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St 
Model van een Waddeneiland 

Hoofdcomponenten 

1. Eiland kop 

2. Duinboog complex 

3. Washover complex 

4. Eiland staart 

5. Strand en vooroever 
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Groenknolorchissen in de valleien bij de 

Hors Texel 

Van der Craats 2013 



Groenknolorchissen in de valleien bij de Hors Texel 

aantal per m2  

• Populatie ontwikkelt zich optimaal na 10-15 jaar  
• Na ca. 20 jaar is het voorbij,vooral door verzuring en een sterke 

opbouw van organische stof. 

Van der Craats 2013 



Bodem verzuring en accumulatie 
van organische stof  
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Uit: Grootjans et al. 2014 



Accumulatie van organische stof 

• De snelheid van organische stof opbouw 
verschilt sterk tussen en zelfs binnen valleien. 

Shahrudin 2014 



Gedomineerd door Kruipwilg, Berk of Riet 
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= Wales: Jones et al. 2008 

= NL: Shahrudin et al in press 

Accumulatie van organische stof 
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Isolijnen van grondwaterstand rondom de Hors 
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Model resultaten van verandering 
in het volume zoet grondwater 
(zoetwaterbel) in relatie tot 
zeespiegelrijzing (1m), zonder 
zandsuppletie = Scenario B.  

Ontwikkeling zoetwaterbel van Zuid Texel 
bij zeespiegelstijging en bij zandsuppletie 

Scenario A = Huidige situatie 

Model resultaten van verandering in 
grondwater volume bij een 
zeespiegelstijging (1m) met 
zandsuppletie (uitbreiding kustlijn 
800m) = Scenario C 

Afstand tot huidige kustlijn 

Uit: Stuyfzand et al 2014 



Waar komen Groenknolorchissen 
vandaan? 

Uit: Oostermeijer 2014 



Ontwikkeling populaties van de 
Groenknolorchis in een reeks van valleien 

Uit: Grootjans et al. 2014 



De rol van lokaal beheer voor de bezettingsgraad van de gehele 
metapopulatie van de Waddeneilanden. De rode en gele lijn 
komen overeen met een zeer korte levensduur van individuele 
populaties, die vaak samengaat met niet-beheerde valleien. De 
blauwe lijnen corresponderen met een door maaibeheer of 
afplaggen verlengde levensduur van populaties. 

Model voor meta-populatie ontwikkeling 

Uit: Grootjans et al. 2014 



Borkum Duitsland 



• Wash-over systemen (Dynamisch kustbeheer) kan 
een voedselarm milieu lang in stand houden 

• Groenknolorchis populaties kunnen stabiel zijn in 
een wash-over systeem die gedeeltelijk door 
grondwater gevoed wordt 

• Binnen zo’n systeem moeten populaties kunnen 
‘verhuizen’ 

• Beheer blijft noodzakelijk om lokaal uitsterven 
van populaties te voorkomen 

Conclusies 


