Een koninkrijk voor Koninginnekruid?
Opzoek naar desleuteltothetherstel van voedselarmeduinvalleien

Inleiding
Oorzaken van eutrofiëring
Eutrofiëring is één van de belangrijke
oorzaken van de achteruitgang in natuurwaarden van vochtige en natte duinvalleiecosystemen in ons land [Van Dijk, 1984,
1989]. In de meeste gevallen kan eutrofiëring worden toegeschreven aan één of
meer van de volgende oorzaken:
1. kunstmatige infiltratie van voedselrijk
rivierwater, 2. atmosferische N-depositie
en 3. een daling van de grondwaterstand.
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Van deze drie factoren is in de vastelandsduinen kunstmatige infiltratie zonder
meer de belangrijkste. Vanaf de jaren
zestig leidde de toenemende watervervuiling van de grote rivieren tot een
sterke toename van de voedingsstoffenbelasting van de vegetatie langs infiltratieplassen en -panden [Van Dijk, 1984,
1989]. In een aantal infiltratiegebieden
wordt niet al het geïnfiltreerde water
teruggewonnen. Een deel van het water
stroomt ondergronds af naar de omgeving.
Dit water welt op in nabij gelegen duinvalleien ('kwelplassen'), en veroorzaakt
daar eutrofiëring van de vegetatie (afb. 1).
Een tweede oorzaak van eutrofiëring van
het duin is de 'bemesting' via de neerslag,
die 14 tot 20 kg N/ha/jaar bedraagt
[Stuyfzand, 1991], Omdat door de vegetatie
nog eens ongeveer eenzelfde hoeveelheid
N wordt ingevangen in de vorm van
kleine deeltjes en gasvormige verbindingen [Van Dam, 1990] moet de totale
N-depositie op duinvalleivegetaties op
28-40 kg N/ha/jaar geschat worden.
Dit is een factor 10-20 hoger dan de
natuurlijke 'achtergrond'-depositie, die in
ons land minder dan 2,4 kg N/ha/jaar
bedraagt [Stuyfzand, 1991].
Tenslotte moet nog verdroging worden
genoemd als oorzaak van eutrofiëring.
Vooral in oudere duinvalleien met een
aanzienlijke hoeveelheid organisch
materiaal in de bodem leidt verdroging
tot een aanzienlijke toename van de
N-mineralisatie, waardoor het N-aanbod
voor de vegetatie toeneemt. Het dalen van
de grondwaterspiegel kan worden toegeschreven aan duinwaterwinning, polderpeilverlagingen in het achterland, duinafgravingen, de aanplant van naaldbos
(waardoor een sterke toename van de
verdamping optreedt!) en kustafslag
[Hakker etal, 1979].

Samenvatting
Eutrofiëring is één van de belangrijke oorzaken van de achteruitgang van natuurwaarden van natte en vochtige duinvalleien in ons land. De laatste tijd is er in
toenemende mate aandacht voor het herstel van het natte duinvallei-ecosysteem.
De aandacht richt zich daarbij onder meer op het verminderen van het aanbod
van de voedingsstoffen stikstof (N) en fosfor (P). Omdat het verminderen van het
N-aanbod andere maatregelen vergt dan het verminderen van het P-aanbod, is
het van belang de groeiregulerende voedingsstof ('limiterende factor') vast te
stellen.
In dit artikel wordt een simpele methode gepresenteerd die gebruikt kan worden
om de beperkende factor snel vast te stellen, gebaseerd op de N:P-verhouding in
de plant. De hypothese daarbij is dat bij een N:P > 27 limitatie door P optreedt,
terwijl een N:P < 15wijst op N-limitatie. Deze hypothese wordt ondersteund door
studies, maar zal nog verder experimenteel worden getoetst.
Er zijn aanwijzingen dat in infiltratiegebieden waar al langdurig P-arm water
wordt geïnfiltreeerd P beperkend is, terwijl in gebieden waar tot voor kort P-rijk
water werd geïnfiltreerd de plantaardige groei door N wordt gereguleerd. Bij het
herstel van voedselarme duinvalleien worden twee fasen onderscheiden. In een
eerste fase moet de aandacht gericht zijn op het terugdringen van de beschikbaarheid van de groeibeperkende voedingsstof, terwijl in de tweede fase ook de
beschikbaarheid van de andere voedingsstoffen wordt teruggebracht.
Anders dan soms wordt gedacht zijn het dus niet alleen de absolute hoeveelheden
N en P die de voedselrijkdom van een standplaats bepalen. Ook de verhouding
waarin N en P beschikbaar zijn speelt een belangrijke rol. Hierin ligt de sleutel tot
het herstel van voedselarme duinvalleien. De belangrijkste beheersmaatregelen
die geschikt zijn om het aanbod van N en P te verminderen, worden kort
bediscussieerd.

Effectenop de vegetatie
Het proces van eutrofiëring heeft de
vegetatie sterk beïnvloed: lage kruidenrijke duinvalleivegetaties werden vervangen door hoog opgaande en soortenarme ruigtekruidenvegetaties.
Het mechanisme achter deze vervanging
van plantesoorten is concurrentie om licht.
Bij een hoog aanbod van voedingsstoffen
worden de lage duinvalleisoorten letterlijk
overwoekerd door snel groeiende
'competitors' die al het licht onderscheppen en daardoor de groei van de

lage soorten onmogelijk maken [Grime,
1979].
Veranderingen in de vegetatiesamenstelling door eutrofiëring zijn uitvoerig
gedocumenteerd [onder andere Van Dijk,
1984,1989]. Plantesoorten die geprofiteerd
hebben van het toegenomen aanbod van
voedingsstoffen zijn onder meer stikstofminnende soorten als Harig wilgeroosje
(Epüobium hirsutum), Koninginnekruid
(Eupatorium cannabinum), Grote brandnetel (Urtica dioica),Watermunt (Mentha
aquatica), Wolfspoot (Lycopus europaeus),
Akkerdistel (Cirsium arvense) en Duinriet

Afb. 1- Schematische dwarsdoorsnede door een infiltratiegebieddie hetproces van kunstmatige infiltratie en
terugwinningweergeeft. Als hetmfiltratiewaterslechts aanéén zijdevan hetinfiltratiepandwordt teruggewonnen.
stroomtaandeanderezijdemfiltratiewaterondergrondsaf. Dit waterweltuiteindelijk opinnatuurlijke laagtes
(kwelplassen) enveroorzaakt daar eutrofiëring.

natuurlijke
duinvallei
l'kwelplas'
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(Calamagrosüs epigejos). Vijftig plantesoorten die in infiltratiegebieden sterk in
aantal achteruit zijn gegaan, of zelfs geheel
zijn verdwenen, zijn kenmerkend voor
voedselarme of matig voedselrijke
omstandigheden.
Behoud en herstelvan duinvallei
plantengemeenschappen
De laatste tijd is er in toenemende mate
aandacht gekomen voor het behoud en
herstel van de karakteristieke duinvalleivegetaties. Er zijn projecten gestart die
beogen via bepaalde beheersmaatregelen
voedselarme duinvalleivegetaties opnieuw
tot ontwikkeling te brengen. Er wordt dan
vooral gedacht aan karakteristieke
soortenrijke vegetatietypen, behorend tot
het Dwergbiezenverbond (Nanocyperion),
de Waterpunge-Oeverkruid associatie
(Samolo-Littorelletum) en het Knopbiesverbond (Caricion davallianae);
nomenclatuur volgens [Westhoff en
Den Held, 1969J).
Beheersmaatregelen die in Nederland
veel worden toegepast om soortenrijke
vegetaties te ontwikkelen zijn maaien,
begrazen en meer recent ook plaggen.
Dergelijke beheersmaatregelen leiden
ertoe dat zich op voedselrijke standplaatsen geen dichte en hoogopgaande
vegetatie kan ontwikkelen. Daardoor
ontstaat een gunstig lichtklimaat, waarbij
ook lagere en langzaam groeiende soorten
zich in de vegetatie kunnen handhaven (of
opnieuw vestigen).
Hoewel de resultaten van maaien en
begrazen over het algemeen positief
worden gewaardeerd, werpt recent onderzoek door Wheeler en Shaw [1990] nieuw
licht op deze zaak. Zij toonden aan, dat de
karakteristieke, en door de natuurbeheerders zo gewenste plantengemeenschappen zoals de Knopbiesassociatie Qunco baltici-Schoenetum
nigricantis) met karakteristieke soorten als
Knopbies (Schoenus nigricans), Parnassia
(Parnassia palustris) en Moeraswespenorchis (Epipactispalustris) alleen
voorkomen op voedselarme standplaatsen.
De op gemaaide of begraasde voedselrijke
terreinen aangetroffen plantengemeenschappen hadden weliswaar een hoge
soortendichtheid, maar veel van de aangetroffen soorten waren niet karakteristiek
voor het desbetreffende vegetatietype.
Het waren zogenaamde 'toevallige' en
'begeleidende' soorten, met een meestal
lage natuurbehoudswaarde. Maaien en
begrazen zijn dus weliswaar geschikte
maatregelen om de soortendichtheid van
de vegetatie te vergroten, maar voor een
werkelijk herstel van karakteristieke
plantengemeenschappen van voedselarme
standplaatsen is het essentieel dat (ook)
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Ajb. 2 -Devoedselrijkdom van de standplaats wordtbepaalddoordebeschikbaarheidvan de limiterende
voedingsstof.

de voedselrijkdom wordt teruggebracht.
De studie van Wheeler en Shaw [1990]
illustreert in feite een veel algemener
fenomeen, namelijk dat het herstel van
karakteristieke vegetaüepatronen slechts
dan mogelijk is als karakteristieke
processen worden hersteld: de natuur is
niet zo 'maakbaar' als we soms denken.
Voedselrijk ofvoedselarm?
Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen
bij het begrip 'voedselrijkdom'?
De belangrijkste voedingsstoffen voor
de plant zijn fosfor (P) en stikstof (N)1.
Deze voedingsstoffen zijn vaak in
verschillende hoeveelheden in de bodem
aanwezig. Het bepalen van de voedselrijkdom van de bodem is niet gemakkelijk.
Een goede maat voor de voedselrijkdom
van een standplaats is echter de
biomassaproduktie:de hoeveelheid plantaardig materiaal die wordt geproduceerd
in een jaar (of groeiseizoen). Hoe hoger
het gewas opgroeit, des te voedselrijker is
de standplaats.
De voedselrijkdom van de standplaats
wordt in feite steeds slechts door één
voedingsstof bepaald, namelijk die
waarvan de beschikbaarheid het laagst is
('limiterende voedingsstof). De andere
voedingsstoffen zijn (op dat moment) in
relatieve overmaat aanwezig, en spelen
geen groeibeperkende rol. Neemt de
beschikbaarheid van de limiterende
voedingsstof toe, dan wordt de standplaats
voedselrijker. Omgekeerd geldt ook, dat
als we de standplaats voedselarmer willen
maken, dat we dan moeten zorgen dat de
beschikbaarheid van de limiterende
voedingsstof afneemt. De beschikbaarheid
van de limiterende voedingsstof is als het
ware de knop waaraan we kunnen draaien
om de standplaats voedselrijker of juist
voedselarmer te maken (afb. 2). Hier ligt
de sleutel tot het herstel van voedselarme
duinvalleien.

In het vervolg van dit artikel wordt een
simpele methode besproken die gebruikt
kan worden om snel te bepalen welke
voedingsstof de groei van de vegetatie
reguleert, gebaseerd op de N:P-verhouding in de plant. Daarna wordt ingegaan op strategieën die kunnen worden
aangewend om te komen tot een vermindering van het voedingsstoffenaanbod,
waarbij een differentiatie wordt aangebracht tussen P-gelimiteerde en
N-gelimiteerde standplaatsen.
De aard van voedingsstoflimitatie:
enkele theoretische overwegingen
Welke voedingsstof de groei van de
vegetatie reguleert kan het eenvoudigst
worden vastgesteld in bemestingsexperimenten: die voedingsstof waarvan
toediening leidt tot een toename van de
biomassaproduktie is beperkend voor de
groei [Chapin etai, 1986]. Bemestingsexperimenten hebben geleerd dat in de
meeste ecosystemen de plantaardige groei
wordt gereguleerd door stikstof of fosfor
[Verhoeven etai, 1991].
Bemestingsexperimenten zijn nogal
bewerkelijk en tijdrovend, en het zou
aantrekkelijk zijn als we de beschikking
zouden heben over een simpele en snelle
methode om de limiterende voedingsstof
te bepalen. In de landbouw wordt vaak
met 'kritische voedingsstofwaarden'
gewerkt. Ligt de voedingsstofconcentratie
in het gewas beneden de 'kritische
waarde', dan wordt de groei van het gewas
door die voedingsstof geremd [De Wit
etai, 1963]. De Wit's 'kritische waarden'
lijken ook geldig voor natuurlijke laagproduktieve vegetaties maar bieden in de
praktijk vaak onvoldoende uitsluitsel
[Koerselman, 1992]. Daarom werd een
nieuwe methode ontwikkeld, waarmee
eenvoudig de groeibeperkende
voedingsstof kan worden afgeleid uit de
verhouding waarin N en P in de plant
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oorkomen. Als N en P samen beperkend
ijn, is de N:P rond de 20 2 . Bij een N:P
> 27 is N in relatieve overmaat aanwezig,
:n is P beperkend. Bij een N:P < 15 is
"J-beperkend [zie Koerselman, 1991,1992
voor verdere details over deze
nethode)].

Een analoge situatie trad op in de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar door
verbeterde voorzuivering de N : P van het
geïnfiltreerde water toenam van 19tot 89
[Van Dijk, 1984].Omdat het in de valleien
opwellende grondwater tijdens het
transport door de bodem veel fosfaat
opneemt dat daar in de periode vóór 1974
is geaccumuleerd ('nalevering'; zie
[Stuyfzand, 1990]) heeft de voorzuivering
nog niet kunnen resulteren in een verhoging van de N :P-verhouding van de
vegetatie in de kwelplassen. Anders
gezegd: de verbeterde voorzuivering van
het water, die onder meer leidt tot
'defosfatering', heeft nog niet geleid tot
een aanzienlijke reductie van het
P-aanbod in de kwelplassen. De in 1980
bemonsterde vegetatie langs een infiltratieplas in de Amsterdamse Waterleidingduinen (lokatie 7) heeft een wat
hogere N:P (22), die wellicht het effect
van de verbeterde voorzuivering al weerspiegelt. Het lijkt dan ook een kwestie van
tijd dat de vegetatie in Meijendel en de
Amsterdamse Waterleidingduinen door P
gelimiteerd zal worden.
De vegetatie in de infiltratiepanden van
het Kieftenvlak (Noord-Hollands Duinreservaat) lijkt P-beperkt. Dit infiltratiegebied werd nooit gevoed met P-rijk
water en ontvangt sinds de ingebruikname
in 1975 sterk voorgezuiverd water met een
N : P v a n l 5 3 [Stuyfzand, 1983].

3e aard van voedingsstoflimitatie:
/oorbeelden uit de praktijk
3e bruikbaarheid van de N:P-ratio's in de
praktijk wordt geïllustreerd in aft. 3.
3e vegetaties van infiltratiegebieden in
3erkheide en in Meijendel en in een door
cwel van infiltratiewater gevoede duinvallei in de Amsterdamse Waterleidingduinen lijken door N beperkt (N:P 7-15).
Opvallend daarbij is dat deze terreinen tot
voor kort gevoed werden, door water dat
sen relatieve overmaat aan P bevat.
De N : P ratio 3 van het in Berkheide
geïnfiltreerde water was tot 1989 vier
[Van Dijk, 1984] en de N : P in de in 1978
bemonsterde vegetatie van infiltratieplassen en in kwelplassen weerspiegelt
duidelijk de N:P van het water waarmee
ze op dat moment gevoed werd.
Ook Meijendel werd langdurig gevoed
door P-rijk water (N:P 14). Sinds 1974
echter is door de verbeterde voorzuivering
(coagulatie in combinatie met sedimentatie of flotatie) het P-gehalte van het
water afgenomen, waardoor de N : P van
het water toenam tot 50 [Van Dijk, 1984].

Afb. 3 -DeN:P-ratio van devegetatie induinvalleien enlangs infiltratiepiassen. Lokaties(tussen haakjes hetjaar
van bemonstering) 1: Berkheide,infütratieplas (1978).2: id., duinvalleigevoeddoorkwelvan infiltratiewater
(1978).3: Meijendel, duinvalleigevoeddoorkwelvan infiltratiewater (1978* 1985).4: Noord-Hollands Duin
Reservaat, natuurlijkeduinvallei(1984). 5: id.,infütratieplas inKieftenvlak(1980).6: Amsterdamse Waterleiding
Duinen,duinvalleigevoeddoorkwelvan infiltratiewater (1985). 7. id., infütratieplas (1980).8: Terschelling,
natuurlijkduinmeer(1980). 9: Zwanewater,natuurlijkduinmeer(1980).10: Voorne's Duin, natuurlijk duinmeer
(1980).11:Zuid-Kcnnemerduinen, natuurlijkduinmeer (1980).
Bron:lokaties 1, 2,3*,5, 7-11 VanDijk[1985J, lokatie3, 4,6:Koerselman 11991]. NaarKoerselman [1991].
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Terreinen die niet door waterwinning
werden beïnvloed (lokatie 4 en 8-11 in
aft. 3) hebben een intermediaire N:P, en
lijken in gelijke mate door N en P beperkt
te worden 4 . Hen uitzondering hierop
vormen de Kennemerduinen, die wellicht
P-gelimiteerd zijn.
Enkele hypothesen over de aard van
voedingsstoflimitatie in verschillende
duinvalleitypen
Uit de informatie in aft. 3 kunnen de
volgende algemene hypothesen worden
afgeleid:
1. In situaties waarin de duinvalleivegetatie uitsluitend wordt gevoed via
'schone'neerslag(of daaruit ontstaan jong
duingrondwater) zijn N en P in gelijke mate
beperkend voor de groei van planten
[Willis en Yemm, 1961,Willis, 1963].Dit is
verklaarbaar omdat de N:P-verhouding
van schone neerslag (15-20) ongeveer
gelijk is aan de verhouding waarin de
vegetatie beide elementen nodig heeft
(N:P 20). De vegetatie krijgt beide
elementen dus min of meer in een ideale
mixture aangeboden. Dit is in feite een
situatie die in Nederland niet meer voorkomt door de sterke belasting van de
atmosfeer met N.
2. De huidige situatie in natte totvochtige
Nederlandse duinvalleien diegeeninvloed
ondervinden van infiltratiewater is, dat zij
worden gevoed door neerslag waarin de
N:P-verhouding door de luchtvervuiling
met stikstofcomponenten is opgelopen tot
waarden variërend van 29 tot 263
[Stuyfzand, 1991].Dit betekent dat de
vegetatie het element N tegenwoordig in
een relatieve overmaat krijgt aangeboden,
waardoor het voor de hand ligt te veronderstellen dat in dergelijke situaties P
beperkend is geworden (of op termijn zal
worden) voor de groei.
3. In verdroogdeduinvalleien in Nederland
(onder meer Kennemerduinen, delen van
de Luchterduinen, de Kijfhoek/Bierlap)
geldt het onder 2. genoemde wellicht nog
sterker, omdat onder droge en (daardoor)
meestal licht verzuurde omstandigheden
fosfaat in sterke mate aan de bodem wordt
gebonden aan Fe(III)-hydroxydes
[Patrick en Khalid, 1974], In deze vorm is
het voor de plant niet opneembaar.
Dat betekent dat de N:P-ratio in de
bodem nog verder toeneemt en P-beperking optreedt. Deze hypothese wordt
ondersteund door een bemestingsexperiment door Heil etal. [1990], uitgevoerd in de verdroogde vallei van de
Kijfhoek/Bierlap, waarin werd vastgesteld
dat N-bemesting in ieder geval met leidde
tot een toename van de biomassaproduktie.
4. In situaties waarin de duinvalleien lang-
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durig zijn beïnvloed door relatiefP-rijk
inlaatwater (Berkheide, Meijendel, delen
van de Luchterduinen) is gezien de lage
N.'P-verhouding van het inlaatwater en
het grote aandeel van dit water in de
waterbalans van duinvalleien, te
verwachten dat N beperkend is. Immers,
de vegetatie krijgt in dit geval P in
relatieve overmaat aangeboden.
5. In duinvalleien die gevoed worden door
sterk voorgezuiverd inlaatwater, waarbij veel
van de in het water aanwezige P-vracht
wordt verwijderd (P-concentratie neemt af
tot ongeveer 0,03 mg/l; N:P vaak hoger
dan 100), zullen zich P-gelimiteerde
vegetaties kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld Kieftenvlak, afb. 3). In valleien die
in een eerder stadium langdurig zijn
gevoed door P-rijk infiltratiewater, heeft
zich een grote P-voorraad in de bodem
opgehoopt. Nalevering van P vanuit de
bodem zal dan nog tot in lengte van jaren
voor een verhoogde toevoer van P zorgen
[Stuyfzand, 1990],en een 'omslag' van
N- naar P-beperking zal dan ook een
(groot) aantal jaren op zich laten wachten.
Het bovenstaande is vanzelfsprekend erg
speculatief, omdat het geen rekening
houdt met bodemchemische processen die
de concentratie van N en P in sterke mate
kunnen beïnvloeden. Vooral in de niet
door open infiltratie beïnvloedde valleien
zijn interne processen een belangrijkere
bron voor voedingsstoffen dan externe
inputs [Van Dijk etal, 1985] en kan de
beschikbaarheid van N en P voor de
vegetatie niet direct worden gerelateerd
aan de N : P van de neerslag en van het
(grond)water waarmee het ecosysteem
gevoed wordt.
De hierboven gepresenteerde hypotheses
worden op dit moment experimenteel
getoetst in een bemestingsexperiment met
N, P en K in een achttal Nederlandse
duinvalleien. Ook is van een aantal
algemeen voorkomende plantesoorten in
de verschillende hiervoor onderscheiden
situaties de N:P-ratio bepaald. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het
door de VEWIN gefinancierde KIWAonderzoeksproject 'Ecologische Aspecten
van Kunstmatige Infiltratie'. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is tweeledig:
1. het vaststellen van een eventueel
verband tussen de wijze van waterwinning
en de groeibeperkende factor, en
2. het testen van de bruikbaarheid van de
N:P-verhouding van de plant als indicator
voor de aard van voedingsstoflimitatie.
Als de plant, of een bepaalde plantesoort,
een goede graadmeter blijkt voor het vaststellen van het element dat de plant-

aardige groei reguleert, kan van deze
kennis gebruik worden gemaakt bij
projecten die tot doel hebben duinvalleien
voedselarmer te maken.
Beheersmaatregelen en hun effecten op
het voedingsstoffenaanbod
Het is natuurlijk van essentieel belang dat
wanneer gestreefd wordt naar het terugdringen van het voedingsstoffenaanbod,
allereerst de externe inputs via infiltratiewater zoveel mogelijk worden gereduceerd. Veelal zal dit echter onvoldoende
zijn om een voedselarm milieu te creëren.
Additionele maatregelen zijn nodig om de
beschikbaarheid van voedingsstoffen, die
zich in eerdere stadia in het ecosysteem
(vooral in de bodem) ophoopten, te
verminderen. We moeten hierbij een
duidelijk onderscheid maken tussen N en
P; het verminderen van de N-beschikbaarheid vraagt namelijk andere maatregelen dan het verminderen van de
P-beschikbaarheid (tabel I).
De N-beschikbaarheid kan worden
verminderd door het aanleggen van hoge
grondwaterstanden, waardoor de
N-mineralisatie in de bodem afneemt.
Dit is veelal de belangrijkste bron van
N voor de vegetatie. Wanneer de totale
N-voorraad in de bodem erg groot is (en
hoge N-mineralisatiesnelheden te
verwachten zijn), kan zelfs overwogen
worden deze af te voeren door afplaggen.
Maaien is veelal een minder geschikte
maatregel om N af te voeren, omdat in
duinvalleien de afvoer met het maaisel
nauwelijks hoger is dan de input via droge
en natte depositie [Koerselman, 1991].
Anders dan voor N, is de atmosferische
P-depositie erg laag (meestal < 1,0 kg
P/ha/jaar; [Stuyfzand, 1991]) en maaien in
combinatie met de afvoer van het hooi
leidt tot het verwijderen van een veelvoud
van deze input [Koerselman, 1991].
De beschikbaarheid van P voor de plant
wordt in sterke mate gereguleerd door
adsorptie aan Ca-hydroxydes (bij
pH > 6,5) en Fe-hydroxydes (pH < 6,5)
[Stumm en Morgan, 1981].Het is in deze
geadsorbeerde vorm niet opneembaar
voor de plant. Kennis van de biogeochemie van P kan worden aangewend
om de beschikbaarheid van dit element te
TABEL I - Enigevaak toegepaste beheersmaatregelen
enhun effectopdebeschikbaarheidvan N en P
(afname: -, toename: +, gelijkblijvend: 0).
Maatregel

N beschikbaarheid P beschikbaarheid

plaggen
vernamng

~

0
0 (als pH > 6,5),
+ (als pH < 6,5)

maaien
begrazing

0
0/+

-

0/+

verminderen. Het herstellen van een
kalkrijke kwelstroom kan bijvoorbeeld de
beschikbaarheid van P verminderen.
Plaggen, een effectieve maatregel om N te
verwijderen, heeft voor de verwijdering
van P bijzonder weinig zin. Als P zich in
het systeem heeft opgehoopt, is dit voor
het overgrote deel in chemisch gebonden
vorm in het duinzand en dan meestal over
grote diepte. 'Doorspoelen' met schoner
water kan in dat geval soulaas bieden,
maar gezien de langdurige nalevering van
P zal het pas op de lange termijn
(> 10jaar) effect sorteren.
Begrazen is een beheersmaatregel die
slechts tot een geringe afvoer van N en P
leidt. Van de door vee geconsumeerde N
komt 95% via faeces en urine terug in het
systeem; voor P is dit 68 procent
[Bokdam, 1989].Omdat faeces en urine
gemakkelijker afbreekbaar zijn dan plantaardig materiaal, leidt begrazing per saldo
zelfs tot een toename van de N- en
P-beschikbaarheid in het terrein: de
interne kringloop van voedingsstoffen
wordt door begrazing versneld. Begrazing
leidt wel tot een grote ruimtelijke variatie
van het voedingsstoffenaanbod in het
terrein: de intensieve graasgebieden
dienen als 'donorgebied', terwijl mest- en
urineplekken (vooral die in het rust- en
overnachtingsgebied) 'receptorgebieden'
zijn [Bokdam, 1989].
Het is interessant te zien dat in zwak zure
tot neutrale bodems, het aanleggen van
een hoge grondwaterstand de N-beschikbaarheid kan verminderen (door reductie
van de bodemmineralisatie) onder gelijktijdige verbetering van de P-beschikbaarheid (tabel I)! P wordt namelijk in veel
sterkere mate aan Fe(III)-hydroxydes
gebonden dan aan Fe(II)-hydroxydes
[Patrick en Khalid, 1974]. Vernatting kan
dus leiden tot het uiteenvallen van
Fe-P0 4 -complexen, waarbij P vrijkomt in
een voor de plant opneembare vorm.
Dit bewijst eens te meer hoe belangrijk
het is de groeiregulerende factor vast te
stellen als met herstelprojecten wordt
begonnen; vernatting kan anders wel eens
een averechts effect hebben op de
voedselrijkdom!
Herstelbeheer: lange termijn en korte
termijn strategieën
Bij herstelprojecten moeten in de praktijk
twee fasen worden onderscheiden (afb. 4).
Korte-termijnstrategieën moeten zich richten
op de verwijdering van het groeiregulerende element. Dit zal snel
resulteren in een afname van de plantaardige groei: het is immers de beschikbaarheid van de groeiregulerende
voedingsstof die de voedselrijkdom, en
dus de biomassaproduktie, van de stand-
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In dit artikel wordt niet ingegaan op de vraag of
zich onder N-limitatie een andere vegetatie ontwikkelt dan onder P-limitatie. Er zijn aanwijzingen
dal dit wellicht het geval is [Verhoeven et ai, 1991].
Toekomstig onderzoek zal op deze vraag, die uit
oogpunt van natuurbescherming natuurlijk bijzonder belangrijk is, een antwoord moeten geven.

vermindering

P-beschikbaarheid

N-beschikbaarheid

fase 2
jü^fc.

k^Ék

voedselarme duinvallei
(co-limilalie door N en P)

Afb. 4 - Conceptueel model van de ontwikkeling van duinvallei-ecosystemen in relatie tot de waterkwaliteit
van het infiltratiewater en voorgestelde beheersstrategieën voor de regeneratie. Onder 'defosfatenng' worden hier
zuiveringstechnieken verstaan die leiden tot een aanzienlijke reductie van hetfosfaatgehalte van het water
(coagulatie in combinatie met sedimentatie offlotatie). Biomassaproduktie isproportioneel met de hoogte van de
symbolen die op de blokken staan weergegeven.

plaats bepaalt. Als de voedselrijkdom
afneemt, ontstaan nieuwe kansen voor
laag-produktieve plantesoorten. Op deze
wijze kan een verruigde vegetatie al snel
een vanuit oogpunt van natuurbeheer aantrekkelijker aspect krijgen. Op de langeretermijn moet ook de beschikbaarheid van
de andere voedingsstoffen worden aangepakt. Het uiteindelijke doel van een
herstelproject is om de beschikbaarheid
van alle belangrijke plantevoedingsstoffen
terug te brengen 5 (afb. 4). Zoals Stuyfzand
[1990] berekende, kan deze tweede fase
van een herstelproject echter enige
decennia in beslag nemen als de bodem tot
grotere diepte met P verrijkt is.
Gezien de hoge atmosferische N-depositie
lijkt het twijfelachtig of zich onder een
situatie van N-limitatie nog zeer voedselarme ecosystemen kunnen ontwikkelen;
de toevoer van N lijkt daarvoor gewoon te
hoog [Verhoeven etal, 1991].Dat betekent
niet, dat zich onder dergelijke omstandigheden geen waardevolle vegetatie kan
ontwikkelen, maar het zullen dan eerder
voor 'matig voedselrijke' omstandigheden
kenmerkende vegetatietypen zijn.
Wanneer projecten zich vooral richten op
het herstel van zeer voedselarme duinvallei-ecosystemen, moet de aandacht ook
vooral gericht zijn op het (uiteindelijk)

heid van één enkele voedingsstof gereguleerd
wordt, terwijl de andere voedingsstoffen in overmaat aanwezig zijn, zal de biomassaproduktie
sterke schommelingen vertonen samenhangend
met (natuurlijke) schommelingen van het aanbod
van de limiterende voedingsstof. Dit leidt tot een
mate van dynamiek, waaraan de karakteristieke
voedselarme duinvalleivegetaties naar verwachting
slecht zijn aangepast. De kans bestaat dat ruderale
soorten, die wel aan een hoge dynamiek zijn aangepast, het aspect van de vegetatie blijven
beïnvloeden. Wanneer andere voedingsstoffen ook
in lage concentratie beschikbaar zijn, wordt op het
moment dat de beschikbaarheid van de beperkende
voedingsstof toeneemt, een andere voedingsstof
beperkend, waardoor een veel stabielere situatie
optreedt.

bereiken van een door P gelimiteerde
toestand 6 . Ook in infiltratiegebieden
echter, kan een goede voorzuivering van
het infiltratiewater, in combinatie met het
voeren van een maaibeheer, leiden tot een
verschuiving van een N-gelimiteerde
toestand naar een P-gelimiteerde
toestand. Daarmee wordt een aanzienlijke
bijdrage geleverd aan het herstel van de in
ons land bedreigde plantengemeenschappen.
Voetnoten
1
De plant kan P opnemen in de vorm van
H 2 P 0 4 ' , H P 0 4 2 ~ en P 0 4 3 ~ (verzamelnaam: orthofosfaat), en N in d e vorm van NO3 (nitraat) en
N H 4 (ammonium).
2
Deze ratio is afgeleid uit de verhouding tussen
De Wit's kritische waarde voor N (14 mg/g) en die
voor P (0,7 m g / g ) .
3
De N:P ratio van het water wordt berekend uit de
verhouding tussen N in de vorm van nitraat en
ammonium en P in de vorm van ortho-fosfaat.
Het gaat dus om de voor de plant opneembare
voedingsstoffen.
4
Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen dat
wanneer de N:P-verhouding in de vegetatie
ongeveer 20 is, hieruit niet kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van eutrofiëring.
Zowel in ongestoorde als in geëutrofieerde situaties
kan de N : P 20 bedragen; in het eerste geval zal de
plantaardige groei (biomassaproduktie) echter laag
zijn, in het tweede geval hoog.
5
En dit niet om nostalgische redenen. Wanneer de
groei van de vegetatie slechts door de beschikbaar-
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