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Aanleiding van het onderzoek
• Sterke achteruitgang brakke (licht zoute) natuur in het laagveen
habitattype Ruigten en zomen (H6430B)

• Door een combinatie van verzoeting, eutrofiering en (water-)beheer
zijn deze aan brakke omstandigheden gekoppelde soorten en
habitattypen nagenoeg verdwenen en relicten staan sterk onder druk

Huidige onderzoek
• Veldexperiment verbrakking in Westzaan (N2000)
• Start: najaar 2017
• Einde: najaar 2019

• Standplaatsbemonsteringen

• Echt Lepelblad (Cochlearia officinalis subsp. officinalis)
• Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani)
• Heemst (Althaea officinalis)

• Aanvullende experimenten standplaatsfactoren Echt
Lepelblad
• Aanvullende kiemproeven met student

Veldexperiment – in Polder Westzaan/Guisveld
EXPERIMENTELE OPZET
• 3 sloten verdeeld in twee vakken (telkens 1 zoet
en 1 brak)
• Verschillende oever behandelingen
•
•
•
•

Maaien
Plaggen
Plaggen + bagger opbrengen
Controle

• Zouttoediening

• Het zout wordt toegediend doormiddel van het
oppompen van oppervlaktewater uit de brakke
compartimenten, handmatige toevoeging van
zeezout en vervolgens weer terug pompen van het
verbrakte oppervlaktewater

• Hydrologie

• Alle compartimenten grenzen aan één zijde aan een
sloot welke verbonden is aan het boezempeil.
• Elk compartiment bevat een inlaat- en overloop in
de dam. Hierdoor kan er middels een schuif in een
periode met een neerslagtekort oppervlaktewater
vanuit de boezem ingelaten. En in een periode met
een neerslag overschot kan de watergang overlopen
in de boezem. Hierdoor wordt het niet te droog en
komt het niet onder water te staan.

Veldexperiment – in Polder Westzaan/Guisveld
EXPERIMENTELE OPZET
• 3 sloten verdeeld in twee vakken (telkens 1 zoet
en 1 brak)
• Verschillende oever behandelingen
•
•
•
•

Maaien
Plaggen
Plaggen + bagger opbrengen
Controle

• Het maaibeheer is niet naar wens verlopen, één
jaar is er niet gemaaid (zie ook aanbevelingen)
METINGEN
• Abiotiek (oppervlaktewater, waterbodem,
wortelzone oever)
• Vegetatieopname
• Volgen ingezette zaden van de doelsoort Echt
lepelblad

ZOpzet veldexperiment in beeld

Z

plaggen
controle
plaggen + bagger
maaien

BRAK

ZOET

VAK 5 & 6

Veldexperiment – … de praktijk
• Inrichting goed verlopen, wel heterogeniteit in de
aanwezige vegetatie

• Er is heterogeniteit aanwezig tussen de drie
geselecteerde vakken van het veldexperiment
• De bodem in vakken 1/2 en 3/4 heeft een lagere
dichtheid dan de vakken 5/6.
• En de vakken 5/6 zijn, met name in de waterbodem van
origine rijker aan nutriënten.
• Dit zorgt voor wat spreiding in de resultaten, maar
geeft wel een realistischer beeld voor de potentiële
effecten van verbrakking in het veld.

Veldexperiment – … de praktijk
• Het blijkt niet gemakkelijk om zout op niveau
te houden

• Grote inzet van SBB, handmatig (Wouter Maatje)
• Pech met extreem droge zomers
• Zout toevoegen niet realistisch voor opschaling (≈
500-750 kilo zout per watergang per jaar)
• Het zoutgehalte fluctueert door de tijd (trekt veel
de oever en waterbodem in)

• Ook in de realiteit zal het zoutgehalte in
ruimte en tijd fluctueren, het is dus geen
groot probleem dat deze fluctueert in ons
experiment.

Opzet resultaten sectie
• Zoutgehalte in oppervlaktewater,
waterbodem en op de oevers
• Abiotische standplaatsfactoren
(nutriënten, sulfaat etc.)
• Vegetatiesamenstelling
• Vestiging (en ontwikkeling) ingebrachte
zaden van Echt lepelblad

Het zoutgehalte
• Het zoutgehalte in het
oppervlaktewater van
de zes compartimenten
fluctueert (sterk) door
de tijd
• Maar beide
behandelingen blijven
op termijn op niveau
en in de praktijk zullen
er ook fluctuaties zijn
• Verzoeting in brakke
compartimenten gaat
sneller als verwacht

Dwarsprofielen van het
Elektrisch geleidend
vermogen (EGV) laten
het volgende zien:
- De brakke plots
hebben een hoger
EGV, dieper in de
waterbodem, onder
de kragge en in de
wortelzone
- Het EGV (het
zoutgehalte) varieert
door de hele kragge
door de tijd heen
(vergelijking boven en
onder)
Dwarsprofielen met langs de x-as in meters vanaf de sloot (centraal op as) de kragge op (links) en de rechte oever
(rechts) en de diepte op de y-as in centimeters. Op twee tijdstippen (aug 2018 (boven) en jun 2018 (onder)) in een
brakke plot (6) links en een zoet plot (5) rechts. (Noot: een deel van de profielen zijn niet gemeten, maar om de
grafieken vergelijkbaar te maken met die op de volgende sheet is er gekozen voor dezelfde opmaak)

Dwarsprofielen met langs de x-as in meters vanaf de sloot (centraal op
as) de kragge op (links) en de rechte oever (rechts) en de diepte op de
y-as in centimeters. In oktober 2019, met links de brakke plots en
rechts de zoete plots (van onder naar bodevn 1&2, 3&4 en 5&6.

Uit dwarsprofielen van het EGV van
alle plots (van oktober 2019) blijkt
dat:
- Alle brakke plots een hoger EGV
bevatten, maar er is variatie
tussen de plots
- Het zout trekt de waterbodem in
en onder de kragge
- Ondanks neerslagoverschot blijft
de wortelzone in brakke plots
brakker, maar deze zone kan ook
weer verzoeten
- Zout trekt met name de kragge
oever in maar ook deels de rand
van de vaste oever in

De gemiddelde chlorideconcentratie in de waterbodem
(WB) en de controle behandelingen op de kragge (C) in
de zoete behandelingen (licht blauw) en de brakke
behandelingen (donker blauw)

• Het zoutgehalte is beduidend hoger in de wortelzone van oevers in
brakke behandelingen

ZOET

BRAK

De gemiddelde chlorideconcentratie in de wortelzone in de oeverbehandelingen (M= maaien, PL+BG = plaggen + bagger additie,
C= controle, PL = plaggen) en in de waterbodem (WB) in de drie zoete behandelingen (links) en de drie brakke (rechts)

• Het zoutgehalte is beduidend hoger in de wortelzone van oevers in
brakke behandelingen
• Het zoutgehalte verschilt (zoals verwacht) niet tussen de verschillende
oeverbehandelingen (maaien, plaggen, plaggen + bagger)

Abiotische effecten
• De fosforconcentratie in het oppervlaktewater vertoont sterke fluctuatie
maar verschilt niet tussen de zoete en brakke behandelingen
• Door de droge zomers moest er oppervlaktewater vanuit de boezem
ingelaten worden, wat tevens tot aanvoer van nutriënten geleidt kan hebben.
Het is echter niet te kwantificeren in welke mate dit bijgedragen heeft.
• De fosforconcentratie is (zoals verwacht) beduidend hoger in de waterbodem
dan in het oppervlaktewater of de oevers, waarbij de concentraties in de
brakke behandelingen wat hoger lijken te zijn (maar dit wordt enkel
veroorzaakt door één brakke behandeling (zie compartiment nr. 6 in de
volgende twee sheets))
• De fosforconcentratie in de wortelzone in de kragge blijkt niet beïnvloed te
worden door de zoutbehandeling en oeverbehandelingen

ZOET

BRAK

Boven: De gemiddelde fosforconcentratie in
de wortelzone in de oeverbehandelingen
(M= maaien, PL+BG = plaggen + bagger
additie, C= controle, PL = plaggen) en in de
waterbodem (WB) in de drie zoete
behandelingen (links) en de drie brakke
(rechts)
Onder: De gemiddelde fosforconcentratie
in de waterbodem (WB) en de controle
behandelingen op de kragge (C) in de zoete
behandelingen (licht blauw) en de brakke
behandelingen (donker blauw)

Boven: De gemiddelde fosforconcentratie in de
waterbodem (WB) en de controle behandelingen op de
kragge (C) in de zoete behandelingen (licht blauw) en de
brakke behandelingen (donker blauw)
Onder: De fosforconcentraties in de waterbodem in alle zes
de verschillende compartimenten in de zoete
behandelingen (licht blauw) en de brakke behandelingen
(donker blauw). Hierin is te zien dat met name in het
brakke compartiment nr. 6 verhoogde fosforconcentraties
zijn waargenomen, terwijl dit in de brakke compartimenten
nr. 1 en nr. 3 niet gebeurt.

Abiotische effecten
• Het opbrengen van bagger op de “bagger-plots” heeft niet tot een meetbare abiotische
effecten geleidt in de wortelzone (geen sign. hoger zout- ofwel nutriëntengehalte)
• In de waterbodem vindt ammoniummobilisatie plaats, door verdringen van ammonium
van het adsorptiecomplex door kationen (o.a. Na en Ca)
• In de wortelzone op de oevers is dit proces niet waargenomen

• De sulfaatconcentratie laat een vergelijkbaar beeld zien als de chlorideconcentratie. In de
waterbodems vindt tevens sulfaatreductie plaats en wordt sulfide geproduceerd. De
sulfideconcentratie in de waterbodem laat een grote spreiding zien, waarbij hogere
concentraties lijken voor te komen in de brakke compartimenten
• De poriewater methaanconcentratie in de waterbodems laat tevens een grote variatie
zien. De concentraties laten een trend zien met lagere concentraties in de brakke
compartimenten als gevolg van de verhoogde sulfaatbeschikbaarheid in deze
compartimenten
• Sulfaatreductie remt de methaanproductie

Vegetatiesamenstelling
• Ondanks dat twee jaar monitoring kort is
vanuit een vegetatiekundig perspectief
begint de vegetatiesamenstelling te
verschillen tussen oevers in de zoete en
in de brakke behandelingen
• Kleine watereppe heeft in de oevers van
brakke compartimenten doorgaans een
hogere bedekking (past in de historie)
• (echte) Zeebies komt preferent voor in
oevers van brakke compartimenten
((nog))geen Ruwe bies aangetroffen)
• De oevers laten een trend zien met een
lager aantal soorten in brakke
compartimenten (niet significant)
• Een aantal zoete soorten (o.a.
moerasvaren) nemen in bedekking af in
brakke compartimenten

Boven: Het gemiddelde aantal soorten (+/- SEM) van de verschillende
oever behandelingen in de zoete compartimenten (licht blauw) en de
brakke compartimenten (donker blauw)

Enkele voorbeelden en foto’s van soorten op oevers van brakke (boven) en
zoete (onder) compartimenten
Brak

Oevers met Zeebies (Bolboschoenus maritimus),
Moerasmelkdistel (Sonchus palustris) en
Kleine watereppe (Berula erecta)

Zoet

Oevers met Moerasvaren (Thelypteris palustris),
Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) en
Echte valeriaan (Valeriana officinalis)

Vegetatiesamenstelling geanalyseerd
• In 2018 en 2019 zijn er vegetatieopname verricht van alle plots van de
oeverbehandelingen in de zoete en brakke compartimenten
• Met behulp van DCA analyse is de vegetatiesamenstelling van de
plots onderling vergeleken

Een DCA analyse van de vegetatieopname van 2018 (lichtblauwe vierkantjes) en 2019 (rode vierkantjes)
gezamenlijk laat zien dat er spreiding is tussen de verschillende locaties (nr. 1 t/m 6) en dat er geen grote
verschillen tussen zoete en brakke compartimenten zijn ontstaan

Ontwikkelingen in de proefvlakken tussen 2018 & 2019

- Echt lepelblad kiemt vooral in de brakke proefvlakken
- Relatief grote veranderingen in de vegetatiesamenstelling tussen 2018 en 2019 in zowel brakke als
niet verbrakte vakken
Oorzaak van veranderingen is complex en hangt af van:
(a) de mate van verbrakking,
(b) de biochemische uitgangssituatie van de rietzoom,
(c) mogelijk ook: mate van vernatting van de rietzoom (stagnerend regenwater)

Een DCA analyse van de vegetatieopname van alleen 2019, met behandelingen in oevers van zoete compartimenten in
geel en behandelingen in brakke compartimenten in licht blauw. Er is een spreiding zichtbaar in de locaties. De zoete en
brakke behandelingen lijken van elkaar te gaan verschillen (koppels van 1 & 2, 3 & 4 en 5 & 6 overlappen niet). Wat
aangeeft dat de soortensamenstelling verandert tussen de zoete en brakke plots.

Vestiging (en ontwikkeling van) Echt Lepelblad
In juni 2018 zijn in alle
plots op zes subplots
telkens 20 zaden
ingebracht van Echt
lepelblad (in totaal bijna
3000 zaden ingezet)
En in 2019 werd zowel
kieming, bloei als
zaadzetting
waargenomen

Zaden ingebracht, 15 juni 2018

Eenjarige juvenielen, 2019

Eenjarige bloeiende planten met
zaadzetting, 2019

Vestiging (en ontwikkeling van) Echt Lepelblad
• Kieming van Echt lepelblad!, maar laag
kiemsucces (3%, 2880 zaden ingezet)
• Kiemsucces in brakke én zoete plots,
maar voorkeur voor brakke plots
• Geen succes op erg natte plekken
• Lichte voorkeur voor plaggen + bagger
• Opmerkelijke waarneming  bloei &
zaadzetting in 1e jaar

*

Links: De ontwikkeling van Echt lepelblad planten (aantallen vegetatief (zwart) en generatief (donker grijs) opgekomen
planten) in de verschillende plots (de witte blokken zijn de zoete behandelingen de grijze blokken zijn de brakke
behandelingen (A=maaibehandeling, B=plaggen + bagger additie, C=controle, D=plaggen). Rechts het gemiddeld aantal
vegetatieve planten (zwart) en generatieve planten (donker grijs), in de zoete en brakke behandelingen, waarbij het
aantal vegetatieve planten significant verschilt en het aantal generatieve planten niet.

Tussentijdse conclusies veldexperiment
• Praktijk

• Het zoutgehalte fluctueert, maar handmatig zout toevoegen is wel effectief om zoete en brakke
behandelingen in stand te houden

• Het zout trekt ver de waterbodem en de kragge oevers in: op de oevers van brakke
compartimenten worden dan ook hogere zoutgehalte gemeten
• Er is bij verbrakking lokaal nutriëntmobilisatie vanuit de waterbodem, maar op de oevers
zijn er weinig abiotische effecten
• De vegetatiesamenstelling begint te veranderen. Op oevers in brakke compartimenten
nemen zoete soorten af en brakke soorten toe. Er is echter ook behoorlijk veel spreiding
tussen de zes locaties. Ook is duidelijk te zien dat aan elkaar grenzende zoete en brakkr
plots van elkaar verschillen. Dit wijst er op dat de eerste effecten van de behandelingen
zichtbaar worden, maar dat er in deze twee jaar nog geen evenwicht bereikt is
• De ingebrachte zaden van Echt lepelblad ontwikkelen zich beter in de oevers van de
brakke compartimenten als in de oevers van de zoete comparimenten

Standplaatsonderzoek
doelsoorten
• Serie locaties onderzocht en
bemonsterd

• Echt Lepelblad (Cochlearia officinalis
subsp. officinalis)
• Ruwe bies (Schoenoplectus
tabernaemontani)
• Heemst (Althaea officinalis)

• Huidige & historische standplaatsen
• Vegetatieopname
• Abiotiek (biogeochemie)

Standplaatsonderzoek
doelsoorten
Eerste indruk in het veld
is niet positief

rietstrooisel laten liggen na maaien

• Sterke achteruitgang
brakke relict
populaties

Afslag, begrazing en ophoging met slib

Brakke rietzomen met Heemst bezitten een
slechte kwaliteit vanwege ongunstig beheer

•

•
•
•

•

In juli 2019 is er een EGV-routing door
het gebied uitgevoerd waaruit blijkt
dat het gebied grotendeels sterk
verzoet is
De typische brakke vegetatie is nog
wel aanwezig, maar het zijn vooral
relictvegetaties
De oorzaak van de verhoogde Clconcentratie in de Reef moet nog
nader geanalyseerd worden.
Daarnaast nemen vegetatietype van
zoete wateren (met Kalmoes,
Waterscheerling, Grote egelskop,
Zwanenbloem) steeds meer toe
Alle goed ontwikkelde H6430B
vegetaties nemen af in kwaliteit en
oppervlak, zowel de zomen met
Heemst als de zomen met Echt
lepelblad - het gaat dus niet goed met
de typisch brakke habitats in het
gebied

Rechts: kaarten met de
bemonsterde standplaatsen. In
totaal zijn er 32 locaties
bemonsterd; 11 in het Guisveld, 6
in het Westzijderveld, 11 in de
Reef en 2 in de Lus.
•
•

6 Lepelblad standplaatsen
9 historische Lepelblad
standplaatsen

•
•

9 Ruwe bies standplaatsen
2 Zeebies standplaatsen als
referentie

•
•

4 Heemst standplaatsen
1 historische standplaats van
Heemst

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32

CODE
BW01
BW02
BW03
BW04
BW05
BW06
BR01
BR02
BR03
BR04
BR05
BR06
BR07
BR08
BR09
BR10
BR11
BL01
BL02
BG01
BG02
BG03
BG04
BG06
BG07
BG08
BG10
BG11
BG12
BG13

STANDPLAATS
Ruwe bies-verlanding
Ruwe bies-verlanding
Zeebies-verlanding (referentie voor Ruwe Bies)
Ruwe bies-verlanding
Ruwe bies-verlanding
Ruwe bies-verlanding
Oude locatie Heemst & Lepelblad (nu weg)
Zeebies-verlanding (referentie voor Ruwe Bies)
Ruwe bies-verlanding
Heemst-verlanding
Heemst-verlanding
Heemst-verlanding
Heemst-verlanding
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Echt lepelblad standplaats
Ruwe bies-verlanding
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Echt lepelblad standplaats
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Echt lepelblad standplaats
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Echt lepelblad standplaats
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Echt lepelblad standplaats
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Oude standplaats Echt lepelblad (nu weg)
Ruwe bies-verlanding
Ruwe bies-verlanding
Echt lepelblad standplaats

DEELGEBIED
Westzijderveld
Westzijderveld
Westzijderveld
Westzijderveld
Westzijderveld
Westzijderveld
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
Reef
De Lus
De Lus
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld
Guisveld

DATUM
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
9-8-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
2-7-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019
9-8-2019

X_COORD
114556
114565
114990
114213
114087
113550
112442
113568
113247
112769
112687
112676
112691
112699
112744
112947
112913
114252
114158
114146
114262
114787
114870
114606
114451
114054
114433
114349
114281
113891

Y_COORD
494372
494424
494928
495309
495304
497355
494823
494268
495117
495131
495292
495379
495478
495526
495654
497174
497011
497870
497829
498556
498938
499070
499150
499371
499323
499789
499916
500163
500246
500298

Standplaatsonderzoek: Heemst (Althaea officinalis)

Standplaatsen met Heemst staan in de Polder Westzaan onder druk:
- westoever Reef: zeer sterke ophoping van strooisel (a.g.v. laten liggen van maaisel)
- oostoever Reef: afslag en ophoging met bagger, Heemst wordt onderdeel van grasland
- noordkant Reef & Westzijderveld: vindplaatsen verdwenen (strooiselophoping, mogelijk
ook door begrazing)

Zomen met Heemst, Ruwe bies en Zeebies nog aanwezig
Hoofdverspreiding in de Reef, in Westzijderveld (vrijwel) geheel verdwenen
Echt lepelblad is na 2018 uit het Heemst-rietland verdwenen

Westoever watergang De Reef:
ophoping van 20 cm dik pakket van
strooisel: laten liggen van maaisel
Advies: strooisel en opslag verwijderen.
Daarna: 1 x per 6 jaar maaien en afvoeren,
1 x per 3 jaar opslag verwijderen

Oostoever watergang De Reef:
Heemst verdwijnt door begrazing en door
oeverbescherming: ophoging met bagger
Advies: natuurlijke vooroever aanleggen

Strooiselophoping leidt tot verbraming
Brakke zomen met Heemst kunnen hierdoor verdwijnen
Foto: Westzijderveld (locaties met Heemst in 2012 nog aanwezig, thans verdwenen?)

Standplaatsen Heemst
Lijkt thans beperkt te zijn tot de Reef
Ondanks sterke toename strooisel:
Soorten van de rietklasse en natte strooiselruigten vergelijkbaar met situatie 1996.
Echter: moslaag en soorten van Bloemrijk
Rietland (kraggetype) verdwenen. Hierdoor is
de biodiversiteit afgenomen.
Eenvoudig te herstellen door afvoeren van
achtergebleven strooiselpakketten (bodem
15-20 cm afschrapen).

Ontwikkeling biodiversiteit Heemstrietland Polder Westzaan

Standplaatsonderzoek: Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani)

Vooral in de Reef en het Wesztijderveld zijn nog smalle zomen met Ruwe biesverlanding aanwezig, samen met ‘echte’ Zeebies
- zomen zijn relatief klein en waarschijnlijk afhankelijk van puin op de bodem
- zoetwatersoorten rukken op en kunnen brakke zomen met ruwe bies gaan
vervangen (grote egelskop, zwanenbloem, beekpunge, kalmoes, slanke waterkers)
- nieuwe standplaatsen creëren (afgevlakte oevers, ondiepe petgaten 1,5 m diep)

Vegetaties met Ruwe bies

Ruwe bies-zomen vaak op puinbodems

BG 11

BG 01

BG 03

Standplaatsonderzoek:
Echt lepelblad (Cochlearia officinalis
ssp. officinalis)

Standplaatsen met en zonder Echt lepelblad
zijn vegetatie kundig redelijk goed
vergelijkbaar
Op locaties waar lepelblad na 2009 is
verdwenen komt een meer gesloten en
dichtere vegetatie voor van:
+ Koninginnekruid
+ Harig wilgenroosje
+ Haagwinde
Op locaties waar Echt lepelblad is verdwenen:
bodem doorgaans minder nat en wat steviger

Abiotische eigenschappen standplaatsen Echt lepelblad

Gemiddelde concentraties (+/- S.E.M.) van verschillende
biogeochemische standplaatsfactoren op voormalige
standplaatsen (donker grijs) en huidige standplaatsen van
Echt Lepelblad (licht grijs). Geen van de paramaters
verschilt significant.

Abiotische eigenschappen standplaatsen Ruwe bies

Gemiddelde concentraties (+/- S.E.M.) van verschillende
biogeochemische standplaatsfactoren op standplaatsen
met Zeebies (zwart) en huidige standplaatsen van Ruwe
bies (blauw). Geen van de paramaters verschilt significant.

Abiotische eigenschappen standplaatsen Heemst

Gemiddelde concentraties (+/- S.E.M.) van verschillende
biogeochemische standplaatsfactoren op standplaatsen met
Heems (geel) en een voormalige standplaats (oranje). Omdat
er maar één historische standplaats bemonsterd kon worden
kunnen beide groepen niet statistische vergeleken worden.

Conclusies standplaatsen
• Vegetatie

• Er zijn enkel nog relictpopulaties aanwezig en deze zijn in kwaliteit (sterk) achteruit gegaan
• Echt lepelblad: soort gaat hard achteruit, op locaties waar de soort verdwenen is, is de
vegetatie dichter met soorten als (Koninginnekruid, Harig wilgenroosje, Haagwinde)
• Heemst: strooisel sterk toegenomen en moslaag sterk in diversiteit afgenomen
• Ruwe bies: neemt hard af en zoete soorten nemen het habitat in. Momenteel enkel nog
smalle zones, grotendeels afhankelijk van puinstort
• Zowel verzoeting als oeverbeheer lijken een rol te spelen

• Abiotiek

• Zoutgehalten blijken niet te verschillen (nagenoeg gehele gebied verzoet)
• Geen significante verschillen tussen huidige en historische standplaatsen
• Wel trend dat huidige standplaatsen nutriëntarmer zijn dan de voormalige standplaatsen

• Binnen Polder Westzaan te weinig locaties beschikbaar. In komende jaren hierom
aanvullende referentieplekken buiten Polder Westzaan bemonsteren.

Aanvullende kiemexperimenten met Echt Lepelblad
• Zaden van Echt lepelblad voor experimenten verzameld
• Laboratoriumexperimenten uitgevoerd met student
• Effecten van verschillende factoren onderzocht:
zout/waterstand/schaduw

Effect saliniteit op kieming
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Gemiddeld aantal kiemplanten van Echt lepelblad door de tijd (+/- S.E.M.) onder vijf verschillende zoutgehaltes; (50, 250,
1000, 2500 en 5000 mg Cl/l)
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• Voorbeeld foto’s van kiemplanten aan het eind van het kiemexperiment onder verschillende
zoutgehalten
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Resultaten van een full-factorial kiem-experiment waarin het gemiddeld aantal kiemplanten (links), het gemiddelde
plant oppervlak (centraal) en de gemiddelde plantlengte (rechts) zijn weergegeven. Telkens is een controle
meegenomen en zijn er drie zoutgehalten getest 250 (groen), 1000 (licht blauw) en 2500 (donker blauw) mg Cl/l.

Kiemexperimenten samengevat
• Saliniteit remt kieming, maar blokkeert deze niet, zelfs bij 5000 mg Cl/l nog veel
kieming (tot 5000 mg Cl/l)
• Concurrentievoordeel in veld (open vegetatie) als zoetere soorten onder brakke
omstandigheden niet kunnen kiemen
• Schaduw remt kieming en leidt tot lengtegroei
• Te droog niet goed, te nat ook niet goed (moet vochtig zijn)
• Hoge waterstand remt kieming. Maar onder brakke condities & hoge waterstand
kieming juist verhoogd, alleen overleven deze kiemplanten uiteindelijk niet
• Extra nutriënten (o.a. baggertoediening) leidt tot versnelde groei en grotere
planten, maar in het veld leidt dit vermoedelijk tot concurrentie met onder
eutrofe omstandigheden concurrentiekrachtiger soorten
• Echt lepelblad heeft concurrentievoordeel op open en vochtig habitat met
invloed van brakwater  verbrakking positief, maar verschraling oeverbeheer en
waterdynamiek ook van belang

Resumerend…
• Verbrakking blijkt grote consequenties te hebben op standplaats van soorten
(abiotiek) en vegetatiesamenstelling. De eerste resultaten laten positieve resultaten
zien voor behoud en beheer van brakke vegetatie.
- veldexperiment laat interessante resultaten zien
- brakwater trekt ver in de oever en waterbodem
- lokaal nutriëntmobilisatie in waterbodem, op oevers weinig effecten
- eerste korte termijn effecten op vegetatiesamenstelling zichtbaar
- Echt lepelblad lijkt concurrentie voordeel te hebben in open en brak milieu
- brakke vegetatie is hard achteruit gegaan in Polder Westzaan. Zowel
verzoeting als oeverbeheer (verruiging en strooisel ophoping) blijken een
negatief effect te hebben

Nieuwe onderzoek (1)
• Voor een veldexperiment is 2 jaar erg kort: effecten op vegetatie en abiotiek nog
niet in evenwicht. Effecten beginnen al wel zichtbaar te worden.

• Leidt verbrakking op wat langere termijn tot typische brakke vegetatie/verlanding?
• Houdt Echt lepelblad op langere termijn beter stand op de brakkere plots? M.a.w. biedt
verbrakking en/of oeverbeheer op lange termijn kansen voor behoud en herstel van het
habitattype?
• Het maaibeheer is tot op heden nog niet goed meegenomen. Hierom wordt geadviseerd als het
veldexperiment verlengd wordt de plots met maaibehandeling niet te maaien en de rest van de
plots wel in regulier maaibeheer mee te nemen.
• Welke andere (doel)soorten kunnen hiervan profiteren  inzet extra (doel)soorten

• Abiotisch zijn er grote effecten

• Kans voor aanvullende monitoring op lange termijn op veldschaal
• Consequenties van verbrakking op broeikasgasemissies? In eerder veldexperiment 95%
methaanemissies r

• Er lopen gesprekken met Provincie Noord-Holland om te bekijken of er voortzetting
van het experiment gerealiseerd kan worden. Het doel hiervan moet zijn de lange
termijn effecten van verbrakking en oeverbeheer op de vegetatiesamenstelling, de
ontwikkeling van typische brakke soorten en standplaatsfactoren te onderzoeken.

Nieuwe onderzoek (2)
• Aanvullend laboratoriumexperiment met kieming van Echt lepelblad
en andere doelsoorten en concurrenten onder verschillende condities
(zout gehalte/schaduw/waterstand) om de effecten van verbrakking
(zoutgehalte) én oeverbeheer (schaduw en waterstand) op (1) kieming
van soorten en (2) concurrentie tussen soorten te bestuderen.

Met dank aan…
Wouter Maatje, Robbert de Ridder, Coen Verstand, Niek Riemers, Wim
Kaiser, Adam Koks, SBB, Prov. Noord-Holland, begeleidingscommissie, DT
LVZK en vele anderen

g.vandijk@b-ware.eu

