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Veranderingen in 

vegetatie en landschap 

op de Waddeneilanden 

Het 2o natuurlijk ogende land
schap van de Waddeneilanden is 
sinds oude tijden sterk door de 
mens beïnvloed. Dit leidde voor
heen tot een overwicht aan pio
nierstadia, tegenwoordig veeleer 
tot verstarring en een overmaat 
aan eindstadia. Doelmatig na
tuurbeheer streeft naar een even
wicht tussen beide. 

Wegens hun bijzondere rijkdom aan flo
ra, vegetatie en fauna mogen de Wad
deneilanden tegenwoordig het belang
rijkste natuurgebied van Nederland ge
noemd worden (o.m. Bakker et 
al.,1979; Dijkema, 1983; Van Leeuwen, 
1963; Westhoff, 1989). De rijkdom, 
door Holkema (1870) als eerste onder
zocht, is het gevolg van een grote ruim
telijke verscheidenheid. Deze is aller
eerst gegeven door de eilandsituatie zelf, 
in de tweede plaats door de hoge graad 
van inwendige differentiatie dank zij de 
verschillen, vaak op korte afstand, tussen 
hoog en laag, zand en slib, kalkrijk en 
kalkarm, droog en nat, oud en jong 
(Van Oosten, 1986). Van belang is voor
al, dat de duinen der eilanden over het 
algemeen een kalkarm en voedselarm 
karakter hebben, en dat de gradiënten 
tussen de uitersten stabiele en optimale 
levensmogelijkheden bieden doordat 
droog, voedselarm en mineraal domine
ren over nat, voedselrijk en humeus: een 
droge, voedselarme, zandige duintop 
boven een natte, humeuze, voedselrijke, 
zoete duinvallei of zilte kwelder. 

Ten onrechte wordt soms aange
nomen dat de mens slechts weinig in
vloed op het duingebied der Waddenei
landen zou hebben uitgeoefend, of, in 

romantische taal, dat men er met een 
'ongerept' natuurgebied te maken zou 
hebben. Daarvan is geen sprake. Sinds 
onheuglijke tijden heeft de mens zeer 
sterk en vaak destructief op het duinge
bied ingewerkt. Dat niettemin toch nog 
een hoge natuurwaarde behouden bleef, 
is toe te schrijven aan twee omstandighe
den. Ten eerste heeft de hand van de 
mens nooit tot totale vernietiging van de 
natuurgebieden geleid — vliegvelden, 
steden, complexen van badhotels —; het 
Torremolinos-effect bleef uit. Vroeger 
lag dit in de aard der zaak; in deze eeuw 
van consumptie en massatoerisme is dit 
te danken aan de relatieve ongunst van 
het klimaat, aan wijs natuurbeheer en 
planologisch beleid. Ten tweede overwe
gen in zulke maritieme landschappen 
abiotische factoren boven menselijke in
breng: een overeenkomst met het hoog
gebergte. 

De veranderingen in landschap en 
vegetatie van de Waddeneilanden in de 
loop der eeuwen zijn ten dele een na
tuurlijk proces: 'de eilanden liggen te 
kronkelen tussen de zeegaten' (Jac. P. 
Thijsse). Dit is het gevolg van afwisse
ling van perioden met kustaangroei en 
perioden van afslag; in dit bestek kan 
daarop niet nader worden ingegaan. An
derzijds zijn de veranderingen antropo
geen. Omdat natuurlijke en door de 
mens gestuurde processen veelal samen
gaan en op elkaar inwerken, zullen we 
de veranderingen verder bespreken naar 
hun aard en niet naar hun oorzaak. De 
invloed van de mens kan zowel positief 
uitvallen, d.w.z. rijkdom en verschei
denheid aan soorten, levensvormen en 
geogenetische structuren ten goede ko
men, als negatief. Dit hangt af van de 
omstandigheden, maar soms ook van het 

gezichtspunt van de beoordelaar (dit bv. 
ten aanzien van regulatie van de konij
nenstand). 

Landschap, flora en vegetatie van 
de Waddeneilanden en de veranderin
gen die in de loop der tijden daarin zijn 
opgetreden, worden uitvoerig besproken 
in een werk van de auteurs dezer bijdra
ge, getiteld 'De plantengroei der Wad
deneilanden eens en thans', dat in 1990 
zal verschijnen. 

Invloed van de mens 
Op de invloed van de mens op de duin
gebieden van de eilanden zal thans wat 
nader worden ingegaan. Inzake de pol
ders, dus het cultuurland, zij slechts op
gemerkt, dat op Texel, Terschelling en 
Ameland dit vroeger botanisch en orni-
thologisch rijke, kleinschalige gebied 
zeer ernstig heeft geleden en verarmd is 
als gevolg van de grootschalige cultuur
technische ingrepen die men eufe
mistisch 'ruilverkaveling' noemt. Het is 
te hopen, en ook wel te verwachten, dat 
de thans in gang gezette hernieuwde 
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landinrichting van de Terschellinger Pol
der behoedzamer te werk zal gaan. 

Het laten weiden van vee was 
voorheen de belangrijkste invloed van de 
mens op het duingebied. Zowel op 
Texel als op Terschelling en Ameland 
bestond vanouds een gebruiksrecht, de 
vrijgang of 'oeral' geheten, dat een ge
meenschappelijke beweiding van de dui
nen en de particuliere gronden met zich 
meebracht; voor het cultuurland gold 
dit na de oogst. Zolang er geen dijken 
waren; dus op Ameland tot in deze 
eeuw, was deze vrijgang de enige prak
tisch mogelijke bedrijfsvorm; maar ook 
op Texel en Terschelling, waar reeds veel 
vroeger zeewerende dijken aanwezig wa
ren, was in tijden van dijkbreuk en over
stroming dit 'oeral' de enige mogelijk
heid om het vee in leven te houden. 
Wouter van Dieren (1934) heeft door 
historische studie aangetoond, hoezeer 
op Terschelling tijden van sociale nood 
en politieke onrust samenvielen met in
tensieve roofbouw op de natuur. Die in
vloed betrof niet alleen de beweiding. 

maar ook het uitgraven van konijnen — 
wat verstuiving bevorderde —, en het 
verzamelen van Helm, Duindoorn, 
Struikhei, Kruipwilg en ander materiaal 
als brandstof, als strooisel en als dakbe
dekking, en tal van kruiden als veevoer. 
Het zou overdreven zijn, te zeggen dat 
de duinen daardoor overal een woestenij 
waren, al was dit plaatselijk wel het ge
val, zoals in het oosten van Terschelling. 
Wel kan gesteld worden, dat deze toe
stand inhield, dat de pionierstadia van 
de duinbegroeiing optimaal ontwikkeld 
waren, terwijl eindstadia, zoals duinhei
den, geen kans kregen (Westhoff & Van 
der Maarel, 1982; Westhoff, 1986). 

Op Texel eindigde de duinbewei-
ding reeds lang geleden, ongeveer in 
1640. Op Vlieland en Terschelling 
kwam er eerst een einde aan, doordat de 
Staat het beheer van de duinen over
nam, resp. in 1908 en 1910. Dit leidde 
op Terschelling tot ontwatering van de 
natte duinvalleien met een tweeledig 
doel: enerzijds duinbebossing, ander
zijds de ontginning van duinvalleien tot 

cultuurgrasland, nodig ter compensatie 
als gevolg van het verbod tot vrije duin-
beweiding. 

De natte duinvalleien van Texel, 
duinmeren en moerassen, waren het 
grootst en rijkst ontwikkeld. Ze werden 
geleidelijk te gronde gericht door het 
graven van de beruchte Moksloot in 
1880 (Drijver, 1935; Van Leeuwen & Ter 
Hoeve, 1954). 

Als gevolg van een en ander zijn 
de vroeger op alle eilanden zo talrijke 
natte duinvalleien nu grotendeels ver
dwenen, met uitzondering van Schier
monnikoog. Toch is de toestand veel 
gunstiger dan in de duinen van het 
vasteland, omdat de aangroei van de 
kust leidde tot het ontstaan van nieuwe, 
jonge, natte duinvalleien, zoals de Muy, 
de Buiten-Muy en de Geul op Texel, het 
Griltjeplak, het Eldorado en het Bad-
huisplak op Terschelling, en de valleien 
voor de Lange Duinen, de Kooivallei en 
de valleien om het Oerd op Ameland. 
We mogen evenwel niet uit het oog ver
liezen, dat daartegenover de negatieve 
invloed van de drinkwaterwinning ge
steld moet worden. Mede daardoor is er 
vooral op Texel, Terschelling, Ameland 
en Schiermonnikoog verarming van de 
plantengroei door grondwaterdaling in
getreden. Door de steeds aanzwellende 
vloed van badgasten, zoals toeristen op 
de eilanden heten, wordt de druk op dit 
watergebruik uiteraard groter; dit dreigt 
een van de nadelen te worden van de in
stelling van een nationaal park op 
Schiermonnikoog, tenzij men terzake 
maatregelen weet te treffen. 

Kustverdediging 
Een ander belangrijk aspect van mense
lijk ingrijpen is de kustverdediging van 
het duingebied door Rijkswaterstaat, in
clusief de aanleg van stuifdijken. Bij 
kustverdediging in engere zin kan men, 
afgezien van de aanleg van hoofden, in 
hoofdzaak twee methoden toepassen: óf 
men tracht de zeereep vast te houden 
waar hij ligt, en legt hem dus door be
planting zo goed mogelijk vast; óf men 
wil de zandvoorraad behouden en laat 
daartoe de kust terugwijken, waarbij 
eventueel de zeereep met de bulldozer 
wordt geëgaliseerd. De tweede methode 
verdient soms aanbeveling bij mariene 
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Fig. 1. De Boschplaat, Terschelling. Toename vegetatie na aanleg stuifdijk in 1936. 
Increase of vegetation after construction sand dyke In 1936. 

zeer geringe bedekking/open vegetation 

geringe tot matige bedekking/lncreasing cover 

iiiiiiiliiiiiiHIli: matige tot volledige bedekking/closed vegetation preponderant 

transgressie, dus bij een terugwijkende 
kust, en wordt dan ook wel toegepast. 
Het kan echter ook zijn, dat de duin
afslag van een terugwijkende kust de on
dergang zou betekenen van een uiterma
te waardevol daar vlak achter gelegen na
tuurgebied, zoals dat zich voordoet bij 
de Buiten-Muy op Texel. In dat geval is 
suppletie van de zandaanvoer op het 
strand de aangewezen methode. 

Ook Waddenkusten kunnen be
dreigd worden, vooral wanneer ze aan 
duinen grenzen en niet door een dijk be
schermd worden, zoals de steeds verder 
eroderende Grië bij Oosterend op Ter
schelling. Het grote belang van dit ter
rein rechtvaardigt ten volle, dat daarvoor 
zo snel mogelijk een reddende maatregel 
wordt uitgevoerd. 

Zoals de meeste maatregelen die 
de mens op de eilanden kan treffen, 
heeft ook de aanleg van stuifdijken zijn 
voor en tegen. De aanleg van de Kroon-
polders op Vlieland en Terschelling 
sinds 1928 heeft in het begin niet de in
druk gewekt dat de natuur hierbij winst 
zou boeken. Tegenwoordig zijn de 
Kroonpolders echter wel degelijk als 
waardevolle natuurgebieden te beschou
wen, een voorbeeld van onbedoelde na-
tuurtechnische milieubouw (Westhoff, 
1986). 

Met de stuifdijken op de Bosch
plaat, de Hon op Ameland en de 
Oosterkwelder op Schiermonnikoog is 
het een ander geval. Ook hier: voor en 
tegen. De aanleg van de tweede stuifdijk 
op de Boschplaat van 1930 tot 1936, de 

m* 

Derk Hoekstra-stuifdijk, had niet tot 
doel een terrein in te polderen en van de 
zee af te sluiten, maar een dreigende 
doorbraak van de Noordzee naar de 
Waddenzee te voorkomen. Dank zij die 
stuifdijk kon op de Boschplaat, voordien 
een onbegroeide zandvlakte met vijf 
ronde duin-eilanden, in het nu rustiger 
getijdewater vanuit de Waddenzee slib 
gaan bezinken. Dit heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een prachtig en rijk ge
varieerd kweldergebied, omvangrijker 
dan de vergelijkbare terreinen op Ame
land en Schiermonnikoog, en, evenals 
daar, mede van zo groot belang wegens 
de geleidelijke overgang van de droge en 
natte zoete duingebieden ten westen van 
de plaat in het zilte getijdensysteem 
(Roozen & Westhoff, 1985; Westhoff, 
1986; fig. 1.). Zeker hebben de inge
nieurs van Rijkswaterstaat bij de aanleg 
van deze stuifdijk niet gedroomd, dat de 
Boschplaat enige decennia later tot het 
enige Europese natuurreservaat van Ne
derland zou worden verheven. 

Dit alles wil evenwel niet zeggen, 
dat de aanleg van iedere stuifdijk toege
juicht moet worden. Zo heeft zich op 
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Terschelling ten noorden van die stuif-
dijk, tussen paal 25 en paal 28, in de 
laatste decennia een nieuw, jong, na
tuurlijk duingebied ontwikkeld met nog 
voor de zee open valleien, die als zandi-
ge kwelders lijken op de pionierbegroci-
ing van de Boschplaat in vroeger jaren. 
Uit een oogpunt van gedifferentieerd 
natuurbeheer is het ongewenst dit proces 
door aanleg van stuifdijken te beteuge
len. Iets dergelijks geldt voor Ameland, 
waar de aanleg van een reeds begonnen 
stuifdijk op de Hon bij paal 23 is stopge
zet in het belang van een natuurlijke 
gang van zaken, en eveneens voor de 
Oosterkwelder van Schiermonnikoog, op 
grond van dezelfde overwegingen. Er is 
geen enkel recept goed voor alle geval
len. 

Natuurbeheer 
Terwijl de sterke menselijke invloed in 
vorige eeuwen leidde tot een overwicht 
van initiële landschappen en pionierve-
getatics, hebben de vastlegging van de 
duinen, de ontwatering der valleien en 
het stopzetten van beweiding thans ge
leid tot het tegendeel: een overmaat aan 
eindstadia, zoals de duinheide. Boven
dien neemt vooral in de laatste jaren de 
spontane opslag van loofhout steeds toe, 
ten dele als gevolg van een reeks natte ja
ren, doch wel mede onder invloed van 
de zure regen. 

De erosie van de duinen als gevolg 
van massale betreding door toeristen 
('eilanden onder de voet') kan niet als 
een positieve compensatie beschouwd 
worden. Men streeft er wel naar, de pio
nierstadia te begunstigen. Een goede 
methode is, het natuurlijke proces van 
het ontstaan van stuifkuilen, uitdijend 
tot secundaire duinvalleien, zijn gang te 
laten gaan en door bepaalde maatrege
len te bevorderen (Westhoff, 1988, 
1989). 

Jong berkenbos in de Berkenvallei ten 
westen van de Boschplaat, Terschelling, 
1950. (foto: J . Cupido). 
Young Betuia spec. on Terschelling. 

Over de vochtige duinvalleien nog 
twee opmerkingen. Met name op Texel 
en Terschelling heeft het beheer de om
zetting van zulke valleien in thans niet 
meer door boeren begeerd cultuurgras-
land trachten te compenseren door de 
humuslaag af te plaggen en de vroegere 
grondwaterstand te herstellen. Dit heeft 
tot een verheugende, zij het soms 
kortstondige, regeneratie van de natuur
lijke begroeiing geleid, zoals tot het her
stel van vegetaties van het Oeverkruid-
verbond en het Dwergbiezenverbond 
met soorten als Oeverkruid (Littorella 
uniflora). Stijve moerasweegbree (Echi-
nodorus ranunculoides), Draadgentiaan 

(Cicendia filifor?nis) en Dwergrus Qun-
cus pygmaeus). Een ander beheerspro
bleem vloeit voort uit pogingen, verdro
ging (als gevolg van ontwatering) te 
compenseren door de zeewaartse water
afvoer af re sluiten. Daar de ontwatering 
echter de kwel van kalkrijk water uit na
burig duin heeft beëindigd, is het resul
taat, dat de valleien steeds verder verzu
ren en dat het voor de eilanden zo be
langrijke sortiment van kalkminnende 
freatofyten sterk is afgenomen (Groot
jans et al., 1988). 

Tenslotte enkele woorden over be
weiding van kwelders (Bakker, 1984; 
Westhoff, 1986, 1989). Ook hier geldt, 
dat een apodictische uitspraak onjuist is. 
Dat kwelders per se beweid zouden moe
ten worden is even weinig terecht als dat 
beweiding uitgesloten zou zijn te ach
ten. Intensieve beweiding door vee is in 
elk geval onnatuurlijk en werkt verar
mend op het oecosysteem. Extensieve 
beweiding kan daarentegen verrijkend 
werken en de verscheidenheid verhogen; 
een globale norm is ongeveer: één een
heid rundvee per 3 ha; twee schapen per 
ha op een slibrijke kwelder, maar hoog
stens één schaap per ha op een zandige. 

Weinig begroeid duinlandschap in het cen
trum van Schiermonnikoog. Op de achter
grond de Noordzee, 1953. 
Open dune landscape in the centre of 
Schiermonnikoog. In the background the 
North Sea, 1953. 
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Grote Muy met Slufterbollen, Texel, 1933. 
(foto: H. W. E. Croockewit). 
'Grote Muy', Texel, 1933. 

Kwelders die nooit beweid zijn geweest 
— zoals het grootste deel van de Bosch-
plaat —, een zeldzame en waardevolle 
situatie, dienen echter onbeweid te blij
ven. Anderzijds dient beweiding die er 
nu eenmaal is niet te worden beëindigd; 
dat betekent een storing die vergrovend 
en verarmend werkt. 
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Summary 
Vegetation dynamics on the Wadden Sea 
Islands. 
Landscape, flora and vegetation of the West-
frisian Islands have been largely influenced 
by man since time immemorial. In previous 
centuries this impact hampered the climax 
stages to develop, particularly dry, moist and 
wet dune heath and dune scrub, but it 
stimulated all pioneer and transienr com-
munities. On the contrary, the conservation 
policy in the present century leads to rigidity, 
to overaccentuation of terminal stages, and 
consequently to impoverishment of the 
system. As a counterbalance, the diversity of 
habitats should be increased by controlled 
disturbance. 
Nature management in the islands' eco-
systems should strive at the safeguarding 
and, if possible, promotion of an optimal 
diversity in life forms, species and eco-
systems. We stress that an optimal diversity is 
at variance with a maximal one. The diversity 
aimed for should be in accordance with the 
carrying capacity of the system and its proper 
dynamics. 
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