbreeklasse

lhODd gs Verbond van tonIp
Verbond van Eagels gras Zilchooa-verbond

al I a2 bIIb2Ib3 cIIc2Ic3Ic4 dlId2Id3Id4Id5Id6Idl eI(c21c31e4
Keasoortea Keasoortea Keasoorte. Keissoorte. Keasoorten

Salicornia ewvça Aster tripolEun, Aster tr4.iohwn Aster tripoIia. AkeasgenicukIais
Salicniaprccumbens Atokxpedunadasa + Atr4*xpeduncadasa + AIrIpIexpviviukzokks Agros1L stolonifera
Suaeda nuariffi.a * Atripkrpcwtulacokks AIripiex,xiuIacok Carexexsenas + R.umazqns

Cochiearia of anglica Glaza svaritima Centauriwnpvkiiellw,,
Glaux iasritia Ilonkuns ausruu * CochJearia k. az,glka
Limo,piun, vugare • LimonEum vulgare * E!y,iuus ailiericus
Plartlago iasrEtb + Pksnlago uiritinuz + Fesasca rubru !ücwuh
SpeiguIw*z maritima Puccineliw dia borealis Gkmx ,wzritinvz
Triglodrin maritima Puccinellia diaL distorts Jwacusgerwth

eigsdwia awiii .h.nais ritimus *
Spergadwia lfne Limimiwu vsdgwe *
Trigkid,in jariiinua Odontites wnwswotiva&a

&naril' ladieiwi.li *
Plontago riiima +— r
Serphidiwn raaritima *Siawrnas

O sonetea rte. ume. soors

Atrplexprosirata Agrostis stolo.zkra Agrostissiolonlfera Agrostissaoknr4fera &rula erecta
ftalimionepn.dulacokks dJJW?.is jpp * Artearisia Ui * Apiw.graveolens * Cwutoepak*sis
Lbnonium vulgw'e • Asr4expros1raJa Atripkx prostrate Armeria maritima * Crexdi,twss *
PLantago iwzrUima Biçleurwa temviiauim Carexenaa * + Atriplexwr*strata Carexnigra
Spergadaria sauna Carexexten*z * + Censazu*smpuldwllum Crzres4istans * Carexobtnthos

Centaurñimpsdd.eilwn Coro,uqP4s .upt&t Eloduaris paL wriglwiis Ekocharispalwtrissi
Cechkaria off officbl ErEgia atherica Festaica arw.dbwcea Elytrigia atherka
Elytrigia atherica Festuca rubra litorulis Ifokus lanatus Festuca arwudinacea
E5#EgIa rspr,u Jw.cus gerardi Leonk4on autiwuwlis Gzliumpalustre
Femca rubru lito,ulis Jwscus iti,r& Leorstodim asxitilis GycerEafiu1lans
Iio,wkun, ,aarmnwn * + Leonjvxkn, azitumnszlis Lo n. tem4foliaig Gyceriaplicatadec11nata
Jwusgerarth Loliumperrnae Mentiw iwtka Holcus lanatus
Jamais nuaritimus Matricaria discoidea Ptuopbolisstrigcea * Hardeum calinwu +

wr .roiirgg Odontites wr. xroti,ws Plwagrtiites antralis Ilythvco.)ik vulgaris
Paraphohastrigosa • Pançhoha strigosa * Plw'atago JWW-'ASWI1CULtYJP4S

Phragnriies australia Pluzgmises australia Plwuago or Leazjtodoi, autaimnalis
Planlago coronopus Pksatago a.ajor LL Pcapratensiz Loliwnperenne
Puccinellia disiwu Poa anraw Potentailaimseruwa Lotus cornicuiab,ss.L
PaiccAneIIiaft1adata Polygoniwu avicuiwe Puccirteilia ,naritiana Mentha waaiiica
Sagina marl! a* Potentilla anseruui Puuicarla dyai*rica Pluvignaites australia
Scupss itirtnts Puccinellia nvitima S,umda moritima • Piwitago coronopus
SertplÜdlwu maritima Trfdhaimfragruns Plantago iuaritiiwi
Spwlima anglica * Trifoliwn repera Pon trivialia

Rwnafiawuwth
Suorda maritinvi • Ranwaculus rezxns

Rwseneuhu thrtu

Ranuncuh&s scekmtaismth
rr repeau
Veronica onienasa
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Appendix 2 vervolg: Zeekraal-, Zeeaster en Weegbreeklasse; kensoorten en
overige soorten

Overe soerten Ovcrie iooilcn Owenge soortc. Ovenge .oorlc Overje marten

al = Associatie win Langarige zeeknzal
a2 Asaociaiie van Kartarige uekraal
a3 = Sdjorrekijidaszociatie
bi = Associatie van Gewoas kweidergius
b2 = As.sxiatie van Ia'.soaren Zeeweegbree
b3 = Zasbarldeasiociaiie
ci = Associatie ._. mp kwel&rgras

c2 =Associaiie van Blauw kweldergras
c3 = Associaiie win Bkekkweldergms
c4 = Zeegerstassociatie
dl Associatie wv Zilteravs
d2 = Axsocialie win Eirgels gras en

rov4zwenkgras
d3 = Kwel&rzeggeauociaiie
dl = A&wciatie i, Rode bies

41.pws b.dh *An
Carexhirta
CenkmrEwnpukhellum
Cerastiumfoiuanum
ErEgia repens
Glaux maritanta
Ja Uthuu
Mairicaria discoideawn
Pea pratensis
Polygonwn avicsdare
Polentilia repiansSag
Trfoliumpraiense

dN = ZeeaLwmassociatie
d6 = Strwkweekassociaiie
d7 = Associatie v Zeerais en Zak

ta*ruid
ci = Associalie van Geknikte vossestaart
e2 = Associatie win Moeraszovtgras en

Ficringras
e3 Associatie van Aasdbeiklawr en

Fioringras
e4 = Associatie van Kaizedoarn en Zilte

eer

* = Doelsoorlen natuurdoeltype Zk-3.3: Zoute en brakke ruigte en grasland
+ = Doelsoorten natuurdoeltype ZK-3.41: Binnendijks zilt grasland
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Appendix 3 Invloed van beweiding en successie op (zilte) plautengemeen-
schappen

-÷r-
-1TJ-

—*

___

Sate

___

— -
G he

Geen kw

-1J-
Gene be

Successie is aThankelijk van omgevingsfactoren. Gegevens ontleend aan Schaminée eta!., 1998.
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Appendix 4 Nomenclatuur beschreven plantensoorten

Voor de naamgeving is uitgegaan van Heukels'fiora van Nederland 22e druk (Van de Meijden, 1996).

Wetenschappelijke naamgeving Synoniem Nedcrlandse naamgeving

Agrostis gigantea
AgrostissiolonferaA offi *
Alopecurus bulbo.uis * +
Akçecurusgeniadatiis
Apiumgraveolens* +
Arjria maritima *
Aster tripolium
Airiplex Iilloralis
Airiplexpedwiaslala +
AipkXpnsSraW
Berula erecta
&ilAspe,,mis
BoThosdwmLs flULT

Bvplewism tenuissimum*
Calamagrostis epggejos
CanlaminepnztensLs
Ct'a'exdistans'
Carex extensa +
Carexhuta
Cartxnigru
Carex obtrub
CentaurimnpekhellumCaustinm
Clienopodiumglaucw'i
Chewçodiawi rubrum
Ciiiiurn WWPL
Cirsnim vulgare
ChJearia officiwilisanglica
Codilearia officinaliaspp. Qfficinalis*
Conyza caeadensis

Crepis aqularis
C.owus aristabis
Daa'ylisglomerata

EkOdIIZrISpOJIISITES
Ekodwrtspahntris wughiau,is
Egsa athenca
Elyvngw repens
F1viobiur,, hirsitwu
Epilobnanparv7awu
Epilobium teinzgonw
Ep4iactispahsstris +
EquhuupohaDr
Eium canmthmum
Fesiuca ansndbiacea
FeapeaSensis
Fesiuca rubra
Fesluca rubra likwulis
Galiumpohiuiremtiwithm
Geranium k

Glasawia,71i1Y&

GyceriaplIcatadec1inata
G,wdw1iavm Nhgi*ZUI1N
Halmvio.wpeèmazi1ata
Halimionepcrtulacokks
Ji4ç r#wmu.oitks
Hokus lanahs
!Iowifrsciata
Hardew,, inwi * +

B. moths

Hoog struisgras
Fioringras
Heem* Echie HeemstKnohGeb
&kkry
EngeLs gras
Zeeaster
Sbwidmel&
GezouimekkSpkk
Kielne watersegge
Madeliefle
Heen
thte èth
Fyn gosuLcherm

Pip,bterbloem
zegge

Kweldeizegge
Ruige zegge
Zwarte zegge
Vaix voegge
Fraaiè4zendgul&nblad
Gewma hoarnbkxm

Akkerdisiel—l
EngeLs lepeiblad
Edit lepelbiad
Caswxksefljrabual
Grow frnskm
Klein streepzaad
KamgnLT

Peen
Gewor waterbies
Slw.ke waserbies
Strandkweek
Kweek
Hang wilgenroosfe
Vilsige basterdwederik
Kanz'ige baste,dw&krik
Meeroxwespenandrts

Kaningeiawnkruid

ROLtdzWeIIkglus
Raadzwenkgras

MeeraswaLTiro
Slipbladige ooievaarsbek

Kkw orrsbek
MèThkrUul

Moerasdroogbloem
Gesteekk zcuirnekk
Gewme zmamel&

— wstbol

it hastata ; itlatifolia

C. ciqwvw

—. v—
C. chencçodiokks

Fsgeran cwiknsth

Agropyzon linorale; A. pw,gens; Elnuspycmmthus; Aathericsu
— repent Erepou

Glyrxnia ,.otatakc!inata

Atriplexpo.Diiacoides
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Wctenschappehjke naamgeving Synoniem Nederlandse naamgeving

Hordeum secalinum + Velrlgersi
Hydnroiyle vulgaris Wasernavel
Junas ambiginis J. biqfoiuus sibq. ambiguus J. *iussubsp. runarñss Zilie greppelrvs
Jimacarticukins Zamp rus
Jwus gemrdi Zil rus
Junas b*fieu&s Zeegroene rus
Juncus maritimus Zeens
Lathvusq
Lamiw,, album Witte downetel
Lemkwion autumnalis Vertakie iwentana'
Leontgxio,, saxatiis L niailicmaIis; L taraxacoSiks Klebw Ieeuwentwud
Leuamdnua., v.dgare Margriel
L.omum vuIgar * +
Loliumperem.e EngeLs raaigras
Lotus cornicsdaius Gewone rolkiaver
Lotus giaber L tenuth; L carnicadatus sub. sena4folnis Savalk rolkiaver
Matricaria discoidea &*ij/kamilk
Mafricaria mariwna Reitheloze kami&
Medicago hqnduw Jlopkiaver
Mentha 7uatiaz Watermwu
Najas marina' Groat nlmjbuid
Nastaulium microphyila Slànk waterkers
Odcauises wnvz serotina Late ogenDt
cnandau ladaenaili * + Zil, tor*niid

Lsq,incaa + Kattedoorn
Parapliolisslrigo.wz
Phragmbesw4atralis P. camawnis Riet
Plantago coranopus !krioorn.eegI'ee
Plantago lanceolasa SawsUe weegIree
Plwitago nicyor subsp. mqor Grate weegbree
Planlago maritime + Zeeweegbree
Pots Wimus &matgras
Pea pratensis P. luimilis ; P. subcaerulea Veldbeemdgras
Pea trivialis Ran, beemdgnzs
Polygcnum avicadare Gewoor, arkensgras
Poentiila anserine Zilwrx*oan
Potentilla reptasu VfvingerkruEd
Pawxb,eil,a diUwir nthq,. distwu &t kwekkrgras
Paiccb.ellia diatans borealis Bkek kwekkrgras
Pawiliafizscicadasa + Blain, kwe1&,grus
Puccineilia maritime Gewocan kweltkrgnzs
Puccineilia raqiestris * + Dichtbboemigkweldergras
Padiasria dysentherica Heelblaotijes
Ranw,cuhis baudrAii 1.2 zilie waters—ia!
Ranw.cuhisfiammea Egelbeterbicem
Ranunathu KrM boterbk*m
Rwmncuhardasa & botethkm—
Raqipia maritime Safraqipia
Riqipia cin'hafa2 ,1jfrqnna
Sagina itime * +
Salictwniaeuropoea £ buckath)u; £ ramosissisuz Kasiarigezeebna!
Sahcorniaproanaibens £ ztrEcta, £ dolichastathys Langarige zeekiwal
Sails rqns Kniipwilg
Sciipus carlcijbrmis + Platte bias
Scfrpscs Iaaistris lacaistris Mattenbaes
Scfrpeu 'iØis Rmk bias
Seneciojacoboe.a
Seriphidizim maritimum* Artemisw maritime
Sandws aser e&distei
Sondwz wwnsis
a wwnus meimus ZI
Sonciws oIe,us ___

Engthslqigmz
ieigularia nuutiw A. saline
.eigularia media £ awiegbuata ; £ maritime Gerande schipiqiwrrie

martame
Tararacwn celticum micro nordstedtti
Taraxacum cIchusIe Ge,bloeai
Twaxacw.pahatre S. IaL+
TrfoIhimfragQrum Aardbeiklaver
TIiunpvitenw p, kiaver
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TrifohurM epens Wilte kiaer
Triglochin maritima Schoznagnzc
Tripleurwpermwii ritinuim Matricaria maritEma Reuheloze kamille
Urtica diolca Brandnetel
Vicia s,q.
Zieiliapa1uslriq,p. nvf or2 Brede zanichellia

nk!wllaapa&tirispedkell#a' zamiichellia
Zoziera uw 2 Groot zeegrasKkm

= doelsoort natuurdoeitype Zk-33 : Zoute en brakke ruigte en grasland
+) = doelsoort natuurdoeltype Zk-3.41: Binnendijks zilt grasland

doelsoort natuurdoeltype ZK-3.2 : Brak watergemeenschap
2) = doelsoort natnurdoeltype 3.13: Brak stilstaand water
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