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Gebruik van de zaadvoorraad
voor het stellen van prioriteiten
voor natuurherstel
BEATRIJS BOSSUYT, OLIVIER HONNAY & JOZEF VAN ASSCHE

De financiële middelen voor natuurbehoud zijn beperkt. Daarom is het noodzakelijk de prioritaire

gebieden voor natuurherstel zorgvuldig uit te kiezen. In deze bijdrage lichten we toe hoe inzicht in de

samenstelling van de zaadbank van de te herstellen site daarbij een belangrijk hulpmiddel kan zijn.We

concentreren ons op het herstel van kalkgraslanden en gaan dieper in op het optimale protocol om

een zo volledig mogelijk beeld van de zaadbank te krijgen.

Natuurherstel en de
zaadvoorraad
Vooral vanaf de tweede helft van vorige
eeuw leidde de sterke intensivering van de
landbouw tot de teloorgang van historisch
soortenrijke semi-natuurlijke habitats zoals
heide en graslanden.De meer voedselrijke en
niet te natte sites werden daarbij opgeno-
men in de moderne landbouwpraktijk en ver-
loren door intensieve bemesting snel hun
ecologische waarde. De voor de landbouw
niet rendabele natte voedselrijke graslanden
werden vaak beplant met Populier. Droge en
voedselarme gebieden met kalkgraslanden
of heidevegetatie die historisch begraasd
werden tenslotte, overwoekerden snel met
struiken of werden beplant met naaldhout.
Vandaag is het in het natuurbeheer in Vlaan-
deren een bijna dagelijkse praktijk om gede-
gradeerde semi-natuurlijke habitats te her-
stellen. De meest courante ingrepen daarbij
zijn het verwijderen van populieren, naald-
bomen en struikopslag. Na deze ingreep
wordt overgegaan op een onderhoudsbeheer
dat vaak bestaat uit het terug opnemen van
de historische landbouwpraktijk, zoals
begrazing, hooibeheer, plaggen …
Het spreekt vanzelf dat het herstel van het
historische beheer alleen geen garantie biedt
op het herstel van een soortenrijk habitat.

Kolonisatie van een site door de doelplan-
tensoorten is in de eerste plaats afhankelijk
van de mogelijkheid van die soorten om door
zaadverbreiding de site te bereiken. In het
sterk gefragmenteerde Vlaamse landschap is
dat niet vanzelfsprekend (Desender et al.
2004). Soortenrijke habitats die als bronpo-
pulatie kunnen dienen liggen meestal erg

geïsoleerd in het landschap en de meeste
plantensoorten beschikken niet over vol-
doende zaadverbreidingscapaciteiten om de
afstand naar de herstelde site te overbrug-
gen. Gelukkig beschikken de zaden van veel
soorten niet alleen over de mogelijkheid om
zich doorheen de ruimte te verbreiden maar
kunnen ze dat ook doorheen de tijd. Slechts
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Figuur 1. Het te herstellen habitat in de vallei van de Viroin, ten zuiden van de Maas: een typisch eerder xerofiel

kalkgrasland met Kogellook (Allium sphaerocephalon) op een naar het zuiden georienteerde helling. Op de

achtergrond zijn de bosmassieven van de Ardennen te zien (foto: Dries Adriaens).
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een fractie van de geproduceerde zaden zal
immers effectief ook onmiddellijk kiemen of
verbreiden. Het overgrote deel van de zaden
komt in de bodem terecht waar ze dormant
worden. Dormante zaden kiemen niet
onmiddellijk, maar kunnen wel tientallen
jaren kiemkrachtig blijven in de bodem,en zo
gunstige omgevings-omstandigheden af-
wachten om te kiemen. Het resultaat van de
continue stroom van zaden richting bodem
is de opbouw van een zaadbank (we gebrui-
ken deze enigszins anglicistische term als
synoniem voor zaadvoorraad). Na de degra-
datie van het oorspronkelijke habitat blijft de
zaadbank met daarin de oorspronkelijke
soorten nog lange tijd aanwezig. De omvang
en soortensamenstelling van die zaadbank
bepalen in belangrijke mate het succes van
natuurherstel en zijn in de eerste plaats
afhankelijk van de tijd die verlopen is tussen
het degradatieproces en de natuurherstel-
maatregelen. Omdat de dormante zaden in
de bodem geleidelijk afsterven, en er geen
nieuwe zaden in de bodem terecht komen –
aangezien de oorspronkelijke soorten ver-
dwijnen – neemt de hoeveelheid zaden van
doelsoorten af in functie van de tijd (Bossuyt
& Hermy 2003).
Het succes van natuurherstel is dus sterk
afhankelijk van de aanwezige zaadbank en de
effectiviteit van die zaadbank voor het her-
stelproces varieert zeer sterk van plaats tot
plaats. Daarom is het erg interessant om
inzicht te hebben in de samenstelling van de
zaadbank voor er grote herstellingsingrepen
worden uitgevoerd. Dit is vooral het geval

wanneer de middelen beperkt zijn en er dus
prioriteiten voor natuurherstel moeten
geformuleerd worden.Zo is de situatie waar-
bij men voor het herstel van een heidegebied
de keuze heeft uit verschillende percelen
waar Grove den dient verwijderd te worden
erg realistisch. Het bepalen van de samen-
stelling van de zaadbank is een vrij eenvou-
dig en goedkoop proces, dat wel als nadeel
heeft dat het tijdrovend is. In wat volgt gaan
we dieper in op het herstel van kalkgraslan-
den maar het spreekt vanzelf dat de aanpak
gemakkelijk te extrapoleren is naar andere
habitats zoals beboste heidegebieden of
weilanden beplant met populier.

Herstel van kalkgraslanden
Kalkgraslanden zijn semi-natuurlijke habi-
tats de in de regel gekenmerkt worden door
een erg hoge plantensoortenrijkdom. De
belangrijkste oorzaak daarvan is een broos
competitie-evenwicht tussen de aanwezige
soorten omwille van de permanente begra-
zingsdruk, vochttekort en nutriëntlimitatie
(Honnay et al. 2004; Butaye et al. 2006).
Wanneer gestopt wordt met het begrazings-
beheer daalt de plantensoortenrijkdom erg
snel en ontstaat een dichte struikvegetatie
van voornamelijk Meidoorn, Sleedoorn,
Palmboompje en Jeneverbes. Verdere suc-
cessie leidt op termijn tot een Essen-Eiken-
bos. Veel kalkgraslanden in het zuiden van
België werden bovendien beplant met Gro-
ve en Corsicaanse den.
De studie werd uitgevoerd in de kalkgraslan-
den van de vallei van de Viroin, ten zuiden van
Philippeville (zie Honnay et al.2004 voor een
uitgebreide beschrijving van het studiege-
bied). Het belangrijkste doel was na te gaan
hoe de omvang van de zaadbank afneemt en
hoe de soortensamenstelling ervan veran-
dert in functie van de tijd sinds de degrada-
tie van het kalkgrasland. Onder degradatie
wordt hetzij de natuurlijke successie richting
loofbos, hetzij de aanplant van Den verstaan.
Speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar de
zaden van de typische kalkgraslandsoorten.
De resultaten van de studie moeten toelaten
uit te maken welke gedegradeerde sites het
meest in aanmerking komen voor het herstel
van het oorspronkelijke kalkgrasland. Een
nevendoelstelling was na te gaan in welke
mate het standaardprotocol voor het bepa-
len van de samenstelling van de zaadbank
geschikt is voor kalkgraslandsoorten. Het
standaardprotocol bestaat uit het uitzaaien
van de genomen bodemstalen (zie hieron-
der) en het toedienen van een koudebehan-
deling. Voor zaden van vele plantensoorten
uit de gematigde streken wordt de dorman-
tie inderdaad gebroken na een koudeperio-

de, die de winter simuleert. Nochtans is
bekend dat de zaden van soorten van bepaal-
de plantenfamilies (bvb. Vlinderbloemigen,
Zonneroosjes en Ooievaarsbekken) niet kie-
men na een koudebehandeling,maar juist na
hitte door brand (Valbuena et al.2001).Hoe-
wel de precieze fysiologische mechanismen
nog niet helemaal duidelijk zijn, zou de ont-
wikkelde hitte verantwoordelijk zijn voor het
doorbreken van de harde zaadhuid die water-
opname en kieming verhindert.Veel van deze
soorten zijn thuis in mediterrane ecosyste-
men waar branden niet ongewoon is. Omdat
veel kalkgraslandsoorten ook tot deze fami-
lies behoren kan verwacht worden dat kie-
ming van deze soorten gestimuleerd zou
worden als de zaden een hittebehandeling
krijgen.

Proefopzet en
zaadbankprotocol
Twee afzonderlijke staalnamesessies werden
uitgevoerd. Bij een eerste, in de herfst van
2004, werden 15 sites (bodemgebruiksper-
celen) geselecteerd (Bossuyt et al. 2006).Vijf
daarvan waren goed ontwikkelde graslan-
den, drie voormalige graslanden waren sinds
25 jaar bedekt met dicht struikgewas,7 voor-
malige graslanden liggen momenteel onder
bos. Vier daarvan sinds 40 jaar, twee sinds
120 jaar en een laatste sinds 220 jaar. In elk
van de 15 sites werden 100 bodemstalen
genomen, verspreid over 10 toevallig geleg-
de kwadranten van één vierkante meter. Sta-
len werden dan per kwadrant samengevoegd
tot één mengstaal per kwadrant. Deze stalen
werden gebruikt om de relatie tussen
omvang en samenstelling van de zaadbank
en de tijd sinds degradatie van het kalkgras-
land te beschrijven.
Tijdens een tweede sessie in de herfst van
2005 werden 12 sites geselecteerd. Vier
daarvan waren goed ontwikkeld grasland,
vier sites lagen onder jong bos (<40 jaar), en
vier onder oud bos (200 j.). In elke site wer-
den drie kwadranten van vier vierkante
meter uitgelegd. In elk kwadrant werden 80
bodemstalen genomen. Die werden per
twintig samengevoegd tot vier mengstalen
per kwadrant. Deze staalname had als doel
het effect van drie temperatuursbehandelin-
gen op de kiemkracht van de zaden na te
gaan. Alle stalen werden genomen met een
grondboor van 2.5 cm diameter. Omwille
van de rotsige bodem was de staalnamediep-
te beperkt tot 5 cm.
Alle bodemstalen werden gezeefd door
maaswijdtes van achtereenvolgens 4 mm en
2,5 mm. Het doel daarvan was het concen-
treren van de zaden (Bossuyt et al. 2000).
Vervolgens werden de stalen van staalname-

Figuur 2. Herstelbeheer van een kalkgrasland: de

vegetatie twee jaar na het verwijderen van een

naaldhoutbestand. Met begrazing door schapen

probeert men de opslag van houtige gewassen onder

controle te houden (foto: Dries Adriaens).
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sessie 1 op potgrond in plastic bakken uitge-
spreid.De stalen van staalname twee werden
vooraleer ze uitgespreid werden gedurende
een half uur blootgesteld aan drie verschil-
lende temperatuursbehandelingen van 70,
85 en 100 graden C. Het overblijvende kwart
van de stalen diende als controle en werd
niet verwarmd. Vervolgens werden alle sta-
len blootgesteld aan een 12 h licht,12 h don-
ker lichtregime en regelmatig geïrrigeerd.
Soorten die kiemden werden geïdentificeerd
of overgeplant in afzonderlijke potten tot
identificatie mogelijk was. Wanneer na een
8-tal weken geen zaden meer kiemden wer-
den de stalen gedurende zes weken aan een
koudebehandeling onderworpen door ze in
het donker bij 6 graden C te bewaren. Daar-
na werden ze opnieuw cyclisch belicht en
geïrrigeerd. Opnieuw werden de kiemende
individuen geïdentificeerd.

Afnemende zaaddensiteit na
degradatie
Op figuren 3 en 4 is te zien dat het aantal
soorten waarvan zaden in de bodem aanwe-
zig zijn en de totale hoeveelheid zaden in de
bodem, uitgedrukt als aantal zaden per m2,
beduidend lager zijn voor bos dan voor kalk-
grasland. Eens het traditionele beheer van
het kalkgrasland ophoudt, treedt er sponta-
ne successie naar struweel op. De zaadden-
siteit en het aantal soorten in de zaadbank
onder struweel was nog niet zo veel lager dan
die onder kalkgrasland, ook niet wat de kalk-
graslandsoorten betreft.
Dit betekent dat kalkgraslandsoorten aan-
wezig kunnen blijven in de vegetatie, of als
kiemkrachtig zaad in de bodem onder een
zich ontwikkelend struweel voor tenminste
15 jaar. Na langere tijd echter, nam zowel de
zaaddensiteit als het aantal soorten aanwe-
zig als zaad in de bodem sterk af. De zaad-
densiteit onder bos van 40 jaar oud, was veel
lager dan die onder kalkgrasland, en nam nog
verder af met toenemende leeftijd van het
bos. Dit komt omdat de zaden in de bodem
enerzijds afsterven, en omdat er anderzijds
geen nieuwe zaden bijkomen. De kruidlaag is
in die bossen slechts heel beperkt aanwezig,
en er worden dus bijna geen nieuwe zaden
geproduceerd.
Zaden van typische kalkgraslandsoorten
maken echter zelfs onder kalkgrasland
slechts 28% uit van de totale hoeveelheid
zaden in de bodem. Zaden van kalkgrasland-
soorten waren bovendien zo goed als afwe-
zig na een periode van 15 jaar na degradatie
van het kalkgrasland. De meeste kalkgras-
landsoorten vormen dan ook zaden die niet
lang kiemkrachtig blijven in de bodem.
Onder bos werden er wel nog zaden terug

gevonden van o.a. Carex caryophylla, Heli-

anthenum nummularium, Lotus cornicula-

tus, Medicago lupulina en Potentilla verna,
maar in veel lagere densiteiten dan onder
kalkgrasland (Tabel 1). De resultaten wijzen
erop dat het herstel van kalkgraslanden na
een degradatieperiode van meer dan 15 jaar
over het algemeen niet uitsluitend kan geba-
seerd zijn op de kieming van zaden aanwezig
in de bodem. Het terug invoeren van traditi-
onele landbouwpraktijken, zoals het begra-
zen door schapen en maaien, kan er bijvoor-

beeld wel voor zorgen dat er zaden tussen de
verschillende kalkgraslandfragmenten ver-
spreid worden (Honnay et al. 2007).

Mogelijkheden en beperkingen
van een zaadbankstudie
Bij het uitvoeren van een zaadbankstudie is
het belangrijk dat de dormantie van zoveel
mogelijk zaden in de bodem gebroken wordt.
Anders kan dat leiden tot een belangrijke
onderschatting van het potentiële belang
van de zaadbank in het herstelproces. In de
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Figuur 3. Totaal aantal aangetroffen soorten en typische kalkgraslandsoorten in de bodem onder grasland, struweel

en bos.
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Figuur 4. Gemiddelde totale zaaddensiteit en densiteit van zaden van kalkgraslandsoorten in de bodem onder

grasland, struweel en bos. Het 95 % betrouwbaarheidsinterval is aangeduid.



18

6(1):15-19

Natuur.focus F O R U M GEBRUIK VAN DE ZAADVOORRAAD VOOR HET STELLEN VAN

PRIORITEITEN VOOR NATUURHERSTEL

BEATRIJS BOSSUYT, OLIVIER HONNAY

& JOZEF VAN ASSCHE

meeste gevallen worden de stalen enkele
maanden bewaard bij een lage temperatuur,
omdat een koudeperiode de zaaddormantie
van veel soorten doorbreekt.Maar er kunnen
echter ook andere factoren zijn die een rol
spelen in het doorbreken van deze dorman-
tie. Eén daarvan is mogelijk het verhitten van
de zaden, vooral voor soorten van Mediter-
rane ecosystemen, of van ecosystemen die
gekenmerkt worden door periodiek terugke-
rende branden. Na een brand zijn er immers
open plekken in de vegetatie,die de vestiging
van kiemplanten mogelijk maken. Zaden die
kiemen onmiddellijk na een brand hebben
dan een grotere kans om op te groeien tot
een volwassen individu.
Op Figuur 5 is inderdaad te zien dat het aan-
tal kiemplanten, en het aantal soorten dat
kiemde beduidend hoger was na een hitte-
behandeling.De temperatuur waarop de hit-

tebehandeling gebeurde was daarbij niet
belangrijk. De invloed van de hittebehande-
ling was bovendien enkel duidelijk voor de
zaadbank onder kalkgraslanden. Voor de
zaadbank onder bos waren er geen duidelij-
ke verschillen in zaaddensiteit of aantal soor-
ten na het verwarmen van de bodemstalen
in vergelijking met de controle.Dit komt ver-
moedelijk omdat de zaaddensiteit en het
aantal soorten in de zaadbank onder bos al
te klein is om duidelijke verschillen te kun-
nen zien.
Wat wel duidelijk opvalt, is dat het positieve
effect van een hittebehandeling veel groter
was voor de specifieke groep van kalkgras-
landsoorten dan voor alle soorten in de zaad-
bank samen. Dat betekent dat het vooral
zaden van kalkgraslandsoorten zullen zijn
waarvan de dormantie gebroken wordt door
een hittebehandeling. Maar ook hier weer

was het effect enkel duidelijk observeerbaar
voor de zaadbank onder kalkgrasland. Het
verhitten van de bodemstalen kan echter
ook leiden tot een overschatting van het
belang van de zaadbank. Het is immers niet
zeker dat die zaden waarvan de dormantie
gebroken wordt na de hittebehandeling ook
effectief gaan kiemen na een herstelbeheer
dat slechts bestaat uit het verwijderen van
de struik- of kruidlaag.Het zou nodig kunnen
zijn om het gebied af te branden voor de dor-
mantie van deze zaden gebroken wordt.
Anderzijds is het niet onmogelijk dat op zuid-
hellingen met kalksteenrots voldoende hoge
temperaturen bereikt worden in de bovenste
lagen van de bodem wanneer er geen vege-
tatie aanwezig is.
Een zaadbankstudie is een nuttig hulpmiddel
om prioriteitsgebieden af te bakenen voor
herstelbeheer. Er moet bij het interpreteren
van de resultaten echter ook rekening
gehouden worden met de beperkingen
ervan. De oppervlakte bodem waarvan sta-
len genomen worden is altijd maar een frac-
tie van de oppervlakte van het hele gebied
(100 stalen per site = 0,025 m2). Zaden zijn
bovendien dikwijls niet homogeen verspreid
over de hele oppervlakte, maar zijn ruimte-
lijk geaggregeerd. Dit betekent dat de kans
eerder klein is dat er zaden zullen aangetrof-
fen worden van soorten waarvan slechts een
kleine hoeveelheid zaden aanwezig.. Boven-
dien is er ook nog weinig geweten over de
kiemingsvereisten van veel soorten en is het

 Grasland  Struweel  Bos  

Duifkruid  16 0 3 
Echte gamander  16 13 0 
Geel walstro  32 20 3 
Geel zonneroosje  60 60 3 
Gevinde kortsteel  24 0 0 
Grote tijm  20 0 0 
Rolklaver  12 13 6 
Sint -Janskruid  312 227 74 
Wondklaver  12 13 0 

Tabel 1. Gemiddelde zaaddensiteit (aantal zaden per m2) van enkele veel voorkomende soorten op kalkgrasland in

de bodem onder grasland, struweel en bos.
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Figuur 5. Gemiddeld aantal kiemplanten, aantal kiemplanten van kalkgraslandsoorten, aantal soorten en aantal kalkgraslandsoorten die kiemden in per plot na verschillende

temperatuursbehandelingen. Het 95 % betrouwbaarheidsinterval is aangegeven.
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niet eenvoudig om tijdens het experiment
aan de kiemingsvereisten van alle soorten
tegelijk te voldoen.Uit deze studie bleek dui-
delijk dat er meer zaden van kalkgrasland-
soorten kiemden na een hittebehandeling.
Het is dus onvermijdelijk dat er bij een zaad-
bankstudie bepaalde soorten over het hoofd
gezien worden,omdat hun zaden voorkomen
op plaatsen waar geen stalen genomen zijn.
Daarnaast zullen er ook zaden in de bodem-
stalen aanwezig zijn die niet tot kieming
komen tijdens het experiment. Het kan dus
op basis van een zaadbankstudie niet uitge-
sloten worden dat er bepaalde soorten die
niet kiemden tijdens het experiment, zich
toch zullen vestigen vanuit de zaadbank na
herstelbeheer. In theorie is één kiemkrachtig
zaad van een bepaalde soort voldoende om
een nieuwe populatie te vestigen. Een studie
van de zaadbank kan echter wel een duide-

lijk inzicht geven in de densiteit van kiem-
krachtige zaden in het algemeen, en van
kiemkrachtige zaden van doelsoorten in het
bijzonder.
Een ander nadeel van een zaadbankstudie is
dat de staalname en het opvolgen van de kie-
ming arbeidsintensief en tijdrovend is.
Bovendien is een serre-infrastructuur nodig
om de zaden tot kieming te kunnen brengen.
Dit maakt dat het in de praktijk voor een
beheerder niet evident is om zaadbankana-
lyses uit te voeren. Een alternatief zou even-
tueel kunnen bestaan in het afplaggen, of
zelfs afbranden, van kleine proefvlakjes, en
dan op te volgen welke soorten zich er ves-
tigen, en in welke verhoudingen. Dit heeft als
voordeel dat het veel minder arbeidsinten-
sief is,dat er ook een grotere oppervlakte kan
bekeken worden, en dat kieming en vestiging
gebeuren onder de natuurlijke omstandighe-

den waaronder ook het herstel zal gebeuren.
Het nadeel van deze methode is wel dat bij
plaggen de zaden in de bovenste laag van de
bodem verloren gaan, en dat er geen duide-
lijk onderscheid kan gemaakt worden tussen
kiemplanten afkomstig van kiemkrachtig
zaad in de bodem en afkomstig van zaden die
op het proefvlak terecht zijn gekomen door
verbreiding. Bovendien zullen de proefvlak-
jes, zeker bij brandexperimenten, ruimtelijk
minder homogeen verspreid kunnen worden
over het terrein. Kieming vanuit de zaadbank
speelt een uiterst belangrijke rol in het
opbouwproces van de toekomstige planten-
gemeenschap. Daarom is een inschatting
van de zaaddichtheid en soortensamenstel-
ling van de zaadbank, op welke manier dan
ook, een essentiële stap voordat gefundeer-
de beslissingen rond herstelprioriteiten en
–maatregelen kunnen genomen worden.
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BOSSUYT B., HONNAY O. & VAN ASSCHE J. 2007. Use of seed banks in
the decision process concerning restoration management.
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Germination from viable seeds into the soil, the soil seed bank, con-
tributes to a large extent to the establishment of plant populations
on newly restored sites. Insight into the density and species diver-
sity of the seed bank is therefore a crucial step in the decision pro-
cess concerning priority sites for restoration management.We exe-
cuted a standard seed bank experiment to compare seed bank com-
position between overgrown calcareous grasslands and reference
grasslands. Seeds of typical calcareous grassland species had only a
small contribution to the soil seed bank, indicating that most calca-
reous grassland species do not produce long term persistent seeds.
The species richness and seed density of the seeds present in the
soil significantly decreased with time after the grassland manage-
ment was abandoned.This suggests that the probability of success-

ful restoration of calcareous grassland based on germination from
the soil seed bank strongly decreases after 15 years of abandon-
ment. Because the results of a seed bank experiment strongly
depend on whether the germination requirements of the different
occurring species are fulfilled, we tested with an experiment if the
number of germination seeds in the soil increases after a heat treat-
ment. Calcareous grassland species may be adapted to fire, so that
dormancy of their seeds may be broken by heat. Heating of the soil
samples up to 105°C resulted indeed in a higher number of seed-
lings, in particular seedlings of calcareous grassland species. Seed
bank experiments suffer from some shortcomings, such as a limited
sampling intensity and non optimal germination conditions,and can
hence not be used to predict the probability of the future occurren-
ce of a particular target species. However, they provide a general
insight on densities and species composition of viable seeds in the
soil, which is useful to predict the probability of successful ecologi-
cal restoration.
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