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Kennis over hoeveelheid en aard van kiem-
krachtige zaden in de bodem is essentieel
om de kans op slagen van het herstellen van
verdwenen plantengemeenschappen te
kunnen inschatten. Zijn er voldoende zaden
van doelsoorten aanwezig in de bodem, dan
kunnen er zich door kieming snel populaties
vestigen. Bevat de zaadvoorraad echter ook
heel wat kiemkrachtige zaden van onge-
wenste soorten, dan kunnen er problemen
ontstaan. In de loop van de successie wordt
de zaadvoorraad in de bodem geleidelijk
aan opgebouwd. Deze studie wil nagaan
hoe de opbouw van de zaadvoorraad ver-

loopt tijdens het successieproces in duin-
valleien, en hoe groot de kans is dat typi-
sche duinvalleisoorten zich na herstelbe-
heer opnieuw vestigen vanuit de zaadbank 

Het belang van een
persistente zaadvoorraad
Duinvalleien zijn lager gelegen delen in het
duinlandschap, gevormd door winderosie
tot op de grondwatertafel. Hierdoor komt
een nieuw substraat beschikbaar, dat gelei-
delijk aan door plantensoorten gekoloni-
seerd wordt (Grootjans et al. 2001, Bossuyt
et al. 2003, Bossuyt & Hermy 2003a). Duin-
valleien zijn gekenmerkt door hoge grond-
watertafels, voedselarme en vooral kalkrijke
bodemomstandigheden (Fig. 1), waardoor
in de loop van de successie verschillende,
zeldzame plantensoorten opduiken, zoals
Parnassia, Teer guichelheil, Waterpunge of
Strandduizendguldenkruid.
Parallel aan de opbouw van de plantenge-
meenschap in de vallei wordt ook de persis-
tente zaadvoorraad in de bodem opge-
bouwd (Bossuyt & Hermy 2004). De
persistente zaadvoorraad bestaat uit zaden
die langer dan één groeiseizoen kiemkrach-
tig blijven in de bodem. Het deel van de
zaden dat niet onmiddellijk kiemt tijdens
het eerste groeiseizoen blijft aanwezig in de
bodem en kan later kiemen, wanneer de
omstandigheden gunstig zijn. De aanwezig-
heid van kiemkrachtige zaden in de bodem
heeft een belangrijke functie in het herstel-

proces van verdwenen plantengemeen-
schappen (Bakker & Berendse 1999). Het
doel van herstelbeheer is om door actieve
ingrepen omstandigheden te creëren waar-
door ‘gewenste’ of zogenaamde doelsoor-
ten zich opnieuw kunnen vestigen en zo
sterk verarmde of uit het gebied verdwenen
plantengemeenschappen terug kunnen
ontwikkelen.
Doelsoorten die al lange tijd uit de vegeta-
tie verdwenen zijn kunnen vrij gemakkelijk
terugkomen indien hun zaden kiemkrachtig
gebleven zijn in de bodem. Het creëren van
de juiste omstandigheden om de zaden tot
kieming te brengen, zoals het verhogen van
de lichtinval op de bodem door het kappen
van bomen of struiken, kan dan al voldoen-
de zijn om een populatie te herstellen.
Vooral heide- en akkersoorten hebben
zaden die lang kiemkrachtig blijvend, in uit-
zonderlijke gevallen zelfs tot meer dan 100
jaar (Bossuyt & Hermy 2003b). Anderzijds
kunnen kiemkrachtige zaden in de bodem
ook een belemmering vormen bij herstelbe-
heer. Als de zaadvoorraad vooral opge-
bouwd is uit veel voorkomende en compe-
titieve soorten, kan kieming vanuit die
zaadvoorraad eerder een negatieve invloed
hebben op de vestiging van doelsoorten (cf.
Bossuyt & Hermy 2001).
Om te kunnen voorspellen hoe een plan-
tengemeenschap zal evolueren, is het dus
belangrijk om zicht te hebben op het aantal
kiemkrachtige zaden in de bodem, en de
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Natuurbehoud omvat reeds geruime tijd meer dan bescherming alleen. Zo leren we

steeds meer bij over het herstel van natuurlijke vegetaties. Bij een dergelijk herstelbeheer

is kennis over de zaadvoorraad in de bodem erg belangrijk.  Dit artikel rapporteert over

bevindingen op dit vlak in de kalkrijke duinvalleien in de natuurreservaten De Westhoek

(De Panne) en Ter Yde (Oostduinkerke).    

Figuur 1: Een zicht op een typische

plantengemeenschap in duinvalleien in de

Westhoek (Foto: Beatrijs Bossuyt).
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soorten waarvan ze afkomstig zijn. In een
successiesituatie, zoals die ook in duinval-
leien voorkomt, zijn de eerste vegetaties
opgebouwd uit pioniersoorten. Veel pio-
niersoorten vormen een grote hoeveelheid
persistente zaden die, nadat de soorten ver-
dwenen zijn uit de vegetatie, nog lang
kiemkrachtig blijven in de bodem. Geleide-
lijk aan wordt deze zaadvoorraad verder
aangevuld met zaden van soorten die in de
loop van de successie in de vegetatie ver-
schijnen.
In deze studie werd nagegaan hoe de hoe-
veelheid en de soortensamenstelling van
kiemkrachtige zaden in de bodem evolueert
in de loop van de successie in duinvalleien.
Hiervoor werden er valleien in verschillende
successiestadia bemonsterd.

Kiemingsexperimenten
De meest gebruikte methode om de hoe-
veelheid kiemkrachtige zaden in de bodem
te bepalen is het uitvoeren van een kie-
mingsexperiment (ter Heerdt et al. 1996).
Om een kiemingsexperiment uit te voeren
worden er bodemstalen genomen. Wij
namen bodemstalen in 20 duinvalleien in

de natuurreservaten De Westhoek (De Pan-
ne) en Ter Yde (Oostduinkerke). Om een
beeld te krijgen van de veranderingen in
plantensoortensamenstelling in de loop
van de successie werden er in de 20 vallei-
en vegetatie-opnamen gemaakt in 228 1x1
m2 proefvlakken. In elk proefvlak werd de
bedekking van elke soort genoteerd. Daar-
naast werden er 134 proefvlakken bemon-
sterd voor de kiemingsexperimenten.
Hiervoor werd er in elk proefvlak 10 keer
geboord tot op een diepte van 10 cm met
een gutsboor met een diameter van 3,5 cm.
Die bodemstalen werden telkens opge-
splitst in de bovenste 5 en de onderste 5
cm, waarna ze per laag samengevoegd wer-
den per proefvlak. In elk proefvlak werden
dus 2 mengstalen bekomen, één van 0 tot 5
cm diepte en één van 5 tot 10 cm diepte, en
elk staal was samengesteld uit 10 boringen.
Het is belangrijk om de stalen op te splitsen
in diepteklassen omdat de diepte waarop
kiemkrachtige zaden aanwezig zijn een
indicatie is van hun persistentie. Hoe langer
zaden in de bodem blijven, hoe meer ze
naar beneden bewegen. Zaden die in de
onderste laag zitten zijn dus over het alge-

meen al veel langer geleden geproduceerd
dan zaden die in de bovenste laag gevonden
worden (Bekker et al. 1998).
Daarna werden de stalen in het labo
gezeefd. Eerst door een zeef met een maas-
wijdte van 4 mm, waardoor alle stenen en
stukken wortel verwijderd werden, en daar-
na door een zeef met een maaswijdte van
0,2 mm. Bijna alle zaden zijn groter dan 0,2
mm en blijven dan samen met de zandkor-
rels achter op de zeef, terwijl de leem- en
kleipartikels eruit gespoeld worden. Hier-
door wordt het staalvolume veel kleiner en
is minder ruimte nodig. Zo kan het over een
dunnere laag uitgespreid worden en krijgen
er meer zaden voldoende licht om tot kie-
ming te komen. Bovendien wordt bij het
zeven de zaadhuid van sommige soorten
licht beschadigd waardoor ze gemakkelijker
kunnen kiemen. Vergelijkende studies heb-
ben aangetoond dat meer zaden kiemen als
de stalen gezeefd worden, en dat het aantal
zaden dat bij het zeven verloren gaat ver-
waarloosbaar is (bv. ter Heerdt et al. 1996,
Bossuyt et al. 2000).
Na het zeven werd wat overbleef van het
staal in een laag van maximum 1 à 2 mm

Figuur 2: De opstelling van het kiemingsexperiment (Foto: Dries Adriaens).
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dik, uitgespreid in bakken. Onder in de bak-
ken werd eerst een laag geëxpandeerde
kleikorrels (argex®) gelegd om waterover-
last te vermijden. Daarbovenop kwam een
laag van 5 cm potgrond. Omdat eventueel
in de potgrond aanwezige zaden ook zou-
den kunnen kiemen en de resultaten beïn-
vloeden, werd deze eerst gesteriliseerd door
een hittebehandeling van 24 uur op 110 °C.
Bovenop de potgrond kwam dan een dunne
laag van het staal. De bakken werden in een
serre of een kweekkamer geplaatst, onder
lampen met een dag/nacht ritme van 8 uur
donker en 16 uur licht (Fig. 2).
De opgroeiende kiemplanten werden geï-
dentificeerd, geteld en zo snel mogelijk ver-
wijderd om de competitiedruk in de bakken
zo laag mogelijk te houden. Kiemplanten
die niet onmiddellijk geïdentificeerd kon-
den worden, werden overgeplant in potjes
om ze te laten opgroeien tot volwassen
planten. Na 8 weken kiemden er geen zaden
meer. Omdat de zaden van sommige soor-
ten een koudebehandeling nodig hebben
voor ze kunnen kiemen werden de stalen
vervolgens in een koelcel (2 °C) geplaatst
voor twee weken, waarna ze terug 8 weken
in de kweekkamer opgevolgd werden.

De opbouw van de
zaadvoorraad in duinvalleien
We telden 132 plantensoorten in de vege-
tatieopnamen en 56 soorten in de bodem-
stalen, waarvan er 52 ook in de vegetatie-
opnamen voorkwamen. Er kiemden 3036
planten, waarvan 2519 uit de bovenste en
517 uit de onderste 5 cm, wat kan geëxtra-
poleerd worden naar een totale zaaddicht-
heid van 2345 zaden per m2. Soorten met
een groot aantal kiemkrachtige zaden in de
bodem zijn Zomprus, Koninginnenkruid,
Gewone kattestaart, Watermunt, Liggende
vetmuur en Grote brandnetel. We vonden
zaden van Fijne kervel,Winterpostelein, Kaal
knopkruid en Smalle weegbree in de bodem,
terwijl deze soorten niet in de vegetatie in
de duinvalleien voorkwamen. Deze soorten
komen wel voor in het droge duinhabitat
tussen de valleien.
Zowel het gemiddelde aantal zaden in de
bovenste 5 cm van de bodem, als het aantal
soorten, was beduidend groter in oude vallei-
en dan in jonge (Fig. 3). Er is een sterke toe-
name in het aantal zaden in de bodem met
de tijd. Deze lage zaaddichtheid in het begin
van de successie suggereert dat de pionier-
soorten in de vegetatie zoals Waterpunge of
Standduizendguldenkruid ofwel geen grote
hoeveelheden zaden vormen ofwel dat deze

Figuur 3: Het gemiddeld aantal zaailingen per plot en het gemiddeld aantal soorten over de hele

duinvallei dat kiemde vanuit de twee bodemlagen (0-5 cm en 5-10 cm) in functie van de leeftijd

van de duinvallei (aantal jaar sinds ontstaan).

Figuur 4: De gelijkenis tussen de soortensamenstelling in de vegetatie en in de zaadvoorraad van

de twee bodemlagen voor verschillende leeftijdsklassen van duinvalleien. De gelijkenis is

uitgedrukt met een Czekanowski similariteits coefficient: R2 =0.58.
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zaden niet lang kiemkrachtig blijven.We von-
den echter kiemkrachtige zaden van deze
soorten in de bodem van oudere valleien,
zelfs nadat de soorten verdwenen zijn uit de
vegetatie. Hieruit kunnen we afleiden dat de
eerder beperkte hoeveelheid zaden in de
bodem in de eerste stadia vooral een gevolg
is van een kleine zaadproductie en niet zozeer
van een korte levensduur van de zaden. De
vegetatie in de eerste stadia is dan ook heel
open, met kleine populaties, zodat de hoe-
veelheid geproduceerd zaad beperkt is.
Een uitzondering hierop is Zomprus. Zaden
van deze soort zijn in grote hoeveelheden
aanwezig tot op 10 cm diepte over de hele
successsiereeks. Zomprus heeft de grootste
bedekking 10 jaar na de vorming van de val-
lei, maar blijft ook in latere stadia in de
vegetatie aanwezig. De zaden van deze
soort blijven lang kiemkrachtig, en boven-
dien is er dus een voortdurende aanvulling
door nieuwe zaden.
De gelijkenis tussen de soortensamenstel-
ling in de zaadvoorraad van de bovenste 5
cm en in de vegetatie nam toe in de loop
van de successie (Fig. 4). De gelijkenis of
similariteit tussen de soortensamenstelling
in de vegetatie en in de diepere bodemla-
gen is veel lager, en wijzigt niet beduidend
met toenemende ouderdom van de duin-
vallei. Soorten zoals Watermunt, Koningin-
nenkruid, Grote brandnetel of Gewone kat-
testaart komen talrijk voor in de vegetatie
in de latere successiestadia en een grote
hoeveelheid van hun zaden wordt opgeno-
men in de bodem nadat de soort gevestigd
is in de vegetatie (Tabel 1). Hierdoor ver-
schilt in de latere stadia van de successie de
soortensamenstelling in de zaadvoorraad
minder van die in de vegetatie dan in de
eerste stadia. M.a.w. de soortensamenstel-
ling van de zaadvoorraad volgt de verande-
ringen in de vegetatie.
Als de zaden lang genoeg kiemkrachtig blij-
ven, bewegen ze naar diepere bodemlagen
en kunnen ze daar ook met kiemproeven
teruggevonden worden. De hoeveelheid
zaden in deze laag blijft echter zeer klein tij-
dens de hele duur van de successie (Fig. 3).
Hieruit kan men besluiten dat de zaden van
de meeste voorkomende soorten niet echt
heel lang kiemkrachtig blijven, en dus hun
kiemkracht al verloren hebben voor ze de
kans krijgen om als kiemkrachtige zaden
opgenomen te worden in de diepere
bodemlaag. Anderzijds kan het ook zijn dat
50 jaar een te korte periode is om zaden de
kans te geven om te bewegen naar de
onderste bodemlagen.

Tabel 1: Het voorkomen van de belangrijkste soorten in de vegetatie en de zaadvoorraad in
verschillende leeftijdsklassen van duinvalleien. De eerste rij stelt het voorkomen in de vegetatie voor,

de tweede rij het voorkomen van kiemkrachtig zaad in de 0-5 cm bodemlaag en de derde rij het
voorkomen in de 5-10 cm bodemlaag. Lichtgroene arcering betekent dat de soort voorkomt in deze

leeftijdsklasse, een donkergroene arcering duidt erop dat de soort een maximale abundantie bereikt in
deze leeftijdsklasse. Dit wordt enkel aangeduid als er meer dan 15 zaailingen zijn. Het totaal aantal

zaailingen in elke bodemlaag, en het aantal valleien (op een totaal van 20) waarin de soort voorkomt in
de vegetatie of in de zaadvoorraad is ook weergegeven. Enkel soorten waarvan minstens 5 zaden

gevonden zijn, werden weergegeven.

Tabel 1A
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Gevolgen voor herstelbeheer
Bij de gevonden soorten in de bodem waren
er minstens 5 kiemplanten van 5 typische
duinvalleisoorten: Teer guichelheil, Zee-
groene zegge, Strandduizendguldenkruid,
Parnassia en Waterpunge. We vonden ook
een paar zaden van twee andere Rodelijst-
soorten, Stijve ogentroost en Fraai duizend-
guldenkruid. De hoeveelheid zaden van
deze duinvalleisoorten was echter heel
klein. Bovendien waren deze soorten ook
niet aanwezig in de bodem van duinvallei-
en waar ze niet in de vegetatie voorkwa-
men, en zijn hun zaden enkel gevonden in
de bovenste 5 cm. Dit wijst erop dat zaden
van deze soorten niet lang kiemkrachtig
blijven (Tabel 1). Waterpunge, waarvan we
43 kiemplantjes identificeerden, is hierop
een uitzondering (zie ook Bekker et al. 1999,
Bossuyt & Hermy 2004). De zaadbank is
dus voornamelijk opgebouwd uit soorten
eerder typisch voor meer voedselrijke of
min of meer zure moerassen (bv. Zomprus,
Gewone kattestaart of Koninginnenkruid),
aangevuld met soorten die voorkomen in
de vegetatie van het duinlandschap tussen
de valleien zoals Koningskaars,Teunisbloem
of Kaal knopkruid.
Dit alles betekent dat populaties van duin-
valleisoorten zich niet kunnen vestigen
door kieming vanuit de zaadvoorraad eens
de soorten verdwenen zijn uit de vegetatie.
Het beheer in deze natuurreservaten is erop
gericht is om typische duinvalleivegetaties
te herstellen, bijvoorbeeld door het kappen
van duindoorn in overgroeide valleien, of
het afplaggen van de nutriëntenrijke orga-
nische stof laag. Het hangt er vanaf hoelang
de doelsoorten op die plaats al uit de vege-
tatie verdwenen zijn, maar het is weinig
waarschijnlijk dat er nog voldoende kiem-
krachtige zaden van deze soorten in de
bodem zullen aanwezig zijn. Duinvalleisoor-
ten zullen na het kappen of plaggen het
herstelde habitat moeten herkoloniseren
door zaadverbreiding vanuit nabijgelegen
populaties in andere valleien. In die optiek
kan verbreiding van zaden via grazende die-
ren (en/of beheerders) belangrijk zijn.

Tabel 1B
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SUMMARY BOX:

BOSSUYT B. & HERMY M. 2004. The importance of the soil seed
bank for the recovery of dune slack vegetations [In Dutch].
Natuur.focus 3(4): 129-134.

During succession, the soil seed bank assembles mainly as a
result of seed production by species appearing in the plant
community. In this study, we investigated the soil seed bank
assembly pathway during primary succession in a chronose-
quence of 20 dune slacks at the Belgian coast. The results of a
seedling germination experiment indicated that both seed den-
sity and species richness in the seed bank are very low in the

first successional stages, and increase with age, just as the
similarity between seed bank and vegetation. The seed bank is
both qualitatively and quantitatively to a large extent com-
posed of later successional species. Occurrence patterns of
individual species show that seeds of these species become
incorporated in the soil after the species has established in the
vegetation. Hence, the seed bank is not likely to be the driving
force for successional changes in the vegetation. Some early
successional species persist in the seed bank, but generally
only in low numbers. The results also confirm that most typi-
cal dune slack species do not form persistent seeds, so that re-
establishment from the seed bank is not very likely once the
species has disappeared from the vegetation.  
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