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Op een deel van de kwelder van Schier-

monnikoog is gedurende ruim 25 jaar

kunstmest toegediend. Op dit 50 ha

grote gebied wilden de boeren de pro-

ductie verhogen voor het jongvee dat er

weidde. In 1988 werd het beweide deel

van de kwelder uitgebreid en de toedie-

ning van kunstmest gestopt. De vraag is

of de kwelder na bemesting ook weer

verschraald kan worden. Door deze

bemesting in het verleden en enkele

aanvullende experimenten zijn de effec-

ten van zowel bemesting als het weer

stoppen ervan op de kwelder nagegaan.

Natuurlijke aanvoer van voedingsstoffen
op de kwelder
Kwelders of schorren bestaan bij de gratie
van de wisselwerking tussen sedimentatie
en vegetatie. In het zeewater langs de kust
zweeft veel slib. Door de getijdenwerking
wordt tijdens hoogwater slib afgezet tus-
sen de planten. Zonder planten wordt de
snelheid van het opkomend water minder
afgeremd en bezinkt er weinig slib. Slib
bevat organisch materiaal en daardoor
plantenvoedende stoffen, zoals stikstof.
Plantaardige productie wordt in sterke
mate bepaald door stikstof, fosfaat en
kalium. Kalium is in voldoende mate aan-
wezig, aangezien het in de bodem terecht-
komt via verstuiving vanuit zee. In het
zand waarop nog geen slib is afgezet komt
vrijwel geen stikstof voor, maar relatief veel
fosfaat (Olff et al., 1993). Daarom gaan we
ervan uit dat stikstof beperkend is voor
plantaardige productie.
Omdat het afgezette slib op de kwelder
plantenvoedende stoffen bevat, is er een
duidelijk verband tussen de dikte van de
sliblaag en de hoeveelheid stikstof in de
bodem van de kwelder: hoe dikker de slib-
laag, hoe meer stikstof de bodem bevat.
De lage kwelder wordt vaker overstroomd
tijdens hoogwater en bevat dus een dik-
kere sliblaag dan de hoge kwelder. Naar-
mate de kwelder ouder wordt, is er meer
slib afgezet en daarom geldt ook: hoe
ouder de kwelder, hoe meer stikstof de
bodem bevat (Olff et al., 1997).
Voor plantaardige productie is niet alleen
de totale hoeveelheid stikstof in de bodem
van belang, maar ook de beschikbaarheid
voor de planten. Stikstof kan gebonden
zijn aan moeilijk afbreekbaar organisch

materiaal. Er zijn echter gegevens beschik-
baar waaruit blijkt: hoe meer stikstof in de
bodem, hoe meer stikstof er beschikbaar
is.
Daarnaast is het voor de productie van
belang wanneer het regent in het seizoen.
Bij meer dan gemiddelde neerslag in de
maanden april-juni is de plantenmassa op
de kwelder in augustus hoger, bij minder
neerslag lager dan gemiddeld op Schier-
monnikoog (de Leeuw et al., 1990). Er
bestond geen verband tussen planten-
massa en het aantal keren overstroming in
de voorafgaande maanden. Het effect van
zout op de plantenmassa is dus indirect:
veel neerslag zorgt voor uitspoelen van
zout en verhoging van de plantenmassa.
Ook aan een zout milieu aangepaste kwel-
dersoorten groeien het best op zoete
bodem is gebleken uit kasexperimenten.
Levert een dikkere sliblaag nu ook meer
plantenmassa dan een dunne sliblaag? Op
Schiermonnikoog is in het oosten de kwel-
der jong met een dunne laag slib op de
zandondergrond en in het westen ouder
met een dikkere laag slib (Olff et al., 1997).
De hoeveelheid gewas op de jonge kwelder

(15 jaar, 4 cm slib) is met 400 g droge
stof/m2 (g ds/m2) beduidend minder dan
die op de oude kwelder (100 jaar, 20 cm
slib) met 600 g ds/m2, in lijn met de ver-
wachting (van Wijnen & Bakker, 1999). Het
overheersen van Zeekweek (Elytrigia athe-
rica) op de oude kwelder gaat samen met
toenemende hoeveelheden stikstof in de
dikke laag slib.

Korte termijn effect van bemesting
op de vegetatie
Om na te gaan of de vegetatie op de kwel-
der voldoende voedingsstoffen uit de
natuurlijke sliblaag haalt voor maximale
productie, zijn in de periode 1994-1997
bemestingsproeven uitgevoerd op Schier-
monnikoog (foto 1). Giften van 25 g stik-
stof/m2/jaar (250 kg/ha/jaar) verhoogden
de levende biomassa van 400 tot 600 g
ds/m2 op de jonge kwelder (15 jaar) en
van 600 tot 1100 g ds/m2 op de oude
kwelder (100 jaar), gemeten in augustus
tijdens de top van de plantenmassa (van
Wijnen & Bakker, 1999). Toediening van
10 g fosfaat/m2/jaar had wel effect, maar
minder dan dat van stikstof. Het experi-
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Foto 1. Overzicht van de Oosterkwelder op Schiermonnikoog. Aangeduid is waar de jonge
en de oude kwelder zich bevinden en welk deel van de kwelder wordt beweid.
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ment leert dat de biomassa ondanks de
natuurlijke aanvoer van voedingsstoffen in
het slib wordt beperkt door stikstof en in
mindere mate door fosfaat. Op andere
kwelders in Nederland (Leendertse 1995),
Duitsland (Kiehl et al., 1997), Zweden
(Tyler, 1967), Engeland (Jefferies & Perkins,
1977) en Frankrijk (Tessier et al., 2003)
werden vergelijkbare effecten gevonden.
Hieruit blijkt, dat vooral de natuurlijke aan-
voer van stikstof op de kwelder en niet die
van fosfaat van belang is voor de produc-
tie.
Het hiervoor genoemde bemestingsexperi-
ment vond plaats op de onbeweide kwel-
der (foto 2). De begrazing door hazen en
ganzen op de kwelder werd tijdens het

experiment uitgesloten door een afraste-
ring. De bemesting heeft drie jaar plaats-
gevonden. In die korte periode nam de
massa van Rood zwenkgras (Festuca rubra)
en Zeealsem (Artemisia maritima) toe op
de lage kwelder en die van Zeekweek op de
hoge kwelder (van Wijnen & Bakker, 1999).
Door het toedienen van stikstof werd de
successie naar latere stadia dus versneld.
De effecten van bemesting met 25 g stik-
stof/m2 op de oude door vee beweide
kwelder zijn gemeten in het vroege voor-
jaar, dat wil zeggen voordat de koeien de
kwelder opgingen, binnen één seizoen.
Ook hierbij zijn hazen en ganzen, de
natuurlijke grazers, uitgesloten vanaf half
april gedurende drie weken. De hoeveel-

heid levende plantenmassa was in mei
door de bemesting gestegen van 90 naar
160 g ds/m2 op de hoge kwelder (Bos et
al., 2005).

Lange termijn effect van bemesting
Sedert 1962 hebben de boeren op Schier-
monnikoog ongeveer 20 ha van de oude
(meer dan 100 jaar) beweide kwelder (foto 1)
bemest met 10-20 g stikstof en fosfaat/m2

/jaar (de verhouding tussen stikstof en
fosfaat in niet bekend) (Bos et al., 2008).
De kwelder werd al heel lang beweid met
jongvee. Er zijn geen getallen bekend van
productieverhoging op de bemeste kwel-
der. Het is ook lastig dit na te gaan bij
beweiding. We mogen aannemen dat de

Foto 2. Effect van
bemesting op de
kweldervegetatie.
Waar kunstmest is
toegediend is de
vegetatie groener
en hoger dan waar
niet is bemest
(foto’s: Julia Stahl).
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boeren het idee hadden dat de bemesting
zinvol was, anders zouden ze er wel mee
zijn gestopt.
Bemesting kan op de lange termijn de
samenstelling van de vegetatie beïnvloe-
den. Er waren aanwijzingen dat dit op
Schiermonnikoog het geval was. Een onbe-
meste, beweide hoge kwelder bevatte
vooral soorten als Rood zwenkgras, Fiorin-
gras (Agrostis stolonifera), Zilte rus (Juncus
gerardii), Zilverschoon (Potentilla anserina),
Zeeweegbree (Plantago maritima), Herts-
hoornweegbree (Plantago coronopus),
Engels gras (Armeria maritima), kenmer-
kend voor zilte kwelders. De bemeste kwel-
der op Schiermonnikoog werd in de tachti-
ger jaren van de vorige eeuw gedomineerd
door Engels raaigras (Lolium perenne),
Kweek (Elytrigia repens), Straatgras (Poa
annua) en Fioringras, terwijl hier en daar
Akkerdistel (Cirsium arvense) en Speerdistel
(Cirsium vulgare) voorkwamen, geen typi-
sche kweldersoorten. Vergelijkbare effecten
zijn te zien op vloedmerken.

Stoppen met bemesting
De bemesting op de kwelder van Schier-
monnikoog is voor het laatst toegediend
in1988. In hoeverre de vegetatie weer op
die van een onbemeste kwelder zou gaan
lijken, hebben we onderzocht aan de hand
van vijf permanente kwadraten op een gra-
diënt van duin naar midden-hoge kwelder
die werden opgenomen sedert 1986.
Gezien de ligging op een hoogte gradiënt
kunnen we de resultaten van de vijf kwa-
draten niet middelen. Van het kwadraat op
het midden van de gradiënt geven we
details (fig. 1), van de uiteinden van de
gradiënt een globale beschrijving. We heb-
ben de soorten geclassificeerd als zoete,
brakke en zoute soorten om na te kunnen
gaan of kenmerkende soorten van zilte
kwelders weer terugkwamen (Bakker et al.,
2007).
Op de overgang van duin naar kwelder
nam Engels raaigras in het eerste jaar na
stoppen met bemesten af van 30% bedek-
king tot 1% in 2008. Kweek nam af van
20% tot 1% in 1996 en is na die tijd niet
meer waargenomen. Gewoon struisgras
(Agrostis capillaris) nam af van 20% tot 4%
in 2008, maar fluctueerde sterk in de tus-
senliggende jaren. Helm (Ammophila are-
naria) en Rood zwenkgras bedekten aan-
vankelijk 2%, maar namen sterk toe tot
respectievelijk 40% en 20% in 2008.
Op het midden van de gradiënt veranderde
de vegetatie van dominantie van zoete
soorten als Engels raaigras en hoge bedek-

king van Witte klaver (Trifolium repens),
Straatgras en Grote weegbree (Plantago
major) in 1988 in een vegetatie met hogere
bedekking van brakke soorten als Zilver-
schoon, Vertakte leeuwentand (Leontodon
autumnalis) en hogere bedekking van
zoute soorten als Rood zwenkgras en Zilte
rus in 2008. Bovendien hadden zich Herts-
hoornweegbree, Melkkruid (Glaux mari-
tima) en Zeeweegbree gevestigd (fig. 1).
Een aantal zoute kweldersoorten werd nu
en dan aangetroffen, maar wist zich niet
blijvend te vestigen: Zilte schijnspurrie
(Spergularia salina), Zeealsem, Lamsoor
(Limonium vulgare), Zulte (Aster tripolium)
en Gewoon kweldergras (Puccinellia mari-

tima). Op het laagste deel van de gradiënt
vestigden zich kweldersoorten als Zee-
alsem, Zilverschoon, Schorrezoutgras
(Triglochin maritima) en Engels gras.
Opvallend was het veelvuldig voorkomen
van Kattendoorn (Ononis repens subsp.
spinosa) op het hoogste deel van de gra-
diënt en Rode ogentroost (Odontites vernus
subsp. serotinus) op het laagste deel van
de gradiënt in 2010.

Vestiging van kweldersoorten
De terugkeer of uitbreiding van kwelder-
soorten was klaarblijkelijk geen probleem.
Met winterstormen wordt vloedmerk
bestaande uit dood plantenmateriaal over

Fig. 1. Bedekkingspercentage van een aantal soorten, ingedeeld naar zoete, brakke en
zoute soorten, in het middelste permanent kwadraat (2m x 2m) op de kwelder van
Schiermonnikoog na het stopzetten van de bemesting (bemest van 1962 t/m 1988).
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de kwelder verbreid. Dit vloedmerk bevat
veel kiemkrachtige zaden van kweldersoor-
ten (Wolters & Bakker, 2002). Daarnaast
nemen de koeien met hun voedsel veel
zaden op van andere delen van de kwelder.
Deze blijven voor een deel kiemkrachtig en
worden via de mest over de vroeger
bemeste kwelder verbreid (Bakker et al.,
2008). Het is aannemelijk dat dispersie
door water en via het vee de soorten weer
heeft teruggebracht.

Bemesting en effecten op ganzen
op de kwelder
Behalve op de planten heeft bemesting
effect op de aantallen ganzen op de kwel-
der. Het stoppen van bemesting in 1988
op de oude beweide kwelder op Schier-
monnikoog en de daarop volgende boven-
genoemde veranderingen in de vegetatie
gingen gepaard met een afname van de
benutting door ganzen (Bos et al., 2008).
Na tien jaar is een experiment uitgevoerd
door op de schaal van enkele m2 weer
kunstmest toe te dienen in het vroege
voorjaar. In mei van hetzelfde voorjaar
nam de benutting door ganzen toe met
een factor vier op de vegetatie van de
jonge kwelder met Gewoon kweldergras en
Zilte rus en met een factor tien op de vege-
tatie van Rood zwenkgras (Bos et al.,
2010).
Op de jonge onbeweide kwelder met Rood-
zwenkgras en Zeeweegbree is in 1980 een
experiment uitgevoerd met het toedienen
van kunstmest. Eind februari werd voor
het begin van begrazing door Brandganzen
(Branta leucopsis) 7,5 g stikstof/m2 toege-
diend en werd begrazing door de ganzen
in maart en april ten dele uitgesloten. De
bemesting werkte, want eind april was de
levende plantenmassa van vooral Rood
zwenkgras verdubbeld van 30 g ds/m2 tot
60 g ds/m2. De ganzen profiteerden van
de bemesting, want waar ze wel konden
komen was de benutting verdubbeld
(Ydenberg & Prins, 1981). Voor ganzen die
tot het voorjaar overwinteren op de kwel-
der is bemesting dus gunstig.

Conclusie
Hoewel er een natuurlijke toevoer is van
plantenvoedende stoffen op de kwelder is
de plantaardige productie niet maximaal.
Toedienen van met name stikstof leidt op
korte termijn tot verhoging van de produc-
tie. Op de lange termijn gaat de samen-
stelling van de vegetatie veranderen en
ontstaat bemest grasland dat niet typisch
is voor een kweldersysteem. Na het stop-

zetten van bemesting treedt verschraling
op en keert geleidelijk de kenmerkende
kweldervegetatie terug. Ganzen reageren
onmiddellijk op bemesting op een beweide
kwelder. De benutting door ganzen neemt
af na het stopzetten van bemesting. Dit
artikel kan worden gezien als een pleidooi
voor het niet bemesten van kwelders.
Bemesting staat immers haaks op de
natuurbeheerdoelstelling, waar de natuur-
lijkheid van kwelders voorop staat. Dit
geldt zowel voor eilandkwelders als vaste-
landskwelders.
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Summary
Fertilizer on the salt marsh
Salt marshes are naturally productive ecosys-
tems as a result of sedimentation during high
tides. The older the salt marsh, the thicker
the sediment layer. The deposited sediment
includes nitrogen. The amount of total and
available nitrogen is positively related to the
thickness of the sediment layer. Hence, an
older salt marsh produces more plant biomass
than a younger salt marsh. Despite the natural
productivity, nitrogen is limiting for plant
production, as is shown by short-term experi-
ments with addition of inorganic nitrogen.
Addition of fertilizer accellerates succession.
On the long term, the vegetation changes by
addition of inorganic fertilizer: salt-marsh
species are replaced by ruderal inland species.
After cessation of addition of inorganic fertili-
zer, salt-marsh plant species can re-establish.
Winterstaging geese profit from the addition
of inorganic fertilizer.
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