G a a t het g o e d met de K l i p ?
Harrie van der Hagen
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Natuurbedrijf
Cantineweg 19a, 2224 XP Katwijk

De Klip ligt in de binnenduinrand op de overgang naar het strandwallenlandschap
ter hoogte van het Wassenaarse Slag. Het terrein is tussen 1925 en 1959 afgegraven
ten behoeve van de zandwinning en is daardoor omgeven door een steile, onnatuurlijke binnenduinrand met toppen tot ongeveer 20 m +NAP Het totale gebied is
ongeveer 12 ha groot; het voormalige bollenterrein ongeveer 10 ha.
Op de Klip is in 1996 een natuurontwikkelingproject uitgevoerd, waarbij het
bollenveld (agrarische bestemming) is omgezet in een duingebied met duinrellen
(natuurbestemming). Herstel van het gebied naar de oorspronkelijke situatie was
geen optie; het zand is in zijn geheel afgevoerd. De basis voor het project was het
afgezande gebied. Er werd besloten tot het afvoeren van de organische bovenlaag
(10-40 cm).
In deze, voor zover bekend, oorspronkelijke zandlaag is reliëf aangebracht waarbij
met het vrijgekomen zand plaatselijk een ophoging in het terrein werd aangebracht (fig. 1).

Fig. 1. De ligging van de onderzoekstransecten op de Klip.
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Op de plaats waar het zand is afgegraven op het nieuwe maaiveld liggen de duinbeken. Het uit de duinen uit tredende grondwater wordt via die beken afgevoerd
naar de wetering nabij Rijksdorp. Onduidelijk is of er in het terrein Oud Duin is aangesneden. Er is voor gekozen om het terrein de vorm te geven van een mient met
duinbeken; een licht geaccidenteerde binnenduinrand met de daar bij behorende
planten- en dierengemeenschappen, waarbij de steile binnenduinrand in tact is
gebleven. Tevens diende een diepe winserie (Kaswetering II) langs de steile binnenduinrand operationeel en bereikbaar te blijven.

Natuurdoelen
Voor de natuurontwikkeling zijn enkele streefbeelden opgesteld. Het betreft met
name droge duingraslanden, vroongraslanden en duinbeken.
Droge duingraslanden en open duin kunnen op de kalkrijke bodem van de Klip
zeer gevarieerd zijn. Het betreft pioniergemeenschappen met Duinsterretje en
winterannuellen. Van hieruit ontwikkelen zich de min of meer gesloten duingraslanden met Fakkelgras, Buntgras, Knolboterbloem, Geel walstro. Grote tijm en
Vleugeltjesbloem.
De vroongraslanden betreft de voedselarme vochtige schraallanden. De variatie die
optreedt hangt samen met het reliëf. De hoge kopjes zijn schaler en de laagtes zijn
rijker door inspoeling van organisch materiaal. Op de kopjes komen kalkarme
graslandsoorten of zelfs heidesoorten voor, terwijl in de laagten soorten kunnen
worden aangetroffen die kenmerkend zijn voor kalkrijke milieu's met kwelwater
(Parnassia en Knopbies). De overgangen zijn zeer soortenrijk. Doelsoorten zijn,
naast de twee voornoemde: Breedbladige orchis. Blauwe knoop. Brede
duingentiaan, Herstschroeforchis, Harlekijn, Draadklaver, Dwergbloem en
Onderaardse klaver. De duinbeken voeren kwelwater af. Kenmerkende soorten zijn
Beekpunge, Grote moerasscherm en Slanke waterkers. In zuurdere beken komt daar
Klimopwaterranonkel bij en in langzaam stromende beken Drijvend fonteinkruid,
Paarbladig fonteinkruid, Holpijp, Pijlkruid en diverse kranswiersoorten. In de
meanderende beek ontstaan verschillen in stroomsnelheid. Aangezien deze kwel
uittredend water is, wordt een bijzondere koudwater (rheofiele) macrofauna
verwacht (Smit & Van der Hammen 1990).
Voor het begeleiden van de ontwikkeling van de voornoemde typen en om
bosontwikkeling te voorkomen, is gekozen voor jaarrond begrazing. De duinbeken
worden om het andere jaar eenzijdig geschoond.

—

Vijf jaar natuurontwikkeling

Na de inrichting van de Klip leek een vegetatieontwikkeling plaats te vinden die in
meer of mindere mate afwijkt van de verwachtingen die bij de doeltypen lijken te
horen. Na vijfjaar treden veel meer plantensoorten op die voedselrijkdom indiceren
dan aangenomen ondanks de afvoer van de gehele teellaag met organische
stof. Daarentegen is het water in de duinbeken rijk aan mineralen waaronder ijzer,
hetgeen duidt op kwel.
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Metingen van voor de herinrichting gaven aan dat het ondiepe grondwater van het
calcium-bicarbonaat type is (hard water). Dit was te verwachten. Ook worden hoge
fosfaatconcentraties aangetroffen, zeer waarschijnlijk het gevolg van de voormalige
bollenteelt (Iwaco 1995).
EGG consult Everts en De Vries hebben in opdracht van Duinwaterbedrijf ZuidHolland (DZH) een verkennend onderzoek gedaan naar de achterliggende oorzaak
van de niet verwachte ontwikkeling. Zij hebben in 2001 90 permanente kwadraten
(pq's) verdeeld over 4 transecten beschreven. Deze transecten lopen van droog duin
via een beek naar droog duin (fig. 1). De gegevens van de pq's zijn vergeleken met
een meetronde van 1999. Daarnaast zijn 15 plantensoorten vlakdekkend gekarteerd; deze resultaten worden niet in dit artikel gebruikt. Ook is er een beperkt
bodemkundig onderzoek uitgevoerd naar de voorraad van voedingsstoffen in de
bodem en de opbouw van organische stof. De bemonstering is gekoppeld aan
de transecten. Een niet afgegraven deel van de Klip is ter vergelijking ook bodemkundig onderzocht.
In dit artikel worden de resultaten in samenvattende zin gepresenteerd. Alle gegevens zijn gepresenteerd in Everts & de Vries (2002).

—

Resultaten vegetatie

Tabel 1 laat zien dat de totaal gemiddelde bedekking in twee jaar tijd aanzienlijk,
namelijk met 27 %, is toegenomen. Over een periode van vijf jaar is de bedekking
dus van O naar gemiddeld 76% gegaan. Beide getallen illustreren het snelle dichtgroeien van de Klip.

Tabel 1. Totale gemiddelde bedekking (%).
1999
2001
Transect
A 45
57
Transect
B 28
70
Transect
C 78
108
Transect
D 44
68
gemiddeld
49
76
Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de plantengroei in ecologische groepen weer. De
plantensoorten zijn geordend naar ecologische groepen die in belangrijke mate zijn
afgeleid van indelingen van Van der Meijden (1990) en van Loopstra & Van der
Maarel (1984), zoals opgenomen in Turboveg (Hennekens 1995). De situatie van
1999 en 2001 is vergeleken.
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Tabel 2. De ontwikkeling van de plantengroei in ecologische groepen.

V
Voedselarm nat
13 kalkrijke duinvallei
9 pionier voedselarm, zuur water
11 kleine zeggemoerassen, zuur
Voedselarm droog
14 droge, kalkarme duinen
15 droge, kalkhoudende duinen
16 droge, kalkrijke duinen
4 kalkhoudende - -rijke, droge ruigten
17 heischrale graslanden
Matig voedselrijk nat
8 pionier matig voedselrijk, vochtige grond
33 matig voedselrijk water, riet en grote zeggen
31 nat tot vochtig schraalland
20 matig voedselrijk, vochtig tot droog grasland
19 matig voedselrijk, nat tot vochtig grasland
23 nat tot vochtig bos en struweel
Matig voedselrijk droog
22 kruipwilgstruweel
30 matig voedselrijk, kalkhoudende, vochtig grasland
2 matig voedselrijk, ruderale, droge ruigten en akkers
24 kalkhoudend tot -rijk, droog struweel
25 vochtig tot droog, zuur bos
26 basenhoudend, droog bos
Voedselrijk nat
7 pionier van (matig) voedselrijke, natte gronden
10 voedselrijk water, riet en grote zeggemoeras
18 overstromingsgraslanden
32 zeer voedselrijke ruigte
Voedselrijk droog
5 tredplanten
1 voedselrijk, vochtig tot droge ruigten en zomen
3 voedselrijke, vochtige tot droge ruigten
21 voedselrijk, vochtig tot droog grasland
V = Aanwezig in goed ontwikkelde valleien
-t- vooruitgang aantal soorten ecologische groep
O aantal soorten ecologische groep stabiel.
- achteruitgang aantal soorten ecologische groep
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Uit tabel 2 blijkt duidelijk dat de groepen van voedselrijke standplaats sterk zijn
oververtegenwoordigd. Dit geldt zowel voor de natte als de droge biotopen. Ook
zijn er duidelijk verschillen per transect waarneembaar. Met name in transect B is er
een duidelijke vooruitgang van plantensoorten van matig voedselrijke tot voedselrijke droge en natte standplaats van 1999 naar 2002. Vooral transect D laat een
ontwikkeling in de goede richting zien, als ook transect C in het matig voedselrijk,
natte biotoop.
Opvallend is ook de negatieve ontwikkeling van de plantensoorten van de vochtige
duinvalleien; deze laten bij alle transecten een negatieve tendens zien. Na een eerste vestiging gaan deze soorten weer achteruit. Het betreft Padderus en Duinrus.
Er is niet alleen een oververtegenwoordiging van de groep van voedselrijke standplaats, maar ook kenmerkende duinsoorten zijn duidelijk ondervertegenwoordigd.
De doelsoorten van voedselarme typen lijken in de concurrentieslag niet te zijn
opgewassen tegen hun rivalen van voedselrijke milieus. Een nadere analyse van de
tabellen met alle plantensoorten (niet weergegeven) geeft aan dat het aandeel
doelsoorten, binnen de relevante ecologische groepen met doelsoorten zeer
beperkt is. Karakteristieke doel- en duinsoorten van natte en droge biotopen die
zich hebben gevestigd zijn: Echt duizendguldenkruid, Padderus, Schapegras,
Hazepootje, Smal fakkelgras. Echt bitterkruid. Kleine watereppe, Breedbladige
orchis, Beekpunge, Biezeknoppen, Grote wederik. Groot moerasscherm. Duinrus,
Zilte zegge en Rietorchis.

Resultaten bodem
De bodem pH duidt op een duidelijk alkalisch milieu en daarmee een gunstige situatie ten aanzien van de basenvoorziening. De waarden liggen alle boven de 7. Er is
genoeg kalk in de bodem en buffering heeft plaats.
De gehalten aan organische stof in de droge delen van de pq's van de transecten is
tussen de 0,4 en 1,3 kg/m2. De vochtige tot natte delen van de transecten hebben
een gehalte van 1,4 tot 1,9 kg/m2. In vergelijkbare situaties op Schiermonnikoog
(Everts & Grootjans 2000) en Goeree (de Haan 1997) zijn de gehalten aan organische stof respectievelijk 0,2 en 0,5 kg/m2. De referentie van de Klip van voor het
afgraven heeft een organisch stof gehalte van 4 kg/m2. Een vergelijkbaar beeld
geven de metingen van totaal-stikstof. De droge delen van de transecten zijn relatief arm aan deze voedingsstof, maar zijn hoger dan de vergelijkbare situaties op
Schiermonnikoog en Goeree. Uitzondering is de natte monsterplekken van transect
B; deze is relatief laag. Ook de referentie van totaal-stikstof van de Klip laat een
hoge piek zien.
Bij totaal-fosfaat is de situatie anders. Vooral de natte tot vochtige bodems hebben
een relatief laag gehalte (20-35 mg/IOOgr); de droge een hoog gehalte aan totaalfosfaat (45-55 mg/IOOgr). Ook hier scoren de referentie van de Klip het hoogste: 70
mg/IOOgr). Van de twee vergelijkingsgebieden van Schiermonnikoog en Goeree liggen de gehalten aanzienlijk onder de laatste van de Klip, namelijk 10-14 g/IOOgr.
Op de Klip liggen de gehalten dus 2 tot 5 a 6 maal hoger in vergelijking met
geplagde referentiegebieden elders langs de kustlijn.
Zowel de hoogte van de stikstof en de organische stof alsmede de snelheid van de
opbouw van de organische stof indiceert een hoog aanbod aan voedingsstoffen. Dit
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betreft dus de natte situaties in het bijzonder. Ook de gemeten fosfaatwaarden
geven duidelijke indicaties over de achtergrond en oorzaak van de minder succesvolle en voedselrijke ontwikkeling van de vegetatie op de Klip. De gegevens wijzen
erop dat de ongestoorde laag onder de verwijderde teellaag met fosfaat verzadigd
was en is. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat in het gebied veel fosfaat uitspoelt naar het oppervlaktewater (Schmale 2000).

Conclusies
De ontwikkeling van de vegetatie is na de herinrichting in 1996 zeer dynamisch. Na
5 jaar is de successie nog volop in gang en neemt de bedekking toe; in de laatste 2
jaar met gemiddeld 27%. De ontwikkeling is in belangrijke mate atypisch ten aanzien van droge duingraslanden en vochtige tot natte vroongronden. Soorten van
storingsmilieus en voedselrijke standplaatsen. De doelsoorten zijn sterk ondervertegenwoordigd. Tevens zijn er aanwijzingen dat zij na vestiging door concurrentie
worden verdrongen. De vegetatie in de duinbeek komt redelijk overeen met de
gestelde doelen, zij het dat de gewasproductie vrij hoog ligt. Dit weerspiegelt zich
ook in de hydrobiologische kwaliteit van de beek Schmale (2000). Vandaar dat al
vrij snel is overgegaan tot het jaarlijks eenzijdig schonen van de beken.
De huidige soortensamenstelling wijst op een hybride milieu waarbij aan de ene
kant het voedingsstofaanbod niet dermate hoog is dat de doelsoorten zich in het
geheel niet kunnen vestigen. Aan de andere kant is het zo hoog dat tal van storings- en voedingstofrijkdom indicerende soorten op de voorgrond treden.
De resultaten van het bodemonderzoek toont aan dat de bodem basenrijk is en
gunstig voor de doelsoorten. Echter de gehalten aan totaal-stikstof en totaal-fosfaat geven een hoog gehalte aan voedingsstoffen aan. De fosfaatwaarden overschrijden minimaal 2 tot 5a 6 maal de waarden van geplagde referentieterreinen.
Bij de herinrichting is uitgegaan van de verwijdering van voedingsstoffen met het
weghalen van de teellaag en daarmee ook de uitlek naar het grondwater (Iwaco
1995). Dit is niet juist gebleken. Ook in de zogenaamd ongestoorde laag zijn
organische stof en fosfaat heel nadrukkelijk aanwezig met de atypische vegetatieontwikkeling tot gevolg. Ook in het opgebrachte zand zit veel organische stof en
het is tevens fosfaat verzadigd. In het droge deel van het gebied kan mogelijk nog
een andere oorzaak debet zijn aan de ontwikkeling. Vergraven zand kent mogelijk
een andere textuur (stapeling) dan opgestoven zand. De waargenomen verschillen
in duingebieden van Zuid- en Noord-Holland zijn echter niet systematisch onderzocht om deze bewering te staven.
Voornoemde resultaten van de Klip staan niet op zich. Klooker et al (1999) laten
zien dat in tal van natuurontwikkelingsprojecten, fosfaatverzadiging van de ongestoorde laag na plaggen van de humushorizont, de ontwikkeling van doeltypen als
heides en schraallanden frustreert. Bovendien maken de hoge concentraties aan
fosfaten de terreinen zeer gevoelig voor een verhoging van het stikstofaanbod
door atmosferische depositie. Dit gehalte is in de duinen nog ongeveer 4-10 maal
hoger dan de referentiesituatie van voor 1850 (Buisman 2002). Dit gecombineerde
effect begunstigt de snelgroeiende niet-doelsoorten, waarbij ze de doelsoorten
kunnen wegconcurreren.
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— Vervolgbeheer
Gezien de resultaten dient zo spoedig mogelijk over te worden gegaan naar jaarlijks maaien en afvoeren om de gestelde doelstelling van schrale graslanden en
mientgraslanden te bereiken. Er is vooralsnog geen bijstelling gedaan van de doelstelling. Onduidelijk is hoe lang het nieuwe beheer zal moeten uitgevoerd. Dit
wordt getoest met monitoring. Plaggen van natte delen, waar fosfaatophoping
plaatsvindt zich uitend in een snel groeiende laag organisch materiaal, kan worden
overwogen. Het uitvoeren hiervan ligt gedifferentieerd; niet overal vindt extreme
ophoping plaats. In de herfst van 2002 is het terrein een eerste maal gemaaid.
Tevens zijn toen een groot deel van de duindoornstruwelen in de vochtige zone van
de Klip verwijderd.

Hertenkamp
In winter 2002-2003 is op de Hertenkamp een vergelijkbaar project na jaren vertraging uitgevoerd. Ook hier was de intentie alleen begrazing als beheersmaatregel in
te zetten een rapportage van bodemkundig onderzoek zal waarschijnlijk duiden op
eenzelfde hoge belasting van fosfaat en organische stof in de bodem.
Dientengevolge zal al vrij snel maaien en afvoeren worden uitgevoerd om de
bodem zo spoedig mogelijk te verschralen. De wetenschap dat er in het verleden in
de Hertenkamp tot 1 meter diep is geploegd voorspelt niet veel goeds ten aanzien
van de verdeling van voedingsstoffen over het bodemprofiel.
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