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Samenvatting
Het onderzoeksproject “zilte graslanden” wil een antwoord bieden op vijf onderzoeksvragen
die opgeworpen werden naar aanleiding van de inrichting van een compensatiegebied voor
zilte graslanden. De hoofdvragen zijn of en hoe we een zilt grasland op korte termijn kunnen
aanleggen de novo, welk type van translocatie hierbij de beste resultaten geeft, welk type
beheer daarbij best past, en welke abiotische factoren sturend zijn. Bijkomende vragen
handelen over welke rijkdom aan halofiele terrestrische ongewervelden we in deze zilte
graslanden aantreffen, en door welke factoren deze diversiteit gestuurd wordt.
De resultaten van het veldexperiment tonen aan dat translocatie de vestiging van een
vegetatie met zilte planten sterk versnelt. De translocatie van zoden geeft een onmiddellijk
resultaat waarbij de oorspronkelijke vegetatie grotendeels behouden blijft. Wanneer zaden of
gedroogd maaisel getransloceerd worden, versnelt dit de vestiging van zilte planten, maar
blijft het verschil na drie jaar nog groot met de oorsprongvegetatie, van de associatie van zilte
rus. Begrazing kan concurrentiële soorten (zulte, riet) onderdrukken maar had geen
aantoonbaar positief effect op de vestiging van andere zilte planten. Waarschijnlijk neemt het
belang ervan toe wanneer de vegetatie verder ontwikkelt.
Boven een bepaalde grenswaarde van saliniteit wordt hydrologie de belangrijkste factor die
het voorkomen en de samenstelling van zilte graslanden bepaalt. De performantie van onze
vestigende vegetaties was in overeenstemming met het bereik van gepubliceerde
hydrologische parameters GVG en duurlijntype. Op plaatsen die niet te droog zijn wordt de
samenstelling van de zilte vegetatie bepaald door de (winterse) overstromingsduur.
Langdurende overstromingen (grenswaarde rond 2 maanden) zijn nefast voor soortenrijke zilte
graslanden en leiden tot soortenarme vegetaties van het stomp kweldergrasverbond of de
rompgemeenschap van zilte schijnspurrie.
Zilte graslanden blijken een grote diversiteit aan halofiele ongewervelden te herbergen. Zilte
graslanden kunnen een cruciale rol spelen in aanvulling op buitendijkse schorgebieden in het
behoud van deze soorten. Recent onderzoek onderstreept het belang van onbegraasde
schorren voor ongewervelden, en stelt voor om begrazingsbeheer cyclisch te roteren. Ons
onderzoek suggereert aanvullend dat onze meest bedreigde ongewervelden van zilte
graslanden gebonden zijn aan permanent zilt water en laag gelegen zilte graslanden die niet
langdurig overstromen maar wel nauwelijks uitdrogen tijdens de zomer.
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid
De ontwikkeling van een nieuw zilt grasland tot een vegetatie vergelijkbaar met een historisch
zilt grasland is niet vanzelfsprekend. In afwezigheid van verbindingen (direct, via water) met
bestaande zilte vegetaties verloopt de vestiging van zilte planten traag. Tenzij wanneer het
grondwater (zeer) brak is, zullen planten die niet specifiek zijn voor zilte graslanden de nieuwe
percelen snel begroeien, en mogelijk de vestiging van zilte planten verhinderen of vertragen.
Deze studie toont aan dat de translocatie van zowel zoden, zaden als gedroogd maaisel de
ontwikkeling van een zilt grasland kan versnellen. De translocatie van zoden is de enige
methode die in alle gevallen op korte tijd (<4j) tot een goed ontwikkelde zilte vegetatie leidt.
Translocatie van maaisel en zaden was in staat om al de doelsoorten te doen vestigen op een
nieuwe locatie, maar na drie jaar was de vegetatie nog steeds erg verschillend van de vegetatie
waarvan de zaden en het maaisel afkomstig waren. Met name de associatie van zilte rus
ontwikkelde traag; vegetaties van het stomp kweldergrasverbond en het zeekraalverbond
ontwikkelden wel op korte tijd, wanneer de omstandigheden geschikt waren.
De belangrijkste abiotische sturende variabele voor vegetatie binnen onze vier proefterreinen
was hydrologie. De performantie van de zich vestigende vegetaties volgde de opgegeven
kenmerkende waarden van GVG en duurlijntype uit de literatuur. De aanleg van plassen
waarin regenwater stagneert, leidde in enkele gevallen tot verarmde vegetaties van het stomp
kweldergrasverbond of rompgemeenschappen met zilte schijnspurrie, op plaatsen waar
wellicht rijkere gemeenschappen mogelijk zijn.
De ervaringen opgedaan tijdens het veldexperiment leidde tot het aanwenden van kwelbuizen
voor het verzilten van gebieden met onvoldoend zoutgehalte van het grondwater. Deze
methode blijkt in staat om condities te creëren die geschikt zijn voor zilte graslanden.
Onze studie toonde het grote belang aan van zilte graslanden voor halofiele ongewervelden in
Vlaanderen. Een ongewerveldenvriendelijk beheer behoudt best onbegraasde, zilte vegetaties.
Omdat dit het voortbestaan van deze vegetaties compromitteert, is een cyclisch graasbeheer
aan te bevelen. Daarnaast moet binnen het volledige areaal zilte graslanden in Vlaanderen
voldoende variatie aan hydrologische kenmerken behouden worden, waarbij vooral zeer natte,
maar oppervlakkig goed gedraineerde (niet overstroomde) moeten behouden worden.
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English abstract
The research project "zilte graslanden" (inland saltmarsh) will provide answers to five research
questions that were raised in response to the establishment of a compensation area for non‐
tidal saltmarsh. The main questions are whether and how we can create a new saltmarsh on
the short‐term, what type of translocation of vegetative material gives the best results for
saltmarsh vegetation development, what type of management is best to assist this
development, and which are the essential abiotic factors. Additional questions are about the
wealth of halophilic terrestrial invertebrates found in these saltmarshes, and about which
factors correlate with this diversity. The stud encompasses a large field experiment, a
laboratory germination experiment, a survey on soil salinity in Flemish extant saltmarsh, and a
survey of invertebrates of Flemish saltmarsh.
The results of the field experiment show that translocation greatly accelerated the
establishment of vegetation of saline plants. The translocation of turves immediately creates a
new vegetation and was able to reatein its original composition. When seeds or dried hay were
translocated, the establishment of saline plants was clearly improved compared to the
treatment without any translocation. Yet, after three years, the vegetation had not or hardly
closed, and a large difference with the original vegetation was apparent. Concerning
management, grazing was able to suppress competitive species (zulte, reeds) but had no
demonstrable positive effect on the establishment of saline plants. Probably its importance
increases as the vegetation matures.
Above a certain threshold of salinity, hydrology likely was the most important factor in shaping
the composition of the saltmarsh vegetation. The performance of our introduced vegetations
was in accordance with the range of published hydrological parameters (e.g. mean spring
groundwater level). In places that are not too dry, the composition of the saltmarsh vegetation
is determined by the (winter) flood duration. Long‐term flooding (threshold: ca. 2 months) are
detrimental to species‐rich saltmarsh vegetation and leads to a species poor pioneer
community with mainly Spergularia salina and Cotula coronopifolia.
Inland, non‐tidal saltmarshes are found to harbor a great diversity of halophilic invertebrates.
Saltmarshes could play a crucial role, in addition to tidal saltmarsh areas, in the conservation of
halophilic invertebrate species. Recent research highlights the importance of ungrazed salt
marshes for invertebrates, and proposes to rotate grazing management. Our research suggests
further that our most endangered invertebrates of saline grasslands seem bound to
permanent saltwater creeks, ditches and ponds and saltmarsh with a permanent moist turf yet
nog long indundations.
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Aanleiding voor de studie

De Vlaamse zeehavens gelden sinds lang als de economische longen van Vlaanderen en België,
de haven van Antwerpen op kop. In een tijdperk waarin 90% van de handel tussen landen over
water verloopt, spelen havens een cruciale rol in de economie (Lagneaux 2006). Het zeer grote
belang van de Antwerpse haven voor de Vlaamse economie laat zich het best nog in cijfers
uitdrukken: de directe en indirecte toegevoegde waarden van de haven van Antwerpen
hadden in 2006 een gezamenlijk aandeel van 10,4% van het Bruto Regionaal Product van
Vlaanderen. In datzelfde jaar vertegenwoordigden de directe en indirecte werkgelegenheid
samen 7,8% van de totale werkgelegenheid in Vlaanderen (Renaux 2009).
Tegelijkertijd zijn de onmiddellijke omgeving van de haven van Antwerpen en van de haven
van Zeebrugge bekend om hun hoge natuurwaarden. Verschillende van deze gebieden zijn
aangeduid als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG
(Vogelrichtlijn) of artikel 4 van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn), en maken deel uit van het
Europese NATURA 2000 netwerk dat moet instaan voor het beschermen van de Europese
biodiversiteit. Daarnaast is er ook Vlaamse regelgeving waaraan een aantal habitatten
gebonden zijn, die zijn opgesomd in het Vegetatiebesluit (BS 24/03/1992), later gewijzigd door
het Natuur Decreet (BS 10/09/1998) en aanvullende decreten. Hiertoe behoren de historisch
permanenten graslanden, die vooral in de polders rondom Zeebrugge nog vrij talrijk aanwezig
zijn, en waarin een verbod geldt op vegetatiewijziging.
Bij inname van SBZ of beschermd habitat door havenuitbreiding wordt de bestaande habitat
vernietigd – de ecologische en economische doelen zijn dus niet verenigbaar. Door het
plaatsgebonden karakter van de havenactiviteiten zijn er vaak beperkte of geen alternatieven
voorhanden. Bij het ontwikkelen van activiteiten van aangetoond groot openbaar belang, en in
afwezigheid van werkbare alternatieven, voorzien de richtlijnen in het verdwijnen van een
beschermd gebied indien hieraan elders vooraf gecompenseerd wordt (artikel 36ter, §5, van
het Natuurdecreet). Deze procedure heeft een aantal nadelen, waaronder het tijdrovend
karakter, en de kans dat door een accumulatie van ad‐hoc maatregelen een versnippering van
de SBZ optreedt, waardoor zijn draagkracht wordt aangetast, wat dan weer kan leiden tot een
negatieve beoordeling door Europa.
Om de voortdurende spanning tussen economische en natuurdoelen en de bijhorende
onzekerheden in de havengebieden te ontmijnen, zijn voor beide gebieden acties ondernomen
om door middel van afspraken en een ruimtelijke vastlegging van de respectievelijke doelen op
middellange termijn verdere ontwikkelingen van de havens te faciliteren. Daarbij wordt
algemeen het principe van de proactieve aanpak aangehouden.
Voor de haven van Antwerpen werd het strategisch plan voor de afbakening van de haven van
Antwerpen in haar omgeving ontwikkeld. De bijhorende plan‐MER (milieueffectenrapport) en
ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) vormen mee de basis voor de opmaak van het GRUP
Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (RUP_02000_212_00202_00001). In het GRUP
worden, onder andere, concrete acties vastgelegd die voorzien in het ontdubbelen of in
overeenstemming brengen van de gezamenlijke doelen van natuur en havenontwikkeling.
Voor het realiseren van de natuurdoelstellingen door natuurontwikkeling (waarvan
www.inbo.be
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compensatiemaatregelen onderdeel uitmaken) wordt uitgebreid beroep gedaan op
natuurtechnische milieubouw. Onder milieubouw verstaat met het creëren van een geschikte
uitgangssituatie voor de natuurdoelen. Natuurtechniek staat voor het begeleiden (beheer,
transplantatie, …) van de ontwikkeling van de natuurdoelen (Vademecum Natuurtechniek1).
De zeehaven van Zeebrugge behoort deels tot het SBZ‐Vogelrichtlijngebied (SBZ‐V) ‘3.2
Poldercomplex’ en beslaat een grote oppervlakte historisch permanent grasland. Bij besluit
van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 werd beslist om een gedeelte van de achterhaven uit
de SBZ‐V te lichten, met de bedoeling de haven verder te kunnen ontwikkelen. Het verlies van
SBZ‐V en het verlies aan historisch permanent grasland worden gecompenseerd door het
voorzien van gebieden met een totale oppervlakte van 532 ha als uitbreiding aan de speciale
beschermingszone ‘Poldercomplex’ (art 1 BVR 17/07/2000, BS 31/08/2000). Deze gebieden
dienen ontwikkeld te worden in speciaal aangeduide zones: de zogenaamde zoekzones. Dit
proces wordt geleid door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Hiertoe werd een
overeenkomst afgesloten tussen het Vlaamse Gewest, de Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen NV (MBZ – havenbedrijf) en de Vlaamse Landmaatschappij
(‘Overeenkomst ter uitvoering van de maatregelen voor het vogelrichtlijngebied ‘3.2
Poldercomplex’ die verband houden met de verdere uitbouw van de achterhaven van Brugge‐
Zeebrugge’). Deze overeenkomst is het resultaat van de uitvoering van de beslissing van de
Vlaamse regering van 6 februari 2004 over de effectieve inrichting van
natuurcompensatiegebieden voor de verdere uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge
(VR/PV/20074/6 punt 40).
Zowel in de Antwerpse haven als in de haven van Zeebrugge komen op enkele locaties nog erg
zeldzame zilte graslanden voor. Voor de haven van Zeebrugge gaat het om grote oppervlaktes
van de Dudzeelse polder. In de compensatiematrix wordt een totaal van 172ha soortenrijk
grasland met zilte elementen voorzien (BWK: hpr*+da). Hiervan was in 2014 83% gerealiseerd
(Verstraete et al. 2015). Het grootste deel van de compensatie gebeurde wel door aanleg van
tijdelijke natuur binnen het havengebied zelf. Deze gronden kunnen op middellange termijn
zelf ingenomen worden door de haven, zodat een nieuwe compensatiebeweging nodig is. Voor
de Antwerpse haven is het voorkomen van goed ontwikkeld binnendijks zilt grasland nog
slechts beperkt tot één gebied: Putten Weiden. In de GRUP is voorzien dat dit gebied
aangesneden zal worden voor de aanleg van een ontsluitings‐infrastructuurbundel. Tegelijk
wordt in de GRUP een compensatiegebied aangeduid in de Nieuw‐Arenbergpolder (“Nieuw‐
Arenbergpolder fase 1”), waar de potenties voor succesvolle milieubouw gunstig worden
ingeschat.

1
http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/mkba‐van‐natuurvriendelijke‐oevers/literatuurlijst/info‐over‐natuurvriendelijke‐
oevers/vademecum‐natuurtechniek‐inrichting‐en‐beheer‐van‐waterlopen

22

INBO.R.2016.11491582

www.inbo.be

Om verschillende redenen wordt de realisatie van Nieuw‐Arenbergpolder fase I als zilte
weiden als “hoogdringend” aangemeld. Omwille van de beperkte beschikbare kennis rond het
actief inrichten van binnendijkse zilte graslanden, de daaruit volgende onzekerheden over het
succes van het herstel van dit habitattype en de noodzaak dat de compensatie succesvol is
tegen de tijdshorizon 2030, werd aan het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek gevraagd een
project op te zetten dat onderzoekt hoe de aanleg van een compensatiegebied met als doel
zilte graslanden best gebeurt. Dit project kreeg de naam “Onderzoek naar de inrichting van
binnendijkse zilte graslanden”, of kortweg “zilte graslanden”.
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2

Doelstellingen

In het project zilte graslanden worden vier onderzoeksdoelstellingen voorop gesteld die samen
moeten helpen een antwoord te formuleren op de vraag: “hoe kunnen zilte graslanden best
worden ingericht?”.
Het onderzoek dient een antwoord te geven op volgende vragen:
1. Wat zijn de vereiste abiotische omstandigheden om zilt grasland tot ontwikkeling te doen
komen en duurzaam te behouden?
2. In de veronderstelling dat het inrichtingsgebied moeilijk bereikbaar is voor de typische
plantensoorten, welke translocatiemethodes kunnen leiden tot succesvolle vestiging
van plantengemeenschappen van zilte graslanden?
3. Welke van de verschillende beschikbare methodes voor translocatie is de beste
uitvoeringswijze?
4. Wat is het effect/de noodzaak van beheer op de vestiging en duurzame ontwikkeling van
plantengemeenschappen van zilte graslanden?
Vanuit een ecosysteembenadering van zilte graslanden werden door INBO nog volgende
vraagstellingen toegevoegd in verband met de invertebrate fauna van zilte graslanden:
5. a Wat is de samenstelling van de invertebrate levensgemeenschap in de bestaande Vlaamse
zilte graslanden?
5. b Wat zijn belangrijke sturende factoren in verband met de samenstelling van invertebrate
levensgemeenschappen van zilt grasland, in het bijzonder voor de halofiele soorten.

Deze laatste onderzoeksvragen kaderen in een toegenomen aandacht voor het grote aandeel
ongewervelden in levensgemeenschappen in natuurbehoud (bijvoorbeeld themanummer De
Levende Natuur (2013): 114(5)), ook in zilte graslanden (Ford et al. 2013, van Klink 2014, van
Klink et al. 2015), en moeten de kennishiaten met betrekking tot dit onderwerp in Vlaanderen
helpen wegwerken.
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3

Plan van aanpak – projectplan

Om de doelstellingen van het project te behalen worden verschillende complementaire
onderzoeksluiken voorgesteld. Deze worden hieronder kort voorgesteld. Een uitgebreide uitleg
over de methodes van de onderzoeksluiken is te vinden onder 5.1 Materiaal en methoden.
Ontegensprekelijk het grootste onderzoeksluik is het zilt graslandexperiment. Het zilt
graslandexperiment is een grootschalig veldexperiment waarin de vier hoofddoelstellingen van
het project aan bod komen. Voor dit onderzoek werden vier grote (>1ha) percelen (hierna:
proefterreinen) ingericht in de Vlaamse polders en onderworpen aan experimentele
behandelingen. Een ondersteunend onderzoeksluik aan het zilt graslandexperiment is het labo
kiemingsexperiment. Hierin wordt voor de zilt graslandplanten in de studie gekeken naar het
kiemingsvermogen bij verschillende zoutgehaltes. Dit moet helpen om de kiemingspatronen in
het zilt graslandexperiment te interpreteren. Het verwerven van abiotische kennis rond zilte
graslanden spitst zich toe op de grenswaarden van zoutgehaltes in het bodemwater. Deze
veldstudie abiotiek bestond enerzijds in een gedetailleerde opvolging van de hydrologie,
grondwaterchemie en poriënwaterchemie op de vier proefterreinen, en daarnaast een
opvolging van het zoutgehalte in het poriënwater in Vlaamse zilte graslanden. Het
onderzoeksluik veldstudie ongewervelden bestaat uit een uitgebreide, gestandaardiseerde
bemonstering van ongewerveldengemeenschappen in Vlaamse zilte graslanden. Daarbij
werden ook vegetatieopnames en metingen van omgevingsfactoren uitgevoerd, om de relatie
tussen ongewervelden en hun omgeving te onderzoeken. Literatuuronderzoek, ten slotte, is
een essentieel onderdeel van alle onderzoeksluiken, maar is een belangrijke bron van de
besproken gegevens voor wat betreft de doelstellingen rond abiotiek, beheer en
ongewervelden van zilte graslanden. Een schematische weergave van de onderzoeksluiken en
hun verband met de onderzoeksdoelstellingen staat in Figuur 1.
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Figuur 1: Projectplan met een overzicht van de vijf verschillende doelstellingen, de verschillende onderzoeksluiken en het verband
tussen de onderzoeksluiken en de doelstellingen.
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4

Zilte graslanden

Zilte graslanden zijn de binnendijkse variant van schorren of kwelders. Het belangrijkste
verschil is dat zij niet onder invloed staan van het getij van de zee of van een getijdenrivier. De
meeste zilte graslanden zijn historisch permanente graslanden met een uitgesproken reliëf
waardoor zowel schorrenvegetaties als pioniersvegetaties op droogvallende slikken
voorkomen.

4.1

Ontstaan van zilte graslanden

Het ontstaan van zilte graslanden gaat meestal terug tot de inpolderingen langs de zee of het
estuarium van grote rivieren – het zijn schorren die afgesloten werden van de getijdenwerking
om ze in cultuur te brengen (polders). Getuige daarvan in het landschap zijn de kreken of
kreekrestanten die teruggaan op de geulen die in het schor aanwezig waren. Enkel de laagst
gelegen plaatsen in de polder en de plaatsen waar turf en veen gewonnen zijn, of de plaatsen
waar zout uit veen gewonnen is, geven ook vandaag nog aanleiding tot zilte graslanden. Deze
depressies onttrekken brak of zout water aan het onderliggende brakke of zoute freatische
grondwaterpakket. Dit kan een historische zoutwaterlens zijn, een “tong” van infiltrerend zout
of brak water vanuit zee of estuarium, of het kan een waterpakket zijn dat gevoed wordt
vanuit de zee of een brakke getijdenrivier. Er is een zeer ondiep tot diep (enkele tientallen
meters onder maaiveld) zoutwaterpakket aanwezig onder vrijwel de gehele Vlaamse
polderzone. Waar dit zoutwaterpakket zeer ondiep zit, kunnen depressies of waterlopen zilt
grondwater aanzuigen en aanleiding geven tot zilte graslanden. Deze zones zijn met een rode
kleur aangeduid op Figuur 2.

Figuur 2: Verziltingskaart voor de Vlaamse polders (De Breuck et al. 1974, De Breuck et al. 1989).
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Een bijzonder geval zijn de zilte graslanden die bestaan bij gratie van “kanaalkwel”. Kanaalkwel
ontstaat doordat in een kanaal een constant hoog waterpeil wordt nagestreefd voor
scheepvaart, waardoor kanaalwater ondergronds uitvloeit naar de naastliggende gebieden.
Het effect van kanaalkwel is ook herkenbaar op Figuur 2, waar het kanaal Gent‐Terneuzen, en
het kanaal Zeebrugge‐Brugge goed herkenbaar zijn.
Het zeekanaal Zeebrugge‐Brugge (Boudewijnkanaal) is een gekend voorbeeld in Vlaanderen
met betrekking tot brakke kwel. Door een groot verlies aan zoet water bij elke versassing aan
de zeezijde, en een tekort aan zoet water om dit verschil bij te passen, wordt het kanaalpeil
onderhouden door aanvoer van zeewater. Hierdoor is het water in het Boudewijnkanaal zout,
wat aanleiding geeft tot zoute kwelstromen langsheen dit kanaal (Figuur 3).

Figuur 3: Schematisch bodemprofiel van het Boudewijnkanaal. Er is een dik watervoerend zandpakket dat rust op een kleilaag. In
het zandpakket verdringt zoute kwel het zoete water rondom het kanaal, wat aanleiding geeft tot zilte graslanden
en brakke sloten.

4.2

Vegetatie

4.2.1

Syntaxonomie

Volgens de Systematiek van Natuurtypen van Vlaanderen (Zwaenepoel et al. 2002) vinden we
zilte graslanden binnen vijf syntaxonomische verbonden, elk met meerdere associaties en hun
kenmerkende soorten (Tabel 1).
Het Zeekraalverbond is een uiterst soortenarme pioniersvegetatie op zilte standplaatsen.
Hoewel dit in strikte zin geen graslandvegetatie is, komt ze binnendijks in de meeste gevallen
wel voor in een mozaïek met graslandvegetaties, waarbij geschikte pioniersplekken ontstaan
bij begrazing door vee (trapgaten). De idee bestaat dat de kenmerkende soort zeekraal van dit
verbond een andere soort is in de binnendijkse zilte graslanden (kortarige zeekraal Salicornia
europaea) dan op buitendijkse slikken (langarige zeekraal Salicornia procumbens) al lijkt de
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taxonomische discussie nog niet definitief beslecht. Beide taxa worden vaak niet
onderscheiden.

Figuur 4: Mozaïek van vegetaties van het Zeekraalverbond (rode kleur) en het verbond van Engels gras (associatie van zilte rus‐
groene kleur) in de Dudzeelse polder (Zeebrugge).

Een tweede verbond is het Gewoon Kweldergrasverbond. Hoewel Gewoon Kweldergras
(Puccinellia maritima) een typische soort is voor het buitendijkse lage schor waar ze vaak
dominant is, kan ze ook binnendijks voorkomen, waarschijnlijk vooral op de meest brakke, of
meest recent ingepolderde gebieden. Ze maakt er deel uit van een zeer soortenarme
(pioniers)vegetatie. In Vlaanderen is dit verbond en zijn kensoort binnendijks bijzonder
zeldzaam.
Het Stomp Kweldergrasverbond is een van de meest algemene binnendijkse
vertegenwoordigers van zilte graslanden. Er worden in Vlaanderen drie associaties
onderscheiden, elke volgens een andere soort kweldergras: de associatie van Stomp
kweldergras, de associatie van Bleek kweldergras en de associatie van Blauw kweldergras. Al
deze associaties treden op waar er een zoetwater invloed is in een eerder mild brakke (Stomp
en Bleek Kweldergras) tot zoute (Blauw kweldergras) omgeving, of op plaatsen in zilt grasland
waar zoet water stagneert, of op plaatsen waar brak water maar tijdelijk de wortelzone van de
vegetatie bereikt en die ’s zomers sterk kunnen uitdrogen. Dat alles maakt dat dit verbond, en
vooral de Stomp Kweldergras associatie een ruimere verspreiding heeft dan de andere
verbondstypes. Vaak treedt ze tijdelijk op langs droogvallende laantjes, of bij bodemverstoring
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Tabel 1: Syntaxonomie (verbonden, associaties, rompgemeenschappen) van zilte graslanden in Vlaanderen (Zwaenepoel et al.
2002) met vermelding van de bijbehorende kensoorten.

Syntaxonomie
kentaxa
klein schorrenkruid (Suaeda maritima)
Het Zeekraalverbond (Thero‐Salicornion Braun‐Blanquet 1933
em. Tüxen et Oberdorfer 1958)
kortarige zeekraal (Salicornia europaea)
1. Associatie van Kortarige zeekraal (Salicornietum
brachystachyae Christiansen 1995)
gewoon kweldergras (Puccinellia maritima)
Het Gewoon kweldergras‐verbond (Puccinellion maritimae
roodwier Bostrychia scorpioides
Tüxen 1937)
1. Associatie van Gewoon kweldergras (Puccinellietum maritimae gewoon kweldergras (Puccinellia maritima)
Christiansen 1927).
zilte schijnspurrie (Spergularia marina) en
Het Stomp kweldergras‐verbond (Puccinellio‐Spergularion
stomp kweldergras (Puccinellia distans)
salinae Beeftink 1965)
stomp kweldergras (Puccinellia distans) en
1. Associatie van Stomp kweldergras (Puccinellietum distantis
beursjesganzevoet (Chenopodium
Feekes 1943)
2. Associatie van Blauw kweldergras (Puccinellietum fasciculatae
Beeftink 1965)
3. Associatie van Bleek kweldergras (Puccinellietum capillaris
Beeftink 1965)
RG Spergularia marina‐[Puccinellietum distantis/Lolio‐
Potentillion]
Het Verbond van Engels gras (Armerion maritimae Braun‐
Blanquet et De Leeuw 1936)
1. Associatie van Zilte rus (Juncetum gerardii Warming ex
Nordhagen 1923)
RG Fioringras‐[Juncetum gerardii/Lolio‐Potentillion]
RG Zilte rus‐[Juncetum gerardii/Lolio‐Potentillion]
Het Zilverschoonverbond (Lolio‐Potentillion Tüxen 1947)

1. Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino‐
Agrostietum stolini‐feroe Konczak 1968).
2. Associatie van Platte rus (Juncetum compressi). Subassociatie
scirpetosum maritimae

chenopodioides)
blauw kweldergras (Puccinellia fasciculata)
bleek kweldergras (Puccinellia capillaris),
afwezigheid van riet (Phragmites australis)
differentieert t.o.v. andere associaties
(dominantie van) zilte schijnspurrie
(Spergularia maritima)

melkkruid (Glaux maritima), zilte rus (Juncus
gerardii) en kwelderzegge (Carex extensa)
zilte rus (Juncus gerardii) (preferent)

fioringras (Agrostis stolonifera), geknikte
vossenstaart (Alopecurus geniculatus),
zilverschoon (Potentilla anserina), krulzuring
(Rumex crispus), valse voszegge (Carex
cuprina), ruige zegge (Carex hirta), zeegroene
rus (Juncus inflexus), smalle rolklaver (Lotus
cornciculatus) en behaarde boterbloem
(Ranunculus sardous)
aardbeiklaver (Trifolium fragiferum)
moeraszoutgras (Triglochin palustris), slanke
waterbies (Eleocharis uniglumis)
platte rus (Juncus compressus), zeebies
(Scirpus maritima), soorten van het verbond
van Stomp kweldergras en Engels gras

(begrazing, grondwerken, …). Kenmerkende soorten voor het verbond zijn stomp kweldergras
en zilte schijnspurrie. Sinds enige tijd breiden deze twee plantensoorten zich ook in het
binnenland sterk uit waar ze deel gaan uitmaken van wegbermvegetaties, als gevolg van s‘
winters pekelen of met zout bestrooien van autowegen. Deze wegbermvegetaties, net als veel
van de verstoringsgemeenschappen van het Stomp kweldergrasverbond, zijn in feite
rompgemeenschappen van het Spergularia salina‐[Puccinellietum distantis/Lolio‐Potentillion]
en het is enigszins discutabel om deze onder zilte graslanden onder te brengen. De associatie
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van Stomp en Bleek kweldergras worden zowel binnen als buitendijks aangetroffen; de
associatie van Blauw kweldergras is vrijwel uitsluitend beperkt tot binnendijkse zilte
graslanden.
Het verbond van Engels gras is een voornamelijk buitendijks vegetatietype, waarvan één
associatie abundant binnendijks voorkomt: de associatie van Zilte rus. Relevante kensoorten
voor Vlaanderen zijn zilte rus (Juncus gerardii) en melkkruid (Glaux maritima). De meeste van
onze zilte graslanden van de Zilte rus associatie komen voor in weilanden in een mix met meer
productieve graslandtypes van het Zilverschoonverbond. Slechts een fractie bestaat uit
aaneengesloten goed ontwikkelde zilte vegetaties.
Onder het Zilverschoonverbond vallen een aantal vegetatietypes, die voorkomen in het
overgangsgebied tussen zoet en brak. Vaak betreffen het ontzilte(nde) zilte graslanden waarin
een aantal zilt graslandsoorten na‐ijlen en die aangerijkt zijn met soorten uit het
Zilverschoonverbond, maar hiertoe behoren ook de hoger gelegen kreekruggen waar de zilte
kwel slechts sporadisch de wortelzone bereikt. Een aantal zogeheten “zilte” soorten kent een
optimum binnen associaties van het Zilverschoonverbond (bijvoorbeeld zilte zegge Carex
distans). De meest relevante associaties zijn de associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
(Triglochino‐Agrostietum stoliniferae Konczak 1968) met als kensoorten moeraszoutgras,
slanke waterbies en aardbeiklaver, de associatie van Platte rus (Juncetum compressi), met als
enige kensoort platte rus, meerbepaald de subassociatie scirpetosum maritimae,
gedifferentieerd door zeebies en een hele reeks zilte soorten met lage presentie namelijk
stomp kweldergras, zilte rus, zilte schijnspurrie, gerande schijnspurrie, melkkruid en zeeaster,
en ten slotte de associatie van Zilte zegge (Caricetum distantis) met als kensoorten zilte zegge,
valse voszegge, zeegroene rus, madeliefje (Bellis perennis), kamgras (Cynosurus cristatus) en
watermunt (Mentha aquatica).

4.2.2

Biologische waarderingskaart

Op de biologische waarderingskaart worden zilte graslanden doorgaans gekarteerd als een
complex van graslandtypes met da of k(da) omdat er dezelfde indicatieve soorten als in zilte
schorren (da) voorkomen. Er werd daar tot voor kort vrij liberaal mee aan de slag gegaan,
waarbij de beperkte aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers al aanleiding gaf tot dit
type. De oppervlakte voor Vlaanderen volgens deze benadering wordt geschat op 650 ha
(Vriens et al. 2011), maar daarbij wordt de volledige oppervlakte van de gekarteerde percelen
geteld en niet alleen de zilte delen. De werkelijke omvang van het zilt grasland areaal werd
lang geschat op 30% van deze oppervlakte (volgens vaste verdeelsleutel) of een oppervlakte
van 195 ha. Heel recent voerde INBO een gedetailleerde inventaris uit van het zilte graslanden
areaal. Op basis van dat onderzoek (Feys et al. 2015) werd voor de kust en het Meetjesland
een areaal berekend van 122 ha aan zilte graslanden, en 17 ha aan zilte pionierssituaties.
Toepassing van de LSVI criteria leert dat 53% van deze oppervlakte Habitattype 1330_hpr in
een gedegradeerde toestand verkeert (T'Jollyn et al. 2009). Deze cijfers zijn voor Vlaanderen
volledig, op het gebied Putten Weiden na.

4.2.3

NATURA 2000

Enkel de zilte delen van de binnendijkse zilte graslanden volgens de BWK behoren tot een
NATURA2000 habitattype. Er zijn twee habitattypes relevant. Deze zijn in de eerste plaats
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H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik‐ en zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten. Er wordt een onderscheid gemaakt met de buitendijkse variant door
het benoemen van subtype binnendijks gelegen zeekraalvegetaties (1310_pol). Dit type is in
Vlaanderen zeer zeldzaam en eerder efemeer, al komt Salicornia soms in hoge presentie voor
in sterk vertrappelde terreinen. Omdat ze hier in een mix staat met andere zilte vegetaties
worden deze percelen gerekend tot het tweede habitattype: H1330 Atlantische schorren
(Glauco‐Puccinellietalia maritimae). Ook hier wordt een binnendijks subtype onderscheiden
namelijk de binnendijkse zilte vegetaties (1330_hpr).

Figuur 5: Verspreiding en abundantie van binnendijkse zilt graslanden volgens de biologische waarderingskaart (Vriens et al. 2011).

4.3

Voorkomen

De verspreiding van binnendijks zilt grasland in Vlaanderen (bij uitbreiding België) is
weergegeven in Figuur 5. Er worden drie kerngebieden onderscheiden: de oostkustpolders,
het Oost‐Vlaams krekengebied en de Antwerpse linkeroever. Grote aaneengesloten zilte
graslanden zijn bijzonder schaars. Uitzonderingen zijn de Achterhaven van Zeebrugge, de
Uitkerkse polder en het gebied “Putten Weiden” bij Antwerpen. Door natuurinrichting zijn ook
bij ’t Pompje te Oudenburg aanzienlijke oppervlaktes zilte graslanden in ontwikkeling.
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5

Zilt graslandexperiment

Hieronder volgt een uitvoerige beschrijving van de opzet en de resultaten van het zilt
graslandexperiment. De bespreking van de resultaten volgt pas in hoofdstuk 8, omdat voor de
interpretatie van de resultaten ook gegevens nodig zijn over kieming van de zaden van zilte
planten (hoofdstuk 6) en van de abiotiek van de proefvelden (hoofdstuk 7).

5.1

Materiaal en methoden

5.1.1

De proefterreinen

Het zilt graslandexperiment is een experiment dat in open lucht, onder natuurlijke
omstandigheden de ontwikkeling van zilt grasland wil opvolgen. Daartoe werden terreinen
geselecteerd die moesten voldoen aan volgende twee eisen.
1. Het zilt graslandexperiment moet in vergelijkbare omstandigheden verlopen als een
natuurontwikkeling van zilt grasland. Daarbij wordt steeds gestart vanuit een kaal,
afgegraven substraat. Bijvoorbeeld, voor de compensatie van het zilt grasland Putten
Weiden werd een gebied aangeduid in de Nieuw‐Arenbergpolder waar het maaiveld
met gemiddeld meer dan een meter moet verlaagd worden om te voldoen aan de
abiotische eisen voor zilt grasland.
2. De terreinen moeten abiotisch voldoen om aanleiding te kunnen geven tot zilt
grasland. Dit betekent dat er minstens periodiek brak of zout grondwater moet
aanwezig zijn in het bereik van de wortelzone van zilte planten, en dat de hydrologie
(amplitude, GVG, overstromingsduur,…) van het terrein valt binnen de geschikte range
van zilte graslanden.
Op de Antwerpse linkeroever werden twee proefterreinen ingericht in functie van het zilt
graslandexperiment. Deze zijn gelegen op eigendommen van de Vlaamse overheid.

Figuur 6: Situering van de proefterreinen NABP en PUWS op de linkeroever van de Schelde bij Antwerpen. In rood is het
oorspronggebied van translocatiemateriaal “Putten Weiden“ aangeduid (zie verder). De ecoregio van de polders is
lichtgroen gekleurd.
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Een eerste gebied werd gekozen in de Nieuw‐Arenbergpolder (Kieldrecht, Beveren‐Waas),
meerbepaald in de zone aangeduid voor het compensatiegebied voor Putten Weiden (Nieuw‐
Arenberg fase 1). Het proefterrein ligt besloten in de zuidwestelijke hoek van het kruispunt
tussen de Muggenhoek en de Oude Sluisstraat. Het landgebruik van het perceel op het
ogenblik van inrichting was weiland. Omdat deze polder relatief hoog ligt, was het nodig om
het terrein gemiddeld meer dan een halve meter diep af te graven. Een belangrijk voordeel
van de keuze voor deze locatie als proefterrein is dat het voor een kleinschalige testcase kan
doorgaan van het latere compensatiegebied op deze locatie. Naar het proefterrein van de
Nieuw‐Arenbergpolder wordt hierna verwezen als “proefterrein NABP”.
Een tweede proefterrein werd gekozen in het noordelijk deel van de bestaande
natuurcompensatie “Putten‐West”. Deze terreinen in eigendom van het Vlaams Gewest en
beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zijn ingericht in de periode 2006‐2007
voor het halen van de SBZ‐V doelstellingen na inname van terreinen voor het Deurganckdok. In
dit voormalig agrarisch terrein is de bouwvoor afgegraven om tot bloemrijke graslanden voor
weidevogels te komen. Er is ook een zoetwaterkreek aangelegd. Het proefterrein sluit aan de
noordoostelijke zijde aan bij deze kreek. Omdat deze polder lager ligt, en omdat eerder de
bouwvoor al afgegraven werd, is er minder diep gegraven voor de aanleg van dit terrein in
vergelijking met proefterrein NABP. Naar het proefterrein nabij Putten‐West wordt hierna
verwezen als “proefterrein PUWS”.
Tabel 2: Algemene beschrijvende parameters van de proefterreinen.

Proefterrein
oppervlakte (ha)
Hoogteverschil trappen (m)
Hoogte trap Hoog (m ASL)
Hoogte trap Midden
(m ASL)
Hoogte trap Laag (m ASL)

NABP
1,06
0,3
1,95
1,65

PUWS
1,18
0,2
2,06
1,86

DUD
2,12
0,13
2,63

OUD
1,63
0,22
1,67

1,35

1,66

2,76

1,89

Voor beide proefterreinen werd de afgraafdiepte bepaald op basis van meerjarige
peilbuisgegevens van peilbuizen in situ. Het vlakke gedeelte van beide terreinen werd
aangelegd in drie hoogtetrappen (Figuur 7, Figuur 8, Tabel 2). Dit is onderdeel van de
experimentele behandelingen, waarbij het effect van afgraafdiepte, en van de specifieke
hydrologie die vanuit iedere afgraafdiepte voortvloeit, op de ontwikkeling van zilt grasland kan
worden opgevolgd (zie verder onder 5.1.2 Design). De hoogteverschillen voor de terreinen zijn
verschillend, in functie van de lokale hydrologische amplitude. De vormgeving van proefterrein
NABP is een rechthoek; voor proefterrein PUWS werd gekozen voor een minder strakke
inrichting en zo een landschappelijk betere inpassing, omdat dit terrein na het experiment in
zijn huidige vorm verder blijft bestaan. Op beide terreinen overschrijdt de oppervlakte van het
vlakke gedeelte waarop het experiment uitgevoerd wordt net 1 ha. De werkelijk afgegraven
oppervlakte is vooral bij proefterrein NABP groter om een geleidelijke overgang te creëren
tussen het proefterrein en het omliggende, hoger gelegen weiland, zodat vee gemakkelijk op
het proefterrein kan. Ook op proefterrein NABP werd een gracht rondom voorzien om
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afvloeiend regenwater uit de omgeving af te vangen. Satellietbeelden van proefterrein NABP
en PUWS met aanduidingen van de hoogtetrappen staan in Figuur 7 en Figuur 8.

Figuur 7: Satellietbeeld (zomer 2012) van proefterrein NABP met aanduiding van de drie hoogtetrappen (Hoog‐>laag : donker‐>
licht)

Figuur 8: Satellietbeeld (zomer 2012) van proefterrein PUWS met aanduiding van de drie hoogtetrappen (Hoog‐>laag : donker‐>
licht)
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Omdat de problematiek van het ontwikkelen van zilte graslanden op voormalige
landbouwgrond zich niet enkel op de Antwerpse linkeroever stelt en omdat hier een aantal
andere, zeer bijzondere zilte graslandassociaties voorkomen, is beslist het zilt
graslandexperiment uit te breiden naar de kustregio. Binnen de zoekzones voor de
natuurcompensatiegebieden voor de verdere uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge
werden in de kustpolders de voorbije jaren verschillende terreinen verworven en ingericht
door de Vlaamse landmaatschappij (VLM). Op een aantal plaatsen kunnen deze inrichtingen
leiden tot de vorming van zilte graslanden. Op basis van voorbereidende veldbezoeken werden
in overleg met VLM en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) twee terreinen gekozen; één
in de Dudzeelse polder in de Achterhaven van Zeebrugge (Dudzele) en één in t’ Pompje te
Oudenburg. Beide terreinen zijn recent ingericht onder andere door het afgraven van de
bouwvoor en de aanleg van laantjes; dit zijn vrij brede, langwerpige, al dan niet tijdelijke
waterhoudende laagtes in het landschap. We maakten gebruik van het bestaande reliëf om
verschillende hoogtes te selecteren voor het experiment. Daartoe werden in de winter van
2013 beide terreinen opgemeten met een RTK‐GPS zodat hoogteprofielen werden bekomen.
Omdat de beschikbare hoogterange en de oppervlaktes per hoogte beperkt waren werden op
de terreinen aan de kust slechts twee hoogtes gekozen.

Figuur 9: Situering van de proefterreinen OUD en DUD aan de Belgische kust. In rood is het oorspronggebied van
translocatiemateriaal in de noordpunt van de Dudzeelse polder aangeduid (zie verder). De ecoregio van de polders
is lichtgroen gekleurd.

De ligging van de twee terreinen wordt getoond in Figuur 9. Figuur 10 toont een detail van de
Dudzeelse polder waarop het proefterrein DUD aangeduid is. Het voormalig landgebruik in dit
deel van de Dudzeelse polder is voornamelijk weiland. Het proefterrein is onderdeel van een
mozaïek van recente natuurinrichtingsgebieden ten oosten van het Boudewijnkanaal in de
Dudzeelse polder en is 2,12 ha groot. Het terrein werd ingericht in 2010. Daarbij werd de
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bouwvoor afgegraven en zijn acht laantjes aangelegd. De twee hoogtes die geselecteerd
werden voor het experiment zijn 2,63m TAW en 2,76m TAW.

Figuur 10: Proefterrein DUD gelegen in de Dudzeelse polder in de Achterhaven van Zeebrugge.

Proefterrein OUD situeert zich aan de noordrand van ’t Pompje ten zuiden van de Kwadeweg
(Oudenburg) en te noorden van het militair domein. Dit natuurinrichtingsgebied van 1,63 ha is
aangelegd in 2009 waarbij de bouwvoor werd verwijderd en er vijf laantjes zijn aangelegd, met
een aantal dwarsverbindingen. De twee gemiddelde hoogtes die geselecteerd werden voor het
experiment zijn 1,67m TAW en 1,89m TAW.
Zowel in DUD als OUD was bij de start van dit project al een vrij uitgebreide pioniersvegetatie
aanwezig. Omdat hierdoor interferentie kan ontstaan met het zilt graslandexperiment
(competitie, lokale zaadaanvoer, …), is besloten om de toplaag van deze terreinen opnieuw
machinaal af te schrapen. Daarbij werd een minimaal grondverzet nagestreefd (afgraafdiepte
ca. 5cm). Deze graafwerken werden uitgevoerd tijdens de tweede helft van de zomer van
2012. Een overzicht van de eigenschappen van beide proefterreinen staat in Tabel 2.
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Figuur 11: Proefterrein OUD gelegen in ’t Pompje in Oudenburg.

5.1.2

Design

De experimentele eenheid waarmee we werkten is de proefplot, een vierkant van 1x1 meter.
Op het terrein werden proefplots aangeduid met twee houten piketten in de overstaande
hoeken van de diagonaal. Elke proefplot is onderhevig aan een combinatie van drie
experimentele behandelingen: translocatiemethode (4), beheer (3) en hoogte (2 of 3). Die
behandelingen moeten toelaten om een antwoord te bieden op de vragen in de
projectdoelstellingen. Om de resultaten statistisch te kunnen onderbouwen is van elke
combinatie van de experimentele behandelingen een aantal replica’s uitgevoerd. Dit zijn
herhaalde identieke combinaties van de bovenstaande behandelingen. Op de proefterreinen
nabij Antwerpen zijn steeds vier replica’s uitgevoerd. Op de proefterreinen NABP en PUWS zijn
dus elke 4x3x3x4=144 proefplots aanwezig. Voor de terreinen aan de kust zijn steeds vijf
replica’s genomen. Omdat hier maar twee hoogtes zijn gebruikt zijn er hier op elk proefterrein
4x3x2x5=120 proefplots. Op alle proefterreinen zijn de proefplots georganiseerd in blocks per
vier translocatiemethodes (een kwartet). De vier proefplots van een kwartet liggen in de vier
hoeken van een vierkant van 4x4 meter, en zijn dus elk minimaal twee meter gescheiden van
een naburige proefplot. Elk kwartet is onderhevig aan één van drie beheermethodes. Op elke
hoogte zijn er evenveel kwartetten per beheermethode (zie Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14,
Figuur 15). De toekenning van een translocatie methode binnen een kwartet gebeurde
random. De ligging van de kwartetten over de proefterreinen is gelijk verspreid volgens de
beschikbare hoogtes. De toekenning van een beheerbehandeling aan een kwartet gebeurde
random, behalve voor begrazing dat aan één zijde van het proefterrein geconcentreerd ligt (zie
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verder). Afgezien van de experimentele plots in de kwartetten, werden ook een aantal extra
plots aangeduid op het terrein. Voor PUWS en NABP zijn dit 18 proefplots, voor OUD en PUWS
zijn er dat 12. Deze proefplots werden verspreid over de proefterreinen aangeduid, tussen de
kwartetten in. De proefplots werden gelijk verdeeld over de twee (kust )of drie (Antwerpen)
hoogtes en over de wel of niet begraasde delen van de proefterreinen. Deze extra proefplots
ondergingen geen actieve translocatiebehandeling (zie verder). De bedoeling van deze
proefplots is om contaminatie‐effecten tussen proefplots onderling in een kwartet na te gaan.
Het aantal proefplots per proefterrein komt daardoor op 162 in NABP en PUWS en 132 in DUD
en OUD of een totaal van 592 proefplots (Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14, Figuur 15).
Hieronder bespreken we elk van de experimentele behandelingen in detail.
5.1.2.1

Translocatiemethode

In het zilt graslandexperiment testten we vier translocatiebehandelingen: translocatie van
zoden (ZO), translocatie van zaden (ZA), translocatie van hooi of maaisel (MA) en geen
translocatie (spontaan; SP). De translocatiebehandelingen zijn op maat uitgewerkt voor de
kust en de Antwerpse linkeroever, respectievelijk.
Voor de Antwerpse linkeroever (NABP, PUWS) is het oorspronggebied van het
translocatiemateriaal het gebied “Putten Weiden” (Figuur 6). Putten Weiden is een ca. 50 ha
grote laagte te Kieldrecht met een uitgesproken microreliëf. Dit landschap draagt de sporen
van historische kreken en veenwinning, waar zilte kwel naar buiten treedt. Het is het laatste
historische binnendijkse zilte grasland op de linkeroever van de Schelde. Over grote
oppervlaktes komen zilte vegetaties voor met een grote afwisseling aan associaties behorende
tot alle zilt graslandverbonden uit Tabel 2 behalve het Gewoon Kweldergrasverbond.
Omdat zilt grasland een brede lading aan vegetatieassociaties dekt (Tabel 1), met erg
verschillende soortensamensteling, is ervoor gekozen om bij translocatie materiaal van twee
verschillende vegetatieassociaties, beide aanwezig in Putten Weiden, over te brengen. Omdat
deze verschillende vegetatietypes voorkomen bij een verschillende lokale hydrologie, wat een
gevolg is van de topografie, biedt dit een breder spectrum aan vestigingsmogelijkheden in het
zilt graslandexperiment, net omdat we hier ook met verschillende hoogtes werken. We
selecteerden enerzijds een vegetatietype behorend tot het verbond van Engels gras –
associatie van zilte rus, met een dominantie aan zilte rus en veel melkkruid, maar met ook een
hoge frequentie maar lage bedekking van schorrenzoutgras en dunstaart (Parapholis strigosa).
Daarnaast werd een vegetatietype gekozen behorend tot het Zilverschoonverbond, met een
relatief hoge frequentie aan aardbeiklaver, zilte zegge en zeebies, maar vooral een hoge
bedekking van de grassen Engels raaigras (Lolium perenne), veldgerst (Hordeum secalinum),
fioringras (Agrostis stolonifera) en kamgras. Fioringras (Agrostis stolonifera) is ook relatief
abundant in het eerste vegetatietype. Het vegetatietype met zilte rus is gemiddeld relatief
lager gelegen dan de vegetatie van het Zilverschoonverbond.
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Figuur 12: Proefplot design van proefterrein NABP. Boven: de translocatiebehandeling. Onder: de beheerbehandeling.
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Figuur 13: Proefplot design van proefterrein PUWS. Boven: de translocatiebehandeling. Onder: de beheerbehandeling.
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Figuur 14: Proefplot design van proefterrein DUD. Boven: de translocatiebehandeling. Onder: de beheerbehandeling.
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Figuur 15: Proefplot design van proefterrein OUD. Boven: de translocatiebehandeling. Onder: de beheerbehandeling.
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Bij de translocatiebehandelingen ZO, ZA en MA werd het translocatie materiaal steeds
samengesteld uit één helft van de associatie van zilte rus, en één helft van het
Zilverschoonverbond. Bovendien werd de translocatiebehandeling naar oppervlakte
gestandaardiseerd over alle behandelingen heen: de hoeveelheid getransloceerde materiaal
was steeds proportioneel tot (het gemiddelde van) 1m² in het gebied van oorsprong (Putten
Weiden) (Figuur 16).
Voor de kustgebieden DUD en OUD is het oorspronggebied van het translocatiemateriaal het
smalle, noordelijke deel van de Dudzeelse polder tegen het Boudewijnkanaal aan (Figuur 9).
Dit terrein is een huiswei bij een oude hoeve waarop jaarrond begrazing plaats vindt met
runderen en schapen. Dit terrein staat bekend als de grootste groeiplaats van blauw
kweldergras in België. Er is een quasi volledige bedekking door halofiele planten, met zilte rus
en dunstaart dominant in de iets hogere, grazige stukken, en in laagtes, trapgaten en
opengetrapte bodem zeer veel kortarige zeekraal, klein schorrenkruid, blauw en stomp
kweldergras, etc… Doordat hier verschillende vegetatieassociaties op natuurlijke wijze vrij
homogeen door elkaar voorkomen kon het translocatiemateriaal op één plaats verzameld
worden en op verschillende hoogtes in DUD en OUD worden ingebracht (Figuur 16).

Figuur 16: Schema van de samenstellingswijze van translocatiebehandelingen voor de proefterreinen nabij Antwerpen (boven) en
aan de kust (onder). Centraal staan de drie handelingen opgesomd die nodig zijn voor het verzamelen van
materiaal voor de drie actieve translocatiebehandelingen.
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Zodentranslocatie (ZO)
Het verzamelen van de zoden gebeurde met een steekschup. Zoden met een dikte van 10‐15
cm en gemiddelde afmeting van 35x35 cm werden gestoken in Putten Weiden tijdens april
2012 en onmiddellijk getransloceerd naar NABP en PUWS. Aan de kust werden zoden gestoken
in het noordelijk deel van de Dudzeelse polder in november 2012 en onmiddellijk
getransloceerd naar DUD en OUD. De zoden werden gehermodelleerd tot ze in elkaar pasten
en een gesloten vegetatiemat vormden. In NABP en PUWS, waar zoden van verschillende
vegetatieassociaties gecombineerd werden, werden deze in mozaïek gelegd zodat ze min of
meer gelijk verspreid over de proefplot voorkwamen. Op de proefterreinen werden de
proefplots van de zodentranslocatie behandeling vooraf uitgegraven waardoor de zoden op
maaiveldniveau kwamen te liggen.

Maaiseltranslocatie (MA)
Maaisel werd verzameld door met een grasschaar de vegetatie af te knippen op 2‐5 cm boven
de bodem. De zones waarin vegetatie verzameld werd, werden bij het begin van het
groeiseizoen afgerasterd zodat ze niet begraasd werden. In de Dudzeelse polder werden
daarna in deze zones plots aangeduid van 1x1 m. Deze plots werden genummerd, en van elke
plot werd voor het afknippen van de vegetatie een vegetatieopname gemaakt, waarbij voor
elke hogere plantensoort een bedekking geschat werd en het aantal zaaddragende organen
geteld werd. Voor Putten Weiden verschilde de werkwijze voor volgende stappen. Er werden
twee verschillende zones afgerasterd, in twee verschillende vegetatietypes en er werden plots
aangeduid van 1x0,5 m.
Voor beide oorspronggebieden werd het afgeknipte materiaal verzameld in genummerde
plastic zakken. Omdat de proefterreinen ’s winters soms kort tot vrij lang onder water komen
te staan, werd het maaisel gedroogd en vervolgens bewaard op een hooizolder in Kieldrecht
tot de volgende lente (Figuur 17). De translocatie van maaisel (start van de behandeling)
gebeurde nadat de waterstanden voldoende gezakt waren tijdens half april – half mei 2013.
Voordat de translocatie gebeurde werd elk hooipakketje apart gewogen met een
keukenbalans. De translocatie verliep volgens het schema in Figuur 16. Om er voor te zorgen
dat het maaisel op de proefplot bleef liggen, werd het gefixeerd met Hexanet ® gaas en vier
metalen piketten (Figuur 17). Vooraleer het maaisel op de proefplot werd gelegd, werd de
bodem licht open gemaakt met een handhark. Dit open harken was onderdeel van de
zadentranslocatie (zie verder), maar werd om artefacten te vermijden toegepast in alle
behandelingen behalve de zodentranslocatie.
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Figuur 17: Het verzamelde maaisel werd gedroogd op een hooizolder (links). Op de proefterreinen werd het gefixeerd met gaas
(rechts).

Zadentranslocatie (ZA)
De behandeling “transloceren van zaden”wil bestuderen of het transloceren van een aantal
geselecteerde plantensoorten een instrument kan zijn om het succes van hun translocatie te
verhogen. De eerste stap was daarom de selectie van enkele kenmerkende zilte
graslandsoorten per oorspronggebied. De selectie gebeurde in samenspraak met lokale
terreinverantwoordelijken of gebiedsexperts en omvat een aantal prioritair wenselijke soorten
in zilte graslanden die we vinden in de oorspronggebieden. We selecteerden zes doelsoorten
in Putten Weiden en vier soorten voor de Dudzeelse polder (zie Tabel 3). Zaden van deze
soorten werden verzameld op dezelfde afgerasterde zones en in dezelfde periode als het
maaisel. Het aantal zaden dat getransloceerd werd per soort, werd gebaseerd op het aantal
zaden dat gemiddeld aanwezig is op 1m² in de plots waar maaisel verzameld werd. Dit aantal
werd bepaald door het gemiddelde te nemen van het aantal zaaddragende organen in de plots
waar maaisel werd verzameld, en voor elk van deze organen (aren, bloemhoofdjes,…) te tellen
hoeveel zaden er per orgaan aanwezig waren. Voor Putten Weiden werden een gemiddelde
genomen van de twee vegetatieassociaties. Van de plantendelen van de doelsoorten
verzameld voor de zaden translocatie, werden zaden uitgetrieerd en in groepjes van het
gewenst aantal gegroepeerd. Daarna werden op basis hiervan zaadmengsels gemaakt per
proefplot. Uitzondering hierop waren kortarige zeekraal en zilte rus. Hiervan werden wel op
een steekproef zaadaantallen per zaaddragend orgaan bepaald, maar omdat de zaadaantallen
zo hoog liggen, werden de zaden niet uit de organen getrieerd. Er werd daarom een gemiddeld
aantal zaden per zaaddragend orgaan berekend, en vervolgens een aangepast aantal
zaaddragende organen aan het zaadmengsel toegevoegd. Deze zaadmengsels werden
gelijktijdig getransloceerd met de maaisel translocatie. Om de kans dat de zaden op de
proefplot blijven te vergroten, werd de bodem op de proefplot eerst licht open gemaakt met
een handhark. Vervolgens werden de zaden gelijk overheen de hele proefplot uitgestrooid,
waarna de bodem licht werd aangedrukt met een vlakke plastic plaat.
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Tabel 3: Overzicht van de doelsoorten bij de zaadtranslocatie behandeling per bronpopulatie. Voor elke soort en elke
bronpopulatie wordt de gemiddelde bedekking en range van bedekkingsgraad van de soort in de bronvegetatie
gegeven (Gemiddelde Bedekking % (range %), de gemiddelde zaaddensiteit (Gemiddeld # zaden/m²) en het aantal
zaden dat aan een zaadmengsel werd toegevoegd (# in zaadmengsel). * zaden zijn niet individueel geteld;
aantallen zijn gebaseerd op gemiddeldes van aantal vruchten en gemiddeld aantal zaden per vrucht. Voor Putten
Weiden is een hypothetische vegetatie die bestaat uit twee vegetatietypes genomen (zie Figuur 16).

Soortnaam

Species name

Gemiddelde
Bedekking % (range
%)

Gemiddeld
# zaden/m²

# zaden in
zaadmengsel

Putten Weiden (oorsprong Antwerpse linkeroever)
Aardbeiklaver

Trifolium fragiferum

0.55 (0‐7)

125,54

60

Dunstaart

Parapholis strigosa

0.27 (0‐5)

17,04

9

melkkruid

Glaux maritima

13.52 (0‐60)

70,96

35

Schorrezoutgras

Triglochin maritimum

18,94 (0‐73)

4630,00

2300

Zilte zegge

Carex distans

1.76 (0‐52)

297,42

150

zilte rus

Juncus gerardi

43.02 (7‐92)

68160,00*

70000*

Dudzeelse Polder noord (oorsprong kust)
Blauw
kweldergras

Puccinellia fasciculata

5.68 (2‐17)

14,76

15

Dunstaart

Parapholis strigosa

15.16 (0‐70)

36

40

Klein
schorrekruid

Suaeda maritima

3.83 (0‐15)

398,33

400

Kortarige
zeekraal

Salicornia brachystachya

18.17 (3‐39)

50500*

50500*

Niets doen
In de “nietsdoen” translocatie behandeling werd geen materiaal getransloceerd. Om
artefacten te vermijden ten gevolge van de behandelingen in de andere
translocatiebehandelingen is de bodem licht open geharkt en vervolgens licht aangedrukt.
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5.1.2.2

Beheerbehandelingen

In het zilt graslandexperiment zoeken we ook een antwoord op de vraag welk type
terreinbeheer het meest geschikt is bij het tot stand komen van een zilt grasland. We
vergelijken daarbij drie types van beheer: 1/ graasbeheer door runderen, 2/ maaibeheer en 3/
nietsdoen beheer. Beheer behandelingen werden geïmplementeerd op het niveau van de
proefplotkwartetten. De graasbeheer behandeling werd bekomen door middel van exclosures.
Doordat alle proefterreinen onderdeel zijn van een weiland met weidevogeldoelstellingen of
een botanisch beheer, zijn de proefplots buiten de exclosure onderhevig aan graasbeheer
(Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14, Figuur 15). De proefplots binnen de exclosure zijn ofwel
gemaaid ofwel niet beheerd. Bij maaibeheer werd het maaisel afgevoerd. De proefplots van de
maaibehandeling zijn handmatig gemaaid, omdat op die manier er minder kans is dat er
materiaal uitgewisseld wordt tussen de proefplots. Het begrazen van de plots gebeurde in de
periode juni‐november. Het maaien van de plots gebeurde in oktober.

5.1.2.3

Hoogtes

Voor een overzicht van de verschillende hoogtes per proefterrein verwijzen we naar Tabel 2.
Voor de verschillen in hydrologie per hoogte verwijzen we naar het hoofdstuk 7 Abiotische
gegevens van zilte graslanden).

5.1.3

Gegevensverzameling en ‐beheer

De proefplots op alle proefterreinen werden jaarlijks gemonitord tijdens augustus‐begin
september (NABP en PUWS) en begin september‐half oktober (DUD en OUD). Van elke
proefplot werd een uitgebreide vegetatieopname gemaakt. Dit houdt in dat voor elke hogere
plantensoort de bedekking geschat werd (%), het aantal voortplantingsorganen geteld werd
(zaadstengels, bloemstengels, peulen,…. – op maat van de soort) en de gemiddelde hoogte en
de maximale hoogte geschat werd. Ook het percentage onbegroeide oppervlakte werd
geschat. Het eerste jaar waarin zaden en maaisel getransloceerd werden, is voor de proefplots
van de MA en ZA behandeling het aantal kiemplanten van de doelsoorten geteld. Dit was
echter niet mogelijk voor kortarige zeekraal, dunstaart en zilte rus, waarvoor enkel schattingen
van de bedekking konden gemaakt worden. De opnamegegevens werden nadien ingevoerd in
een relationele databank (Access bestand, Figuur 18). Op het einde van het experiment telde
de tabel Rslt_OPNAMES waarin voor elke proefplot de gegevens van elke aanwezige
plantensoort bewaard worden 15906 records.
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Figuur 18: Schema van de structuur van de database waarin de vegetatieopnames van het zilt graslandexperiment bewaard
worden.

Voor de opvolging van abiotiek op de proefterreinen verwijzen we naar hoofdstuk 7 Abiotische
gegevens van zilte graslanden.

5.1.4

Statistiek

De effecten van de experimentele behandelingen op de bedekkingen van alle planten en van
zilte plantensoorten werden geanalyseerd met General Linear Mixed Models (GLMM).
Bedekking werd daarbij logit() getransformeerd. We gebruikten Plotcode als “subject
identifier” om de afhankelijkheid tussen de herhaalde opnames van dezelfde plot in rekening
te brengen.
De effecten van onze behandelingen op de samenstelling van de vegetatiegemeenschap
werden geanalyseerd aan de hand van redundantieanalyse (RDA) en Principal Response
curves. De soortspecifieke bedekkingen werden daarvoor Hellinger() getransformeerd.
De resultaten van het labo‐kiemingsexperiment, en van de kieming van zaden in de ZA en MA
behandeling op proefterreinen NABP en PUWS werden geanalyseerd met Generalized Linear
Models (GLZM). Daarbij werd het kiemen van zaad als een “success” of “failure” behandeld
zodat we een (quasi)binomiale error structuur gebruikten. De experimentele behandelingen
werden als “fixed” factors behandeld.

5.2

Resultaten

Omdat de experimenten aan de kust en bij Antwerpen elk een ander vegetatietype
bestuderen, met verschillende ecologische eisen worden de resultaten hierna telkens apart
besproken voor deze twee gebieden.

www.inbo.be

INBO.R.2016.11491582

49

5.2.1

Proefterreinen NABP en PUWS

5.2.1.1

Translocatie

Bedekking
De vorming van een plantengemeenschap tot een gesloten vegetatie startende van een kale
bodem nam in NABP en PUWS meerdere jaren in beslag, en was nog niet voor alle
behandelingen beëindigd. In Figuur 19 is de toename van de bedekking overheen de jaren te
zien voor de verschillende translocatiebehandelingen.

Figuur 19: Boxplots van de totale bedekking met hogere planten voor de proefterreinen NABP en PUWS voor de vier
translocatiebehandelingen.

Voor alle behandelingen behalve de zodentranslocatie nam de vegetatiebedekking elk jaar toe.
In de zodentranslocatie lag de bedekking van bij de aanvang op >100% (gesloten vegetatie) en
dat veranderde nauwelijks in de daarop volgende jaren. Voor de maaiseltranslocatie bereikten
we een vrijwel gesloten vegetatie in de meeste plots na drie jaren. De maaiseltranslocatie had
daarmee een significant hogere bedekking dan de zadentranslocatie en spontane ontwikkeling
(p<0.01). Voor de zadentranslocatie (ZA) en de spontane ontwikkeling (SP) was na drie jaren de
mediane bedekking nog slechts 35%‐75%. De zadentranslocatie en spontane ontwikkeling
verschilden onderling niet in bedekking na drie jaren. Deze vegetaties zullen waarschijnlijk nog
één of enkele jaren nodig hebben vooraleer ze zich sluiten.
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Wanneer we de bedekking vergelijken tussen de proefplots van de spontane ontwikkeling en
de extra controleplots, dan vinden we geen significante verschillen in bedekking na drie jaren
(p=0.23).
We kunnen de bovenstaande analyses herhalen voor enkel de zilte planten. Daarvoor
selecteerden we de planten met een Ellenbergwaarde saliniteit (S) >4. Bij lagere waarden van S
(bv criteria: S >3), werden ook een aantal plantensoorten van zilte graslanden, zoals smalle
rolklaver (Lotus corniculatus subsp. tenuis) of waterpunge (Samolus valerandi) geselecteerd,
die ook vaak in ontzilte gebieden voorkomen, wat in onze opinie een vertekend beeld gaf van
de ontwikkeling van de vegetatie naar een referentie zilt grasland zoals in Putten Weiden. De
selectie zilte planten betreft een groep van 11 hogere planten, die op de proefterreinen NABP
en PUWS zijn aangetroffen: zulte Aster tripolium, zilte zegge Carex distans, goudknopje Cotula
coronopifolia, melkkruid Glaux maritima, zilte rus Juncus gerardii, dunstaart Parapholis
strigosa, stomp kweldergras Puccinellia distans, gewoon kweldergras Puccinellia maritima,
kortarige zeekraal Salicornia europaea, zilte schijnspurrie Spergularia marina en
schorrenzoutgras Triglochin maritima. In Figuur 20 staan de bedekkingen voor de verschillende
combinaties van translocatiebehandeling, jaar en proefterrein.

Figuur 20: Boxplots van de totale bedekking met zilte planten (Ellenberg S > 4) voor de proefterreinen NABP en PUWS voor de vier
translocatiebehandelingen.

De bedekking met zilte planten in de zodentranslocatie in NABP behandeling bedraagt
ongeveer 50% en veranderde niet significant overheen de jaren. Dit percentage komt overeen
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met de bedekking door de geselecteerde zilte planten in Putten Weiden, de samenstelling van
de proefplots uit twee vegetatietypes in acht genomen (gegevens niet getoond). In Putten
West is de bedekking in de zodentranslocatie significant lager (p=0.004), wat te maken heeft
met hoogte‐specifieke overleving van de vegetatie (zie verder onder 5.2.3 Hoogte), waar we
hier niet verder op in gaan. De bedekking met zilte planten is aanzienlijk lager in de andere
behandelingen, ook na 3 jaar ontwikkeling. Voor NABP is gemiddelde bedekking in de
zadentranslocatie na drie jaar 17%, en bij de maaiselbehandeling en spontane ontwikkeling
8%. Voor proefterrein PUWS bedragen deze 7%, 3% en 4%. De bedekking met zilte planten van
de maalseltranslocatie verschilde na drie jaar niet significant van de spontane ontwikkeling
(p=0.16), maar de zadentranslocatie wel (p<0.001). Bovendien was de bedekking met zilte
planten significant hoger in de zadentranslocatie dan in de maaiseltranslocatie.
We kunnen ten slotte de analyses herhalen voor enkel die zilte soorten die we getransloceerd
hebben in de zadentranslocatiebehandeling. Omdat we gemiddeld evenveel zaden hebben
geïntroduceerd van deze soorten in proefplots van de ZA en MA behandeling, zijn de
resultaten rechtstreeks vergelijkbaar. De patronen hier zijn duidelijk verschillend van de
hierboven bestudeerde, ruimere groep zilte planten. Zo hebben zowel de maaisel‐ als de
zadentranslocatie proefplots een significant hogere bedekking aan de zes getransloceerde zilte
plantensoorten na drie jaar dan de spontaan ontwikkelde proefplots (p<0,001). In beide
analyses benadert de interactieterm met proefterrein de significantiedrempel (p=0,053;
p=0,056). Niet alleen zijn de absolute bedekkingen sterk verschillend tussen de proefterreinen
(NABP>>PUWS), ook de verschillen in bedekking tussen ZA>MA>SP vertonen een tendens om
meer uitgesproken te zijn in NABP dan in PUWS. Ook opvallend is het patroon bij de
zodentranslocatie. De bedekkingen voor PUWS zijn gemiddeld een pak lager dan in NABP
(p<0.001), maar de evolutie in bedekking doorheen de tijd verschilt niet significant (p=0.92). In
PUWS is er een sterke interactie met hoogtetrap, maar dit wordt besproken onder 5.1.2.3
Hoogtes.
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Figuur 21: Boxplots van de totale bedekking met zilte planten die we transloceerden in de zadenbehandeling voor de
proefterreinen NABP en PUWS voor de vier translocatiebehandelingen.

Soortensamenstelling
We kunnen kijken hoe de samenstelling van de plantengemeenschap in de proefplots
veranderde doorheen de jaren, en onder invloed van de verschillende behandelingen. De grijze
horizontale nullijn in de figuren is de referentie. Als referentie (REF) namen we hier de
vegetatiesamenstelling van de ZO translocatiebehandeling, en we stellen dat deze
onveranderd blijft doorheen de jaren. Op Figuur 22 zien we dat de ZO behandeling geleidelijk
afwijkt van de REF, en meer gelijkend wordt met de andere translocatiebehandelingen. De
proefplots van alle andere behandelingen zijn nog steeds erg verschillend van de REF en
convergeren overheen de tijd. De MA en ZA behandeling vertonen de grootste gelijkenis met
de REF, de SP en SPX minder. Op de rechter Y‐as staan de soorten aangeduid die de grootste
scores vertonen langsheen de verticale as. Dit zijn de soorten die bijdragen aan het verschil
tussen de proefplots. Dit zijn de pioniersoorten heermoes, zilte schijnspurrie, greppelrus en
zulte en wilg, waarvan een aantal grote zaadbomen staan in de onmiddellijke omgeving van
NABP. Riet heeft zich zeer snel door middel van uitlopers overheen het proefterrein uitgebreid,
en is mee verantwoordelijk voor de verandering in de ZO vegetatiesamenstelling overheen de
tijd. De oudere, gerijpte vegetaties uit REF (en ZO) worden gekenmerkt door hogere
bedekkingen van fioringras, kweek, aardbei‐ en witte klaver, zilte zegge en melkkruid. Deze
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laatste twee soorten bedekken vaak tientallen procenten van de proefplots van de ZO
behandeling, maar nemen slechts traag in bedekking toe op de andere proefplots. Fioringras
heeft gemiddeld een vergelijkbare bedekking in ZO proefplots als zilte rus, maar kon in
tegenstelling tot zilte rus vrij snel uitbreiden eens het een proefplot is binnen gedrongen, en is
dus minder sterk differentiërend.

Figuur 22: PRC biplot voor proefterrein NABP met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor, en de
zodentranslocatie van 2013 als referentie (“REF”). Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met
een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Een RDA analyse (zonder ZO en REF) op de data van NABP toonde een sterk significant effect
aan van translocatie en de interactie tussen translocatie en jaar. Omdat dit resultaat vrij
triviaal is gezien de grote verschillen tussen de translocatiebehandelingen, vooral ZO en REF
vergeleken met de andere behandelingen, bekeken we specifiek het verschil tussen de
vergelijkbare behandelingen MA en ZA. Zowel het verschil tussen MA en ZA, als de interactie
tussen dit verschil en jaar (het tijdseffect), zijn significant. Dit laatste wil zeggen dat het verschil
verandert met de tijd. Een aparte analyse op de data van jaar 2015 toont aan dat ook dan de
MA en ZA proefplots nog steeds significant verschillen; dit verschil verklaart dan 16% van de
totale variatie. Dit is meer dan de verklarende bijdrage van beheer of hoogte.
Wanneer we enkel naar de samenstelling kijken van de zilte planten in de vegetatie dan
bekomen we Figuur 23. De samenstelling van de gemeenschap zilte planten in de ZO
proefplots blijft vrij gelijkend aan de beginfase (2013) en wordt ten opzichte van de andere
translocatiebehandelingen gekenmerkt door hoge bedekkingen van zilte rus, melkkruid en zilte
zegge. De andere translocatiebehandelingen worden gekenmerkt door vooral hoge
bedekkingen met zulte, zilte schijnspurrie en dunstaart. Deze laatste soort is de enige van de
ingezaaide soorten die het minder goed doet in de ZO proefplots vergeleken bij de andere
translocatiebehandelingen‐vooral ZA en MA. Wanneer we focussen op de
translocatiebehandelingen MA en ZA, dan zien we dat deze verschillen overheen de periode,
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maar ook op het voorlopige eindpunt in 2015, onderling significant verschillen, al bedraagt het
verschil in dit laatste geval slechts 5% van de totale variatie.

Figuur 23: PRC biplot voor de zilte planten van proefterrein NABP met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor,
en de zodentranslocatie van 2013 als referentie (REF). Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven
met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Voor proefterrein PUWS voerden we een gelijkaardige analyse uit. Ook hier namen we de
proefplots uit NABP van ZO in 2013 als referentie. We gebruikten niet de ZO plots uit 2013 in
PUWS omdat hier toen al veranderingen waren opgetreden. Hoewel de figuur enige
gelijkenissen toont met die voor NABP, zijn er belangrijke verschillen. Naast zilte rus,
melkkruid, en zilte zegge die eerder in NABP al een sterk verschillend bedekking lieten
optekenen tussen MA, ZA, SP enerzijds en de ZO behandeking en REF anderzijds, is in PUWS
vooral fioringras opvallend aanwezig in ZO en REF. We zien ook, anders dan in NABP, dat de
vegetatie in MA en ZO meer gelijkend is dan ZO en de andere translocatiebehandelingen. Er is
een grotendeels andere set soorten verantwoordelijk voor de verschillen in
vegetatiesamenstelling tussen de REF en ZO behandeling enerzijds, en de andere
behandelingen anderzijds. Grote weegbree, akkerdistel en witte klaver zijn bij SP, ZA en MA
vooral op de twee hoogste hoogtetrappen aanwezig, zilte schijnspurrie en goudknopje vooral
op het laagste niveau (verschil tussen hoogtes wordt niet getoond). Opvallend is verder ook
dat de ZO behandeling vrij sterk afwijkt overheen de jaren van de REF, en meer gelijkend
wordt met de andere behandelingen, wat waarschijnlijk te wijten is aan een toename van
eerder genoemde plantensoorten in de ZO plots, en niet aan afname van zilte soorten. Uit
Figuur 25 waarin we naar de zilte planten alleen kijken, blijkt immers dat ZO proportioneel
evenveel of zelfs hogere bedekkingen totaliseert van de zilte soorten zilte zegge, melkkruid en
zilte rus vergeleken met de REF.
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Figuur 24: PRC biplot voor proefterrein PUWS met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor, en de
zodentranslocatie van 2013 als referentie (REF). Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een
rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Wanneer we naar de zilte planten samenstelling op proefterrein PUWS kijken (Figuur 25) dan
zien we dat de MA en ZA translocatiebehandelingen een significant positief effect hebben op
de evolutie van de vegetaties naar de referentie toe (contrast met SP in jaar 2015; beide
p<0.001), al blijft de afstand groot. De SP behandeling heeft relatief meer goudknopje en zilte
schijnspurrie, en minder van de zilte planten zilte rus, dunstaart en schorrenzoutgras.

Figuur 25: PRC biplot voor zilte planten van proefterrein PUWS met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor,
en de zodentranslocatie van 2013 als referentie (REF). Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven
met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.
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Verder zien we voor de samenstelling aan zilte plantensoorten in PUWS dat de
translocatiebehandelingen MA en ZA progressief meer verschillen van de SP behandelingen:
het inbrengen van zaden en hooi met zaden zet zilte planten mee aan de start van het
kolonisatieproces, waardoor ze later een toenemend deel van de gemeenschap gaan
uitmaken. Een vergelijkende RDA analyse tussen MA en ZA toont aan dat deze significant
verschillen in soortensamenstelling (p<0.001) overheen de tijd, maar dat slechts een zeer klein
deel van de variatie in plantensamenstelling te wijten is aan de translocatiebehandeling (5%).
Voor het voorlopige eindpunt in 2015 vinden we nog maar net een significant verschil
(p=0.047), maar de verklaarde variantie bedraagt slechts 3%. De ZA en MA behandeling
verschillen dus amper in de samenstelling van de zilte plantengemeenschap. Overigens is enige
voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de gegevens van PUWS omdat er zeer sterke
effecten van hoogte zijn op de soortensamenstelling (zie verder).
Voor de groep van zes zilte planten die we met de zadenbehandeling transloceerden vinden
we een gelijkaardig patroon als voor alle zilte planten.

5.2.1.2

Beheer

Bedekking
De bedekking in functie van het beheer op proefveld NABP staat weergegeven in Figuur 26.
Omdat er een groot verschil bestaat in de bedekking tussen de ZO translocatiebehandeling, en
de andere translocatiebehandelingen (MA, ZA en SP), wat mogelijk het effect van beheer
beïnvloedt, worden deze apart weergegeven en besproken. Voor de ZO behandeling zien we
dat de bedekking lager is bij begrazing dan bij maaien of niets doen (p<0.001). Voor de andere
drie translocatiebehandelingen zien we geen verschil (p=0.64) als gevolg van beheer. Voor
proefterrein PUWS vinden we bij de ZO behandeling een significant effect van beheer
(p=0.038), maar met de bedenking dat dit effect ook tijdsafhankelijk is (p=0.023). Op het
eindpunt in 2015 vinden we echter geen significant effect van beheer op bedekking (p=0.086).
Voor de MA, ZA en SP behandelingen vinden we hoegenaamd geen effect van beheer op
bedekking (p=0.94).
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Figuur 26: Boxplots van de totale bedekking voor de ZO translocatiebehandeling (boven) en de translocatiebehandelingen zonder
de ZO behandeling (onder) voor de proefterreinen NABP en PUWS voor de drie beheerbehandelingen.

Wanneer we enkel naar de bedekking door zilte planten kijken krijgen we Figuur 27.
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Figuur 27: Boxplots van de bedekking door zilte planten voor de ZO translocatiebehandeling (boven) en de
translocatiebehandelingen zonder de ZO behandeling (onder) voor de proefterreinen NABP en PUWS voor de drie
beheerbehandelingen.

Voor de bedekking van proefplots met zoden in proefterrein NABP bekomen we een opvallend
patroon. Er is een sterk effect van beheer op de bedekking (p<0.001) met een gemiddeld
lagere bedekking bij begrazing (vergeleken met maaien of niets doen) in alle jaren, en
bovendien een sterke interactie met tijd (p=0.0019). Dit komt door een daling van de
bedekking aan zilte planten in het laatste jaar 2015 bij begrazing, maar niet bij het andere
beheer. Voor proefterrein PUWS vinden we niet zo een algemeen verschil in bedekking tussen
begrazen enerzijds en het andere beheer anderzijds. Het is wel zo dat de bedekking anders
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evolueert doorheen de tijd voor de verschillende beheersvormen (interactie beheer x tijd;
p=0.025). In het laatste jaar 2015 vinden we net geen significant effect van beheer op
bedekking (p=0.063). Wanneer we naar vegetaties van de andere drie
translocatiebehandelingen kijken, dan zien we geen effect van beheer, noch voor de ZO
behandeling (p=0.54), noch voor de andere drie translocatiebehandelingen (p=0.50).
Ten slotte kunnen we ook kijken wat het effect is van beheer op de zilte planten waarvan we
zaden transloceerden (in de ZA behandeling) (Figuur 28). Voor de proefplots met zoden in
NABP vinden we geen significant effect van beheer (p=0,15). Voor proefterrein PUWS is er ook
geen hoofdeffect van beheer (p=0.68) maar wel een interactie met tijd (p=0.030). Op het einde
in 2015 vinden we echter geen significant effect van behandeling (p=0.11). Voor proefplots van
de MA, ZA of SP behandeling vinden we op proefterrein PUWS geen effect van beheer op de
bedekkingen (p=0.49), die overigens zeer laag zijn. Voor proefterrein NABP is er ook geen
hoofdeffect (p=0.10) maar wel een interactie van beheer en tijd (p=0.007). Wanneer we testen
of beheer een effect heeft op de bedekkingen in 2015, dan vinden we een significant effect
(p=0.023). Een contrastanalyse geeft aan dat dit effect tussen begrazing en maaien significant
is (p=0.025) maar niet tussen begrazing en niets doen (p=0.09). Opmerkelijk is dat het effect
van begrazen in dit geval positief is: de bedekking aan getransloceerde zilte plantensoorten is
hoger bij begrazing.
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Figuur 28: Boxplots van de bedekking door zilte planten waarvan we zaden transloceerden voor de ZO translocatiebehandeling
(boven) en de translocatiebehandelingen zonder de ZO behandeling (onder) voor de proefterreinen NABP en
PUWS voor de drie beheerbehandelingen.

Soortensamenstelling
De soortensamenstelling van de vegetatie in de proefplots op proefterrein NABP is duidelijk
beïnvloed door het beheer (Figuur 29). Begrazing kan de vegetatie als geheel meer op de
referentie doen lijken (p<0.001). Dat lijkt vooral het gevolg van het afgrazen van riet en zulte.
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Figuur 29: PRC biplot voor proefterrein NABP met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor, en de zodentranslocatie
van NABP in 2013 als referentie (REF). Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score
van >0,3 langsheen deze as.

Wanneer we enkel de groep van zilte planten bekijken dan krijgen we een vrijwel zelfde figuur
als voor alle planten, met opnieuw enkel begrazing die de vegetatiesamenstelling stuurt, door
onderdrukken van de bedekking met zulte (Figuur 30). Voor de gemeenschap van
getransloceerde zilte planten vinden we geen significant verschil meer tussen de
beheerbehandelingen (figuur niet getoond).

Figuur 30: PRC biplot voor de zilte planten van proefterrein NABP met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor, en
de zodentranslocatie van NABP in 2013 als referentie (REF). Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.
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Wanneer we voor proefterrein PUWS naar het effect van beheer op de soortensamenstelling
kijken (Figuur 31), dan zien we dat er erg weinig verschil optreedt onderling, ten opzichte van
de referentie. Voor de zilte planten, en de in de ZA behandeling geïntroduceerde zilte planten,
vinden we een zeer gelijkend patroon (figuren niet getoond).

Figuur 31: PRC biplot voor proefterrein PUWS met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor, en de zodentranslocatie
van NABP in 2013 als referentie (REF). Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score
van >0,3 langsheen deze as.

5.2.2

Proefterreinen DUD en OUD

5.2.2.1

Translocatie

De vegetatiesamenstelling van de proefplots op de proefterreinen aan de kust verschilt sterk
van die bij Antwerpen. De vegetatie bestond voor een groter deel uit eenjarigen, en bij de
getransloceerde soorten (uitgezonderd ZO) zijn er ook een aantal eenjarigen, wat niet het
geval was voor de proefplots bij Antwerpen.
Bedekking
Omdat er grote verschillen zijn in de bedekking tussen hoge en lage proefplots (vooral voor
proefterrein OUD) geven we de bedekking weer voor de twee hoogtes apart (Figuur 32).
Voor de hoger gelegen proefplots in DUD zien we bij de ZO behandeling een constante
gesloten bedekking (Jaar=0.067), terwijl bij OUD de bedekking overheen de jaren zelfs nog
verder toeneemt tot boven 100% wat betekent dat de vegetatie denser wordt (Jaar=0.002).
Voor de andere drie translocatiebehandelingen MA, ZA en SP is er in DUD een onderling
verschil in de bedekking (p=0.029). Er is geen interactie met de factor jaar (p=0.32), maar toch
zien we dat in het laatste jaar 2015 de behandelingen onderling niet verschillen in bedekking
(p=0.49), terwijl dat in 2013 wel het geval was (p=0.001). Voor proefterrein OUD is er geen
onderling verschil tussen MA, ZA en SP in bedekking (p=0.51). In het eindjaar 2015 is dat ook
hoegenaamd niet geval (p=0.99).
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Voor de laag gelegen proefplots van de ZO behandeling zien we dat in beide proefterreinen de
vegetatie een gelijke bedekking heeft in 2013 en 2015, maar lager in 2014 (Jaar: beide
p<0.001). Wel bestaat er een groot verschil in de bedekkingsgraad tussen de proefterreinen:
DUD is over alle jaren heen vrijwel volledig bedekt met vegetatie, terwijl in OUD de bedekking
lager is dan 50% in alle jaren.
Wanneer we naar de overige drie translocatiebehandelingen kijken dan zien we voor DUD een
significant onderling verschil, maar dit verschil is wel sterk afhankelijk van jaar (Translocatie x
jaar: p<0.001). Wanneer we voor elk van de drie studiejaren de test doen, dan blijkt dat alleen
in 2013 de behandelingen onderling verschilden in bedekking (p<0.001), maar niet in 2014
(p=0.065) en helemaal niet meer in 2015 (p=0.76). Voor OUD heeft de MA behandeling over
alle jaren heen een hogere bedekking dan ZA en SP, maar wanneer we naar het laatste jaar
2015 kijken is er geen significant onderling verschil (p=0.11). Wanneer we alle vier de
translocatiebehandelingen vergelijken in 2015 dan is er een significant onderling verschil
(p=0.043), maar ZO verschilt enkel significant van SP (p=0.02; andere p>0.075).

Figuur 32: Boxplots van de totale bedekking voor de proefterreinen DUD en OUD voor de vier translocatiebehandelingen en de
drie onderzoeksjaren. Boven: voor de hoge proefplots; onder: voor de lage proefplots.
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Wanneer we naar de zilte plantensoorten kijken dan zien we voor hoge proefplots van de ZO
behandeling in proefveld DUD een bijna volledige bedekking met zilte planten, die niet
significant verandert doorheen de drie jaren (Jaar: p=0.11). Voor proefterrein OUD echter,
daalt de bedekking met zilte planten elk jaar (jaar: p <0.001), tot minder dan de helft van de
plotoppervlakte.
Voor de drie andere translocatiebehandelingen in DUD vinden we een significant onderling
verschil, dat afhangt van de tijd. In 2013 is de bedekking significant lager in de SP behandeling,
in vergelijking met Za en MA. In het derde jaar 2015 is er echter geen verschil meer (p=0.69). In
OUD liggen de bedekkingswaarden bijzonder laag en dat voor alle behandelingen (translocatie:
p=0.92) en voor alle jaren (translocatie x jaar: p=0.17).
Voor de lage proefplots is het patroon voor zilte plantensoorten in DUD vrijwel identiek aan
dat voor alle plantensoorten: in 2013 heeft SP een lagere bedekking dan ZA en MA, maar in
2014 is er geen verschil meer (p=0.064) en in 2015 al helemaal niet meer (p=0.75). De
bedekking in deze drie behandelingen stijgt overheen de jaren tot ongeveer 60%. Bij de ZO
behandeling is de bedekking bijna 100%, en blijft zo de hele periode. Op proefterrein OUD
heeft MA een significant hogere bedekking dan ZA en SP (p=0.0013). Hoewel er geen interactie
met het tijdseffect is (p=0.64), testten we geen verschil tussen de behandelingen in 2015
(p=0.27), maar wel in 2013 en 2014 (beide p<0.02).

www.inbo.be

INBO.R.2016.11491582

65

Figuur 33: Boxplots van de bedekking door zilte planten voor de proefterreinen DUD en OUD voor de vier
translocatiebehandelingen en de drie onderzoeksjaren. Boven: voor de hoge proefplots; onder: voor de lage
proefplots.

Ten slotte kunnen we de bedekkingen bekijken voor de zilte soorten die we transloceerden in
de ZA behandeling, namelijk blauw kweldergras, dunstaart, kortarige zeekraal en klein
schorrenkruid. Voor de hoge proefplots van proefterrein DUD zien we opnieuw een
vergelijkbaar patroon met dat voor alle zilte planten. Een belangrijk verschil is dat de
bedekkingen in de ZO behandeling hier veel lager zijn – de getransloceerde zilte
plantensoorten maken samen iets minder dan de helft uit van de vegetatie in de zodenplots,
terwijl alle zilte planten samen nog vrijwel de gehele plots bedekten. Het verschil in bedekking
is daardoor ook veel kleiner met de andere translocatiebehandelingen. In het laatste jaar 2015
was er geen significant verschil tussen de bedekkingen van alle vier de
translocatiebehandelingen (p=0.064). In 2013 was er wel een heel sterk verschil (p<0.001)
doordat de SP bedekking veel lager uitviel dan de bedekkingen bij de andere behandelingen.
Voor proefterrein OUD zien we bedekking op de hoge proefplots teruglopen tot vrijwel 0 in
jaar 2015. Opdat moment verschilt de bedekking ook niet meer van de andere behandelingen
(p=0.83). Verder zien we dat in de ZA, MA en SP translocatiebehandelingen er eigenlijk
nauwelijks wat gebeurt – er is geen verschil tussen de behandelingen (p=0.45) en er is geen
verschil in de tijd (Jaar: p=0.84).
Voor de lage proefplots van proefterrein DUD zien we een patroon vergelijkbaar met de hoge
proefplots en zelfs de bedekkingen zijn erg gelijkend. Voor proefterrein OUD zien we wel een
verschil met de hoge proefplots. Initieel in jaar 2013 hebben alle behandelingen behalve SP
een weliswaar kleine bedekking met zilte planten, maar dit aandeel daalde overheen de jaren
(Jaar: p<0.001). Uiteindelijk in jaar 2015 is er geen verschil meer tussen in bedekking tussen de
vier verschillende translocatiebehandelingen.
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Figuur 34: Boxplots van de bedekking door zilte planten die we transloceerden in de ZA behandeling voor de proefterreinen DUD
en OUD voor de vier translocatiebehandelingen en de drie onderzoeksjaren. Boven: voor de hoge proefplots;
onder: voor de lage proefplots.

Soortensamenstelling
Wanneer we de samenstelling van de vegetatie beschouwen, dan vinden we voor proefterrein
DUD grofweg een opdeling tussen de proefplots van de ZO behandeling enerzijds, en de
andere drie translocatiebehandelingen, anderzijds. De proefplots van ZO wijken met de tijd af
van de referentie (Translocatie x jaar<0.001). De referentie wordt gekenmerkt door hogere
bedekkingen van kortarige zeekraal en zilte schijnspurrie.
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Figuur 35: PRC biplot voor proefterrein DUD met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor. De referentie (REF)
hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Wanneer we enkel naar zilte planten kijken op proefterrein DUD bekomen we Figuur 36. Deze
figuur is in essentie dezelfde als Figuur 35, maar de waarden zijn gespiegeld over de
horizontale 0‐as. De ZO plots wijken wat verder af van de referentie, wat waarschijnlijk vooral
te maken heeft met een toename van zilte rus en dunstaart. Bij de andere
translocatiebehandelingen vinden we een sterk verschil met de referentie, maar onderling is er
geen verschil tussen ZA en SP (p=0.33), maar wel tussen MA en SP (p<0.001). Dat laatste
verschil komt vooral door een hogere bedekking aan dunstaart in de MA proefplots (biplot niet
getoond).
Wanneer we enkel kijken naar de zilte soorten die we transloceerden in de ZA behandeling,
dan krijgen we Figuur 37. Deze figuur geeft een enigszins ander beeld: De ZO en MA
behandelingen convergeren overheen de tijd, al blijven ze net significant verschillen in 2015
(p=0.024). Ze verschillen van de andere translocatiebehandelingen door een hogere bedekking
van dunstaart naar het einde van de onderzoeksperiode toe. De andere
translocatiebehandelingen zijn vrij vergelijkbaar. De ZA behandeling verschilt nog wel
significant van de SP behandeling overheen de jaren (p=0.001), maar dit verschil betreft amper
3% van de totale variatie in deze proefplots. Op het eindjaar 2015 is dit verschil niet meer
significant (p=0.60).
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Figuur 36: PRC biplot voor de zilte planten op proefterrein DUD met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor.
De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale
as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Figuur 37: PRC biplot voor de in de ZA behandeling getransloceerde zilte planten op proefterrein DUD met de
translocatiebehandelingen als de discriminerende factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de
oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐
score van >0,3 langsheen deze as.
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Voor proefterrein OUD is de figuur opmerkelijk: alle translocatiebehandelingen deviëren vrij
snel weg van de referentie (Figuur 38). Omdat er bovendien sprake is van een zeer sterk effect
van de hoogte van de proefplots op de samenstelling van de gemeenschap, splitsen we de
figuur verder op in de twee niveaus “Hoog” en “Laag”.

Figuur 38: PRC biplot voor proefterrein OUD met de translocatiebehandelingen als de discriminerende factor. De referentie (REF)
hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

In de principal response curve voor de lage proefplots van proefterrein OUD (Figuur 39) zien
we opnieuw hoe alle translocatiebehandelingen vrij snel sterk afwijken van de referentie. In
het laatste jaar 2015 is de behandeling ZO nog net verschillend van de andere behandelingen
MA, SP en ZA, maar dit verschil is vrij klein (verklaarde variantie ongeveer 5%) en de p‐waardes
gaan van p=0.017 tot p=0.027). Er is één soort die samenspoort met deze overheersende trend
in vegetatiesamenstelling en dat is zilte schijnspurrie. Alle andere soorten, voornamelijk
typische zilt graslandsoorten, zijn sterk afgenomen.
Voor de hoge proefplots van proefterrein OUD zien we een vergelijkbaar patroon, met
weliswaar andere soorten in de hoofdrol (Figuur 40). Er treedt opnieuw een snelle afwijking op
ten opzichte van de referentie bij alle behandelingen, maar de ZO behandeling verschilt van de
andere drie translocatiebehandelingen (p<0.001). De soorten die toenemen in alle proefplots
zijn Engels raaigras, geknikte vossenstaart, fioringras, akkerdistel en witte klaver. De toename
aan deze soorten gaat ten koste van de meeste zilte plantensoorten in de plots. In het laatste
jaar 2015 is er hoegenaamd geen verschil meer tussen de proefplots van MA, ZA en SP. In ZO
neemt het verschil met de referentie elk jaar toe (tijdseffect: p<0.001).
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Figuur 39: PRC biplot voor de lage proefplots van proefterrein OUD met de translocatiebehandelingen als de discriminerende
factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse
verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Figuur 40: PRC biplot voor de hoge proefplots van proefterrein OUD met de translocatiebehandelingen als de discriminerende
factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse
verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Voor de zilte planten op proefterrein OUD op de lage proefplots is het patroon van de PRC
analyse vergelijkbaar met dat voor de gehele plantengemeenschap (Figuur 41). De vegetatie in
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de proefplots verandert snel ten opzichte van de referentie, en convergeert voor alle
translocatiebehandelingen naar een vegetatiearme toestand met vrijwel enkel zilte
schijnspurrie.
Voor de zilte planten in de hoge proefplots zien we dat de ZO proefplots anders afwijken van
de referentie dan de overige behandelingen. Dit is gelegen aan een toename van zilte rus in de
ZO plots in vergelijking met de referentie. De andere drie behandelingen hebben een duidelijk
lagere bedekking van de zilte plantensoorten, uitgezonderd zilte schijnspurrie.
Voor de zilt graslandsoorten die we transloceerden in de zadenbehandeling, vinden we een
gelijkaardig patroon als voor alle zilte planten op de lage proefplots. De bedekkingen zijn er erg
laag in vergelijking met de referentie. Op de hoger gelegen proefplots doet dunstaart als enige
soort het iets beter in de translocatieproefplots dan in de referentie (gegevens niet getoond).

Figuur 41: : PRC biplot voor zilte planten op de lage proefplots van proefterrein OUD met de translocatiebehandelingen als de
discriminerende factor. De referentie (REF) is hier de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, dus voor
translocatie. Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze
as.
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Figuur 42: PRC biplot voor zilte planten op de hoge proefplots van proefterrein OUD met de translocatiebehandelingen als de
discriminerende factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie.
Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

5.2.2.2

Beheer

Uit een voorafgaande LME analyse bleek een sterk interactief effect van hoogte op beheer
(p<0.001). Daarom worden de resultaten hieronder per hoogte weergegeven.
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Figuur 43: Boxplots van de totale bedekking voor de hoge proefplots van proefterreinen DUD en OUD voor de drie
beheerbehandelingen en de drie onderzoeksjaren.

Uit de figuur komt naar voren dat niets doen en maaien een vergelijkbaar effect hebben op de
bedekking van de hoge proefplots in OUD en DUD (Figuur 43). De begrazing door runderen
daarentegen verlaagt de bedekking; een effect dat in grootte toeneemt overheen de jaren
(interactie: jaar x beheer: p<0.001). In het laatste jaar is de bedekking lager in begrazing versus
de andere twee beheerbehandelingen, en dat in beide proefterreinen (p<0.001, beheer x
Proefterrein: p=0.32). Er is een duidelijk verschil tussen de proefterreinen, met veel lagere
bedekkingen in DUD in vergelijking met OUD, vooral bij begrazing.

74

INBO.R.2016.11491582

www.inbo.be

Figuur 44: Boxplots van de totale bedekking voor de lage proefplots van proefterreinen DUD en OUD voor de drie
beheerbehandelingen en de drie onderzoeksjaren.

Voor de lage proefplots vinden we opnieuw een significant verschil in hoe de bedekking
evolueert overheen de jaren tussen de beheerbehandelingen (Figuur 44; p<0.001). Daarbij zijn
opnieuw maaien en niets doen vrijwel gelijk, terwijl bij begrazing de toename in bedekking
overheen de jaren getemperd wordt. Dit patroon is aanwezig in beide proefterreinen. Wel is er
een significant verschil in de grootte van de impact van begrazing versus de andere
beheerbehandelingen: in DUD is de impact groter. Op het eindpunt van het experiment in
2015 is in beide proefterreinen de bedekking bij begrazing lager dan bij niets doen en maaien.
Wanneer we de situatie voor de zilte plantensoorten bekijken, dan zien we voor de lage
proefplots een vrijwel identiek beeld als hierboven voor alle soorten, omdat op de lage
proefplots de meeste soorten zilte soorten zijn (figuur wordt daarom niet getoond). Voor de
hoge proefplots is dat niet zo (Figuur 45). Er is hier een sterk verschil tussen het effect van
beheer overheen de jaren tussen de proefterreinen. In proefterrein DUD is het patroon zeer
vergelijkbaar met het patroon voor alle planten (zie daar voor bespreking). Voor OUD zien we
dat de bedekkingen uiterst laag zijn. Er is een zwakke verandering in bedekking met de tijd,
maar die verandering is niet verschillend tussen de beheerbehandelingen. Wel is er een klein
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maar significant (p=0.013) verschil overheen alle jaren van beheer: begrazing zorgt voor een
gemiddeld iets hogere bedekking met zilte planten.

Figuur 45: Boxplots van de bedekking met zilte planten voor de lage proefplots van proefterreinen DUD en OUD voor de drie
beheerbehandelingen en de drie onderzoeksjaren.

Wanneer we naar de soortensamenstelling kijken voor proefveld DUD dan zien we bij de hoge
plots een gradueel toenemend verschil met de referentie (Figuur 46). Dit verschil is te wijten
aan een toename van fioringras. Beheer ressorteert geen effect op dit fenomeen. Op de lager
gelegen plots worden de vegetaties overheen de jaren meer gelijkend met de referentie
(Figuur 47). In het laatste jaar 2015 zijn de begraasde plots echter minder gelijkend op de
referentie dan de gemaaide of niet‐beheerde plots (verschil tussen grazen en niets doen,
p<0.001). Dit lijkt te wijten aan een hoger aandeel kortarige zeekraal, en vooral minder zulte.
Voor de zilte planten op de hoge proefplots (Figuur 48) verschilt het patroon van Figuur 46
voor alle planten alleen in het laatste jaar 2015: begrazing tempert het afwijken van de
vegetatie van de referentie. Overigens scoren alle proefplots lager dan de referentie voor zilte
schijnspurrie, zilte rus en klein schorrenkruid, maar wel hoger voor dunstaart.
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Figuur 46: PRC biplot voor de hoge proefplots van proefterrein DUD met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor.
De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale
as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Figuur 47: PRC biplot voor de lage proefplots van proefterrein DUD met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor. De
referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale as
staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.
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Figuur 48: PRC biplot voor de zilte planten op de hoge proefplots van proefterrein DUD met de beheerbehandelingen als de
discriminerende factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie.
Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Figuur 49: PRC biplot voor de zilte planten op de lage proefplots van proefterrein DUD met de beheerbehandelingen als de
discriminerende factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie.
Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Voor de zilte planten op de lager gelegen proefplots van DUD is het patroon vrijwel identiek
aan dat voor alle planten, met dezelfde significante patronen.
Voor de zilte planten die we transloceerden in de zaadtranslocatie, zijn de patronen van de
PRC analyse vergelijkbaar met deze voor alle zilte planten. Ze worden daarom niet verder
getoond of besproken.
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Voor proefterrein OUD (Figuur 50) vinden we voor de hoger gelegen proefplots een zeer sterk
verschil tussen de referentie en de beheerbehandelingen. Van de beheerbehandelingen kan
enkel begrazing de differentiatie ten opzichte van de referentie overheen de tijd enigszins
temperen (verschil op eindpunt; p=0.002). De soorten die differentiëren tussen de referentie
en de behandelingen zijn dezelfde als bij translocatie. Het verschil tussen begrazen en de
andere twee beheerbehandelingen zit vooral in een lagere bedekking met akkerdistel en witte
klaver bij begrazing. Voor de lage proefplots van OUD convergeren de vegetaties snel naar een
soortenarm type met vrijwel enkel zilte schijnspurrie (Figuur 51).

Figuur 50: PRC biplot voor de hoge proefplots van proefterrein OUD met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor.
De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale
as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

Figuur 51: PRC biplot voor de lage proefplots van proefterrein OUD met de beheerbehandelingen als de discriminerende factor. De
referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie. Op de rechtse verticale as
staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.
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Voor de zilte planten op proefterrein OUD zijn de patronen gelijkend op die voor alle soorten.
Op de hoge proefplots (Figuur 52) worden de vegetaties doorheen de tijd minder gelijkend
met de referentie, behalve bij begrazing. Voor de lage proefplots is de grafiek vrijwel identiek
aan die voor alle planten (en wordt daarom niet getoond).
Voor de zilte soorten die betrokken waren in de translocatie van zaden, vinden we dezelfde
patronen als voor de groep van alle zilte planten (figuren en analyses niet getoond).

Figuur 52: PRC biplot voor de zilte planten van de hoge proefplots van proefterrein OUD met de beheerbehandelingen als de
discriminerende factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de oorsprong‐vegetatie, voor translocatie.
Op de rechtse verticale as staan de soorten weergegeven met een rda‐score van >0,3 langsheen deze as.

5.2.3

Hoogte

In de hierna volgende bespreking van de verschillen tussen proefplots op een verschillende
hoogte, beschouwen we de translocatiebehandelingen apart, omdat de samenstelling van de
vegetatie sterk verschilde tussen de translocatiebehandelingen.
Voor proefterrein NABP toont Figuur 53 een tendens naar een toenemende bedekking van
laag naar hoog, die vooral duidelijker wordt naar het einde van het experiment toe. Wanneer
we dit formeel testen blijkt dit patroon significant overheen alle translocatiebehandelingen
heen (p=0.007), maar voor geen enkele translocatiebehandeling afzonderlijk (alle p>0.13).
Wanneer we de verschillen in soortensamenstelling tussen de hoogtes per
translocatiebehandeling bekijken (Figuur 54) vinden we voor ZO een algemene afname van
melkkruid in vergelijking met de referentie en een significant verschil met de referentie in het
laatste jaar 2015 (p<0.001), maar geen onderling verschil tussen de hoogtes in jaar 2015
(p=0.13). Voor de SP behandeling vinden we in 2015 een significant verschil met de referentie,
maar ook een significant onderling verschil: de hoge proefplots lijken minder op de referentie,
dan de middelste en lage proefplots. Voor de MA behandeling noteren we een significant
verschil tussen de lage proefplots enerzijds en de middelste en hoge proefplots anderzijds,
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door uitbreiding van dunstaart op de laatste, maar niet de eerste proefplots. Voor de ZA
proefplots is er een enigszins vergelijkbaar patroon, maar de onderlinge verschillen zijn niet
significant (p=0.30). Doordat dunstaart slechts in heel kleine bedekking voorkomt in de
referentie, zijn de lage proefplots met weinig dunstaart op de prc biplots dichter bij de
referentie gelegen.

Figuur 53: Boxplots van de bedekking door getransloceerde zilte planten per hoogtetrap op proefterrein NABP voor de vier
translocatiebehandelingen en de drie studiejaren.
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Figuur 54: PRC biplot voor de getransloceerde zilte planten van proefterrein NABP met de drie hoogtes als de discriminerende
factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de ZO proefplots in het eerste jaar 2013. Linksboven: ZO
behandeling; Rechtsboven: SP; Linksonder: MA, Rechtsonder: ZA. Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,2 langsheen deze as.

Voor proefterrein PUWS zijn de bedekkingen per hoogteklasse weergegeven in Figuur 55. Het
algemeen patroon overheen de hoogtes is hier anders dan in NABP – bij de meeste
translocatiebehandelingen zien we een maximale bedekking met de zilte planten op de
middelste hoogtetrap, en lager op zowel de hoge als lage hoogtetrap. Voor de ZO behandeling
is er een significante interactie tussen jaar (tijdseffect) en hoogte (p<0.001): er is een verschil
tussen de hoogtes, maar dit verschil is anders voor de verschillende jaren. In 2013 is de
bedekking op de lage proefplots veel lager (vrijwel nul!) dan op de middelste en hoge
proefplots. In 2014 is er een significant verschil tussen alle hoogtetrappen: er is een stijgende
bedekking volgens de volgorde laag‐hoog‐midden (p<0.001). In 2015 ten slotte, is de
bedekking op hoogtetrap midden hoger dan op de hoge en lage hoogtetrap (p<0.001). Op een
andere manier bekeken; de bedekking op de lage proefplots is eerst vrijwel nul, maar herstelt
zich langzaam tot een vrij laag niveau. De bedekking op de middelste hoogte blijft vrijwel
constant in de tijd, terwijl de bedekking op de hoogste proefplots geleidelijk afneemt
overheende jaren. Voor de drie overige translocatiebehandelingen MA, ZA en SP vinden we
een zeer significante ingewikkelde driewegsinteractie jaar x hoogte x translocatie (p=0.0001).
Het verschil in bedekking tussen de hoogtes verschilt dus tussen de translocatiebehandelingen,
maar kan per translocatiebehandeling ook nog eens verschillen tussen de drie studiejaren.
Voor SP vinden we het vrijwel ontbreken van zilte planten over alle jaren en alle hoogtes. In
het laatste jaar 2015 is er enige bedekking op het middelste niveau, maar dit verschilt niet
significant met de bedekking op de andere hoogtetrappen (p=0.094). Voor MA is de situatie
ingewikkelder. Tijdens het eerste jaar (kieming) vinden we dat de gemiddelde (zeer lage)
bedekking afneemt van laag naar hoog. Statistisch is er echter geen verschil (p=0.42). In 2014
en 2015 is de bedekking op laag en midden significant hoger dan op de hoogste hoogtetrap
(beide p<0.01). Voor ZA is er een ingewikkeld verloop. In het eerste jaar is de bedekking hoger
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op de lage proefplots in vergelijking met de hoge proefplots, de middelste bevinden zich
intermedair. In het tweede jaar 2014 is de bedekking op het middelste niveau significant hoger
dan op het laagste niveau (p=0.024), maar vertoont slechts een trend tot een hogere
bedekking in vergelijking met de hoge proefplots (p=0.099). In het laatste jaar verschillen de
bedekking op lage en middelste proefplots niet signficant (p=0.084), al is deze gemiddeld
hoger op het middelste niveau. Beide zijn wel hoger dan deze op het hoogste niveau, waar
deze vrijwel nihil is.

Figuur 55: Boxplots van de bedekking door getransloceerde zilte planten per hoogtetrap op proefterrein PUWS voor de vier
translocatiebehandelingen en de drie studiejaren.

Naar soortensamenstelling toe zijn er significante verschillen tussen de ZO proefplots die op
verschillende hoogte liggen. De lage proefplots hebben een groter aandeel melkkruid dan de
andere hoogtes én de referentie, en houden dat doorheen de jaren. Over de SP behandeling
valt weinig te zeggen omdat er nauwelijks zilte planten aanwezig waren: er zijn dan ook geen
verschillen (p=0.33). Voor de MA en ZA translocatiebehandeling registreerden we een
vergelijkbaar significant patroon (p<0.001). Op de hoge en vooral middelste proefplots
ontwikkelt zich dunstaart, dat nauwelijks aanwezig is op de lage proefplots of de referentie.
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Figuur 56: PRC biplots voor de getransloceerde zilte planten van proefterrein PUWS met de drie hoogtes als de discriminerende
factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de ZO proefplots in het eerste jaar 2013. Linksboven: ZO
behandeling; Rechtsboven: SP; Linksonder: MA, Rechtsonder: ZA. Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,2 langsheen deze as.

Voor proefterrein DUD zijn de bedekkingen per hoogteklasse weergegeven in (Figuur 57). Er is
een tendens naar een interessante driewegsinteractie: Jaar x translocatie x hoogte (p=0.07).
Deze blijkt volledig toe te schrijven aan de behandeling SP. Wanneer we SP weglaten uit de
analyse is er geen effect meer van hoogte, translocatie of hun interacties onderling en met jaar
(p<0.12). In het eerste jaar is de bedekking in SP lager dan in de andere behandelingen. Vanaf
2014 (en dus ook in 2015) is de bedekking in lage proefplots van SP vergelijkbaar met deze van
de andere behandelingen, maar blijft lager in de hoge proefplots. Enkel in de SP proefplots
vinden we een significant verschil in bedekking tussen de hoogtes (p=0.013, andere p<0.42).
Naar samenstelling toe (Figuur 58) is vooral dunstaart kenmerkend voor de hoge proefplots en
kortarige zeekraal voor de lage proefplots. Dit geldt voor alle translocatiebehandelingen. De
referentie, welke een vertrappelde vegetatie met een mozaïek aan pioniersvegetatie en zilt
grasland was, won tijdens de onderzoeksperiode lichtjes aan bedekking in dunstaart.
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Figuur 57: Boxplots van de bedekking door getransloceerde zilte planten per hoogtetrap op proefterrein DUD voor de vier
translocatiebehandelingen en de drie studiejaren.

Figuur 58: PRC biplots voor de getransloceerde zilte planten van proefterrein DUD met de drie hoogtes als de discriminerende
factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de ZO proefplots in het eerste jaar 2013. Linksboven: ZO
behandeling; Rechtsboven: SP; Linksonder: MA, Rechtsonder: ZA. Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,2 langsheen deze as.
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Voor proefterrein OUD (Figuur 59) vinden we een sterke driewegsinteractie jaar x translocatie
x hoogte. Wanneer we naar het eerste jaar 2013 kijken, dan zien we verschillen in het effect
van hoogte tussen de translocatiebehandelingen (hoogte x translocatie: p<0.001). In de ZO
behandeling is de bedekking het grootst op de hoge proefplots; op de MA en ZA proefplots is
ze hoogst op de lage proefplots (SP proefplots hebben nauwelijks bedekking). Voor 2014
vervagen deze patronen: er is geen interactie tussen hoogte en translocatie (p=0.18) en geen
algemeen effect van hoogte (p=0.92). Voor 2013 is er opnieuw geen interactie (p=0.30), maar
nu wel een algemeen effect van hoogte (p=0.028). In alle translocatiebehandelingen ontstaat
hetzelfde patroon met de hoogste bedekkingen op de laagste proefplots.

Figuur 59: Boxplots van de bedekking door getransloceerde zilte planten per hoogtetrap op proefterrein OUD voor de vier
translocatiebehandelingen en de drie studiejaren.

Wat de soortensamenstelling betreft valt op dat de hoge proefplots steeds sterk verschillen
van de referentie: bij de weinige zilte planten die kunnen blijven groeien op de hoge proefplots
(zie lage vrijwel ontbreken van bedekking in Figuur 59) is dunstaart de meest voorkomende.
Het opbrengen van maaisel (MA) geeft het meest diverse soortenpalet aanleunend bij de
referentie (laag) of met vooral dunstaart. In vergelijking met ZA is er een betere vestiging van
de geïntroduceerde soorten.
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Figuur 60: PRC biplot voor de getransloceerde zilte planten van proefterrein OUD met de drie hoogtes als de discriminerende
factor. De referentie (REF) hier is de samenstelling van de ZO proefplots in het eerste jaar 2013. Linksboven: ZO
behandeling; Rechtsboven: SP; Linksonder: MA, Rechtsonder: ZA. Op de rechtse verticale as staan de soorten
weergegeven met een rda‐score van >0,2 langsheen deze as.
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6

Kiemingsexperiment

In 2013 voerden we twee kiemingsexperimenten uit. De bedoeling van de experimenten was
tweeledig. Ten eerste wilden we in een laboratoriumexperiment nagaan wat de standaard
kiemingsfractie (de fractie van de zaden die aanleiding geeft tot een kiemplant) was voor een
aantal typische zilt graslandsoorten en hoe deze beïnvloed worden door zoutgehalte. Ten
tweede wilden we een rigoureuze vergelijking maken tussen de kiemingsfractie van zaden in
de ZA behandeling en de MA behandeling op onze proefterreinen van het zilt
graslandexperiment. De combinatie van beide experimenten laat bovendien toe om de
geobserveerde kiemingsfracties te linken aan de totale potentiële kiemingsfracties onder
standaard omstandigheden.

6.1

Materiaal en methode

De focus van de kiemingsstudies was voornamelijk gericht op zes plantensoorten: zilte zegge
Carex distans L., melkkruid Glaux maritima L., zilte zegge Juncus gerardii Loisel., dunstaart
Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard, aardbeiklaver Trifolium fragiferum L. en
schorrezoutgras Triglochin maritima L.. We voegden één extra soort toe (fioringras Agrostis
stolonifera L.) omdat deze talrijk voorkomt in zilte graslanden, voornamelijk op plaatsen waar
zoet water stagneert. De zaden van deze soorten werden verzameld tussen 9‐21 augustus
2012 in Putten Weiden, samen met de zaden voor het zilt grasland experiment.
Omdat we de kiemingsfractie wilden kunnen vergelijken tussen het zilt graslandexperiment en
het laboratoriumexperiment, voerden we beide experimenten gelijktijdig uit. Zo vermeden we
mogelijke verschillen die ontstaan door een verschillende leeftijd van de zaden. Het
laboratoriumexperiment liep van 25 juni tot 16 augustus 2013, de kiemingfase in het zilt
graslandexperiment van mei tot begin augustus 2013. Het laboratoriumexperiment werd
uitgevoerd in een klimaatkamer met 16:8 licht:donker regime bij 21°C (± 2°C). De zaden
werden per 30 stuks geïnoculeerd in kleine plastic polypropyleen bakjes (17,5 cm x 12 cm x 4
cm (L x W x H)) op een laagje hydrofiele watten (1 cm dikte) gesatureerd met één van twee
zoutconcentraten. Voor elke plantensoort waren er vijf replicate bakjes per zoutgehalte
(totaal=300 zaden). Het water werd twee maal per week bijgevuld. De toegepaste
zoutconcentraties waren niet constant, maar fluctueerden door de tijd net zoals in natuurlijke
omstandigheden. We gebruikten natuurlijk zeezout (Guérande ©) toegevoegd aan
kraantjeswater om twee startcondities te creëren: 2.34 mSiemens/cm (EC1) en 19.09
mSiemens/cm (EC2). Om het verdere verloop van de saliniteit te monitoren maten we twee
maal per week het zoutgehalte met een conductiviteitsmeter. Zoutgehalte EC1 (gemiddelde:
6,74; range: 2,34‐10,44 mSiemens/cm) benaderde het best de geobserveerde zoutgehaltes in
de bodem van de experimentele proefterreinen PUWS en NABP (gemiddelde: 10,30; range:
2,81‐14,01 mSiemens/cm). Het zoutgehalte EC2 was ongeveer vijf maal hoger dan EC1
(gemiddelde: 36,25; range: 19,09‐56,47 mSiemens/cm) en benaderde het bodemzoutgehalte
van proefterreinen DUD en OUD. De kieming van zaden werd gecontroleerd elke 3‐7 dagen.
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We gebruikten Generalized Linear Models (GLM) en een quasibinomiale foutenstructuur met
logit‐link (y ~ Species+ Salinity + Species *Salinity) om het effect van zoutgehalte en de
verschillen tussen plantensoorten op de kiemingsfractie te testen.
Voor de analyse van kiemingssucces op de experimentele proefterreinen NABP en PUWS
gebruikten we het aantal kiemplanten dat we noteerden tijdens de monitoringsronde van
augustus 2012. Omdat zilte rus (vormt snel ondergrondse uitlopers) en dunstaart (moeilijk als
kiemplant te herkennen) niet adequaat geteld konden worden als kiemplant werden ze niet
weerhouden voor analyse. Afgezien van het aantal successen (aantal kiemplanten) hebben we
voor de analyse ook het aantal zaden bij aanvang nodig. Voor de ZA plots wisten we exact het
aantal ingebrachte zaden (Tabel 3) – voor de MA plots werd het aantal zaden per soort
berekend door het aantal zaaddragende organen in het maaisel (hoe dit gekend is – zie
5.1.2.1) te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal zaden per zaaddragend orgaan, wat we
bepaalden bij het verzamelen van de ZA (zie eveneens 5.1.2.1).
Voor de analyse gebruikten we Generalized Linear Models (GLM) met een quasibinomiale
foutenstructuur en logit link (y ~ ExpTerrain + Height_level + Transfer+ Species +
Species*Transfer + ExpTerrain*Transfer). “y” is hierbij een vector van successen mislukkingen.
GLM bepaalt het kiemingssucces door het aantal zaailingen te vergelijken met het aantalzaden
dat geen aanleiding gaf tot een kiemplant.
Indien we verschillen vinden in de kiemingsfractie tussen MA en ZA, dan is het interessant te
weten wat hier de oorzaak van kan zijn. We onderzoeken twee mogelijkheden: 1/ er is minder
kieming bij MA dan bij ZA, omdat het maaisel de zaden bedekt en zo verhindert om te kiemen.
We zouden dan kunnen verwachten dat er een negatief verband bestaat tussen de
hoeveelheid maaisel, en de kiemingsfractie. 2/ in het maaisel zitten grote aantallen zaden van
concurrerende soorten, die na kieming massaal de proefplots zouden kunnen bedekken en zo
de kiemingsfractie van de zilte soorten verminderen. Op de proefplots van NABP en PUWS, en
in het oorspronggebied Putten Weiden, is fioringras een soort die in grote bedekkingen
voorkomt en die mogelijk deze rol speelt.
We gebruikten gewicht van het maaisel als een maat voor de hoeveelheid maaisel. De
hoeveelheid maaisel en het percentage bedekking door fioringras per plot gebruikten we als
verklarende variabelen om kiemingssucces van zilte planten te verklaren. Omdat van de
bestudeerde soorten alleen schorrezoutgras in de meeste proefplots kieming vertoonde, werd
de analyse verengd tot enkel deze soort. We gebruikten GLM analyse met proefterrein,
hoogtetrap, gewicht van hooi en bedekking door fioringras als verklarende variabelen. Omdat
de bedekking door fioringras en de hoeveelheid maaisel onderling gecorreleerd kunnen zijn,
gebruikten we steeds de andere variabele als co‐variabele. Zowel het maaiselgewicht als de
bedekking door fioringras werden log‐10‐getransformeerd voorafgaand aan de analyse. We
berekenden correlaties tussen de kiemingsfractie in het laboratorium en op de proefterreinen
(%) met Spearman Rank correlaties. Alle analyses werden uitgevoerd in R 2.13.0 (R
Development Core Team 2011) waarbij we onder andere gebruik maakten van de paketten
CAR (Fox en Weisberg 2011) en HMISC (Harrell 2012).
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6.2

Resultaten

Laboratoriumexperiment
In het laboratoriumexperiment stelden we duidelijke verschillen vast in de kiemkracht tussen
de plantensoorten onderling (soort: df=7, 63; Deviance=1557.63; p<0.001; Figuur 61 A). Een
hoger zoutgehalte verminderde de kieming (zoutgehalte: df=1, 62; Deviance=207.82; p<0.001;
Figuur 61), maar niet bij alle plantensoorten (soort x zoutgehalte: df=6, 56; Deviance=40.56;
p=0.023). Aparte analyses tonen een lagere kiemfractie bij het hoge zoutgehalte (p<0.01) voor
alle soorten behalve bij schorrezoutgras (p=0.76).
In het zilt graslandexperiment op de proefterreinen NABP en PUWS vonden we een significant
verschil tussen de kiemfractie in de ZA en MA proefplots (translocatie: df=1, 271;
Deviance=182,39; p<0.001; Figuur 62). Dit verschil was niet hetzelfde voor de twee
proefterreinen (proefterrein x translocatie: df=1, 266; Deviance=116,34; p<0.001). Een aparte
analyse per proefterrein toont aan dat er voor elk terrein een significant effect is van
translocatie op de kiemingsfractie (NABP: df=1, 137; Deviance=22,98, p=0,032; PUWS: df=1,
127, Deviance=250,74, p<0,001). Voor het NABP proefterrein is dit effect duidelijk op de figuur
(Figuur 62); alle soorten hadden een gemiddeld hogere kiemingsfractie in ZA vergeleken met
MA. Op het PUWS proefterrein waren verschillen tussen ZA en MA miniem of afwezig (Figuur
62).
Hooigewicht had geen aantoonbaar effect op de kiemingsfractie van schorrezoutgras (p>0.82).
De bedekking met fioringras vertoonde een tendens tot een verschillend verband met de
kiemingsfractie van schorrezoutgras op beide proefterreinen (p=0.056). Op PUWS had de
bedekking met fioringras geen significant effect (p>0.32); op proefterrein NABP echter was er
een sterk positief verband met de kiemingsfractie van schorrezoutgras (p<0.001, β=0.85).
De kiemingsfractie per soort in het laboratoriumexperiment en op de proefterreinen was
positief gecorreleerd (rs(3)=0.9; p=0.037). De kiemingsfractie op de proefterreinen bedroeg
gemiddeld slechts 15% (range 6‐31%) van deze in het laboratorium.
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A

B

Figuur 61: Boxplots van de kiemingsfractie (%) voor zes zilte plantensoorten in het laboratoriumexperiment. De saliniteitn EC1 (A)
en EC2(B) worden apart weergegeven. (Legende plantennamen: Par_str=Parapholis strigosa, Agr_sto=Agrostis
stolonifera, Tri_fra=Trifolium fragiferum, Jun_ger=Juncus gerardii, Trig_ma=Triglochin maritima, Car_dis=Carex
distans, Gla_mar=Glaux maritima) .
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NABP

PUWS

Figuur 62: Boxplots van de kiemingsfractie (%) in het zilt graslandexperiment voor de ZA behandeling (soornaamecodes met –ZA
extensie) en de MA behandeling (extensie ‐MA) voor proefterrein NABP (boven) en proefterrein PUWS (onder). Zie
Figuur 61 voor legende van de plantennamen.
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7

Abiotische gegevens van zilte graslanden

Het voorkomen van zilte vegetaties zoals we deze in Vlaanderen kennen wordt voornamelijk
gelinkt aan twee overheersende omgevingsfactoren: de hydrologie en het zoutgehalte van de
bodem. Tijdens deze studie werden beide factoren bestudeerd voor binnendijkse zilte
graslanden. In de eerste plaats was er een uitgebreide monitoring van hydrologie en
zoutgehalte als onderdeel van het zilt grasland experiment. Daarnaast werden in bestaande
zilte graslanden in parallel met het ongewerveldenonderzoek jaarreeksen van bodemsaliniteit
bepaald.

7.1

Zilt graslandexperiment

7.1.1

Hydrologie

7.1.1.1

Materiaal en methode

De hydrologie van de proefterreinen werd opgevolgd met peilbuizen. Voor de proefterreinen
NABP en PUWS werd een peilbuis voorzien op elke hoogtetrap. Voor de proefterreinen DUD
en OUD werden twee peilbuizen voorzien in de overstaande zijden van het proefterrein. Op elk
proefterrein werd ook een diepere peilbuis (piëzometer) voorzien in koppel met een peilbuis.
De eigenschappen van alle peilbuizen staan samengevat in Tabel 4. De ligging en naamgeving
van de peilbuizen is terug te vinden in bijlage 1 (Figuur 95 & Figuur 96). De opvolging van de
peilbuizen gebeurde in NABP en PUWS tweewekelijks door middel van handmatige metingen.
Voor de proefterreinen DUD en OUD werd gebruikt gemaakt van divers ingesteld op 2
metingen per dag. Alle resultaten van deze peilmetingen zijn beschikbaar in de databank van
WATINA (http://data.inbo.be/watina/). De meetreeksen zijn voor verschillende peilpunten
onderbroken in de tijd. Oorzaken hiervan zijn beschadiging van de peilbuis door vee,
vandalisme, en voor de meetpunten aan de kust het uitvallen van divers. Indien mogelijk
werden ze hersteld. Indien dat niet het geval was, werd een nieuwe peilbuis geplaatst nabij de
eerste buis. Voor elke peilbuis berekenden we voor elk hydrologisch jaar waarvoor voldoende
gegevens beschikbaar waren de GLG, GHG, GVG, amplitude, minimum en maximum volgens de
definitie in de online beschikbare begrippenlijst bij WATINA. Inundatieduur werd berekend per
peilbuis door voor elk hydrologisch jaar met minstens maandelijkse peilmetingen de som te
maken van de intervalduren (aantal dagen) tussen twee opeenvolgende metingen waarvan de
eerste een waarde van ≥0,05 m boven maaiveld heeft. Deze waarden werden verder
gevalideerd aan de hand van eigen observaties van overstromingen op de proefterreinen.
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pb_mv
(m TAW)

Lengte (m)

Filterlengte
(m)

filterbodem
(m TAW)

Filtertop
(m TAW)

meetmetho
de

222508

1,95

1,35

1,62

1,00

‐0,27

0,73

manueel

1/02/2012

WAHS440a

139371

222508

2,45

1,41

2,08

1,00

‐0,67

0,33

manueel

1/11/2013

WAHS441

139329

222431

2,14

1,66

1,75

1,20

‐0,09

1,11

manueel

1/02/2012

WAHS442

139277

222516

2,62

1,93

1,50

1,50

0,43

1,93

manueel

1/02/2012

WAHS443

139276

222515

2,76

1,93

5,00

1,00

‐3,07

‐2,07

manueel

1/02/2012

WAHP276

138619

220382

2,00

1,67

3.50

0,50

manueel

1/02/2012

WAHP277

138619

220382

2,21

1,67

1,64

1,00

0,03

1,03

manueel

1/02/2012

WAHP278

138612

220419

2,37

1,86

1,72

1,20

0,14

1,34

manueel

1/02/2012

WAHP279

138528

220432

2,65

2,06

2,00

1,40

0,06

1,46

manueel

1/02/2012

ZEBP045

69280

220151

3,47

2,65

1,75

1,00

1,65

2,65

diver

L7006

31/10/2013

ZEBP046

69422

220211

3,38

2,63

1,75

1,00

1,63

2,63

diver

L8625

31/10/2013

ZEBP047

69423

220209

3,53

2,63

5,40

1,00

‐1,87

‐0,87

diver

M4900

31/10/2013

PJEP021

56432

212340

2,10

1,68

1,50

1,00

0,65

1,65

diver

L6129

31/10/2013

PJEP022

56372

212285

1,99

1,64

1,38

1,00

0,60

1,60

diver

M3526

31/10/2013

PJEP023

56374

212285

2,07

1,66

3,66

1,00

‐1,84

‐0,84

diver

M3561

31/10/2013

Date_start

Pbtop
(m TAW)

139371

Diver nr

YLambert

WAHS440

ID

XLambert

Tabel 4: Eigenschappen van de peilbuizen op de proefterreinen van het zilt graslandexperiment.

NABP

PUWS

DUD

OUD

7.1.1.2

Resultaten

Het peilverloop van de verschillende peilbuizen per proefterrein staat weergegeven in bijlage
2, Figuur 97. Enkele belangrijke afgeleide parameters staan samengevat in Tabel 5. We kunnen
deze ook voorstellen in functie van het zilt graslandexperiment, met een hydrologische
karakterisering van de verschillende hoogtetrappen binnen de proefterreinen. We doen dit
voor de voor vegetatie belangrijke parameters GVG, amplitude en inundatie (Figuur 63).
Tabel 5: Overzicht van hydrologische parameters voor de bemonsterde peilbuizen. Eerst staan de peilbuizen opgesomd; naar het
einde (omkaderd) staan de piëzometers. De waarden zijn gemiddeldes over 1‐3 hydrologische jaren.

GVG (m
tov mv)

Min (m
tov mv)

Max (m
tov mv)

WAHP277

‐0,28

‐1,04

WAHP278

‐0,57

Meetpunt

GHG (m
tov mv)

GLG (m
tov mv)

Amplitude
(m)

Boven mv
(dagen)

0,07

1,11

54 (01)

‐1,05

0,00

1,05

0

WAHP279

‐0,17

‐1,06

‐0,62

‐1,38

‐0,09

1,29

0

WAHP440

0,07

‐0,59

‐0,15

‐0,85

0,15

0,66

10 (642)

WAHP441
WAHP442
94

‐0,14
0,06

‐0,82

‐0,28

0
‐0,99
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1,07
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PJEP021

‐0,94

0,18

1,12

175

PJEP022

0,23

‐0,87

0,07

‐0,94

0,24

1,18

180

ZEBP045

0,07

‐0,15

‐0,02

‐0,34

0,14

0,48

14

ZEBP046

0,03

‐0,45

‐0,19

‐0,69

0,05

0,74

0

‐0,06

‐1,36

0,20

1,56

144

0,16

‐0,36

0,58

0,94

243

WAHP276
WAHP443

0,49

‐0,20

PJEP023
ZEBP047
1

0,16

0,13
0,49

0,04

0,23

0,21
‐0,07

0,50

‐
0,57

350

tijdens het laatste jaar werd de afwatering aangepast waardoor er geen inundaties meer waren

2

de peilbuis stond in een laagte waarin ‘s winters een plas water bleef staan – geldt niet algemeen voor NABP Laag,
waar maximaal 10 dagen per jaar water op stond (pers. obs.).

Figuur 63: Overzicht van de GVG, amplitude en inundatieduur voor de verschillende hoogtetrappen van de proefterreinen in het
zilt graslandexperiment.

Uit de figuur voor GVG blijkt een groot verschil tussen NABP en PUWS, waarbij de laagste
hoogtetrap van PUWS een iets lagere GVG vertoont als de hoogste hoogtetrap op NABP.
Proefterrein PUWS is als geheel dus droger dan NABP. Toch valt op dat het laagste niveau een
lange inundatieduur kent van meer dan 50 dagen (in 2015 was dit 0 dagen, na een aanpassing
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aan de afwatering – deze werd niet meegenomen in de algemene berekening). Op NABP is de
inundatieduur op het laagste niveau nauwelijks 10 dagen (en doorgaans minder) behalve in
het noordelijk deel, maar dit is het gevolg van het uitlopen van een diepe, ongebruikte
piëzometer (zie verder). Verder zijn de amplitudes in PUWS voor alle hoogtetrappen groter
dan in NABP. Bovendien zijn de amplitudes op PUWS onderschat, omdat de peilbuizen hier
tijdens de zomer soms meerdere maanden uitdroogden.
Aan de kust was op proefterrein DUD de GVG op het lage niveau tegen het maaiveld aan, en
voor de hoge peilbuis ‐0,19 m. In OUD was voor het lage niveau de GVG meer dan 15 cm boven
het maaiveld: het lage gedeelte van dit gebied overstroomde tot ver in het voorjaar. Uit de
inundatiegegevens blijkt dat deze inundaties gemiddeld zes maanden lang aanhouden. We
hebben geen hydrologische gegevens voor de hoge proefplots in OUD. Wel staat vast dat de
GVG hier onder het maaiveld lag, en dat er geen inundaties waren (#dagen=0). Nog opvallend
voor proefterrein DUD is dat de amplitude relatief klein is (ca. 50cm) terwijl op proefterrein
OUD deze net vrij groot was (>1m op de lage hoogtes, onbekend maar logischerwijze groter op
het hoge niveau).

7.1.2

Zoutgehalte

7.1.2.1

Materiaal en methode

Het zoutgehalte van een binnendijks zilt grasland wordt in de eerste plaats bepaald door het
grondwater. We bepaalden jaarlijks de saliniteit van het grondwater in de peilbuizen en
piëzometers van de proefterreinen. In de tweede plaats volgden we ook de saliniteit op van
het bodemvocht – het plantbeschikbare vocht in de bovenste laag van de bodem, dat
beïnvloed wordt door een combinatie van grondwatersaliniteit, hydrologie, neerslag en
oppervlaktewaterdynamieken.
De gebruikte maat voor zoutgehalte of saliniteit verschilde tussen de meetmethodes. Bij
chemische analyses werd rechtstreeks het Cl‐ gehalte bepaald van het waterstaal wat een
rechtstreekse maat is voor het zoutgehalte. Meestal werd echter de saliniteit bepaald aan de
hand van conductiviteitsmetingen. De conductiviteit van een vloeistof wordt grotendeels
bepaald door de concentratie aan opgeloste ionen. Omdat in brakke tot zilte omstandigheden
de zoute ionen Na en Cl het leeuwendeel uitmaken van de opgeloste ionen, bestaat er
doorgaans een sterk verband tussen zoutgehalte en conductiviteit. We gingen dit voor de
zekerheid na voor onze meetpunten aan de hand van de correlatie tussen de in het veld
gemeten conductiviteit en de concentratie aan Cl‐ gemeten in het laboratorium voor hetzelfde
waterstaal (Figuur 64). Het verband is inderdaad bijzonder sterk (R²=0,9925). We kunnen de
conductiviteitsmetingen dus goed gebruiken als een proxy voor saliniteit. De omrekening van
conductiviteit naar [Cl‐] (mg/l) kan met volgende formule:
[CL‐](mg/l) = 0.3551*conductiviteit (µSiemens/cm) ‐479.647
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Grondwater
Van de peilbuizen werden jaarlijks in de periode half augustus‐half september (eenmaal begin
oktober) chemische analyses gedaan van het peilbuiswater. Enkele dagen voorafgaand aan de
watername werd de peilbuis leeggepompt en de staalname volgde verder de code van goede
praktijk binnen INBO. De analyses werden uitgevoerd door het analytisch laboratorium van het
INBO. De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in Bijlage 3.
Ten tweede werd op onregelmatige basis een conductiviteitsmeting uitgevoerd van het water
in de peilbuizen. Dit gebeurde door een meetsonde (WTW © Multiline P3) te laten zakken in
de buis tot deze volledig ondergedompeld was, of, bij lage grondwaterstanden, een waterstaal
te nemen en dit aan de oppervlakte te bemeten. Deze meetmethode zonder voorafgaand
afpompen van de buis kan mogelijk een vertekend beeld geven van de grondwaterkwaliteit –
we vergeleken daarom met de resultaten van de standaardmetingen. Voor de proefterreinen
aan de kust is de opvolging van de zoutgehaltes minder frequent gebeurd. De peilbuizen met
divers lieten minder gemakkelijk toe om te bemonsteren, zonder de divermetingen te
verstoren (peilbuizen zijn gesloten – de diver is bevestigd aan de afsluitdop). Om toch een
beeld te krijgen van het zoutgehalte en de fluctuaties ervan doorheen het jaar werd besloten
om in het laatste jaar zes metingen gespreid over jaar uit te voeren.

Figuur 64: Correlatie tussen Cl‐gehalte (mg/l) en conductiviteit (µSiemens/cm) voor de gepoolde peilbuismetingen 2012‐2014
(R²=0,9925).

Bodemvocht
Het bodemvocht is de voor de planten beschikbare fractie water in de bodem. Wanneer het
grondwaterniveau (freatische laag) onder het maaiveld ligt, bestaat het bodemvocht of
poriënwater uit een mix van capillair opgetrokken grondwater en infiltrerend
oppervlaktewater. Omdat zeker bij de vestiging van een nieuwe vegetatie vooral de
waterkwaliteit in de toplaag van de bodem cruciaal is, voerden we uitgebreide metingen uit
van saliniteit van het bodemvocht. Bodemvocht kan verzameld worden met behulp van
rhizons. Rhizons zijn dunne (4mm) staafjes met een holle kern en een poreus omhulsel die
kunnen worden aangesloten op chirurgische vloeidarmen. Deze kunnen op hun beurt
verbonden worden met een injectiespuit. Door de injectiespuit op te trekken ontstaat een
vacuüm. De rhizons kunnen in de bodem geduwd worden (zandige bodem) of ingegraven
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(kleiige of zandige bodem). Doordat een onderdruk gecreëerd wordt rondom de rhizon
stroomt poriënwater toe, en wordt uiteindelijk verzameld in de injectiespuit. Het duurde
tussen 15 minuten en meer dan 24h om een volume van 5ml bodemvocht te verzamelen,
afhankelijk van de vochtigheid en de gesteldheid (zand gaat veel sneller) van de bodem. Een
minimale hoeveelheid van 3 ml vocht was nodig om een meting te kunnen uitvoeren met de
conductiviteitsmeter. Op de proefterreinen NABP en PUWS werd een vast meetnetwerk
opgezet volgens eens systematisch grid, met 3 meetpunten per hoogtetrap (bijlage 4). Elk
meetpunt bestond uit een vaste rhizon in de toplaag (‐0,02 tot ‐0,12m onder mv), en een vaste
rhizon in de iets diepere laag (‐0,1 tot ‐0,2m onder mv). Omdat de waarden per koppel weinig
verschilden zijn deze in de uiteindelijke verwerking gepoold. Rhizons werden ingegraven, met
de vloeidarm net boven de oppervlakte (Figuur 65). Omdat rhizonmetingen in kleibodems een
stuk trager verlopen was het binnen de beschikbare tijd vaak niet mogelijk om voldoende
water te verzamelen voor conductiviteitsmetingen in proefterreinen OUD en DUD. Om toch
over gegevens te beschikken van de bodemsaliniteit werd er extra geïnvesteerd in metingen
tijdens één jaar (2014). Op proefterrein OUD werden 4 vaste punten bemonsterd, op
proefterrein DUD weren 6 vaste punten bemonsterd. De meetpunten liggen steeds op de
overgang van lage naar hoge delen van het terrein, waar er geen overstromingen zijn tijdens
de wintermaanden.

Figuur 65: Ingegraven rhizon verbonden met volgelopen injectiespuit.

Omdat vogels de vloeidarmen en rhizons vernielden werden deze afgedekt met stenen.

7.1.2.2

resultaten

Het verloop van de conductiviteit (als proxy voor saliniteit) van het peilbuiswater voor de
peilbuizen van proefterrein NABP en PUWS staat weergegeven in Figuur 66 en Figuur 67. In de
98

INBO.R.2016.11491582

www.inbo.be

eerste plaats zien we dat de standaardconductiviteitsmetingen na afpompen van de peilbuizen
(punten) goed overeenstemmen met de systematische niet gestandaardiseerde metingen.
Deze laatsten geven dus een goede indicatie voor het zoutgehalte in het grondwater. Voor
proefterrein NABP zien we dat de ondiepe peilbuis op het hoge deel van het terrein (blauwe
lijn) continue een vrijwel zoet (oligohalien) waterpakket aansnijdt. Op het middelhoge deel van
het terrein ligt de waterkwaliteit eveneens in het oligohalien bereik, behalve in de periode
zomer 2013‐zomer 2014 wanneer het water brak is. Dit is waarschijnlijk een gevolg van
infiltratie van brak uitvloeiend grondwater uit een lekke peilbuis. Hetzelfde gebeurde al van bij
het begin van 2013 voor het lage deel van het proefterrein. Hoewel de saliniteit hier
gedurende het eerste halfjaar niet verschilde van de peilbuizen in de hogere delen van dit
proefterrein, steeg deze al snel tot brakke waarden, en bleef op dat niveau. De diepe peilbuis
ten slotte, snijdt rechtstreeks het dieper liggende brakwater grondwaterpakket aan. Toch zien
we dat de saliniteit in deze peilbuis soms tijdelijk sterk daalt. Omdat de Nieuw‐Arenbergpolder
een vrij jonge polder is, kan regenwater infiltreren, en dit resulteert in een zoetwaterpakket
dat op het brakke grondwaterpakket komt te liggen. Door op‐ en neerwaartse schommelingen
in de scheidingslaag tussen beide pakketten, wordt soms zoet en soms brak water aan de
filterzone van de peilbuis bloot gesteld. In Figuur 68 komt duidelijk tot uiting dat de meeste
peilbuizen een vrij constant saliniteitsgehalte hebben, behalve de diepe peilbuis.
Wanneer we naar de saliniteit in de peilbuizen van proefterrein PUWS kijken vallen sterke
schommelingen in het zoutgehalte op, wat ook blijkt uit Figuur 68. De diepe peilbuis
(piëzometer) en de peilbuis op het hoge deel van het terrein houden een vrij constant
zoutgehalte; brak voor de diepe peilbuis en zoet oligohalien voor de peilbuis op het hoge
terreindeel. De ondiepe peilbuizen op het lage en het middelhoge deel van PUWS vertonen
jaarlijkse sterke schommelingen in het zoutgehalte. Voor de lage peilbuis (groene lijn) valt dit
grotendeels samen met de winterse overstromingen: na een periode met een infiltratietekort
in zomer en herfst wordt het grondwaterpakket aangevuld met zoet regenwater dat op het
brakke water ligt. We bemerken een grotendeels gelijkaardig patroon voor de peilbuis op het
middelhoge deel. Dit deel overstroomde niet, maar staat wel onder invloed van de
opgestuwde zoetwaterbel (de overstromingen). Samenvattend kunnen we voor de peilbuizen
stellen dat het zoutgehalte van het grondwater varieerde van zoet oligohalien tot brak (Figuur
68).
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Figuur 66: Tijdsverloop van de conductiviteit (µSiemens/cm) in de verschillende peilbuizen op proefterrein NABP. De
standaardmetingen na afpompen van de peilbuizen worden apart weergegeven als punten.

Figuur 67: Tijdsverloop van de conductiviteit (µSiemens/cm) in de verschillende peilbuizen op proefterrein PUWS. De
standaardmetingen na afpompen van de peilbuizen worden apart weergegeven als punten.

Figuur 68: Boxplots van de conductiviteit (µSiemens/cm) in de verschillende peilbuizen op proefterrein NABP (links) en PUWS
(rechts) in de periode 2012‐2015.

De saliniteit in het bodemvocht van proefterrein NABP (Figuur 69) neemt toe van het hoge
deel naar het lage deel van het proefterrein. Er is echter ook een heel sterke tijdscomponent.
Die bestaat enerzijds uit een jaarcyclus, waarbij hogere saliniteitswaarden worden gemeten in
de zomer, en lagere waarden in de winter. Anderzijds is er ook een toename in saliniteit
doorheen de tijd, maar niet voor alle meetpunten. Deze toename is met zekerheid het gevolg
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van de lekkage van diepe peilbuizen. Dit bemoeilijkt wel de interpretatie van de gegevens. Wat
opvalt, is dat in de C‐reeks er consistent lagere waardes genoteerd zijn.

Figuur 69: Verloop van de conductiviteit (~zoutgehalte) in het bodemvocht gemeten met rhizons op de drie hoogtetrappen van
proefterrein NABP. Van boven naar onder: hoog, midden en laag. Voor de codes van de meetpunten; zie Figuur 98.
Opgelet: de Y‐schaal verschilt tussen de grafieken.
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Hoewel we dit niet zomaar los kunnen zien van de invloed van peilbuizen (minder aan de zijde
van de C‐reeks), kan dit mogelijk ook aan het beheer (begrazing) gelegen zijn, door
vertrappeling van de bodem zou regenwater minder snel kunnen afvloeien.

Figuur 70: Verloop van de conductiviteit (~zoutgehalte) in het bodemvocht gemeten met rhizons op de drie hoogtetrappen van
proefterrein PUWS. Van boven naar onder: hoog, midden en laag. Voor de codes van de meetpunten; zie Figuur
98. Opgelet: de Y‐schaal verschilt tussen de grafieken.

Op proefterrein PUWS is er geen zichtbare interferentie met peilbuizen vastgesteld (Figuur 70).
Opnieuw stellen we een toename vast van het bodemsaliniteitsgehalte van de hoge delen van
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het terrein naar de lage delen. Op het hoogste niveau zijn er een beperkt aantal metingen,
omdat de bodem vaak te droog was om water te onttrekken, wat overigens in lijn is met de
eerdere vaststelling dat PUWS een droger gebied is dan NABPS. Hoewel er hier geen sprake is
van beïnvloeding door peilbuizen, is er wel ook een toename van de saliniteit doorheen de tijd,
althans na 2013. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de eerste jaren vrij nat waren, en
de laatste jaren eerder droog. De extreem hoge saliniteitswaarde op het laagste niveau op het
einde van de meetperiode viel samen met een vrij lange droge periode.
Het verloop van de saliniteit in de peilbuizen van proefterreinen DUD en OUD staat
weergegeven in Figuur 71. Voor proefterrein DUD zien we hoge (brakke) waarden voor alle
peilbuizen overheen de gemeten periode, al is er een standaardmeting in 2015 met vrij grote
spreiding van de conductiviteiten. Opvallend is dat niet de diepe peilbuis, maar de ondiepe
peilbuis ZEBP045 (rode lijn) meestal de hoogste waarden haalt (zie ook Figuur 72). Deze
peilbuis is het dichtst bij het Boudewijnkanaal en heeft een sterkere kweldruk. Daardoor heeft
ze mogelijk een sterkere brakke invloed. In de noord‐zuid geörienteerde laantjes op
proefterrein DUD maten we overigens ook een aflopende gradiënt in zoutgehalte van west
(kanaalzijde) naar oost, in overeenstemming hiermee.

Figuur 71: Tijdsverloop van de conductiviteit (µSiemens/cm) in de verschillende peilbuizen op proefterrein DUD (boven) en OUD
(onder). De standaardmetingen na afpompen van de peilbuizen worden apart weergegeven als punten.
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Figuur 72: Boxplots van de gemeten conductiviteiten (µSiemens/cm) in peilbuizen van proefterreinen OUD (linkse drie) en DUD
(rechtse drie).

Voor proefterrein OUD vinden we gemiddeld iets lagere saliniteitswaarden. Opnieuw is het
niet de diepe peilbuis die de hoogste waardes laat optekenen. PJEP021 is een ondiepe peilbuis
en ligt in de noordoosthoek van dit perceel: maximale waarden waren in de grootteorde van
deze te DUD (brak water). Het verschil met DUD is – afgezien van een hogere GVG en grotere
amplitude, een grotere variatie in de zoutgehaltes. Occasioneel vallen deze terug onder de
10.000 µSiemens/cm. Dit komt overeen met de kwaliteit (zoutgehalte) van het water gemeten
wanneer het proefterrein opvult met water (4000‐8000 µSiemens/cm – gegevens niet
getoond). Wat de bodemvocht conductiviteiten (rhizonmetingen) betreft is enige
terughoudendheid geboden vanwege het kleine aantal en de slechte spreiding doorheen het
jaar van de metingen. Proefterrein OUD laat overwegend lage waarden onder de 5000
µSiemens/cm opmeten (Figuur 73, Figuur 74), met uitschieters boven de 20.000 µSiemens/cm,
maar er zijn geen geslaagde metingen van de zomerperiode, wanneer het terrein uitdroogt en
de concentraties in de bodem doorgaans stijgen. Voor proefterrein DUD vallen meteen de erg
hoge waardes op. Tijdens de erg droge aprilmaand van 2014 piekten de waarden tot boven de
70.000 µSiemens/cm, wat overeen komt met 1,35 maal de concentratie in zeewater. Nadien
blijven de waarden vrij stabiel rond hoge, brakke waarden. Er is nauwelijks sprake van een
terugval, ook niet in de winterperiode.
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Figuur 73: Verloop van de conductiviteit (~zoutgehalte) in het bodemvocht gemeten met rhizons op de proefterreinen DUD
(boven) en OUD (onder).

Figuur 74: Boxplots van de conductiviteit (~zoutgehalte) in het bodemvocht gemeten met rhizons op de proefterreinen DUD (links)
en OUD (rechts).
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7.2

Metingen in enkele Vlaamse zilte graslanden

7.2.1

Zoutgehalte

Materiaal en methode
In het kader van een onderzoek naar de ongewerveldenfauna van Vlaamse zilte graslanden
werden negen van de beste zilte graslanden onderzocht voor wat betreft hun bodemsaliniteit
(voor een beschrijving en de ligging van deze terreinen –zie Tabel 9, Figuur 85). In elk gebied
werden, voor zover aanwezig, minstens 2 habitattypes onderscheiden, namelijk een
pioniervegetatie op tijdelijk overstroomde oppervlaktes (hogere planten zijn voornamelijk
zulte, kortarige zeekraal, klein schorrenkruid, zilte schijnspurrie) en een oudere, iets hogere
vegetatie met een dominantie van zilte rus. Van elke meetpunt werd een vegetatieopname
gemaakt volgens de methode eerder beschreven bij het zilt graslandexperiment. Deze
vegetatieopname bestreek een vierkant van 1mx1m met als centrum het meetpunt. Per
habitattype werden minstens drie onafhankelijke meetpunten opgevolgd. De metingen
gebeurden zoals eerder beschreven met behulp van rhizons. Er werd getracht om voor elk van
de gebieden 5‐8 herhaalde metingen uit te voeren overheen een jaar, met minstens één
meting per trimester. Meerdere metingen per trimester werden uitgemiddeld tot één waarde
zodat voor elk meetpunt vier metingen beschikbaar zijn, gespreid over een jaar. De test voor
een verschil in bodemsaliniteit tussen pioniervegetaties en zilte rus vegetaties gebeurde met
ANOVA op log‐getransformeerde conductiviteitswaarden met gebied als co‐variabele in het
model.
Resultaten
De resultaten van de bodemvocht saliniteitsmetingen staan weergegeven in Figuur 75. Twee
gebieden, Monnikenwerve en Dudzele Noord hebben aanzienlijk hogere
bodemsaliniteitswaarden dan de anderegebieden. Putten Weiden heeft ongeveer dezelfde
bodemsaliniteit als de schorren van de Schelde ter hoogte van Doel. Verder valt op dat de
bodemsaliniteit te Uitkerke, toch een gerenommeerd zilt graslandcomplex, lager liggen dan in
de voorgaande gebieden. ’t Pompje te Oudenburg sluit de rij. Wanneer we naar verschillen
tussen de vegetatietypes kijken, dan is de bodemsaliniteit significant hoger in de
pioniervegetaties in vergelijking met de zilte rus gedomineerde vegetaties (p=0.0034).
We kunnen ook kijken of we binnen de pioniervegetaties, en binnen de zilte rus‐vegetaties,
respectievelijk, verschillen in de vegetatiesamenstelling kunnen ontdekken die aan de
bodemsaliniteit kunnen gelinkt worden. We voerden daarom een RDA analyse uit met de
gemiddelde conductiviteit (gemiddelde van de vier trimesters) als verklarende variabele. De
schor‐vegetatieopnames en de proefterrein‐vegetatieopnames zijn weggelaten uit deze
analyse omdat ze evidente verschillen vertonen met de overige opnames.
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Figuur 75: Boxplots en spreiding van de ruwe data van de conductiviteitsmetingen (µSiemens/cm) voor de Vlaamse zilte
graslanden van het ongewerveldenonderzoek voor 2 (3) habitattypes: pioniervegetatie en zilte rus (Juncus gerardi)
gedomineerde vegetaties. Voor gebiedscodes zie Tabel 9.De RDA analyse met gemiddelde bodemsaliniteit als
verklarende variabele op de pioniervegetaties verklaarde 22,2% van de totale variantie.

De RDA analyse van gemiddelde bodemsaliniteit op de pioniervegetaties verklaarde 22,2% van
de totale variantie. In Figuur 76 zien we dat de vegetatieopnames van MON en DUN meest
positief correleren met saliniteit langs de eerste as van de biplot, en de opnames van OUD en
UIT minst, wat overeen komt met Figuur 75. De eerste groep van opnames heeft vooral hogere
bedekkingen van kortarige zeekraal en vrij veel onbegroeide oppervlakte (“open”), de tweede
groep wordt vooral gekenmerkt door fioringras. Er is bij dit type correlatief onderzoek altijd
voorzichtigheid geboden bij de interpretatie. We corrigeerden in deze studie niet voor
gebiedseffecten, omdat deze grotendeels samenvielen met verschillen in saliniteit. Bovendien
waren er verschillen in beheer die samenvielen met bodemsaliniteit: in DUN en MON is er
jaarrond begrazing, in UIT1, UIT2, UIT3 seizoensbegrazing, en op OUD en PUWE is er geen
begrazing (op PUWE wel, maar de facto zijn de plaatsen waar de opnames gemaakt zijn niet
begraasd.
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Figuur 76: Biplot van de RDA analyse op de vegetaties van het pionier type met de gemiddelde bodemsaliniteit als verklarende
variabele.

Voor de zilte rus vegetaties vinden we een vergelijkbare verklaarde variantie door de
gemiddelde bodemsaliniteit (19,6%). De discriminerende soort hier is dunstaart, welke in hoge
bedekkingen voorkomt bij hoge saliniteiten. Er zijn geen heel uitgesproken soorten bij lagere
saliniteit, maar de twee soorten die de hoogste scores halen zijn riet en ruw beemdgras.
Opnieuw geldt dat deze verschillen ook (deels) gelegen kunnen zijn aan de effecten van
begrazing.

Figuur 77: Biplot van de RDA analyse op de zilte rus‐vegetaties met de gemiddelde bodemsaliniteit als verklarende variabele.
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Proefterreinen NABP en PUWS – moet er nog zout zijn?
Bij aanvang van het zilt graslandexperiment op proefterreinen NABP en PUWS werd snel
duidelijk dat de omstandigheden voor wat betreft bodemsaliniteit niet geschikt waren. De
rhizonmetingen gaven voor het hele proefterrein waardes lager dan 3000 µSiemens/cm;
meestal zelfs onder de 1000 µSiemens/cm (Figuur 69). Om het zilt graslandexperiment niet te
hypothekeren moesten minstens lokaal, in de proefplots, de omstandigheden geschikt zijn
voor zilt grasland. Er werd beslist om manueel te bezouten met als richtwaarde de ondergrens
voor zilt grasland (9000 µSiemens/cm). Bezouten gebeurde door natuurlijk zeezout (Guérande
©) gelijkmatig over elke proefplot uit te strooien. Er werd gezout van zodra de winterse
overstromingen stopten; dit was rond begin april. Per plot werd 1,2 kg zeezout uitgestrooid.
Om de bezoutingen te kunnen evalueren, en dus om te weten of de grenswaardes voor
bodemsaliniteit voor zilt grasland gehaald werden, werd een extra rhizonmeetnetwerk
opgezet. Daarbij werd van elk kwartet van proefplots de bodemsaliniteit gemeten in het
centrum van één proefplot (36 metingen per proefterrein). De resultaten staan weergegeven
in Figuur 78. We zien dat de bodemsaliniteit meteen stijgt na de eerste keer bezouten in april
2013. De waarden zijn zoals verhoopt grotendeels boven de 9000 µSiemens/cm tijdens het
hele groeiseizoen (april‐september). Vanaf de late herfst en nadien tijdens de winter zorgt het
neerslagoverschot en afspoelen door regenwater voor een daling tot ongeveer de
oorspronkelijke waarden. Na de tweede bezouting stegen de waarden opnieuw en een zeer
droge aprilmaand (2014) zorgde voor tijdelijk hoge concentraties. Nadien volgde opnieuw een
daling. In 2015 werd niet opnieuw bezout, om het effect van uitvloeiend brak grondwater (zie
verder) beter te kunnen opvolgen.

Figuur 78: Bodemsaliniteit gemeten met rhizons voor proefterreinen PUWS en NABP. De lijnen geven de evolutie doorheen de
tijd van de gemiddelde bodemsaliniteit per hoogtetrap (naamgeving is zelfverklarend).
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Naar een “natuurlijke” manier van bezouten in NABP: kwelbuizen.
Om de problematiek van de zoete kwel in een gebied met bestemming zilte natuur beter
in kaart te brengen werd door aMT een studie besteld naar het scheidingsvlak tussen brak
en zoet water in de Nieuw‐Arenbergpolder, ter hoogte van het proefveld. Deze studie
werd opgestart in het voorjaar van 2013. Bij de werkzaamheden zijn verscheidene
boorputten gemaakt die niet langer gebruikt werden en nadien gedicht werden met een
kleistop. Deze diepe boringen (tot 10‐mv) snijden het diepere brakwaterpakket aan dat
onder grote druk staat. Uit Tabel 7 blijkt dat zelfs op de hoogste hoogtetrap van
proefterrein NABP de diepe peilbuis een stijghoogte heeft die 243 dagen/jaar boven het
maaiveld staat. Onder deze grote druk begonnen de kleistoppen te lekken, en ontstonden
zones waar diffuus grondwater aan de oppervlakte kwam, te herkennen aan de
roestverkleuring van de bodem. Onderaan het proefveld liep bovendien een functionele
EM39 buis met peilbuistophoogte ca. 80 cm boven maaiveld lange tijd uit, wat aanleiding
gaf tot een brakke plas (Figuur 79).

Figuur 79: Beeld van het laagste deel van proefveld NABP. Links: peilbuis van de EM39 studie, december 2013. Rechts:
zelfde plek augustus 2013.

Deze waarnemingen inspireerden INBO en aMT om het gebruik van kwelbuizen te
bestuderen als technische oplossing voor het verzilten van de Nieuw‐Arenbergpolder. Uit
deze modelleringsstudie blijkt dat het inderdaad mogelijk is om het inrichtingsgebied te
verzilten met kwelbuizen (Devriese et al. 2014). Een praktijkproef op het proefterrein sinds
het begin van 2015 geeft aan dat door kwelbuizen een gradiëntrijke mozaïek ontstaat van
zilte en zoete plekken die potentieel geschikt is voor de ontwikkeling van een zilt grasland
(Figuur 80, Figuur 81). Meer informatie over de verwachte effecten van kwelbuizen is te
vinden in (Devriese et al 2014)
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Figuur 80: Voor jaar 2015 onderaan proefveld NABP.Boven: een plas‐dras situatie met brak water als gevolg van uitlopende
kwelbuizen. Onder: kwelbuis aan het werk; het hoge ijzergehalte geeft aanleiding tot de groei van een specifieke
algen‐ en macrobiële gemeenschap en bijhorende fenomenen van vlokkige neerslag en kleurrijke filmen.
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8

Discussie: sturende factoren bij het inrichten van zilt grasland

Bij het interpreteren van de resultaten van het zilt graslandexperiment in functie van de
onderzoeksvragen moeten we een onderscheid maken tussen de proefterreinen aan de kust
en die bij Antwerpen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is er in beide regio’s
gebruik gemaakt van een andere oorsprongpopulatie. De soortensamenstelling van de
vegetaties is anders en de habitatvereisten van de planten verschillen. Ten tweede zijn de
terreinen aan de kust niet ontworpen in functie van het experiment. Bij Antwerpen is dat wel
het geval, met bijvoorbeeld op standaardwijze aangelegde hoogtetrappen en volledige
zelfbeschikking over de terreinen om deze te beheren in functie van het experiment. Aan de
kust hebben de terreinen vaak andere doelstellingen, bv. in kader van
instandhoudingsdoelstellingen voor vogels. Een concreet voorbeeld is dat beide terreinen aan
de kust herhaaldelijk zijn overstroomd, wat een impact heeft gehad op het experiment.

8.1

Translocatie

8.1.1

Linkeroever: NABP en PUWS

Het ontstaan van een zilt grasland op een nieuwe, geïsoleerde locatie, in afwezigheid van een
zaadbank, verloopt veel sneller bij translocatie, in overeenstemming met ander
graslandherstelprojecten (Kiehl et al. 2010). In afwezigheid van translocatie vestigen zich wel
snel een aantal zilte plantensoorten met windverspreide zanden (bv. zulte) maar de vestiging
van het merendeel van de doelsoorten is verwaarloosbaar na drie jaar. Bovendien is deze
waarschijnlijk nog enigszins overschat, omdat vestiging van zilte planten op proefplots SP
(geen translocatie) waarschijnlijk vooral gebeurde vanuit de andere proefplots. Na drie jaar
heeft de vegetatie zich al voor meer dan de helft gesloten met planten met een lage
Ellenbergwaarde voor saliniteit, die de vestiging van nieuwe zilte plantensoorten bemoeilijken.
Doordat op de linkeroever bij Antwerpen de zoutgehaltes in het saliniteitsbereik liggen waarin
zowel zilte planten als zoete planten samen kunnen voorkomen (Figuur 94), kan de snelheid
waarmee zilte planten zich kunnen vestigen, relatief ten opzichte van “zoete” planten, een
grote rol spelen voor de uiteindelijke samenstelling van de vegetatie (Young et al. 2005).
Veruit de succesvolste translocatiemethode is de translocatie van zoden. De vegetatie wordt
als geheel gerepliceerd op de nieuwe locatie, en blijft onder geschikte omstandigheden
grotendeels onveranderd. Belangrijkste verandering (bedreiging) in NABP is de vestiging van
riet, die de vegetatie snel kan overwoekeren. In PUWS zijn de omstandigheden op grote delen
van het terrein wellicht te droog, waardoor ruderalen en graslandsoorten de zilte vegetatie
binnendringen. Blijven nog over: zadentranslocatie en maaiseltranslocatie. De eerste methode
bleek succesvoller in het introduceren van zilte planten dan de tweede methode. Dat bleek uit
een hogere bedekking van de geïntroduceerde soorten na drie jaar in NABP, maar ook uit een
hogere kiemingsfractie tijdens het kiemingsexperiment. Dit effect lijkt wel contextafhankelijk;
het was duidelijk aanwezig in NABP, maar vrijwel niet in PUWS. De aanwezigheid van een
strooisellaag kan zowel een positief als een negatief effect hebben op kieming van zaden,
afhankelijk van de omgeving (Ekstein en Donath 2005, Kiehl et al. 2010). In een vochtige
omgeving overheersen negatieve effecten van een te dikke strooisellaag, doordat zaden geen
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contact kunnen maken met de bodem, of afgeschermd worden van licht. Op een bodem waar
droogtestress heerst, kan een pakket strooisel de jonge kiemplanten beschermen, en net een
positief effect hebben. In NABP was er waarschijnlijk niet echt sprake van droogtestress (Tabel
5) en had het maaisel eerder een negatief effect. In PUWS waren de omstandigheden een pak
minder gunstig voor de vestiging van zilt graslandplanten, met veel lagere kiemingsfracties en
uiteindelijke bedekkingen tot gevolg. Het maaisel had daarop geen aantoonbaar mitigerend
effect.
Wanneer we het resultaat van translocatie na drie jaar evalueren, dan is enkel
zodentranslocatie met zekerheid een succesvolle strategie. Onder geschikte omstandigheden
kan de oorspronkelijke vegetatie bewaard blijven. De translocatie van zaden of maaisel volgens
een 1:1 (opp. oorsprong: opp. doel) verhouding leidde na drie jaar niet tot een vergelijkbare
vegetatie met de oorspronghabitat. De vegetaties waren nog niet, of nog maar net, gesloten,
en verkeerden voor een deel nog in een pioniersstadium. Het aandeel zilte plantensoorten was
minder dan de helft van de referentie. Het grootste verschil met de referentie is de lage
bedekking met zilte rus. Zilte rus is een laat successionele aspectbepalende plant van het hoge
schor en het zilte grasland die humusrijke grond prefereert. Hoewel ze zich wel vestigde op de
kale zandgrond, blijft ze nog vrij klein, ijl en breidt langzaam uit. Of en hoe snel deze vegetaties
vergelijkbaar zullen zijn met de referentie kan op basis van het experiment niet gezegd
worden. De laterale uitbreiding vanuit de proefplotten over het proefterrein verliep traag; de
plots van de SP behandeling hadden na drie jaren nog sterk verschillende gemeenschappen
met, en vooral een kleiner aandeel zilte planten dan de overige behandelingen. Het moet wel
gezegd dat het bodemzoutgehalte tussen de proefplots op sommige delen van het terrein te
laag was.

8.1.2

Kust: DUD en OUD

De effecten van translocatie zijn heel anders aan de kust, vergeleken met linkeroever. Al in het
eerste jaar bereikten alle translocatiebehandelingen een vergelijkbare bedekking van de
getransloceerde plantensoorten, bovendien vrijwel gelijk aan de referentie. De
getransloceerde planten waren voornamelijk pioniersoorten of soorten die van een open
vegetatie houden, die zeer snel zowel vanuit het maaisel als vanuit zaad een vegetatie
opbouwden. De bedekking van deze planten bleef de daarop volgende jaren vrijwel constant.
Opvallend is dat de SP behandeling het eerste jaar in DUD een lagere bedekking had, maar
vanaf het tweede jaar nog nauwelijks te onderscheiden was van de andere behandelingen. Dit
hangt vrijwel zeker samen met de overstromingen tijdens de tweede winter, waardoor zaad
van alle soorten blijkbaar over het hele terrein verspreid werd. Wanneer we de vegetatie als
geheel vergelijken met de oorsprongvegetatie dan zien we nog vrij grote verschillen, onder
andere door het vrijwel ontbreken van zilte rus. Deze was als zaad wel aanwezig in maaisel van
de MA proefplots, maar vestigde nauwelijks. Een soort die wel goed vestigde was blauw
kweldergras. Deze soort blonk uit in afwezigheid in de prc‐diagrammen, doordat ze weinig
differentieerde tussen de translocatiebehandelingen onderling of met de referentie. Deze zeer
zeldzame soort was in snel in alle proefplots aanwezig, ook in die van de SP behandeling. De
situatie als tot hier besproken geldt wel enkel voor proefterrein DUD. De situatie in OUD was
geheel anders. De hoge proefplots, hoewel maar net boven de winterse waterlijn van de plas,
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bleken totaal ongeschikt voor de getransloceerde zilte graslandplanten. Niet alleen was er
nauwelijks vestiging, zelfs in de zodentranslocatie verdwenen deze soorten. Enkele andere
plantensoorten hielden wel stand (bv. zilte rus) maar kwijnden door droogte en het innemen
van de proefplots door weilandgrassen en akkeronkruiden. De lage proefplots kenden een té
lange winterse overstromingsduur, waardoor zelfs de pioniersoorten nauwelijks wortel aan de
grond kregen. Kortarige zeekraal en klein schorrenkruid waren in lage dichtheden aanwezig
her en der op het proefveld. De enige zilte plant die in staat bleek om hier te groeien was zilte
schijnspurrie. Blauw kweldergras heeft zich nauwelijks gevestigd. Door deze extreme
omstandigheden is het niet mogelijk om een correcte evaluatie te kunnen maken van de
translocatiemethodes te Oudenburg.

8.2

Beheer

8.2.1

Linkeroever: NABP en PUWS

Het effect van beheer verschilde doorgaans voor de ZO translocatie versus de overige drie
translocatiebehandelingen. In de proefplots van de ZO behandeling was er een aantoonbare
verlaging van de bedekking door begrazing, maar de bedekking bedroeg er gemiddeld nog wel
meer dan 100%. Dit lijkt erop te wijzen dat begrazing vooral de densiteit van de begroeiing
terugdrong, en zo waarschijnlijk ook de onderlinge competitie tussen de planten. Dit laatste
wordt echter tegen gesproken door de analyse van de zilte planten ‐ we zien hier een verlaging
van de bedekking door begrazing, echter, wanneer we naar de zilte planten kijken die als zaad
getransloceerd werden, dan zien we geen verlaging van de bedekking door begrazing. Uit de
soortensamenstelling blijkt dat begrazing selectief de bedekking met zulte en riet verlaagde.
Begrazing heeft dus niet enkel de densiteit van de begroeiing getemperd, maar ook selectief
twee soorten sterk in bedekking verlaagd, waarbij een belangrijke competitieve concurrent
voor zilt grasland (riet). Wanneer we de andere drie translocatiebehandelingen bekijken dan
vinden we daar nauwelijks effecten van begrazing op de bedekking voor de vegetatie, of voor
de zilte planten. Wanneer we alleen naar de groep van planten kijken die we met zaad
transloceerden, dan zien we wel een effect, en wel een (zeer klein) positief effect op de
bedekking. De grazers lijken de vestiging van onze doelsoorten te faciliteren. Deze bevindingen
zijn in overeenstemming met lange‐termijn studies. Bos et al. (2002) bijvoorbeeld vonden dat
begrazing door runderen de dominantie van de schorvegetatie door enkele competitieve
soorten (bv. kweek) verhinderde, en daardoor de vegetatie diverser en soortenrijker maakte.
Opmerkelijk is dat bovenstaande beschrijving enkel opgaat voor proefterrein NABP. Op
proefterrein PUWS zijn er weinig consistente effecten van begrazing waarneembaar. Begrazing
kan (bijna) de bedekking lichtjes verlagen van de vegetatie. Ook bij de soortensamenstelling
zien we nauwelijks verschuivingen onder invloed van beheer. In afwezigheid van riet en vrij
lage bedekkingen met zulte had begrazing geen impact op de soortensamenstelling.
Het effect van een late maaibeurt op de vegetatie was verwaarloosbaar. De maaibeurt
gebeurde doorgaans net na de vegetatieopnames in oktober, maar er was geen aantoonbaar
effect tot het volgende jaar. Mogelijk speelt hier wel een schaaleffect. Het maaibeheer
gebeurde enkel in en net rondom de plots van de maaibeheer behandeling. Doordat de
verrieting op grotere schaal dan de plot plaats vindt, en deze met rhizomen van rondom
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gevoed wordt, heeft een plaatselijke maaibeurt relatief weinig impact op het onderdrukken of
uitputten van deze vegetatie. Verder is het ook geweten dat een winterse maaibeurt een
rietveld in stand houdt, terwijl een zomerse maaibeurt de verandering naar een ander
vegetatietype in gang kan zetten (Blokland en Kleijberg 1997). Een maaibeurt vroeger tijdens
het groeiseizoen is mogelijk effectiever.

8.2.2

Kust: DUD en OUD

In DUD en OUD verlaagde begrazing de bedekking, zowel op de hoge als lage proefplots.
Wanneer we enkel rekening houden met zilte planten, dan verschijnt voor DUD hetzelfde
patroon, maar in OUD draait het effect net om, voor de hoge proefplots. Begrazing kan hier de
bedekking met witte klaver, fioringras en Engels raaigras was terugdringen, waardoor zilte
planten wat hogere bedekkingen scoren. Het moet wel gezegd dat dit effect optreedt op de
hoge proefplots die geen geschikte standplaats was voor de (pionierende) zilte vegetatie.
Wat de soortensamenstelling betreft zien we dat in DUD de begrazing zulte onderdrukt.
Omdat de oorsprongvegetatie zelf sterk begraasd was, maakt dit de vegetatie gelijkender op
de referentie, maar zien we dat bij het niets doen en maaibeheer de vegetatie verder begroeit.
Opvallend is dat in de hoge proefplots fioringras sterk toenam, maar dat begrazing hier geen
effect op had.
Net als op linkeroever had de maaibeheer‐behandeling nauwelijks een effect op de vegetatie;
niet op bedekking en niet op soortensamenstelling. Doordat in dit geval de vegetatie voor een
groot deel uit eenjarige pioniersoorten bestond is dit ook weinig verwonderlijk.

8.3

Abiotiek: hoogte, hydrologie en zoutgehalte

Een primordiale voorwaarde voor het ontstaan van een zilt grasland is dat het beschikbare
grondwater een voldoende hoog zoutgehalte heeft. De ondergrens ligt daarbij volgens de
literatuur rond de 3000 mg/l [CL‐] wat refereert aan 9000 µSiemens/cm conductiviteit
(Blokland en Kleijberg 1997, Runhaar et al. 2009), al komen enkele types (bijvoorbeeld
associatie met zilt torkruid, maar ook een aantal rompgemeenschappen) ook voor tot een
ondergrens van 3000 mg/l [CL‐].
Tabel 6: Overzicht van saliniteitsranges voor de Nederlandse syntaxonomische eenheden van het zilte binnendijks grasland
(Runhaar et al. 2009). “2” betekent: “optimaal, type kan zich bij betreffende standplaatsconditie optimaal
ontwikkelen”; “1” betekent: “suboptimaal, type bij betreffende standplaatsklasse niet optimaal ontwikkeld of type
komt slechts in deel van het betreffende standplaatsbereik voor “.

Syntaxonomische eenheid

300‐1000
mg/l[Cl‐]

1000‐3000
mg/l[Cl‐]

3000‐10,000
mg/l[Cl‐]

>10,000
mg/l[Cl‐]

zwak brak

licht brak

matig brak

zout

Puccinellietum distantis polygonetosum

1

2

1

Puccinellietum capillaris

1

2

1
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Puccinellietum fasciculatae

2

2

Parapholido strigosae‐Hordeetum marini

2

2

Juncetum gerardi typicum

1

Puccinellietum distantis typicum
Puccinellietum maritimae typicum

1

Puccinellietum maritimae agrostietosum
Puccinellietum maritimae
parapholidetosum

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

Armerio‐Festucetum litoralis

1

2

2

Junco‐Caricetum extensae

1

2

2

RG Aster tripolium‐[Puccinellion
maritimae]

2

2

2

2

RG Scirpus maritimus‐[Asteretea tripolii]

1

2

1

RG Triglochin maritima‐[Asteretea
tripolii]

1

2

2

RG Agrostis stolonifera‐Glaux maritima‐
[Asteretea tripolii]

1

2

1

2

2

Juncetum gerardi leontodontetosum
Oenantho lachenalii‐Juncetum maritimi

Atriplici‐Elytrigietum pungentis

1

1

Salicornietum brachystachyae

2

Salicornietum dolichostachyae

Uit Figuur 68 en Figuur 72 blijkt dat voor NABP bij aanvang van het experiment deze
ondergrens niet gehaald wordt. Er zit een brakke grondwaterlaag in de ondergrond, maar
doordat in deze hogere polder regenwater kan infiltreren is een zoetwaterlens ontstaan die op
het brakke water ligt. Na enkele al dan niet bewuste ingrepen (vanaf zomer 2013 slecht
afgesloten boorputten, vanaf 2015 bijkomend nog bewust uitlopende diepe peilbuizen),
waarbij dieper brak water aan de oppervlakte uitstroomde, verzilte de ondergrond lokaal,
waardoor een geschikte omgeving ontstond. Dit fenomeen bleef vrij lokaal, zodat een mozaïek
ontstond van zilte en zoete vlekken op het proefterrein (Figuur 81). Op deze figuur zien we dat
er omstandigheden aanwezig zijn voor zowel de ontwikkeling van de typische goed
ontwikkelde vormen van zilt grasland, als enkele minder zilte vormen of
rompgemeenschappen ervan tot zelfs overgangen naar plaatsen waar zoet grondwater
uittreedt of stagneert. De ligging van de meest brakke zones komt overeen met plaatsen waar
dieper, ijzerrijk grondwater uittreedt (op de figuur te herkennen aan de rossige kleur).
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Figuur 81: Bodemsaliniteit gemeten met rhizons in mei 2015 voor proefterrein NABP. Saliniteit is ingedeeld volgens de kritische
grenzen aangewend in (Runhaar et al. 2009).

Op proefterrein PUWS was het grondwater van nature zouter en behalve op de hoogste trap
waren de gemiddelde jaarwaardes overal boven de kritische ondergrens. Voor de terreinen
aan de kust waren alle waarden (ruim) boven deze ondergrens.
Een geschikt zoutgehalte in het grondwater is echter geen voldoende voorwaarde voor een
voldoende bodemsaliniteit ter hoogte van het maaiveld. Voor proefterrein PUWS bijvoorbeeld
zien we zowel onderaan als bovenaan het terrein dat er soms grote verschillen zijn tussen het
zoutgehalte van het grondwater en dat van bodemvocht. Onderaan het proefveld zien we
langdurige zoetwater periodes optreden ter hoogte van het maaiveld (Figuur 70). Deze hangen
samen met overstromingen met zoet water tijdens de winter. Maar ook nadat het
overstroomde water weggetrokken is blijft er en tijdlang nog een zoete invloed, die
vermoedelijk het gevolg is van de onmiddellijke nabijheid van een zoetwaterkreek, waaronder
een zoetwaterlens aanwezig is. Op het hoogste deel van proefterrein PUWS ontstaat evengoed
een discrepantie tussen grondwatersaliniteit, en saliniteit gemeten ter hoogte van het
maaiveld. Het mechanisme voor dit verschil is dit keer anders: het grondwater zit hier te diep,
waardoor het beschikbare water in de toplaag voornamelijk neerslagwater is. Uit onze studie
naar plantbeschikbaar bodemwater in Vlaamse zilte graslanden bleek dat verschillen in
vegetatietype, wat doorgaans samen ging met een lokale topografie, gepaard ging met
consistente verschillen in bodemsaliniteit (Figuur 75). De meer open, met pioniersoorten
begroeide vegetatieplots hadden daarbij een hogere bodemsaliniteit dan de vegetatieplots
gedomineerd door zilte rus. Het verschil liep daarbij soms op tot 30%. Bij proefterrein DUD en
OUD is zeer brak fossiel zeewater aanwezig. De zoutgehaltes zijn hier voldoende hoog om
“zuivere” zilt graslandplantengemeenschappen te krijgen (bijvoorbeeld Juncetum gerardi
typicum, zie ook Figuur 94). Stagnerend regenwater en microreliëf zorgen voor gradiënten in
hydrologie en saliniteit waardoor minder tolerante soorten overleven. In OUD was het
grondwater lokaal even zout als in Dudzele, maar werd aan de oppervlakte gemengd (verdund)
met stagnerend regenwater tijdens de wintermaanden. Maar ook tijdens drogere periodes
bleef het bodemzoutgehaltebeduidend lager dan in DUD. Tijdens droge periodes, wanneer
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bodemsaliniteiten doorgaans stijgen, was het onmogelijk om bodemsaliniteitsmetingen te
doen te OUD omdat de kleiige bodem verhard en uitgedroogd was.
Uit bovenstaande blijkt dat hydrologie en bodemreliëf belangrijke secundaire voorwaarden
zijn voor zilt grasland. Blokland en Kleijberg (1997) en Runhaar et al. (2009) geven
richtwaarden en ranges van hydrologische parameters voor verschillen associaties van zilt
grasland. In Tabel 7 worden deze samengevat weergegeven. Onderaan deze tabel zijn de
proefterreinen van het zilt graslandexperiment weergegeven. Wat opvalt is dat de
proefterreinen de hele ecologische range van GVG waarden overspannen die voor zilt grasland
bestaan. Zo wordt meteen duidelijk dat proefterrein PUWS grotendeels te droog is om tot zilt
grasland te kunnen ontwikkelen. Proefterrein NABP zit in de optimale range voor zilt grasland,
voor de associaties die we ook vinden in het oorspronggebied Putten Weiden. DUD biedt
goede omstandigheden voor zowel pioniersvegetaties met zeekraal (lage delen) als
soortenrijke zilte graslanden met zilte rus op de hogere delen. In OUD zijn de mogelijkheden
op het grootste deel van het terrein beperkt tot pioniervegetaties. Blokland en Kleijberg (1997)
geven verder nog hydrologische parameters onder de vorm van duurlijntypes. W illustreren
het principe met benaderende duurlijnen voor de peilbuizen met voldoende lange
meetreeksen van proefterreinen PUWS en NABP in Figuur 82. Er is een duidelijk verschil in de
benaderende duurlijncurves van NABP en PUWS. De curves van NABP zijn “boller”. Dit komt
door een hoge kweldruk waardoor het grondwater lange tijd zeer ondiepe tegen het maaiveld
aan blijft staan. Deze curve wordt duurlijntype 3 genoemd (Van Beusekom et al. 1990) en is
kenmerkend voor de associatie van zilte rus, of vegetaties met zulte of schorrezoutgras
(Blokland en Kleijberg 1997). De duurlijnen van PUWS sluiten meer aan bij duurlijntype 4 met
een sterkere drainage, en passen bijvoorbeeld bij vegetaties van het stomp
kweldergrasverbond, met vaak ook sterk wisselend zoutgehalte, doordat ’s zomers regenwater
infiltreert.
Tabel 7: Overzicht van GVG ranges voor de Nederlandse syntaxonomische eenheden van het zilte binnendijks grasland (Runhaar et
al. 2009). “2” betekent: “optimaal, type kan zich bij betreffende standplaatsconditie optimaal ontwikkelen”; “1”
betekent: “suboptimaal, type bij betreffende standplaatsklasse niet optimaal ontwikkeld of type komt slechts in
deel van het betreffende standplaatsbereik voor “. Onderaan worden de proefterreinen gesitueerd in deze GVG
categorieën, waarbij elke “X” een GVG waarde van een peilbuis betekent.

>20+mv

25‐mv
/10‐mv

40‐mv
/25‐mv

40‐mv
tot
droogte
stress
10d/jaa
r

Ondiep inunderen zeer nat
droogvalle
d
nd

nat

zeer
vochtig

vochtig

Puccinellietum distantis
polygonetosum

1

2

2

1

Puccinellietum capillaris

1

2

2

1

Puccinellietum fasciculatae

1

2

2

1
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Parapholido strigosae‐Hordeetum
marini

1

2

Juncetum gerardi typicum

2

2

Puccinellietum distantis typicum

1

2

Puccinellietum maritimae
typicum

2

2

Puccinellietum maritimae
agrostietosum

2

2

1

Puccinellietum maritimae
parapholidetosum

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2
1

Juncetum gerardi
leontodontetosum
Oenantho lachenalii‐Juncetum
maritimi

1

Armerio‐Festucetum litoralis

2

1

2

1

Junco‐Caricetum extensae

1

2

2

RG Aster tripolium‐[Puccinellion
maritimae]

2

2

1

RG Scirpus maritimus‐[Asteretea
tripolii]

2

2

2

1

RG Triglochin maritima‐
[Asteretea tripolii]

2

2
2

2

2

2

1

RG Agrostis stolonifera‐Glaux
maritima‐[Asteretea tripolii]
Salicornietum brachystachyae

1

2

PUWS

X

NABP

XX

DUD
OUD
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Figuur 82: Geordende stijghoogtes cf. benaderende duurlijnen voor peilbuizen van PUWS (bovenste rij) en NABP (onderste rij).

Doorgaans houdt de GVG verband met de duurlijncurve, waardoor GVG bijvoorbeeld
informatie geeft over de de duur van de vochtlevering door grondwater aan de vegetatie. Dat
het soms nuttig kan zijn om de (benaderende) duurcurves te betrekken blijkt uit de vergelijking
tussen DUD en OUD (Figuur 83). De GVG van peilbuis PJEP022 is 0.07cm boven maaiveld; voor
de peilbuizen van DUD is deze 0.02 en 0.19 cm onder maaiveld (Tabel 5). De vorm van de curve
is echter geheel anders – in DUD is vanwege kweldruk een zeer bolle curve aanwezig, waarbij
het grondwater nauwelijks buiten het bereik van de plantenwortels daalt. In OUD kan het
groeiseizoen pas laat starten wanneer het oppervlaktewater onder maaiveld daalt. Nadien zakt
het grondwater vrij diep weg, waardoor het grondwater voor een vrij lange periode buiten het
bereik van oppervlakkige plantenwortels zakt.

Figuur 83: Geordende stijghoogtes cf. benaderende duurlijnen voor een peilbuis van OUD (links) en DUD (midden, rechts).
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9

Onderzoek naar de ongewervelden van enkele Vlaamse zilte
graslanden

Zilte graslanden staan niet bekend als “hotspots” voor soortenrijkdom van insecten of
terrestrische ongewervelden. Er zijn inderdaad geen “bekende” soorten, zoals dagvlinders of
libellen die enkel voorkomen in zilte graslanden of schorren. De erg selectieve omgeving, met
veelal een combinatie van zoutstress (osmotische stress) en overstromingsstress (vooral in
schorren), maakt dat slechts een select kransje aan soorten aangepast is aan het leven in zilte
graslanden (van Klink 2014). Maar net omdat deze omgeving zo’n bijzondere aanpassingen
vergt, vinden we deze soorten nergens anders in Vlaanderen. Over welke soorten het precies
in zilte graslanden gaat is bijzonder slecht gekend, al bestaan er enkele anekdotische studies
(Desender en Maelfait 1999). Pas heel recent is er meer bekend geworden over hoe we zilte
graslanden best beheren, willen we deze rijkdom en variatie aan soorten behouden (van Klink
2014).
Met de beperkte aandacht in Vlaanderen voor ongewervelden in zilte graslanden is er
bijzonder weinig gekend over het voorkomen ervan, hun bedreigingen, of welke gebieden er
belangrijk zijn voor het voortbestaan van deze soorten. Dit onderzoek wil daaraan tegemoet
komen.

9.1

Materiaal en methode

Er werd een verzamelcampagne opgezet waarbij op een gestandaardiseerde manier
ongewervelden van zilte graslanden verzameld werden. Om een zo volledig mogelijk beeld van
de ongewervelden te krijgen, werden verschillende complementaire vangstmethodes gebruikt.
Dit zijn bodemvallen, kleurvallen en Malaisevallen. Voor het vangen van bodembewonende
ongewervelden gebruikten we bodemvallen (EN: pitfall traps, Figuur 84). Dit zijn ingegraven
potten met de bovenrand op maaiveld voor de helft gevuld met een bewaarvloeistof. Om te
verhinderen dat de potten bij hevige regen overlopen, om te verhinderen dat dieren (vogels)
van de vallen drinken of gevangen insecten eten, en om te verhinderen dat vee de vallen
vertrappelt, werden de vallen overkapt met een getralied plexi dak. Kleurvallen zijn gekleurde
schaaltjes gevuld met een bewaarvloeistof en een oppervlaktespanning‐verlagend detergent
(Figuur 84). Wij gebruikten alleen geelgekleurde schaaltjes. Een aantal vliegende insecten,
vooral vliegen waaronder slankpootvliegen, worden sterk aangetrokken door de kleur, landen
op het schaaltje en worden in de vloeistof gevangen. De gevangen soorten verschillen van
deze in Malaisevallen, omdat vooral insecten gevangen worden die laag bij de grond blijven.
Kleurvallen werden niet in alle gebieden en ook minder lang opgesteld, omdat bij hevige regen
de schaaltjes overlopen en omdat ze moeilijk te beveiligen zijn tegen grazers. Malaisevallen
ten slotte, zijn geschikt om mobiele, vliegende insecten te vangen (vnl. vliegen en muggen;
wespen, bijen en hommels). Het zijn tentvormige opstellingen met een fijnmazig dwarszeil
(Figuur 84). Vliegende insecten botsen tegen dit zeil, en zullen instinctmatig naar het licht
(naar boven) vliegen. Daar komen ze in een verzamelpot terecht gevuld met een
bewaarvloeistof.
Alle vangsten werden in het labo getrieerd volgens verschillende taxonomisch groepen. Voor
de determinatie van deze taxonomische groepen was een ruime groep specialisten bereid
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gevonden om mee te werken. De taxonomische groepen die gedetermineerd werden, en de
specialisten die de determinaties uitvoerden staan vermeld in Tabel 8.

Figuur 84: Van links naar rechts: een Malaiseval, een bodemval en een kleurval.
Tabel 8: Overzicht van de taxonomische groepen en de specialisten die instonden voor de determinatie van de ongewervelden
verzameld tijdens het project zilte graslanden.

Soortgroep

Taxa

determinatie

Langpotige muggen
(langpootmuggen, steltmuggen
en glansmuggen)

Limoniidae, Ptychopteridae,
Tipulidae

Kris Peeters

Kokerjuffers

Trichoptera

Koen Lock

Slankpootvliegen

Dolichopodidae

Marc Pollet

Slakkendodende vliegen

Sciomyzidae

Jonas Mortelmans

Wapenvliegen

Stratiomyidae

Jonas Mortelmans & Frank Van
de Meutter

Zweefvliegen

Syrphidae

Frank Van de Meutter

Dazen

Tabanidae

Elias de Bree Frank Van de
Meutter

Loopkevers

Carabidae

Maarten Jacobs & Ward Tamsyn

Spinnen

Aranea

Johan Van Keer

Het onderzoek naar ongewervelden werd gevoerd in zeven zilte graslanden, één nieuw
aangelegd zilt grasland (proefterrein NABP) en als referentie 2 schorgebieden (op schor oude
Doel). De studiegebieden voor het ongewerveldenonderzoek, de gebiedscodes, het aantal
Malaisevallen per gebied, en het aantal bodemvallen per gebied staan vermeld in Tabel 9. Het
aantal bodemvallen betreft een gestratificeerd aantal; er zijn telkens drie (soms zes)
bodemvallen per aanwezig vegetatietype, van 2 (“) mogelijk types. Deze zijn een
pioniervegetatie (verder: “pionier”) op tijdelijk overstroomde oppervlaktes (hogere planten
122

INBO.R.2016.11491582

www.inbo.be

hier zijn voornamelijk zulte, kortarige zeekraal, klein schorrenkruid, zilte schijnspurrie) en een
minder overstroomde, iets hoger gelegen vegetatie met een dominantie van zilte rus.
Tabel 9: Overzicht van de onderzoeksgebieden voor ongewerveldenonderzoek in zilte graslanden met aanduiding van het type (zilt
grasland of schor) en het aantal vallen per valtype.

Gebieden

code

Uitkerkse polder I

Gemeente

type

Malaiseval#

Bodemval#

UIT1

Blankenberge
(WVL)

Zilt grasland

1

9

UIT2

Blankenberge
(WVL)

Zilt grasland

1

9

UIT3

Blankenberge
(WVL)

Zilt grasland

1

3

Putten Weiden

PUWE

Beveren (OVL)

Zilt grasland

2

15

Monnikenwerve

MON

Lissewege (WVL)

Zilt grasland

2

9

‘t Pompje

OUD

Oudenburg (WVL)

Zilt grasland

2

9

Dudzele Noord –
Dudzeelse polder

DUN

Dudzele (WVL)

Zilt grasland

0

6

Schor Oude Doel
Noord

SODO

Beveren (OVL)

Schor

1

6

Schor Oude Doel Zuid

SODOZ

Beveren (OVL)

schor

1

9

NABP proefterrein

NABP

Beveren (OVL)

“zilt grasland”

0

6

Uitkerkse polder II
Uitkerkse polder III

Figuur 85: Locaties van de onderzochte zilte graslanden in het kader van het ongewerveldenonderzoek. Links: Antwerpse
linkeroever. Rechts: kuststreek. De codes voor naamgeving van de gebieden
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Van elke bodemvallocatie is een jaarreeks bodemsaliniteitsmetingen verricht (zie Figuur 75 en
7.2.1 Zoutgehalte). Van elke bodemval werd een vegetatieopname gemaakt volgens de
methode eerder beschreven bij het zilt graslandexperiment. Deze vegetatieopname bestreek
een vierkant van 1mx1m met als centrum het meetpunt. Al deze gegevens worden bewaard in
een relationele databank.
Hieronder geven we de resultaten voor de onderzochte ongewerveldengroepen. Als
basisgegevens voor de analyse gebruikten we de gegevens die we verkregen bij dit onderzoek,
een gepubliceerde rode lijst of andere zeldzaamheidsindicator voor de soorten, en een lijst
met habitataffiniteit voor elke soortgroep.

9.2

Resultaten

9.2.1

Dazen

FACTSHEET: dazen (Tabanidae)

9.2.1.1

# sp BE: 45

#sp studie: 11

#zilte sp BE: 3

#zilte sp studie: 3

Beschrijving van de soortgroep

Dazen (Tabanidae) zijn een gekende maar weinig geliefde groep vliegen bij het grote publiek,
zij het vaak verkeerdelijk onder de naam “horzels”. België telt 46 soorten dazen (Zeegers en
Van Haren 2000). Slechts 9 soorten zuigen bloed bij de mens en kunnen hinderlijk zijn. Larven
van dazen zijn vermoedelijk predatoren van kleine ongewervelden in de bodem, of tussen
plantenmateriaal in water. Bijna alle soorten leven in drassige bodems ofde oeverzone van
stilstaand water. Daarbij vertonen ze vaak een sterke voorkeur voor een specifieke
samenstelling van het grondwater (kalkrijk, kalkarm, voedselrijk, voedselarm, zilt,…)(Zeegers
en Van Haren 2000). Een groot deel van de Belgische dazen is erg zeldzaam en waarschijnlijk
bedreigd (Leclercq 1967).
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Schorren, kwelders of de zogenaamde “grazing marshes” op de Britse eilanden zijn een vrij
rijke habitat aan dazen (Drake 1991, Zeegers en Van Haren 2000). Naast een resem vrij
halotolerante soorten, treffen we er in de lage landen ook drie strikt halobionte soorten aan:
de zilte regendaas (Haematopota bigoti), de zilte knobbeldaas (Hybomitra expollicata), en de
kweldergifoogdaas (Atylotus latistriatus). Alleen de eerste twee soorten waren bekend van
België bij het begin van deze studie. De eerste soort is recent éénmaal waargenomen nabij
Antwerpen. De tweede soort s was ook slechts éénmaal gezien, nu bijna een eeuw geleden.
Voor het opstellen van de lijsten met habitataffiniteit en zeldzaamheid, maakten we gebruik
van de recentste publicatie over dazen voor de lage landen (Zeegers en Van Haren 2000)
aangevuld met de zeldzaamheidscriteria voor dazen van waarnemingen.be en persoonlijke
communicaties van Nederlandse en Vlaamse entomologen.

9.2.1.2

resultaten

We troffen 11 soorten dazen aan in deze studie (Tabel 10). Het aantal soorten per gebied gaat
van één tot vijf. Drie van de aangetroffen dazensoorten zijn habitatspecialisten van zilte
graslanden en schorren. Zilte dazen komen voor in drie gebieden: Monnikenwerve, Putten
West en het schorgebied Schor oude Doel (Figuur 86). Kweldergifoogdaas is nieuw voor de
Belgische fauna, en werd ondertussen verschillende keren waargenomen steeds op en aan het
Schor oude Doel. Zilte knobbeldaas Hybomitra expollicata werd na 90 jaar herontdekt in België
en wel in de Monnikenwerve en aan het Schor Oude Doel. Zilte regendaas was de meest
gevangen zilte daas in Putten Weiden en aan Schor Oude Doel. Tijdens terreinbezoeken, en op
basis van recente waarnemingen van andere entomologen is het voorkomen van zilte
regendaas ook bevestigd van Uitkerke en Oudenburg.
Tabel 10: Overzicht van de vangsten voor dazen (Tabanidae) van het ongewerveldenonderzoek in zilte graslanden. De grijs
aangeduide soorten zijn habitatspecialisten van zilt grasland. (X) duidt aan dat de soort niet in de
Malaisevalvangsten aanwezig was, maar wel recent werd vastgesteld in het gebied.
Species
Atylotus
latistriatus
Chrysops
relictus
Haematopota
bigoti
Haematopota
crassicornis
Haematopota
italica
Haematopota
pluvialis
Haematopota
subcylindrica
Heptatoma
pellucens
Hybomitra
ciureai
Hybomitra
expollicata
Tabanus
autumnalis
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MON1

MON2

OUD1

OUD2

PUWE1

PUWE2

SODO

SODOZ

UIT1

UIT2

UIT3

29

1

1
1
(X)

(X)

(X)

(X)

3

1

2

1

1
1
7

19

2

8

10

10

15

20

49
1

1
1
3

4

2

8

1
1

2

1
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Figuur 86: Procentuele aanwezigheid van zilte soorten in de aantallen dazen gevangen bij het ongewerveldenonderzoek in zilte
graslanden.

De aanwezigheid van zilte soorten dazen lijkt niet gelinkt aan hoge gemiddelde saliniteiten: het
patroon van voorkomen en abundantie verschilt van het patroon van bodemsaliniteiten
(Figuur 75). De meest voor de hand liggende factor is een lage hydrologische amplitude: de
larven van kweldergifoogdaas Atylotus latistriatus en zilte knobbeldaas Hybomtra expollicata
leven in vochtige, zilte grond. Wanneer deze langdurig uitdroogt in de zomer kunnen de larven
sterven. De gebieden Putten Weiden, Monnikenwerve en de schorren langs de Schelde
hebben jaarrond erg natte zilte graslanden door een hoge kweldruk of regelmatige
overspoelingen.
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9.2.2

Langpotige muggen
FACTSHEET: langpotige muggen (Tipulidae, Limoniidae,
Ptychopteridae)

9.2.2.1

# sp Tipulidae BE: 96

#sp studie: 15

#zilte sp Tipulidae BE: 0

#zilte sp studie: 0

# sp Limoniidae BE: 162

#sp studie: 24

# sp Limoniidae BE: 4

#zilte sp studie: 4

# sp Ptychopteridae BE: 7

#sp studie: 3

# sp Ptychopteridae BE: 0

#zilte sp studie: 0

Beschrijving van de soortgroep

De langpotige muggen is een verzamelgroep waaronder we in deze studie de langpootmuggen
(Tipulidae), steltmuggen (Limoniidae) en Glansmuggen (Ptychopteridae) onderbrengen. De
larven van langpotige muggen bewonen een brede waaier aan habitatten, van bomen tot
weilanden en poelen. Ze vervullen een belangrijk rol in het ecosysteem doordat enerzijds de
meeste soorten detritus afbreken (saprofagie) en zo bijdragen aan de stofcycli. Anderzijds zijn
zowel larven als volwassen langpootmuggen een belangrijke voedselbron voor andere dieren,
waaronder vogels. Enkel bij de steltmuggen vinden we strikt zilte soorten. De habitataffiniteit
en de zeldzaamheid van de Belgische langpotige muggen werd bekomen via the Catalogue of
the Craneflies of the World (http://ccw.naturalis.nl/) met aanpassingen volgens
voortschrijdend inzicht naar de Belgische situatie waar nodig aangeleverd door expert Kris
Peeters.
9.2.2.2

Resultaten

Tijdens deze studie werden 39 soorten langpotige muggen verzameld met de Malaisevallen
(Tabel 11). Het aantal soorten per val liep uiteen van 9 tot 23 soorten. Een hoog aantal soorten
hing steeds samen met een hoog aantal individuen. In de Monnikenwerve werden relatief lage
aantallen langpotige muggen gevangen, maar dit gebied kende wel de hoogste proportie zilte
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soorten (Figuur 87). Dit suggereert dat in dit erg brakke gebied de “zoete” langpotige muggen
ontbreken, terwijl in de andere gebieden nog wel voldoende zoete habitatten aanwezig zijn.
Tabel 11: Overzicht van het aantal soorten en aantal individuen voor langpotige muggen van het ongewerveldenonderzoek in zilte
graslanden.

MON1

MON2

OUD1

OUD2

PUWE1 PUWE2

#sp

12

9

18

18

23

#ind

40

77

125

165

223

SODOZ

UIT1

UIT2

UIT3

20

14

16

14

14

246

108

82

136

125

Alle vier de Belgische zilte soorten werden aangetroffen in deze studie (Tabel 12). Dicranomyia
sera is een steltmug die vrijwel steeds in associatie met zilte rus (Juncus gerardii) aangetroffen
wordt (Stubbs 2003). Er is niet geweten of de relatie met deze plant direct of indirect is. We
vonden ze in alle onderzochte zilte graslanden. De meest bijzondere zilte soort is Dicranomyia
melleicauda var. complicata. Het is een strikte zilte habitatspecialist met een bijzondere
habitat: plaatsen waar een constante instroom van zoet water doordringt in een brak schor of
zilt grasland. Dit kan een grondwaterstroom zijn, of traag afstromend zoet water in laantjes.
Deze zeer zeldzame soort komt talrijk voor in de Monnikenwerve te Lissewege, maar er werd
ook één exemplaar gevangen in ‘t Pompje te Oudenburg. De overige twee zilte soorten zijn
minder strikte zilte soorten en komen soms ook in zoete habitatten voor.
Het voorkomen van zilte langpotige muggen lijkt niet per sé gerelateerd aan hoge saliniteiten;
zowel in Monnikenwerve als Oudenburg, gebieden met een sterk verschillende
bodemsaliniteit, vonden we de zeer zeldzame D. melleicauda. In het Verenigd koninkrijk wordt
het voorkomen van de zeldzame typische soorten gelinkt aan hogere zilte vegetatie, in
afwezigheid van begrazing (Stubbs 2003). Ons lijkt het net als bij de dazen belangrijk dat de
gebieden een permanent hoge grondwaterstand kenden, waarin deze bewoners van vochtige
zilte grond overleven.
Tabel 12: Overzicht van het voorkomen van zilte langpotige muggen bij het ongewerveldenonderzoek in zilte graslanden.

Dicranomyia
melleicauda
Dicranomyia sera
Molophilus
pleuralis
Symplecta pilipes
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MON1

MON2

OUD1

9

23

1

2

13

1

OUD2

PUWE1

PUWE2

SODOZ

UIT1

UIT2

UIT3

26

5

16

22

13

3

3

2

4

1

12

3

1

5

1

2
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Figuur 87: Procentuele aanwezigheid van zilte soorten in de aantallen langpotige muggen gevangen bij het
ongewerveldenonderzoek in zilte graslanden.

9.2.3

Loopkevers
FACTSHEET: loopkevers (Carabidae)

9.2.3.1

# sp VL: 405

#sp studie: 91

#zilte sp VL: 26

#zilte sp studie: 11

Beschrijving van de soortgroep

Loopkevers zijn een soortenrijke groep in Vlaanderen (405 soorten, Desender et al. (2008b)).
Loopkevers zijn voornamelijk bodembewoners die houden van een deels onbegroeide bodem.
Volwassen loopkevers zijn predatoren en lopen rond op zoek naar prooien. De larven zijn
eveneens bodempredatoren. Loopkevers zijn een goed onderzochte groep in Vlaanderen
waarvoor een recente rode lijst en verspreidingsatlas beschikbaar is (Desender et al. 2008a,
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Desender et al. 2008b), en waarvan een uitgebreide ecologische kennis bestaat (Desender et
al. 2008a). Er is een vrij groot aantal typische slik‐ en schorbewonende (zilte) loopkevers
(N=26) die aangepast zijn aan een leven in het getijdengebied. Afgezien van twee soorten zijn
alle zilte loopkevers in Vlaanderen in min of meerdere mate bedreigd (Desender et al. 2008b).
Vier soorten zijn uitgestorven.
9.2.3.2

resultaten

Met bodemvallen werden in de zilte graslanden 5363 loopkevers gevangen behorende tot 91
soorten. De aantallen per gebied staan opgelijst in Tabel 13. Het aantal soorten loopkevers per
gebied gaat van 23 soorten (UIT3) tot 42 soorten (UIT1). Hoge aantallen loopkevers betekent
niet altijd een hoog aantal soorten: in DUN en MON waren de aantallen bijzonder hoog, maar
het aantal soorten was dat niet. Wanneer we naar de zilte soorten kijken zien we dat er grote
verschillen bestaan tussen de gebieden. De gebieden OUD, UIT2, UIT3 en PUWE zijn relatief
arm aan zilte loopkevers. Het Schor van oude Doel en de zilte graslanden DUN en MON zijn rijk
aan zilte loopkevers. In DUN en MON wordt de loopkevergemeenschap ook numeriek
gedomineerd door zilte soorten (Figuur 88). Verrassend genoeg was ook het proefterrein van
NABP in 2014 al rijk aan zilte loopkevers, wat aangeeft dat nieuwe, gunstige gebieden snel
gekoloniseerd kunnen worden, ook als deze niet verbonden zijn met een bestaand schor of zilt
grasland. In de zilte graslanden van Uitkerke, en op het RMD bij ’t Pompje en de Schorreweide
(beide laatsten te Oudenburg), gebeurde sinds 2000 ook eerder onderzoek naar loopkevers
(Dekoninck et al. 2002, Lambrechts et al. 2013). Daarbij werden voor ‘t Pompje drie extra zilte
soorten aangetroffen, en voor Uitkerke één extra soort. Dit toont aan dat er in deze gebieden
mogelijk lokaal nog populaties voorkomen (voorkwamen?) van deze soorten die we met onze
studie niet konden detecteren. Het totale aantal zilte soorten voor deze gebieden (5 voor
Uitkerke, 4 voor Oudenburg) is na het in rekening brengen van de oude studies overigens nog
steeds lager dan in de andere onderzochte zilte graslanden, Putten Weiden uitgezonderd,
hoewel de vangstinspanning er onevenredig veel hoger is.

Tabel 13: Overzicht van het aantal loopkevers (#ind) en het aantal soorten loopkevers (#sp) voor de verschillende onderzochte
zilte graslanden.
DUN

MON

NABP

OUD

PUWE

SODO

SODOZ

UIT1

UIT2

UIT3

#sp

27

26

41

28

38

35

37

42

37

23

#ind

885

797

544

298

434

193

281

806

567

558
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Tabel 14: Overzicht van het voorkomen van loopkevers van slikken en schorren (“zilte loopkevers”) op de onderzochte zilte
graslanden. Wanneer soorten niet in onze studie werden aangetroffen, maar bekend zijn van eerdere studies zijn
deze aangegeven met (X).

Amara convexiuscula

DUN

MON

NABP

4

16

1

OUD

PUWE

Bembidion aeneum
Bembidion iricolor

SODOZ

UIT1

1

1

21

14

29

1

Bembidion minimum

6

44

12

Bembidion normannum

10

55

1

Bembidion varium

8

19

45

(X)

27

Dicheirotrichus gustavii

4

Dicheirotrichus obsoletus

84

UIT3

1

11

(X)

1

2

7

5

14

66

3

10

1

2
2

13

10

(X)

(X)

(X)

4

(X)

(X)

46

Dyschirius salinus
633

UIT2

11

Bembidion maritimum

Pogonus chalceus

SODO

436

(X)

1
1

4

Een vergelijking van de loopkevergemeenschap tussen de zilte rus vegetatie en de
pioniervegetatie gaf geen eenduidig verschil. Soms zijn zilte soorten talrijker in
pioniersvegetatie, soms andersom (gegevens niet getoond). Loopkevers zijn mobiel, en de
meeste zilte graslanden bestonden uit een mix van beide vegetatietypes rondom de
vangplaatsen. Op het Schor van Oude Doel zijn twee soorten Bembidion (B. aeneum en B.
maritimum) in aantal gevangen die niet op de zilte graslanden gevangen zijn en waarschijnlijk
een voorkeur hebben voor tidale gebieden. Toch blijkt dat onze zilte graslanden een rijke fauna
aan zilte loopkeversoorten herbergen. Veel van deze soorten zijn erg zeldzaam op Vlaamse
schaal (Desender et al. 2008a). Van een aantal soorten is ook geweten dat ze een slecht
vliegvermogen hebben, wat deze populaties extra waardevol maar ook kwetsbaar maakt
(Desender et al. 1998).

Figuur 88: Samenstelling van de loopkevergemeenschap volgens vijf habitatcategorieën (legende: zie figuur).
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Voor wat de relatie met bodemsaliniteit betreft scoren de zoute gebieden MON en DUN hoger
voor zowel de dominantie als het aantal soorten aan zilte soorten. Bij lagere bodemsaliniteiten
vinden we een lager aantal loopkevers, en werden soorten van het genus Dicheirotrichus niet
aangetroffen. Bij de laagste waarden in onze studie, in zilte graslanden te Oudenburg waren
nauwelijks nog zilte loopkevers aanwezig. Ook in Putten Weiden zijn de aantallen erg laag. Dit
gebied heeft de laatste paar jaren verschillende keren te lijden gehad van langdurige winterse
overstromingen met zoet water. Dit is waarschijnlijk nefast voor loopkevers aangezien hun
larven niet aquatisch zijn.

9.2.4

Kokerjuffers
FACTSHEET: kokerjuffers (Trichoptera)

9.2.4.1

# sp VL: 128

#sp studie: 9

#zilte sp VL: 1 (4)

#zilte sp studie: 1 (2)

Beschrijving van de soortgroep

Kokerjuffers hebben een vliegend terrestrisch stadium (“schietmot”) en aquatische larven die
leven van detritus en algen. De volwassen insecten voeden zich niet meer en hebben een korte
levensduur. De meeste larven leven in een voor de groep kenmerkend omhulsel (“koker”) van
zijdespinsel waarin ze materiaal verwerken. De volwassen insecten lijken enigszins op motten
door de behaarde vleugels. In Vlaanderen zijn 128 soorten vastgesteld, maar door slechte
waterkwaliteit zijn veel soorten bedreigd of verdwenen. Er zijn geen strikt zilte kokerjuffers,
maar een aantal soorten kan een zeker zoutgehalte verdragen, terwijl één soort (Limnophilus
affinis) brak water goed verdraagt en zelfs vooral in brak water voorkomt. Het vangen van
kokerjuffers gebeurt doorgaans door sleepvangsten in de oevervegetatie of met lichtvallen.
Malaisevallen vangen een beperkt aantal kokerjuffers, maar zullen waarschijnlijk vooral
individuen van de lokale populatie vangen, terwijl lichtvallen vaak niet‐lokale migrerende
individuen aantrekken. De kennis over de verspreiding en status van de Vlaamse kokerjuffers
komt uit Lock en Goethals (2012). Habitatinformatie werd aangeleverd door Koen Lock, en
werd aangevuld met (Higler 2008).

132

INBO.R.2016.11491582

www.inbo.be

Tabel 15: Overzicht van de kokerjuffers verzameld tijdens het ongewerveldenonderzoek van zilte graslanden.
MON1

MON2

OUD1

Agraylea
multipunctata
Glyphotaelius
pellucidus
Grammotaulius nitidus
Limnephilus affinis

OUD2

PUWE1

PUWE2

SODOZ

UIT1

UIT2

3
1

2
3

145

Limnephilus auricula

91

21

2

1

5

9

13

24

1

1

2

1

25

Limnephilus decipiens
Limnephilus flavicornis

1

Limnephilus incisus

7

9.2.4.2

1
7

1

2

Resultaten

We vonden bij ons onderzoek negen soorten kokerjuffers. Onze enige zilte kokerjuffer
Limnephilus affinis is in alle zilte graslanden én op het schor aangetroffen. Daarnaast is ook L.
incisus gevonden, een zeldzame soort die in het Verenigd Koninkrijk ook typisch in zilte lagunes
voorkomt, maar in de lage landen veel in laagveen gezien is (Higler 2008). We vonden ze in
Oudenburg en Putten Weiden. De overige soorten komen eerder in zoet water voor. Ten slotte
verdient de vondst van Grammotaulius nitidus te Uitkerke nog een vermelding. Deze zeer
zeldzame soort is waarschijnlijk kenmerkend voor uitdrogende wateren, en komt in de lage
landen overwegend langs de kust voor, maar lijkt brak water te mijden.

9.2.5

Slankpootvliegen
FACTSHEET: slankpootvliegen (Dolichopodidae)
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#sp studie: 103

#zilte sp VL: 21

#zilte sp studie: 15
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9.2.5.1

Beschrijving van de soortgroep

Slankpootvliegen zijn kleine, vaak metaalgroene vliegen die in grote aantallen voorkomen in
een grote variatie aan habitatten, maar vooral in vochtige gebieden. Niettegenstaande hun
kleine afmetingen zijn zowel larven als volwassen vliegen predatoren, vaak van larven van
andere vliegen en muggen. Volgens Pollet (2000) zijn uit België 296 soorten slankpootvliegen
bekend, maar dat aantal is ondertussen wellicht gestegen tot boven de 300 (M. Pollet,
mondelinge mededeling). Uit Vlaanderen zijn ongeveer 270 soorten gekend. Een relatief groot
aantal soorten (N=21) is gebonden aan slikken, schorren en zilte graslanden (“zilte” soorten).
De “zilte” slankpootvliegen behoren meestal tot de typische bodembewoners. Doordat ze laag
bij de grond blijven worden deze soorten slecht gevangen met Malaisevallen. Kleurvallen
bieden in dat geval soelaas, en vangen vaak soorten die niet met Malaisevallen gevangen
worden. Het gebruik van kleurvallen is echter arbeidsintensiever, en verloopt moeilijk in
aanwezigheid van runderen en weidevogels. Daarom werd het slechts in drie gebieden
uitgeprobeerd ter controle van de Malaisevalvangsten (OUD, PUWE, UIT1). Misschien wat
onverwacht gezien hun klein formaat blijken slankpootvliegen bijzonder mobiel en perfect in
staat om nieuwe geschikte habitatten te koloniseren.

9.2.5.2

Resultaten

Slankpootvliegen waren de talrijkste taxonomische groep van de bestudeerde ongewervelden
in zilte graslanden. Een totaal van 37.541 exemplaren werd op naam gebracht. In de gele
kleurvallen werden nog eens 1767 exemplaren aangetroffen. Op een totaal van 103 soorten
werden 15 kenmerkende soorten van zilte habitatten gevonden. De gebieden met de meeste
zilte slankpootvliegen waren Monnikenwerve te Lissewege, Putten Weiden te Kieldrecht en
het Schor Oude Doel te Kieldrecht (
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Tabel 16). Deze laatste huisvestte de meest afwijkende slankpootvliegengemeenschap
vanwege de uitgesproken dominantie door een typische schorbewoner Dolichopus strigipes,
die elders slechts eenmaal gezien is. Buitendijkse schorren en binnendijkse zilte graslanden
blijken dus geschikt voor een deels verschillend deel van de groep zilte slankpootvliegen. In ‘t
Pompje te Oudenburg en in de Uitkerkse polder werden weinig soorten zilte slankpootvliegen
aangetroffen. Wanneer we naar het aandeel van de verschillende habitatgroepen in de totale
vangst per Malaiseval kijken (Figuur 89), dan valt het hoge aandeel zilte soorten op in de vallen
van Schor Oude Doel. Verder blijkt dat het overgrote deel van de gevangen slankpootvliegen
ofwel bewoners zijn van oeverzones (van zoet water) of soorten zonder uitgesproken
habitatvoorkeur. Wanneer we naar het voorkomen van bijzondere (of bedreigde) soorten
kijken dan betreft dit vrijwel uitsluitend de zilte soorten.
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Tabel 16: Overzicht van de “zilte” soorten slankpootvliegen gevangen met de Malaisevallen in zilte graslanden.
MON1 MON2
Campsicnemus armatus

37

17

Campsicnemus magius

OUD1
14

OUD2 PUWE1 PUWE2 SODO
21

1

Dolichopus clavipes

SODOZ

23

67

2

1

1

1

1

1

1

UIT1

UIT2

10

UIT3
5

1

Dolichopus diadema

411

395

4

5

341

427

21

17

34

16

7

Dolichopus sabinus

282

112

2

2

190

296

9

3

170

8

7

1011

1903

3

6

Dolichopus strigipes

1

Hydrophorus oceanus

1

Machaerium maritimae
Poecilobothrus
principalis
Rhaphium consobrinum
Syntormon filiger
Thinophilus flavipalpis
Thinophilus ruficornis

2

1

1

2

13

1

1

2

4

3
20

54

1

Figuur 89: Samenstelling van de slankpootvliegengemeenschap verzameld met Malaisevallen in zilte graslanden volgens zeven
habitatcategorieën (legende: zie figuur).

Wanneer we de tabel met vangsten van de gele kleurvallen (Tabel 17) bekijken springt meteen
het relatief hoge aandeel zilte soorten in het oog (zie ook Figuur 90). Voor elk van de gebieden
ligt dit aandeel hoger dan bij de Malaisevallen. Verder is er een lager aandeel soorten zonder
uitgesproken habitatvoorkeur. Kleurvallen bemonsteren dus meer selectief habitatspecialisten
(of net minder selectief de soorten zonder uitgesproken habitatvoorkeur) en zijn in feite meer
geschikt om de aanwezigheid van zilte soorten vast te stellen. Bovendien vonden we bij deze
relatief kleine staalname twee soorten die niet met de Malaisevallen gevangen werden,
waarvan één nochtans in aantal voorkwam in verschillende gebieden (Hydrophorus praecox).
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Deze beperking in acht genomen vinden we bij de vangsten met de Malaisevallen een
duidelijke opdeling in de zilte graslanden tussen de gebieden rijk aan zilte soorten (MON,
PUWE en SODO met 6‐10 zilte soorten, en de gebieden vrij arm aan zilte soorten UIT en OUD
(elk vier soorten). Het hoge aantal soorten in PUWE geeft aan dat niet enkel zeer hoge
bodemsaliniteit, zoals in MON, de doorslag geeft voor de aanwezigheid van zilte soorten.
Vanaf een bepaalde grenswaarde spelen andere factoren een doorslaggevende rol. Mogelijk is
de mate waarin de bodem oppervlakkig uitdroogt tijdens de zomermaanden belangrijk. Larven
van de zilte soorten slankpootvliegen leven wellicht vooral in de bodem en in detritus en
verdragen uitdrogen slecht (mond. med., Marc Pollet).
Tabel 17: Overzicht van de “zilte” soorten slankpootvliegen gevangen met gele kleurvallen in zilte graslanden.

Campsicnemus armatus

OUD

PUWE

UIT1

34

192

4

7

3

121

5

55

2

Campsicnemus magius
Dolichopus diadema

1

Dolichopus sabinus
Hydrophorus praecox

37

8

Poecilobothrus ducalis

1

Rhaphium consobrinum

3

Thinophilus flavipalpis

34

Thinophilus ruficornis

82

Figuur 90: Samenstelling van de slankpootvliegengemeenschap verzameld met gele kleurvallen in zilte graslanden volgens zeven
habitatcategorieën (legende: zie figuur).
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9.2.6

Slakkendodende vliegen

FACTSHEET: slakkendodende vliegen (Sciomyzidae)

9.2.6.1

# sp BE: 73

#sp studie: 24

#zilte sp VL: 0 (1)

#zilte sp studie: 0 (1)

Beschrijving van de soortgroep

Slakkendodende vliegen zijn een minder bekende vliegengroep. Het zijn doorgaans vrij
onopvallende bruinig gekleurde vliegen, al hebben een aantal soorten opvallend gevlekte
vleugels, of gestreepte ogen, net zoals dazen. De naam komt van het gedrag van deze vliegen
tijdens het larvenstadium: het zijn predatoren van slakken. De meeste soorten
slakkendodende vliegen vinden we in een moerasachtige, niet te zure omgeving met veel
slakken. Frequente peilschommelingen blijken ook gunstig, doordat hierdoor amfibische
slakken droog komen te liggen en zo beschikbaar worden voor de larven. De kennis over de
habitataffiniteit bij slakkendodende vliegen is nog fragmentarisch; voor één Belgische soort
vertoont de verspreiding een verband met de polderregio, maar ook met de Scheldevallei in de
omgeving van Gent. In België zijn tot nu toe 73 soorten slakkendodende vliegen gezien.
Informatie over de status en verspreiding van deze soorten werd aangeleverd door Jonas
Mortelmans.

9.2.6.2

Resultaten

Het onderzoek leverde 579 exemplaren van 24 soorten slakkendodende vliegen op. Het gebied
met het grootste aantal soorten was ’t Pompje te Oudenburg; de Monnikenwerve en Uitkerke
(UIT 2 en UIT 3) hadden de minste soorten. De enigszins kustgebonden soort, Ditaeniella
grisescens, is waargenomen in beide vallen te Oudenburg, en eenmaal in Putten Weiden.
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Tabel 18: Het aantal exemplaren en het aantal soorten slakkendodende vliegen in de vangsten met Malaisevallen in de zilte
graslanden.
MON1

MON2

OUD1

OUD2

PUWE1

PUWE2

UIT1

UIT2

UIT3

# ind

42

22

101

127

36

51

128

21

51

#sp

7

5

18

17

7

10

11

6

9

We kunnen op basis van de onderlinge gemeenschapssimilariteit, dit is de mate waarin de
gemeenschap van twee gebieden onderling gelijkend is, een twee‐dimensionele weergave
maken van de patronen in de gemeenschappen slakkendodende vliegen in de bemonsterde
zilte graslanden. Dit doen we met behulp van Nonmetric multidimensional scaling (NMDS). Op
de figuur zien we dat de vangsten uit één gebied doorgaans vrij dicht in mekaars buurt liggen,
wat erop wijst dat elk gebied een eigen kenmerkende fauna heeft en de staalname wellicht
representatief is. Wat de precieze ecologische verklaring is voor deze verschillen kan voorlopig
niet worden achterhaald, omdat we detailkennis over de ecologie van deze soorten ontbreken.
Halotolerantie, de eigenschap om brak water of een brakke bodem te verdragen speelt
mogelijk een rol voor het onderscheid tussen een zeer brak gebied zoals MON en de andere
gebieden. Over halotolerantie bij slakkendodende vliegen is voorlopig weinig bekend.

Figuur 91: NMDS biplot van de gemeenschappen slakkendodende vliegen uit zilte graslanden.

Om meer te weten te komen over hoe gemeenschappen slakkendodende vliegen uit zilte
graslanden zich verhouden tot deze van andere, zoete habitatten voerden we een aanvullende
analyse uit. We vergeleken daarbij verkennend onze vangsten in zilte graslanden met de
eerdere vangsten bekomen met Malaisevallen in een reeks binnenlandse moerasgebieden: het
meer van Virelles (Virelles, code VIRL, 3 locaties A‐B‐C‐D), het Dunbergbroek (Holsbeek,
DUNB), de Demerbroeken (Scherpenheuvel‐Zichem, DEMB) en het Papenbroek (Bekkevoort,
PAEP). We bekeken voorlopig enkel het algemene patroon bekomen met NMDS. We zien dat
de zilte gebieden allemaal rechts op de figuur liggen, en de andere, zoete gebieden allemaal
links op de figuur wat aantoont dat er een groot en consistent verschil bestaat tussen de zoete
en zilte slakkendodersgemeenschappen. Alle soorten die vrij veel aangetroffen worden in de
zilte graslanden zijn algemene soorten, behalve misschien Ditaeniella grisescens. Het lijkt erop
dat de fauna van slakkendoders van zilte graslanden grotendeels een subset is van deze in
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binnenlandse moerasgebieden. Waarschijnlijk moeten we ook in die zin het grote aantal
soorten in Oudenburg begrijpen. Dit moerassig gebied heeft tal van permanente tot tijdelijke,
zoete tot oligohaliene waterlichamen waar slakkendoders die niet van een brakke omgeving
houden toch een toevlucht kunnen vinden.

Figuur 92: NMDS biplot van de gemeenschappen slakkendodende vliegen uit zilte graslanden en van zoetwater moerasgebieden
uit het Belgische binnenland. Gebiedscodes: zie tekst.

9.2.7

Spinnen
FACTSHEET: spinnen (Aranea)

9.2.7.1

# sp BE: 701

#sp studie: 70

#zilte sp BE: 5

#zilte sp studie: 2

Beschrijving van de soortgroep

Spinnen zijn een zeer soortenrijke groep (701 soorten) ongewervelden in België. De
onderzochte spinnen in deze studie zijn allemaal gevangen met bodemvallen. Daardoor zijn
vooral de bodembewonende soorten verzameld, en zijn de soorten die in de struik‐ of
kruidlaag leven onderbemonsterd. Spinnen hebben geen vleugels maar kunnen zich toch zeer
gemakkelijk verplaatsen met behulp van spindraden (“balloonen”). Er zijn vijf soorten (taxa)
met een affiniteit voor schorren of zilte graslanden bekend van België. Doordat het
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determineren van spinnen bijzonder tijdrovend is, zijn slechts de vangsten van drie gebieden
verwerkt. Dit zijn de Monnikenwerve te Lissewege, ’t Pompje te Oudenburg en Putten Weiden
in Kieldrecht.
9.2.7.2

Resultaten

In de drie onderzochte gebieden werden 12. 119 spinnen verzameld die behoren tot 70
soorten. In elk gebied zijn ongeveer evenveel spinnensoorten aangetroffen (Tabel 19). We
vonden twee soorten zilte spinnen: Pardosa (argestis) purbeckensis, de slikkenwolfspin en
Argenna patula, het kwelderkaardertje. Het hoogste aantal zilte spinnen was aanwezig in de
Monnikenwerve, maar het aandeel bleef ook hier kleiner dan 1%.
Tabel 19: Overzicht van het aantal exemplaren (#ind) en het aantal soorten (#sp) voor de spinnen aangetroffen in bodemvallen
voor drie zilte graslanden . In de onderste twee rijen staat het voorkomen van de twee aangetroffen zilte
spinnensoorten weergegeven.

MON

OUD

PUWE

#ind

4807

3338

3974

#sp

44

46

47

Argenna patula

38

Pardosa agrestis purbeckensis

1
2

Het kwelderkaardertje is een strikt aan schor en zilt grasland gebonden soort die leeft van
ongewervelden onder en tussen aanspoelsel op schorren. In België was deze soort enkel van
de kust gekend, waar ze eerder ook in zilte graslanden van Uitkerke is aangetroffen (Dekoninck
et al. 2002). De vondst in Putten Weiden is de eerste voor de Vlaamse Scheldevallei. In Putten
Weiden vonden we verder ook de slikkenwolfspin. Deze wolfspin is kenmerkend voor de
brakke schorgebieden langsheen de Schelde (Hendrickx et al. 1998).
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9.2.8

Wapenvliegen
FACTSHEET: wapenvliegen (Stratiomyidae)

9.2.8.1

# sp BE: 47

#sp studie: 11

#zilte sp BE: 2

#zilte sp studie: 2

Beschrijving van de soortgroep

Wapenvliegen zijn een kleurrijke groep van vaak opvallend vliegen die meestal in een vochtige
omgeving gevonden worden. De larvale levenswijze kan in twee types ingedeeld worden: er
zijn de aquatische larven, die in water, moeras of modder leven, en er zijn de soorten die in
plantaardig afval leven, gaande van composthopen tot verschillende stadia van rot hout. In
België komen 47 soorten voor, waarvan er 2 exclusief zilte soorten zijn. Daarnaast komen een
aantal soorten typisch voor in zilte moerassen, maar ook daarbuiten in kalkmoerassen (zie ook
verder bij de zweefvliegen). Informatie over de habitatvoorkeur van wapenvliegen is afkomstig
uit Brugge (2002). De besproken vangsten zijn afkomstig uit de Malaisevallen. In de
bodemvallen zijn ook vaak wapenvliegen aangetroffen, meestal wijfjes die vermoedelijk op
zoek waren naar ei‐aflegplekken. De vangsten uit de bodemvallen zijn hier niet mee verwerkt.
9.2.8.2

Resultaten

We troffen 11 soorten wapenvliegen aan tijdens dit onderzoek. Beide soorten zilte
wapenvliegen zijn gevonden. De kreken‐snuitwapenvlieg (Nemotelus uligonosus) is in alle
onderzochte gebieden aangetroffen. De kwelder‐snuitwapenvlieg (N. notatus), is aangetroffen
in Putten Weiden en de Monnikenwerve, maar is tijdens veldbezoeken ook waargenomen te
Oudenburg en Uitkerke en komt dus vermoedelijk ook overal voor. Hoewel beide soorten
strikt aan zilte omstandigheden gebonden zijn staan ze in België en Nederland bekend als
algemeen omdat ze op de meeste plaatsen met geschikte omstandigheden voorkomen. De
wereld verspreiding van de kwelder‐snuitwapenvlieg is anderzijds slechts beperkt tot het
Noordzeegebied, zodat we hier toch een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. De overige
waargenomen wapenvliegen zijn allemaal algemene soorten.
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Tabel 20: Overzicht van het voorkomen van wapenvliegen in de vangsten met Malaisevallen in zilte graslanden.
MON1 MON2 OUD1
Beris clavipes

OUD2

5

PUWE1 PUWE2 SODO
5

2

Beris vallata

1

2

Chloromyia formosa

1

1

Microchrysa flavicornis

2

SODOZ UIT1

2

3

6

1

Microchrysa polita

5

3

1

Nemotelus nigrinus

1

1

1

Nemotelus uliginosus

1
1

20

80

15

11

3

1

4

5

1

4

Oplodontha viridula

4

11

1

1

1

Oxycera trilineata

1

Pachygaster leachii

9.2.9

UIT3

2

1

Nemotelus notatus

UIT2

1
5

1

3

31

5

1

Zweefvliegen

FACTSHEET: zweefvliegen (Syrphidae)

9.2.9.1

# sp BE: 347

#sp studie: 70

#zilte sp BE: 2 (6)

#zilte sp studie: 0 (1)

Beschrijving van de soortgroep

Zweefvliegen zijn een zeer diverse groep vliegen, zowel op het vlak van uiterlijk als van
ecologie. De internationale naamgeving voor zweefvliegen refereert dikwijls naar hun
zweefgedrag, maar even vaak naar hun frequent bloembezoek (“flowerflies”). Zweefvliegen
staan bekend voor hun erg overtuigende mimicry, waarbij ze het uiterlijk van wespen, bijen of
hommels nabootsen. Er bestaat evenwel een even grote groep zweefvliegen die net een heel
onopvallend uiterlijk heeft, en eerder verward kunnen worden met afvalvliegen of echte
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vliegen. Zweefvliegen zijn een zeer goed onderzochte groep vliegen waardoor we een goede
kennis hebben van hun status, verspreiding en ecologie.
De larvale levenswijze is zoals gezegd heel divers, en behelst aquatische larven, parasieten en
commensalen in nesten van sociale insecten, predatoren (meestal op bladluizen – dit is de
grootste groep), fytofagen (mineerders van plantenweefsel) en saprofagen (waaronder
specialisten van dood hout – de zogenaamde xylobionten). In België vinden we 348 soorten
zweefvliegen (Van de Meutter 2011), voor Vlaanderen zijn dit 308 soorten. Zes soorten zijn in
mindere of meerdere mate gebonden aan brakke omstandigheden. Slechts twee soorten
daarvan zijn exclusief aan zilt grasland en schor gebonden. De status en habitatvoorkeur van
zweefvliegen werden afgeleid uit Van de Meutter (2011) en Speight et al. (2015).
9.2.9.2

Resultaten

We vonden 49 soorten zweefvliegen in de Malaisevalvangsten in zilte graslanden (Tabel 21).
De meeste aangetroffen soorten zijn eurytoop, of zijn gebonden aan grasland of zoetwater
moeras (Figuur 93). Enkel in Putten Weiden bestaat een aanzienlijk deel van de zweefvliegen
uit zilte soorten.

Figuur 93: Aandeel exemplaren van soorten zweefvliegen per habitatcategorie in de Malaisevalvangsten van de zilte graslanden.

Van de verzamelde zweefvliegen behoren slechts twee soorten tot de groep met een affiniteit
voor zilte graslanden en schorren (Tabel 21). Beide soorten zijn geen strikte
habitatspecialisten. De kustbijvlieg (Eristalis abusiva) is al zowat over heel België gezien en kan
overal in alge aantallen opduiken in pionierssituaties of bij verstoring in een waterrijke
omgeving. De enige habitat waar de soort in (zeer) grote aantallen gezien wordt in België zijn
oligohaliene tot soms mesohaliene, vaak veenrijke moerassen. We vonden deze soort in de
Monnikenwerve, Oudenburg, Putten Weiden en Uitkerke. In Oudenburg en Putten Weiden zijn
bij veldbezoeken soms meerdere honderden exemplaren tegelijk gezien. De tweede soort is
het moerasglimlijfje (Lejogaster tarsata). Deze zeldzame soort is gebonden aan ionenrijk water
en komt voor in twee verschillende habitatten namelijk vrij kalkrijk laagveen of in zilte
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graslanden (Speight et al. 2015). Beide habitatten zijn zeldzaam in België. We troffen deze
soort enkel aan in Putten Weiden, waar wellicht de grootste Belgische populatie van deze
soort gehuisvest is. De strikte specialisten van zilt grasland en schorren zoals de de
heenzweefvlieg Lejops vittata en het kustplatvoetje Platycheirus immarginatus zijn niet
aangetroffen in deze studie. De eerste soort is sinds 1963 niet meer gezien in België en is
vermoedelijk uitgestorven. De tweede soort was tot voor enkele decenna bekend van
verschillende van de onderzochte zilte graslanden langsheen de kust, maar is daar niet meer
gevonden, ook niet tijdens herhaalde terreinbezoeken. Wel vonden we ze tijdens een
terreinbezoek aan het schor Oude Doel. Ze komt hier voor in zeer lage aantallen. Net als
bijvoorbeeld bij de kweldergifoogdaas is het de vraag of deze soort hier een zelfstandige
populatie heeft, of dat ze komen aanvliegen is vanuit het land van Saefthinge, waar de
grootste West‐Europese populaties van deze soorten voorkomen.
Tabel 21: Overzicht van het voorkomen van zweefvliegen met een affiniteit voor zilte graslanden en schorren (bovenste 2 rijen), en
van het aantal individuen en aantal soorten voor de Malaisevalvangsten in zilte graslanden.
MON1
Eristalis abusiva

MON2

1

OUD1

OUD2

5

2

Lejogaster tarsata

PUWE1 PUWE2
1

59

23

206

SODO

SODOZ

UIT1

UIT2

UIT3

2

#ind

135

114

260

278

396

969

103

167

303

102

109

#sp

18

17

27

22

27

33

15

16

24

12

15

9.3

Discussie: overzicht van de huidige kennis, de belangrijke sturende
variabelen en de kansen voor herkolonisatie van kenmerkende
ongewervelden van zilte graslanden

Huidige toestand ongewerveldengemeenschappen in zilte graslanden
Deze studie geeft een voor Vlaanderen uniek inzicht in de ongewerveldengemeenschappen
van zilte graslanden. Voor negen taxonomische groepen is op een gestandaardiseerde manier
de samenstelling van hun gemeenschap bepaald voor negen sites, waarvan één een
buitendijks schorgebied (als referentie) en één nieuw aangelegd gebied (inzicht in
kolonisatiesnelheid). Als deze studie één zaak duidelijk maakt dan is het wel dat binnendijkse
zilte graslanden wel degelijk een belangrijke rol spelen als habitat voor zilte
ongewerveldenfauna. In alle onderzochte gebieden waren meerdere strikt halofiele soorten
ongewervelden aanwezig. Wanneer we de optelsom maken voor de negen bestudeerde
soortgroepen, dan vinden we dat 36 van de in totaal 59 halofiele soorten (60%) is aangetroffen
in deze studie. Voor deze ongewervelden bieden binnendijkse zilte graslanden dus een
belangrijk aanvullende habitat (of hoofdhabitat?) op de getij‐beïnvloede slikken en
schorgebieden. Door de slechte staat of negatieve trend waarin deze habitats zich bevinden,
zijn de geassocieerde soorten vaak zeldzaam en bedreigd (Weeda et al. 2006, Buglife 2015),
wat het belang van zilte graslanden voor het voortbestaan van deze groep soorten verder
onderlijnt.
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Mogelijke sturende variabelen
Wanneer we het voorkomen van halofiele ongewervelden in deze studie samenvatten voor de
verschillende zilt graslandcomplexen bekomen we Tabel 22. Uitkerke wordt hier als één gebied
beschouwd. Uit ons onderzoek komen twee gebieden, Putten Weiden in Kieldrecht en de
Monnikenwerve te Lissewege, naar voren als het rijkst aan halofiele ongewervelden (18
soorten). De andere gebieden waarvoor een volledige inventaris voorligt (Oudenburg en
Uitkerke) hebben slechts 10 of 11 halofiele soorten. Dit verschil blijft ook wanneer we de
kennis uit eerdere onderzoeken voor Oudenburg en Uitkerke mee verwerken. Wanneer we
kijken naar de aanwezigheid van weinig voorkomende soorten (in 1 of maximaal 2 zilte
graslanden aanwezig) dan wordt dit verschil nog meer uitgesproken, wat er op wijst dat de
soorten in UIT en OUD voornamelijk een subset zijn van de soorten in MON en PUWE. Dit
opvallende verschil biedt de mogelijkheid om hypotheses te verkennen rond welke variabelen
dit verschil tussen de gebieden mee kunnen hebben gestuurd.
Tabel 22: Overzicht van het aantal halofiele (“zilte”) ongewervelden voor de bestudeerde groepen in de verschillende onderzochte
zilte graslanden. Het buitendijks schorgebied wordt apart weergegeven. De donkere delen van de tabel duiden aan
dat deze groepen niet bemonsterd werden op deze site
MON

DUN

OUD

PUWE

UIT

NABP

SODO

Langpotige muggen

3

4

2

2

1

Kokerjuffers

1

1

1

1

1

Slankpootvliegen

6

4 (5)

10

4 (5)

8

Wapenvliegen

2

1

2

1

1

Zweefvliegen

1

1

2

1

‐

1 (2)

‐ (1)

1

‐

3

1 (4)

2

4 (5)

Dazen
Loopkevers

6

7

Spinnen

1

0

2

(1)

som_Malaise+Bodemval

18

10

18

11

som

19

14

18

14

6

9

Wat deze laatste twee gebieden onderscheidt van de overige gebieden is niet direct
aantoonbaar met meetgegevens. De enkele zilte graslanden die ons resten lenen zich moeilijk
tot eenduidige statistische analyse wegens te lage replicatiemogelijkheden en grote verschillen
in historiek. We kunnen op basis van de kennis rond zoutgehalte, hydrologie en beheer van
deze gebieden wel een aantal hypotheses naar voren schuiven over de sturende variabelen
voor de ongewerveldendiversiteit.
Bodemzoutgehalte is een eerste evidente hypothese waardoor de fauna tussen de gebieden
kan verschillen. Het zoutgehalte is inderdaad hoger in MON (gemiddelde: 32 mS/cm) en PUWE
(19 mS/cm), dan in UIT (14 mS/cm) en OUD (9 mS/cm). Hetverband is echter alles behalve
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lineair. De grootste saliniteitssprong gebeurt tussen MON en PUWE, maar beide gebieden zijn
soortenrijk. Tussen PUWE en UIT, daarentegen, is het verschil eerder klein, maar is het
verschil in soortenrijkdom relatief groot. Dit kan ofwel wijzen op een grenswaarde voor zilte
ongewerveldenrijkdom die ergens tussen 14 en 19 mS/cm ligt, of op het bestaan van een
andere onderliggende factor. Zoutgehalte speelt zeker een rol voor specifieke soorten, zoals
loopkevers van het genus Dicheirotrichus sp. (Desender et al. 2007). Deze soorten zijn in
Vlaanderen waarschijnlijk beperkt tot de kuststreek waar fossiel zeewater of kwel van
zeewater uittreedt, en er hoge bodemsaliniteitswaarden worden behaald (aanwezig in MON
en DUD). Ten slotte moet het belang van een omgevingsvariabele uiteraard gezien worden in
functie van de range aan beschikbare waarden in de studie. In een studie naar loopkevers in
graslanden (alle types) in Vlaanderen zal saliniteit de overheersende factor zijn die het
voorkomen van halofiele loopkevers bepaalt.

Figuur 94: Percentage plantensoorten per indicatorwaarde voor saliniteit in een vegetatieopname in relatie tot de chloride
concentratie in het grondwater. Figuur overgenomen uit Ertsen et al. (1998).

Een tweede hypothese is dat biodiversiteit van halofiele ongewervelden samen gaat met een
aanhoudend hoge grondwaterstand. Wat de twee soortenrijke gebieden in onze studie
gemeen hebben is een sterke kweldruk met jaarrond ondiepe grondwaterstanden, zonder dat
dit gepaard gaat met langdurige overstromingen (oppervlakkige drainage). Het resultaat is een
zilt grasland waarin jaarrond zones met een vochtverzadigde bodem aanwezig zijn, wat
intuïtief van groot belang is voor de aquatische en semi‐aquatische ongewervelden die net
hierin leven. In gebieden met een veel lagere kweldruk, of waar een seizoenale drainage van
het grondwater optreedt, is het leefgebied van deze soorten beperkt tot sloot‐ en
kreekranden, als deze zelf niet uitdrogen.
Een derde hypothese die de verschillen in soortenrijkdom kan verklaren is beheer, wat in zilte
graslanden in Vlaanderen neerkomt op de mate van begrazing. Er is recent heel wat onderzoek
verschenen over het effect van begrazing op ongewervelden in schorvegetaties (van Klink et al.
2015). De algemene bevinding is dat begrazing nefast is voor de ongewerveldendiversiteit
(Ford et al. 2013, van Klink et al. 2015). Vooral bij fytofage (plantenetende) insecten staan
runderen en ongewervelden in competitie met elkaar voor dezelfde voedselbron (zilte
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planten), waarbij de ongewervelden het onderspit delven. In tegenstelling tot deze studies
keek onze studie net vooral niet naar fytofage insecten, waardoor een directe competitie met
runderen of andere grazers eerder onwaarschijnlijk lijkt. Wanneer we wel fytofage insecten in
de studie hadden betrokken, was er mogelijk een ander diversiteitspatroon tevoorschijn
gekomen. Tijdens terreinbezoeken werden alleszins minstens 8 vlindersoorten (nachtvlinders)
gezien die leven op en van zilte planten, waaruit blijkt dat deze ecologische groep ook in
Vlaanderen substantieel bijdraagt aan de biodiversiteit in zilte graslanden. Hoewel
rechtstreekse competitie onwaarschijnlijk is, ontstond tijdens het veldonderzoek de sterke
indruk dat ook onze niet‐fytofage insecten een sterke voorkeur hadden voor de niet of minder
begraasde delen van het terrein. In de Monnikenwerve bijvoorbeeld zijn alle zilte
knobbeldazen gezien in een serie parallelle uitveengrachtjes met rietvegetatie. Insecten zijn
koudbloedig, en vooral vliegende insecten zijn gebaat bij opgaande structuren die beschutting
bieden tegen wind en regen. Bovendien zijn een aantal van deze soorten als volwassen insect
afhankelijk van bloemen (nectar) voor voedselvoorziening, terwijl bij sterke begrazing er erg
weinig bloemen zijn.
Herkolonisatie?
Een belangrijke vraag in verband met de compensatie en translocatie van bestaand zilt
grasland naar een nieuwe locatie is in hoeverre de bijhorende invertebraten in staat zijn uit
zichzelf de nieuwe site te koloniseren. De zeer beperkte informatie hierover beschikbaar voor
loopkevers en spinnen geeft aan dat rekolonisatie of kolonisatie vrij snel kan verlopen in tidale
slikken en schorren (Desender et al. 2007, Pétillon et al. 2014). De herstelmaatregelen in de
Ijzermonding te Nieuwpoort leidde tot de toename van de meeste soorten die bij het begin
van de werken aanwezig waren, met uitzondering van Dischyrius salinus (Desender et al.
2007). De voorafgaande decennia waren echter tal van kenmerkende soorten van slikken en
schorren verdwenen uit het gebied. Deze soorten waren blijkbaar niet in staat de nieuwe
habitat te koloniseren. De auteurs vermoeden dat dispersielimitatie hiervan de oorzaak is: er
zijn in de buurt van de Ijzermonding geen populaties van deze bedreigde loopkeversoorten
meer aanwezig. In deze studie werd één nieuw‐ingericht zilt grasland onderzocht voor zijn
loopkeverfauna: proefterrein Nieuw‐Arenberg. Onderaan in de zone rond de brakke plas
(Figuur 79) werden twee jaar nadat deze situatie ontstond al 6 kenmerkende loopkevers van
zilte graslanden en schorren aangetroffen op nauwelijks enkele tientallen m². Drie soorten
kwamen voor in aantal en hebben hier mogelijk een lokale populatie. Opmerkelijk is dat één
van deze drie soorten D. salinus is, de soort die in de Ijzermonding zelfs na vele jaren niet
terugkeerde op de herstelde schorren. De situatie op linkeroever, met de Scheldeschorren
maar vooral het land van Saefthinge in de onmiddellijke nabijheid, biedt de vrij unieke situatie
voor West‐Europa dat er voor de zilte loopkevers wellicht geen dispersielimitatie is, zoals onze
waarnemingen op NABP lijken te suggereren. Of deze conclusie kan veralgemeend worden
naar andere ongewerveldengroepen is een open vraagstuk. Voor spinnen toonden Pétillon et
al. (2014) aan dat de typische soorten op korte termijn terugkeerden of koloniseerden. Voor
de andere ongewerveldengroepen ontbreekt deze kennis, maar wordt wel verondersteld dat
deze soorten vrij mobiel zijn (Zeegers en Van Haren 2000, Lock en Goethals 2012), en dus in
staat zouden moeten zijn een nieuw, nabijgelegen en geschikt zilt grasland te koloniseren.
Voor wat het verdwijnen van Putten Weiden betreft, kon onze studie geen unieke soorten
aantonen die niet ook aanwezig in Saefthinge of langs de Belgische Scheldeschorren. Hoewel
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het zonder twijfel een tijd zal duren vooraleer in het compensatiegebied een zelfde rijke
gemeenschap aanwezig is, voorziet het ontwerp vooralsnog in de cruciale factoren voor de
ontwikkeling van een rijke invertebratengemeenschap, onder andere door een sterk verlaagd
maaiveld en dus een langdurige hoge kweldruk. Deze situatie is bijvoorbeeld geheel anders
aan de kust, waar in de Monnikenwerve een aantal gespecialiseerde soorten voorkomen die,
volgens wat we nu weten, in deze regio enkel hier nog voorkomen (bv. Hybomitra expollicata).
Bij verdwijnen van deze soorten zijn de kansen op herkolonisatie wellicht zeer klein, ook
omdat de kritische abiotische omstandigheden er erg zeldzaam zijn.
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Conclusies

1. Wat zijn de vereiste abiotische omstandigheden om zilt grasland tot ontwikkeling te doen
komen en duurzaam te behouden?
De basisvoorwaarden voor zilt grasland zijn brak grondwater met een zoutgehalte >3000mg/l
[CL‐] en een GVG tussen ‐40 tot 0 cm ten opzichte van maaiveld. Overstromingen blijven best
beperkt tot <10dagen/jaar. Deze voorwaarden gelden als optimaal voor de meeste associaties.
Tal van andere vegetatieassociaties en rompgemeenschappen zijn mogelijk net buiten deze
ranges, bijvoorbeeld in de overgangen naar zoet water, waar zoet water stagneert, waar meer
langdurige overstromingen plaats vinden, op iets drogere plaatsen, etc… Microreliëf en de
aanwezigheid van gradiënten zijn daarom essentieel om een gevarieerd en soortenrijk zilt
grasland in stand te houden. Specifiek voor de compensatie van Putten Weiden, waar de
belangrijkste zilte vegetaties bestaan uit soortenrijke vegetaties van de associatie van zilte rus,
met in het natste deel van dit spectrum lokaal zeer veel schorrezoutgras, kan de abiotische
voorwaarde verengd worden tot een GVG tussen ‐25 onder maaiveld tot net onder maaiveld,
geen langdurige overstromingen, en een zoutgehalte boven 3000mg/l [CL‐].
De uitzonderlijke zilte vegetaties die we vinden in het noordelijk deel van de Dudzeelse polder
(met bv. veel blauw kweldergras) vestigden zeer goed in het zuidelijk deel van de Dudzeelse
polder (DUD), maar helemaal niet goed in ’t Pompje te Oudenburg (OUD). Kenmerkend aan de
abiotiek van proefterrein DUD zijn zeer brak grondwater, een GVG dicht tegen het maaiveld,
een zeer bolle duurlijncurve en slechts kortdurende winterse overstromingen. In Oudenburg
werd de groei van zilt graslandplanten gehinderd door langdurige overstromingen (tot 6
maanden per jaar), waarna tijdens de droge periode het water snel zakte en er mogeijk
droogtestress optrad (vlakkere duurlijncurve). De totale tijdsduur waarop de bodem geschikt is
voor kiemende planten (bodem niet overstroomd, bodem vochtig) is daardoor veel korter dan
in DUD. Het repliceren van de vegetaties zoals nu aanwezig in de Dudzeelse polder op andere
plaatsen in de Vlaamse polders vergt wellicht strikte en zeldzame hydrologische condities.
2. In de veronderstelling dat het inrichtingsgebied moeilijk bereikbaar is voor de typische
plantensoorten, welke translocatiemethodes kunnen leiden tot succesvolle vestiging van
plantengemeenschappen van zilte graslanden?
Onder gunstige omstandigheden waren alle actieve translocatie methodes effectief in het
opheffen van zaadlimitatie: translocatie van zaden, translocatie van maaisel en translocatie
van zoden. Zilte planten met windverspreide zaden waren op alle terreinen in staat om
spontaan te koloniseren. De plantensoorten waarvan zaden door dieren of water verspreid
worden bleken sterk gelimiteerd in het koloniseren van nieuwe, geïsoleerde terreinen.
3. Welke van de verschillende beschikbare methodes voor translocatie is de beste
uitvoeringswijze?
De meest succesvolle methode voor de translocatie van zilt grasland is de translocatie van
zoden. Zelfs in ongunstige omstandigheden kunnen zoden lange tijd hun soortensamenstelling
behouden. Zoden zijn de enige methode waardoor op korte tijd een vegetatie van de
associatie van zilte rus kan ontstaan. De translocatie van zoden is bijzonder arbeidsintensief,
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en kan zelden vlakdekkend worden uitgevoerd. Daarom kan zodentranslocatie voor grotere
oppervlaktes best aangevuld worden met andere translocatietechnieken, zoals de translocatie
van zaden of maaisel. De translocatie van maaisel kan meer succesvol zijn dan enkel zaden
voor droge graslanden (Kiehl et al. 2010). Omdat zilte graslanden optimaal in een vrij natte
omgeving groeien, is zadentranslocatie meer succesvol dan maaiseltranslocatie. Wij vonden in
proefterrein NABP dat zowel kieming als de bedekking van zilte planten na drie jaren hoger
waren bij zaadtranslocatie dan bij maaiseltranslocatie. De bedekking van zilte planten na drie
jaar voor zaadtranslocatie was ongeveer het dubbel van die voor maaiseltranslocatie bij gelijke
toepassing (1:1 ratio). Alhoewel onze resultaten geen uitspraak toelaten over langere termijn
succes, lijkt het selectief verzamelen van zaad een belangrijke extra vestiging van doelsoorten
te bewerkstelligen in vergelijking met maaiseltranslocatie. Maaiseltranslocatie kan wel sneller
tot een gesloten vegetatie leiden, maar de verhouding tussen zilte planten: niet‐zilte planten is
veel kleiner, en het is de vraag of en hoe snel zilte planten nog kunnen uitbreiden na de
pioniersfase. In theorie kan begrazing dit proces faciliteren, maar onze studie op proefterrein
NABP kon geen toename van zilte planten onder invloed van begrazing vaststellen voor de
zodenplots op drie jaar tijd. Bovendien toont het grote succes van zodentranslocatie aan dat
het loont om als eerste te vestigen.
Wat de ontwikkelingsduur van een zilt grasland na translocatie betreft tonen onze resultaten
aan dat op 3 jaar tijd er geen vorming mogelijk is van een goed ontwikkelde vorm van de
associatie van zilte rus, behalve door translocatie van zoden. Wanneer de vegetatie gesloten is
(voor de maaiseltranslocatie na 3 jaar, voor de zadentranslocatie waarschijnlijk pas na 4‐5
jaar), is er een opvolgbeheer nodig door begrazing, maar onze resultaten tonen dat verdere
evolutie naar een vegetatie zoals in het oorspronggebied wellicht traag zal verlopen. De
ontwikkeling van een volwaardig zilt grasland na translocatie neemt vermoedelijk minimum 10
jaar in beslag.
Voor de vegetaties die we aan de kust transloceerden bestaat het antwoord uit 2 delen, omdat
de vegetatie er uit een mengvorm van verschillende associaties bestaat, door de intensieve
begrazing. De vegetatie met veel kortarige zeekraal, klein schorrenkruid en blauwe
kweldergras kan vrijwel instant gerepliceerd worden bij gunstige omstandigheden. Het deel
van de vegetatie bestaande uit voornamelijk zilte rus en dunstaart behoort tot de hierboven
besproken associatie van zilte rus en ontwikkelt aanmerkelijk trager.
4. Wat is het effect/de noodzaak van beheer op de vestiging en duurzame ontwikkeling van
plantengemeenschappen van zilte graslanden?
Onder gunstige, voldoende vochtige omstandigheden bij zwak brakke tot brakke saliniteit
(zoals in proefterrein NABP) kunnen riet en fioringras (bij lage saliniteit soms zelfs wilg) snel
uitbreiden in zilt grasland. Dit fenomeen speelt a forteriori in een omgeving waarin een
mozaïek bestaat van zoete en brakke plekken, zoals voorzien in het compensatiegebied voor
Putten Weiden. Begrazing is effectief om dit te onderdrukken. Dit geldt voor een bestaande zilt
grasland vegetatie (cf. de zoden) maar was ook waarneembaar bij de zich vestigende vegetatie
in de zadentranslocatie en maaiseltranslocatie. In deze laatste gevallen was het verschil met
niets doen echter vrij klein. Omdat in de eerste jaren na translocatie er vaak te weinig
biomassa is om beweiding op te starten, kan er gewacht worden tot er voldoende biomassa
aanwezig, of tot wanneer riet of wilg hinderlijk worden, om begrazing op te starten.
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Maaibeheer in het najaar had geen effect op onze vegetaties. Zomerse maaibeurten zijn wel
effectiever om een soort als riet terug e dringen.
Onder zeer brakke omstandigheden (kustregio) is verwilging en verrieting veel minder een
probleem, en kan vooral zulte of heen (beide op de lagere, overstroomde delen) voor enige
verruiging zorgen. Riet kan soms ook vanuit zoete sloten zilt grasland invaderen. De
begrazingsintensiteit mag hier wellicht lager zijn dan op linkeroever, tenzij op de hogere,
zoetere delen van de percelen. Voor het behoud van pioniersoorten kan beweiding wel
bijzonder nuttig zijn, omdat runderen door vertrappeling steeds opnieuw onbegroeid
pioniersmilieu creëren.
Voor wat de extra doelstellingen betreft die buiten de opdracht van deze studie vielen komen
we tot de volgende conclusies.
5. a Wat is de samenstelling van de invertebrate levensgemeenschap in de bestaande
Vlaamse zilte graslanden?
Ons onderzoek toonde aan dat binnendijkse zilte graslanden een groot aandeel van de voor
België gekende zilte ongewervelden huisvesten. Omdat veel van deze soorten bedreigd zijn, in
Vlaanderen en soms in Europa, kunnen zilte graslanden in aanvulling op buitendijkse slikken en
schorren een belangrijke rol spelen in het voortbestaan van deze soorten.
5. b Wat zijn belangrijke sturende factoren in verband met de samenstelling van invertebrate
levensgemeenschappen van zilt grasland, in het bijzonder voor de halofiele soorten.
Vanuit de literatuur en eigen observaties worden de bodemsaliniteit en beheer als belangrijke
factoren naar voren geschoven. Bodemsaliniteit is de basisvoorwaarde voor de aanwezigheid
van ongewervelden van zilte biotopen; rechtstreeks door de abiotiek of onrechtstreeks door
het voorkomen van hun voedselplanten. Daarnaast is beheer erg belangrijk – fytofage soorten,
maar ook soorten die geen rechtstreekse binding met zilte planten hebben lijken gebaat bij
afwezigheid van begrazing. Omdat bij wegvallen van beheer het voortbestaan van het zilt
grasland zelf bedreigd wordt, wordt een cyclisch beheer (bv. rotatie van begrazing) naar voren
geschoven als een duurzaam insectenvriendelijk beheer (van Klink et al. 2015). Ten slotte
vonden we in onze studie aanwijzingen dat een hoge kweldruk (een erg bolle duurlijncurve),
waarbij de bodem van het zilt grasland jaarrond zeer nat blijft vaak samen ging met een hoge
diversiteit aan zilte ongewervelden. Het behoud van niet alleen verschillende types zilte
graslanden, maar ook de verschillende abiotische omstandigheden die tot zilt grasland kunnen
leiden, is een voorwaarde om de diversiteit van onze zilt graslandongewervelden te behouden.
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Bijlagen

Bijlage 1: Ligging van de peilbuizen op de proefterreinen van het zilt
graslandexperiment.

Figuur 95: Proefterreinen NABP (boven) en PUWS (onder) met aanduiding van de locaties van de peilbuizen.

156

INBO.R.2016.11491582

www.inbo.be

Figuur 96: Proefterreinen DUD (boven) en OUD (onder) met aanduiding van de locaties van de peilbuizen.
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Bijlage 2: Peilverloop in de peilbuizen op de proefterreinen van het zilt
graslandexperiment (peil ten opzichte van maaiveld).
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Figuur 97: Peilverloop voor de peilbuizen op de proefterreinen van het zilt graslandexperiment. Van boven naar onder: NABP,
PUWS, DUD en OUD. Voor uitleg bij codes van de meetpunten, zie Tabel 4.
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Bijlage 4: Vaste meetpunten voor rhizons op proefterreinen NABP en
PUWS

Figuur 98: Codering en ligging van de vaste meetpunten van bodemsaliniteit met rhizons op proefterrein NABP (boven) en PUWS
(onder).

