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In de jaren 1979-1980 heeft schrijver dezes in opdracht van de organi
satie BION een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen vegetatie-
patroon en milieudynamiek op de Boschplaat van Terschelling. Daar
bij heeft de successie van de begroeiing op langere termijn een belang
rijke plaats ingenomen. Dit onderzoek is gebaseerd op de ideeën van 
Chris van Leeuwen (1966), waarbij enkele aspecten van zijn 'relatie
theorie' zijn onderzocht; bovendien heeft Van Leeuwen ook het on
derhavige terrein meer dan een kwart eeuw geleden in zijn onderzoek 
betrokken. De locaties van het bovengenoemd onderzoek zijn name
lijk gekozen vlak naast een aantal permanente proefvlakken op de 
Boschplaat, die reeds in 1953 en 1954 door V. Westhoff en M. F. Mör-
zer Bruyns waren uitgezet. In deze proefvlakken heeft Van Leeuwen 
van 1957 tot 1968 regelmatig vegetatieopnamen gemaakt. 

Na een onderbreking van tien jaar werden in 1979 en 1980 door 
schrijver dezes en zijn leerlingen op deze proefvlakken wederom opna
men vervaardigd. Uit de totale informatie kon zodoende niet alleen 
een beeld verkregen worden van de vegetatieontwikkelingen op de 
Boschplaat sinds 1953, maar werd het ook mogelijk, temporele aspec
ten van vegetatiekenmerken, zoals patroon en diversiteit, nader te be
schouwen (Don et al., 1980). Deze bijdrage zal vooral ingaan op de 
ontwikkelingen van de vegetatie in de genoemde periode. 
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Pe Boschplaat 

Ter wille van een goed begrip van de 
hierna beschreven vegetatieveranderin
gen zullen wij de geschiedenis van de 
Boschplaat kort samenvatten. 

De ongeveer 4.000 ha grote Bosch
plaat was vóór 1930 een vrijwel onbe
groeide zandplaat met langs de zuidrand 
een rij van zes kleine duincomplexen. 
Tussen 1931 en 1936 is langs de noord
zijde van de plaat door het plaatsen van 
rietschermen en takkenbossen de aanzet 
gegeven tot de vorming van een opstui
vende zanddijk. De langzaam in hoogte 
toenemende 'Stuifdijk' verhinderde 
overspoeling van de plaat door de 
Noordzee. De Waddenzee daarentegen 
behield vrij spel. Aangezien het water 
zich rustiger bewoog, werd slib afgezet, 
aanvankelijk langs de zuidrand van de 
duincomplexen en de oevers van de bre
de slenken tussen deze duincomplexen; 
later is ook de voormalige strandvlakte 
tussen de Stuifdijk en de duintjes met 
een sublaag bedekt geraakt. 

Nadat als gevolg van de aanleg van 
de Stuifdijk de dynamiek op de Bosch
plaat belangrijk verminderde, konden 
de eerste pioniersoorten zich vestigen; 
hiermee kwam het proces van successie 
op gang. Deze kolonisatie en de eerste 
stadia van de successie zijn indertijd 
grondig beschreven door Westhoff 

(1947); voor latere samenvattingen zie 
men Westhoff (1951) en Westhoff et al. 
(1970). 

Ten gevolge van slibafzetting op 
de oevers van de oorspronkelijk brede 
slenken werden deze steeds smaller en 
dieper. Het sneller stromende water 
heeft daardoor een zich nog steeds ver
der uitbreidend en vertakkend systeem 
van slenkjes en kreken gevormd, dat gro
te invloed heeft gehad en nog heeft op 
de hydrologie, de sedimentatie en daar
mee op de vegetatieontwikkelingen van 
de Boschplaat. 

Tenslotte is het nog van belang op 
te merken, dat de hierna beschreven ve
getatieontwikkelingen betrekking heb
ben op het onbegraasde gedeelte van de 
Boschplaat; de Groede, het omheinde 
gedeelte waar jongvee en paarden gra
zen, is buiten beschouwing gelaten. 

De vegetatieopnamen 

Van de beschikbare vegetatieopnamen 
van de Boschplaat zijn alleen die van de 
in transecten gelegen proefvlakken be
werkt. Geïsoleerd liggende proefvlakken 
zowel in duin- als in heide- en kwelder
vegetaties zijn buiten beschouwing ge
bleven. 

Figuur 1 laat de ligging van de 
drie transecten zien. Ze liggen alle drie 
loodrecht op de aanwezige zonering. 

Foto links: deel van de Boschplaat vanuit 
de lucht. 
Photo left: Aerial view of part of the 
Boschplaat. 

Fig. 1. De Boschplaat, het samenspel van 
kwelders, strandvlakten en duinen op het 
oostelijke gedeelte van Terschelling. 

The Boschplaat, a complex of saltmarshes, 
beachplains and dunes at the eastern end 
of the Frisian island of Terschelling. 
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Tabel 1. Successieverloop in de lage, middelhoge en hoge kwelder alsmede in de vloed-
merkzone, aan de hand van enkele proefvlakken. Schattingsmethode voor het aantal indi
viduen en de bedekking volgens Doing Kraft, 1954 (r, p, a, m = bedekking « 5%, aantal 
individuen respectievelijk 1-3, 4-15, 16-40, en » 40; 1 = bedekking 5-15%; 2 = 15-25%; 
. . . 9 = 85-95% en 10 = » 95%). 

Successional trends in the low, middie high and high saltmarsh and in the tidal drift zone, 
indicated by a selection of plots. 
Estimation of abundance and coverage according to Doing Kraft, 1954 (r, p, a, m = cove
rage « 5%, number of individuals respectively 1-3, 4-15, 16-40 and » 40; 1 = coverage 5-
15%, 2 = 15-25%; . . . 9 = 85-95% and 10 = » 95%). 
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Transect 1 (17 ptoefvlakken, 163 m) ligt 
op de westoever van de eerste slenk. 
Transect 2 (12 proefvlakken, 134 m) en 
transect 3 (9 proefvlakken, 90 m) liggen 
beide verder van de Waddenzee verwij
derd. De laagst gelegen proefvlakken 
hiervan bevinden zich op de voormalige 
strandvlakte en de hoogst gelegen proef
vlakken zijn te vinden aan de voet van 
respectievelijk de 'tweede' en de 'vierde' 
duintjes. In totaal waren 439 opnamen 
beschikbaar. Deze konden met behulp 
van een numerieke methode gerang
schikt worden in 28 groepjes van onder
ling sterk overeenkomstige opnamen, 
die weer konden worden samengevat in 
8 hoofdgroepen (Roozen & Westhoff, 
1984). In de hiernaast afgebeelde tabel 
zijn van iedere hoofdgroep vegetatie-
opnamen weergegeven. 

Deze tabel bevat de gegevens van 
een beperkt aantal proefvlakken en geeft 
een beeld van de vier belangrijkste suc
cessiereeksen die op de verschillende ni
veaus op de Boschplaat konden worden 
vastgesteld. Boven de opnamen van 
1980 is ook de overspoelingsfrequentie 
aangegeven. Hieronder wordt verstaan 
het aantal overspoelingen per twee we
ken gemiddeld over een gemeten perio
de van een halfjaar. Deze getijdenbewe
ging is gemeten met behulp van zelfre-
gistrerende apparaten (getij denschrij
vers). Tussen de twee gemeten locaties 
(transect 1 en 2) blijkt een opmerkelijk 
verschil te bestaan (zie fig. 2). Beneden 
1,30 m + NAP is bij een zelfde maai
veldhoogte de overspoelingsfrequentie 
in het verder van de Waddenzee gelegen 
transect 2 hoger dan in ttansect 1. Dit 
kan verklaard worden door opstuwing 
van water via de slenken en kreken. Bo
ven 1,30 m + NAP treedt het vloedwa
ter buiten de slenken en is dit verschil 
niet meer aanwezig. Het in tabel 1 aan
gegeven zoutgehalte (alleen bij de opna
men van 1980) betreft gemiddelden van 
12 bemonsteringen uit de periode mei 
tot en met oktober 1980. 

De lage kwelder 

In de laagste gedeelten van de kwelder 
zijn de veranderingen ogenschijnlijk niet 
spectaculair. De soortensamenstelling 
(tabel 1) verandert niet sterk; wel treden 
er grote dominantieverschuivingen op. 
Aanvankelijk overheersen Zeekraal (Sali-
cornia europaea) en Schorrekruid (Suae-
da maritima); spoedig ontstaat echter de 
kweldergrasgemeenschap, het Puccinel-
lietum maritimae. Lamsoor (Limonium 
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vulgare) is de volgende soort die tot do
minantie komt. Uiteindelijk raakt deze 
vergezeld door Gewone Zoutmelde (Ha-
limione portulacoides), die hier markan
te grijsgroene bulten vormt tussen de 
paarsbloeiende Lamsoor. Deze ontwik
keling speelt zich af in het frequent 
overspoelde gedeelte van de kwelder, op 
plaatsen waar veel slib wordt afgezet. 

Bij een bezoek herinnerde Chris 
van Leeuwen zich nog feilloos waar in 
1958 in enkele proefvlakken enig gravel 
was uitgestrooid. Hieruit bleek dat er 
tussen 1958 en 1979 ongeveer 12 cm slib 
is afgezet. Bij de met opslibbing gepaard 
gaande verlaging van de overspoelings
frequentie kan verwacht worden dat er 
ontzilting optreedt. Er zijn in de loop 
der jaren geen zoutgehalten bepaald, 
maar als we thans elders op de Bosch
plaat de vegetatietypen bemonsteren die 
elkaar in deze serie hebben opgevolgd, 
dan lijkt deze ontzilting van geringe be
tekenis. De belangrijkste verandering in 
de lage kwelder is waarschijnlijk de toe
nemende aëratie (doorluchting) van de 
bovenste bodemlagen. Bij een afnemen
de overspoelingsduur en -frequentie 
treedt waterverlies op en kan er lucht in 
de poriën doordringen (Kooistra, 1978). 
Van een soort als Gewone Zoutmelde, 
die zich in de laatste fase van deze suc
cessiereeks sterk uitbreidt, is reeds langer 
bekend dat ze beter doorluchte condities 
prefereert (Adriani, 1945). 

Fig. 2. Overspoelingsfrequentie in relatie 
tot maaiveldhoogte bij transect 1 en 2, ge
meten in de periode 16 mei tot 16 novem
ber 1980. 

Inundation frequency in relation to the alti-
tude of the soil surface nearby the transect 
1 and 2. Measured period from 16 May - 16 
November 1980. 

file:///transect
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Fig. 3. Het verloop van de bedekking van de belangrijkste soorten in proefvlak 1c (middel
hoge kwelder) en proefvlak 3e (hoge kwelder). Bedekking/abundantie volgens Doing 
Kraft, 1954. 

Development of the principal species in permanent plot 1c (middie saltmarsh) and 3e (high 
saltmarsh). Cover/abundance according to Doing Kraft, 1954. 

De middelhoge kwelder 

In de middelhoge kwelder, waartoe ook 
een groot gedeelte van de voormalige 
strandvlakte tussen de Stuifdijk en de 
duintjes behoort, heeft de successie een 
ander verloop gehad. 

Deze zone wordt thans geken
merkt door de over zeer grote oppervlak
ten voorkomende gemeenschap van 
Lamsoor en Zeeweegbree (Plantagini-
Limonietum). Ook hier werden de eerste 
stadia weliswaar gekenmerkt door een 
begroeiing die gedomineerd werd door 
Kweldergras. In tegenstelling tot de lage 
kwelder worden ze nu echter vergezeld 
door Gesteelde Zoutmelde (Halimione 
pedunculata) en Dunstaart (Parapholis 
strigosa), soorten die we thans op de 
Boschplaat nog op de meest zandige lo
caties kunnen aantreffen. De hierop vol
gende dominantie van Zeeweegbree 
(Plantago maritima) kan als een aan
vangsstadium gezien worden van het 
Plantagini-Limonietum, waarin uitein

delijk beide naamgevende soorten abun
dant voorkomen. Uit dichter bij de 
Waddenzee gelegen proefvlakken, waar 
de ontwikkeling meer is gevorderd, kan 
het verdere verloop van de successie af
geleid worden (zie tabel 1, tweede ge
deelte, middelhoge kwelder). Lamsoor 
neemt in bedekking toe ten koste van 
Zeeweegbree (fig. 3). Toename van Ge
wone Zoutmelde en Zeealsem (Artemi
sia maritima) geeft de ontwikkeling aan 
naar de Zeealsem-gemeenschap (Arte-
misietum maritimae). 

Ook bij deze ontwikkeling is de 
vorming van de sliblaag een bepalende 
factor. Het is denkbaar dat een aantal 
soorten zich in het slibrijke milieu niet 
meer kunnen vestigen. Éénjarigen zoals 
Dunstaart en Gesteelde Zoutmelde zul
len dan niet lang standhouden, maar 
ook een soort als Zeeweegbree lijkt 
moeite te hebben met kieming in een 
shbrijk milieu (Beeftink, 1984). Het is 
mogelijk dat het gemiddelde zoutgehal
te in de bodem is toegenomen. Dit kan 

zowel het gevolg zijn van het water- en 
zoutbindend vermogen van slib als van 
een hogere overspoelingsfrequentie, ver
oorzaakt door het zich uitbreidende 
slenkenstelsel. Door het toenemen van 
de dikte van de sliblaag wordt het ver
schil met de laatste stadia in de lage 
kwelder steeds geringer. De ook daar 
toenemende bedekking van Lamsoor en 
Gewone Zoutmelde is daarvan een voor
beeld. 

De hoge kwelder 
Op de hogere gedeelten van de kwelder, 
o.a. rondom de duincomplexen, en wel 
in de zone waar thans Rood Zwenkgras 
(Festuca rubra) een dicht groen tapijt 
vormt, heeft de successie weer een ander 
verloop gehad (tabel 1). Ook in deze zo
ne heeft zich aanvankelijk een kwelder
gemeenschap ontwikkeld, die zich hier 
onderscheidt door soorten als Fioringras 
(Agrostis stolonifera) en Fraai Duizend-
guldenkruid (Centaurium pulchellum). 
De Kwelderzegge-gemeenschap (Junco-
Caricetum extensae) is het volgend stadi
um, dat echter al spoedig wordt opge
volgd door een door Rood Zwenkgras ge
domineerde vegetatie (fig. 3). In dit 
laatste stadium hebben zich dan ook 
soorten als Engels Gras (Armeria mariti
ma), Zilte Rus Quncus gerardii) en Zee-
rus Quncus maritimus) gevestigd. 

De successie hier is enigszins ver
gelijkbaar met die van de middelhoge 
kwelder. Ook hier verdwijnen een aantal 
pioniersoorten en soorten die indicatief 
zijn voor meer zandige locaties, zoals: 
Gesteelde Zoutmelde, Fraai Duizend-
guldenkruid. Rode Ogentroost (Odonti-
tes verna ssp. serotina), Fioringras en 
Kwelderzegge. 

Aanvankelijk moet aanstuivend 
zand een belangrijke factor zijn geweest. 
Illustratief hiervoor is dat Westhoff 
(1947) vermeldt dat polletjes Kwelder
gras en Kwelderzegge aanleiding gaven 
tot de vorming van zeer kleine zand-
duintjes. Thans heeft zich ook hier een 
sliblaag gevormd van zo'n 5 tot 9 cm. 
Mogelijk was voorheen de bovenste bo-
demlaag hier minder zilt. Op zandige 
plaatsen kunnen zouten gemakkelijk 
uitspoelen, een proces dat misschien nog 
versneld werd door de aanvoer van zoet 
water vanuit de duintjes. 

Ten noorden van de Stuifdijk ont
staan thans aan de lij zij de van een reeks 
nieuw gevormde duintjes nieuwe kwel
dervegetaties. De vegetatieontwikkelin
gen zijn hier zeer interessant, vooral om-



79 Vii 'K>-

dat zij een beeld geven van de vroegere 
toestand van de Boschplaat. Ook hier 
heeft zich inmiddels een Kwelderzegge-
gemeenschap ontwikkeld, waarin het 
zoutgehalte van het bodemvocht veel la
ger is dan in de vegetatie van Rood 
Zwenkgras, die zich in de proefvlakken 
ten zuiden van de Stuifdijk uit een ver
gelijkbare Kwelderzegge-gemeenschap 
heeft ontwikkeld; in laatstgenoemd mi
lieu heeft zich immers wel meer slib af
gezet. 

De vloedmetkzone 

In de hoogste gedeelten van de kwelder 
hebben grote verschuivingen in de soor
tensamenstelling plaatsgevonden. Aan
vankelijk was de begroeiing van deze al
leen bij stormvloed overspoelde zone 
zeer rijk (tabel 1, vierde gedeelte), waar
bij in sommige proefvlakken wel zo'n 40 
soorten optraden. Er kwamen toen naast 
elkaar vertegenwoordigers voor zowel 
van kwelder- als van duin vegetaties, als

mede een groep soorten die karakte
ristiek zijn voor de smalle grenszone tus
sen kwelder en droog duin, zoals: Zee-
vetmuur (Sagina maritima), Deens Le
pelblad Cochlearia danica) en Herts-
hoornweegbree (Plantago coronopus). 
Het aantal soorten is hier zeer sterk afge
nomen; thans is hier een vrij soorten-
arme, door Rood Zwenkgras en Strand-
kweek (Elytrigia pungens) gedomineer
de begroeiing ontstaan. 

Met het begroeid raken van de 
Boschplaat is ook de hoeveelheid orga
nisch materiaal, dat door het water op de 
hoogste gedeelten van de kwelder wordt 
afgezet, steeds groter geworden. Door 
verschillen in vloedhoogte wordt dit ma
teriaal niet altijd op exact dezelfde hoog
te gedeponeerd. Op plaatsen in de hoge 
kwelder, waar de bodem geleidelijk 
oploopt, kan er daardoor een vrij brede 
zone ontstaan, waar deze 'vloedmerkge-
meenschap' zich kan vormen. Deze ge
meenschap is indicatief voor hoge con
centraties aan voedingsstoffen in de bo-

Het eiland Terschilling vanuit de lucht met 
de Boschplaat en de Stuifdijk op de voor
grond. 
Aerial view of the island of Terschelling. 
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dem (Beeftink, 1977; Becks et al., 
1981). 

Enkele conclusies 

— In de kwelder van de Boschplaat zijn 
verschillende successiereeksen te onder
scheiden. De omstandigheden ten tijde 
van de vestiging van de eerste soorten, 
zoals de overspoelingsfrequentie en het 
slibgehalte van de bodem, hebben in 
hoge mate het verloop van de successie 
bepaald. 

— De zonatie die men thans in 
de kwelder aantreft, is geen afspiegeling 
van de tot nu toe opgetreden successie. 
Alleen op kleine schaal mag zonatie 
soms als successie worden geïnterpre
teerd. 

— De afzetting van vloedmateri
aal en vooral de sedimentatie van slib 
zijn vermoedelijk de belangrijkste facto
ren geweest die de opgetreden vegetatie-
veranderingen kunnen verklaren. 

— Hoewel de successiereeksen tot 
nu toe een verschillend verloop hebben 
gehad, wil dat niet zeggen dat dit zo zal 
blijven. Binnen de transecten zijn con
vergente ontwikkelingen aanwezig, het
geen wil zeggen dat de proefvlakken 
steeds meer op elkaar gaan lijken. Zo ko
men de laatste stadia van de lage en 
middelhoge kwelder (zie tabel 1) sterk 
met elkaar overeen en ook in de hoge 
kwelder is een afbuiging naar de meer 
voor slib karakteristieke ontwikkelingen 
te bespeuren. 

— Verschillen in overspoelings
frequentie zullen in de toekomst steeds 
geringer worden. Bij een toename van 
dikte van de sublaag neemt de overspoe
lingsfrequentie en daarmee de opslib-
bingssnelheid af. Gezien de getijdenbe
wegingen is te verwachten, dat op de 
meeste plaatsen de maximale opslib-
bingshoogte tussen de 1,30 en 1,40 me
ter -I- NAP zal liggen. Op grond hiervan 
kan men voorspellen dat een beperkt 
aantal soorten over steeds grotere opper
vlakten het aspect gaat bepalen. Dit zijn 
Zeealsem en Rood Zwenkgras, met in 
veel mindere mate Gewone Zoutmeldc 
en Lamsoor. 

Hoewel in de lage kwelder nog 
Lamsoor-begroeiingen zullen ontstaan, 
zal in de toekomst in de voor de Bosch
plaat zo karakteristieke en uitgestrekte 
vegetaties van Lamsoor het aandeel van 
deze soort sterk verminderen. Over zo'n 
dertig jaar zal de Boschplaat in de zo
mermaanden heel wat minder paars ge
kleurd zijn. 

— Er zijn echter nog enkele facto
ren in het spel waarvan de effecten moei
lijker voorspelbaar zijn. Het zich nog 
steeds uitbreidende krekenstelsel op de 
Boschplaat en de mogelijk nog in om
vang toenemende zoetwaterlenzen in de 
duintjes — de uitbreiding van Zeerus 
rond de duintjes zou hiermee kunnen 
samenhangen — zijn van belang bij de 
verdere ontwikkelingen. 

Kortom, er is voldoende reden om 
nog lange tijd de ontwikkelingen in deze 
oude proefvlakken te blijven volgen. 
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Summary 
Research of vegetation succession on a salt-
marsh (Boschplaat) during a quarter of a cen-
tury. 
Succession of plant communities in a salt-
marsh at the Boschplaat, Terschelling (The 
Netherlands) is described on the basis of rele-
vés from permanent plots in three transects, 
covering a period of almost 30 years. Analysis 
of the results showed fout distinct successio-
nal trends, each restricted to a particular alti-
tudinal zone of the salt-marsh. This implies 
that zonation does not represent succession, 
at least not within the time scale of this stu
dy. It is suggested that initial differences be
tween zones in the processes that change the 
abiotic environment, form the basis of vege
tation zonation at the Boschplaat. Accretion 
of sik and the deposition of tidal drift materi-
al seem of major importance for the successio-
nal trends. 
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