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Stuifzanden in Nederland: bodem, vegetatie, stikstofdepositie en invasieve soorten

In dit proefschrift staan de vragen centraal hoe de vegetatie in stuifzanden de afgelopen 
decennia is veranderd en wat de rol van stikstofdepositie daarbij is. Stuifzanden kenden 
hun maximale omvang halverwege de negentiende eeuw. Het ontstaan van stuifzanden 
moet worden gezocht in het plaatselijk intensieve en tot degradatie leidende 
landgebruik, een combinatie van eeuwenlang begrazen en plaggen (potstalcultuur) van 
arme heidegronden. Later werden maatregelen genomen om het stuivende zand vast te 
leggen, in het bijzonder door aanplant van Grove den, waarvan het hout vooral werd 
gebruikt in de mijnen. Ondertussen nam het oppervlak stuifzand aanzienlijk af. De 
laatste tijd wordt het stuifzand juist beschermd, onder meer vanwege de vermelding 
als beschermd habitattype op de Europese Habitatrichtlijn. Binnen het ecosysteem 
zandverstuiving zijn de soortenrijke pioniervegetaties van Buntgras, mossen en 
korstmossen van Europees belang.

In hoofdstuk 2 is onderzocht hoe de vegetatiebedekking in acht grote 
stuifzandgebieden is veranderd over de periode van 1950 tot 2007 en welke factoren 
daaraan ten grondslag liggen. In die periode is de helft van het kale stuifzand begroeid 
geraakt. De afname was 1,5 tot 2 maal zo hoog tussen 1981 en 2007 als in de periode 
daarvoor. De verwachte toename van de soortenrijke pioniervegetaties bleef echter 
uit, omdat een gelijk oppervlak van met name naaldbos en heide ontstond. Al eerder 
was bekend dat Grove den, die van oorsprong niet of weinig in Nederland voorkwam, 
zich in stuifzanden gemakkelijk uitbreidt. Al met al wordt verwacht dat het kale 
zand in zandverstuivingen rond 2035, en in het meest gunstige scenario rond 2050, 
verdwenen is als er geen grootschalig herstelbeheer zou worden gevoerd. De recent 
waargenomen versnelde afname van kaal zand kan voor een deel worden toegeschreven 
aan de verlenging van het groeiseizoen en een toename van de stikstofdepositie op 
landelijke schaal. Daarnaast speelt atmosferische stikstofdepositie een rol, hoewel 
het effect hiervan wordt gemaskeerd door de op zichzelf al hogere succsiesnelheden 
in uitgestoven laagten, vergeleken met de stuifzandduinen. Door erosieprocessen 
raken stuifzandduinen minder snel begroeid dan uitgestoven laagten. Het effect van 
stikstofdepositie was vooral zichtbaar in de huidige kwaliteit van de verschillende 
successiestadia. In gebieden met hoge stikstofdepositie groeide meer buntgras op 
het kale zand. Ook was het aandeel soortenrijke korstmossenvegetaties geringer ten 
opzichte van vegetaties met de invasieve exoot Grijs kronkelsteeltje (Campylopus 
introflexus) en was er meer bos ten opzichte van heide.

In hoofdstuk 3 worden de verschillende successiestadia in stuifzanden beschreven, 
voortbouwend op eerder onderzoek. Gedurende de successie neemt de hoeveelheid 
organische stof in de bodem toe en daalt de pH. Tegelijk met organische stof 
nemen ook de voor de vegetatie beschikbare concentraties van basische kationen 
(calcium, natrium, kalium en magnesium) toe. Ook worden tijdens de successie 
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de milieuomstandigheden steeds minder extreem, waarbij droogtestress en erosie 
geleidelijk afnemen. Elk successiestadium heeft hierdoor zijn eigen kenmerkende 
plantengroei en de dominante groeivormen gaan van algen, mossen en korstmossen 
naar grassen en dwergstruiken, voordat de successie naar bos wordt ingezet.

Vervolgens werd onderzocht wat de effecten van stikstofdepositie op de bodem 
waren. In gebieden met een hoge stikstofdepositie was de pH lager en de verhouding 
aluminium:calcium hoger. De verlaging van de pH is te o.a. verklaren doordat er 
meer nitrificatie optreedt. Ook nemen planten ammonium op, waarbij een proton 
wordt afgestaan. Door de hogere concentraties aan H+ en NH4

+ wordt calcium van 
kationbindingsplaatsen in organische stof verdrongen. Tegelijk neemt de oplosbaarheid 
van Al3+ iets toe. Al met al kan een hogere aluminiumconcentratie leiden tot 
vergiftiging en verminderde kieming van basentolerante vaatplanten. Een hoge 
ammoniumconcentratie is mogelijk schadelijk voor korstmossen.

Stikstofdepositie had ook effecten op de vegetatie. Gebieden met hoge stikstofdepositie 
worden gekenmerkt door een hogere bedekking aan algen, een lager aantal 
korstmossoorten, een hogere kieming van grove den en minder kenmerkende soorten 
van vroege successiestadia.

De stikstofcyclus in stuifzanden wordt besproken in hoofdstuk 4. Hierbij is de netto 
stikstofmineralisatie onderzocht, de som van afbraak en vastlegging van stikstof door 
micro-organismen. Gedurende de successie in stuifzanden neemt het organische 
stofgehalte in de bodem toe en daarmee komt ook de stikstofcyclus steeds verder 
op gang. Een uitzondering hierop vormt één van de eerste stadia, matten van Ruig 
haarmos (Polytrichum piliferum), waar de netto mineralisatie van stikstof zeer gering of 
negatief was. In de volgende stadia, matten van Grijs kronkelsteeltje en korstmossen, is 
een ectorganische laag van afgestorven mos of korstmos aanwezig, die nog aan de plant 
erboven vastzit. Een belangrijk deel, tot zo’n 50% van de totale stikstofmineralisatie 
vond plaats in deze laag. Zo kunnen mossen en korstmossen, die zelf geen wortels 
hebben, de vrijgekomen stikstof en andere afbraakproducten gemakkelijk opnemen 
in de levende plantendelen erboven. Als we een vergelijking maken tussen gebieden 
met een hoge (Wekeromse Zand) en relatief lage stikstofdepositie (Aekingerzand), dan 
blijkt dat de invloed van stikstofdepositie op de hoeveelheid ammonium en nitraat in 
verse bodemmonsters significant is. Ook de stikstofmineralisatie nam sterk toe door 
stikstofdepositie. Een nog onverklaard effect dat al eerder in bossen was waargenomen, 
werd hier ook gevonden: de afname van de microbiële massa in de bodem in gebieden 
met een hoge stikstofdepositie, wat mogelijk samenhangt met stikstofverzadiging 
van microbiële massa. De hoogte van de stikstofmineralisatie per eenheid micro-
organisme was dus veel hoger in het stuifzandgebied met hoge stikstofdepositie. In het 
onderzoek werden ook terreindelen in stuifzand vergelijken met terreindelen waarin 
bos is gekapt en de bodem ondiep is afgeplagd, zodanig dat er nog een klein deel 
van de voedselrijke bovenste bodemlaag (A-horizont) overbleef. Op zulke plekken 
verloopt de vegetatiesuccessie snel en is de stikstofmineralisatie al vanaf het begin af 
aan hoog. Vanuit beheersoogpunt is dit ongewenst omdat het de duurzaamheid van de 
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herstelmaatregel verlaagt en ruimte schept voor de vestiging van het invasieve mos grijs 
kronkelsteeltje.

Het effect van bemesting van stuifzandvegetaties met stikstof en fosfaat 
staat beschreven in hoofdstuk 5. Hierbij zijn ook weer gebieden met hoge 
(Kootwijkerzand) en lage stikstofdepositie (Drouwenerzand) met elkaar vergeleken 
in plots in verschillende successiestadia. Door onbemeste plots tussen beide 
gebieden te vergelijken, kan inzicht worden verkregen over de langetermijneffecten 
van stikstofdepositie op de vegetatie. Hierbij wordt aangenomen dat de gebieden 
niet in andere factoren verschillen. Dit is in de vorige hoofdstukken al min of 
meer uitgesloten voor factoren als jaarlijkse neerslag, verwering van mineralen en 
depositie in neerslag van andere stoffen dan stikstofverbindingen. Wanneer we de 
plots vergelijken, dat blijkt in het hoge depositiegebied de vegetatie iets hoger te 
zijn, evenals de verhouding in de bedekking grassen:korstmossen. Ook hebben de 
grassen een hogere N:P verhouding. Bemesting met stikstof leidde in twee jaar tijd tot 
ongeveer dezelfde resultaten: grassen namen toe en korstmossen af. Dit bevestigt eerder 
onderzoek in andere habitattypen dat korstmossen gevoelig zijn voor stikstofdepositie 
en dat grassen kennelijk profiteren van de stikstofgift. Het effect van stikstofbemesting 
was tevens het grootst in het gebied met lage stikstofdepositie. Ook de chemische 
samenstelling van de bovengrondse delen van planten en korstmossen veranderde door 
stikstofbemesting. Niet alleen het stikstofgehalte nam toe, andere elementen namen 
met name in grassen namen af. Dit kan leiden tot tekorten aan essentiële bouwstoffen 
zoals kalium. Bemesting met natriumwaterstoffosfaat maakte ook deel uit van het 
experiment. Het leidde voor de vegetatiebedekking tot omgekeerde resultaten: een 
toename van korstmossen en afname van grassen. Op het Drouwenerzand leidde dit 
zelfs tot een zeer sterke groei en uitbreiding van twee soorten rendiermossen (Cladonia 
arbuscula en C. portentosa) in korstmossenvegetaties en snelle vestiging en uitbreiding 
van kraakloof (Cetraria aculeata) in haarmosmatten, ten opzichte van de niet- of met 
ammoniumnitraat behandelde plots. Ook op het Kootwijkerzand namen korstmossen 
toe ten opzichte van grassen. Dit experiment toont aan dat de verhouding tussen de 
belangrijkste nutriënten in de vegetatie, stikstof en fosfor, duidelijk uit balans zijn, 
vooral in gebieden met hoge stikstofdepositie. Grassen bleken in gebieden met hoge 
stikstofdepositie in hun groei beperkt te zijn door zowel fosfor als kalium.

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de relatie tussen de invasieve exoot Grijs kronkelsteeltje 
en de stikstofdepositie onderzocht. Deze relatie werd al door eerdere onderzoekers 
vermoed, maar is nooit goed onderzocht. Dit mos is in de jaren 1960 in Nederland 
aangevoerd en heeft zich sindsdien sterk uitgebreid. Op alle geschikte groeiplaatsen 
komt de soort nu in meer of mindere mate voor. Stuifzanden, met name op de Veluwe 
en in de Maasduinen zijn er soms helemaal mee begroeid en de soort verdringt daar 
de oorspronkelijke korstmossenvegetatie. In twintig gebieden in heel Nederland is 
de vestiging van korstmossen en grijs kronkelsteeltje onderzocht in matten van ruig 
haarmos met slechts enkele pollen buntgras als enige andere aanwezig soort. Het bleek 
dat een correlatie bestaat tussen de aanwezigheid van grijs kronkelsteeltje (positief ) en 
korstmossen (negatief ) met de stikstofdepositie. De verhouding Grijs kronkelsteeltje/ 
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korstmossen gaf de beste correlatie en kan ook door beheerders worden gebruikt voor 
de evaluatie van beheermaatregelen. Om meer inzicht in de achtergronden van deze 
correlatie te verkrijgen, is Grijs kronkelsteeltje samen met enkele korstmossoorten 
uitgezaaid in een gebied met hoge en lage stikstofdepositie om zo het effect van 
stikstofdepositie op de overlevingskans van fragmenten te onderzoeken. Grijs 
kronkelsteeltje en de meeste korstmossoorten in stuifzanden verspreiden zich 
hoofdzakelijk door fragmentatie over korte afstanden van bronpopulaties. Het bleek 
dat de overleving van Grijs kronkelsteeltje in het gebied met hoge stikstofdepositie veel 
hoger was dan in het gebied met lage depositie. Het omgekeerde gold voor het voor 
stuifzanden kenmerkende korstmos Hamerblaadje (Cladonia strepsilis). Andere soorten 
korstmossen met een wat bredere ecologie vertoonden geen duidelijk verschil tussen 
de gebieden. Tenslotte werd nog onderzocht hoe Grijs kronkelsteeltje reageert op 
experimentele toediening van stikstof op zand met verschillend organische stofgehalte. 
Het bleek dat organische stof de belangrijkste factor voor de overleving van ingezaaide 
fragmenten was. Ook was de invloed van stikstoftoediening merkbaar, zij het dat de 
soort bij een zeer hoge dosis minder goed presteert.

Dit onderzoek, deels gebaseerd op hypothesen uit eerdere studies, heeft veel 
nieuwe kennis over stuifzandvegetaties opgeleverd. Het is duidelijk dat hoge 
stikstofdepositie tot sterke achteruitgang van het stuifzandecosysteem heeft geleid. 
Sommige conclusies kunnen worden toegepast in het natuurbeheer. Zo blijkt 
stuifzandherstel vooral kansrijk in gebieden met een relatief lage stikstofdepositie. 
De dalende stikstofdepositiewaarden zorgen er voor dat in de toekomst soortenrijke 
korstmossenvegetaties gevormd kunnen blijven worden zonder dat deze door het mos 
Grijs kronkelsteeltje overgroeid raken. Een afname van de stikstofdepositie kan ook 
leiden tot een vertraging van de successie waardoor minder beheerinspanningen nodig 
zijn. De verbossing van oude successiestadia in de pioniervegetaties blijft een punt van 
zorg. Deze kan worden tegengegaan door opslag van bomen in een vroegtijdig stadium 
te verwijderen, zodat soortenrijke vegetaties beschermd worden tegen overgroeien. 
Bij grootschalige herstelmaatregelen waarbij bos gekapt wordt en de voedselrijke 
bovenlaag van de bodem wordt verwijderd, is het belangrijk dat tot op het blonde zand 
wordt afgegraven. Als strooisel of voedselrijke bodem overblijft, wordt de vestiging 
van planten en het mos Grijs kronkelsteeltje versneld, wat de duurzaamheid van de 
maatregelen niet ten goede komt.


