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Inleiding
Het begripvegetatiewordt verschillend gehanteerd. Invelegevallen wordt hetin
dealgemenezinvanbegroeiinggebruikt. Danvallenonderhetbegripvegetatiealle
plaatsen waar planten groeien, dus bossen, land- en tuinbouwgewassen, grasland
enz. In de vegetatiekunde ishet begrip vrij eenduidig geformuleerd. Hier verstaat
menondervegetatiedeopeenbepaaldeplaatsgroeiendeplanten,bestaande uitéén
ofmeersoorten, waarvan decombinatie,verhoudingenruimtelijke rangschikking
in afhankelijkheid van de groeiomstandigheden en de onderlinge concurrentie en
aanpassing, zijn ontstaan.
Uit veel veldonderzoek is gebleken dat er vegetatietypen, plantengemeenschappen, of hoe men ze ook wil noemen, zijn te onderscheiden. Dit is gebleken
zowel door het maken van een analyse van de floristische samenstelling na een
methodevanselectievanhetopname-areaal,alsdooreenaselectewijzevanbemonsteringvialijnen oftransecten(Westhoff &Den Held, 1975;DeVriesetal., 1954).
Naast de analyse van de vegetatie is in diverse onderzoeken ook de betrokken
standplaats (groeiplaats) opeenaantalabiotischefactoren geanalyseerd (Kruijneet
al., 1967). Hierbij werd een duidelijk verband gevonden tussen de floristische
samenstelling en degeanalyseerde abiotische factoren.
Gewapendmetdezekennisishetdaardoormogelijkgewordenaandehandvande
floristische samenstelling van devegetatie eenschatting tegeven van de abiotische
groeifactoren, zomenwildemilieuomstandigheden vanbepaaldeterreinen. Brengt
mendealdusgedefinieerde vegetatietypen opeentopografische kaart, dan kanhet
ruimtelijk patroonvanéénofmeerfactoren vanhetabiotischemilieuhieruit afgeleid
worden (De Boer, 1956).
Geziendebelangrijke waarden diedevegetatie(insommigegevallen begroeiing)
voor defauna heeft, ten deleals voedsel,ten delealsverblijfplaats (biotoop), geeft
een vegetatiekaart tevens inzicht in de mogelijkheden voor diersoorten. Uiteraard
verondersteltditwelkennisoverderelatietussenvegetatieenfauna(Sikkema,1973;
Slob, 1975).
Uithetbovenstaande isteconcluderendat devegetatiekaart ookeen belangrijke
bijdrage kanleverenaan delandschapsecologie vaneengebied (De Boer, 1965)en
ook gebruikt kan worden voor de formulering van de belevingswaarde van het
landschap.
198

Vegetatie-indeling enmilieuïndicatie
Wanneer deabiotischefactoren van het milieu sterk uiteenlopen zullen er inde
regel grotere verschillen in de samenstelling van de vegetatie zijn dan bij minder
uiteenlopende verschillen. Groteverschillen invegetatietypen kunnen ook ontstaan
doorverschilleningebruikdoormensendier,ofverschilleninbeheerdoordemens.
Infeite zijn dit dus biotischefactoren, dievan invloed zijn op devegetatie.
De in structuur en floristische samenstelling meest uiteenlopende terrestrische
vegetatietypenzijntedankenaanditverschilingebruik.Zoalsdebossen,dietendele
zijn geplant, maar waarin ook de ondergroei nog veel overeenkomst vertoont met
dievan devroegerevannature ontstane bossen. Waar door branden, beweidenen
maaien van de vroegere bosvegetatie graslanden zijn ontstaan hebben wemeteen
heelander vegetatietypevandoen. Hierhebben wealleentemaken meteen kruidlaag,terwijlindebossenoverhetalgemeendrievegetatielagenvoorkomen, namelijk
kruiden, struiken en bomen.
Door verschil in abiotische factoren, zoals grondwaterstand, zuurgraad van de
grond, natuurlijke verschillen in plantevoedende stoffen en in geringere mate de
textuur enstructuur vandegrond, ontstonden duidelijke verschillen in floristische
samenstelling van deze graslanden (zie ook het hoofdstuk van Brouwer; DeVries,
1948). Daarnaast had het gebruik als weiland of als hooiland grote invloed opde
floristische samenstelling.
Daarditgebruikvanhetgrasland invelegebiedenvanNederlandeeuwenlangop
dezelfde plaats hetzelfde was,ontstond een relatief stabiele vegetatie. Het hooi dat
gewonnenwerdvanhetvervandebedrijfsgebouwen gelegengrasland,werdopstal
opgevoerd. Verreweg het grootste deel van de plantevoedingsstoffen kwam in de
mestterecht. Metdezemestwerdhetweiland dichtbijhuisbemestenopgemengde
bedrijven het akkerland.
Erontstond duseenstroomvanmineralendiezichvanhetverafgelegen grasland
verplaatste naar het dichtbijgelegen grasland. Hierdoor verschraalde het hooiland
steedsverderenontstonden zogenaamdeblauwgraslanden, vegetatiekundig 'Molinietum' genoemd. Hier kwamen zeer veel plantesoorten voor (tot in sommige
gevallen 120soorten)enoverheerstenMoliniacaeruleaenCarexpanicea. Laatstgenoemde soort gaf door zijn blauwachtig blad, te zamen met een aantal paars-en
blauwbloeiende kruiden, denaam blauwgrasland (De Vries, 1926).
Dichter bij huis werd door de ophoping van plantevoedende stoffen en het
conserverend beheer van altijd beweiden, een heel ander type graslandvegetatie
gevormd. Hier overheerste Lolium perenne met Poa-soorten. Deze graslanden
hadden een frisse groene kleur. Tussen beide typen had men allerlei overgangen.
Hierdoor ontstond indeveenweide-gebieden debekendezoneringdieinwatafgezwaktevormaanheteindvandeveertigerjarenvandezeeeuwnogopgrote schaal
waswaar te nemen.
Devegetatietypenvanbossen,heidenengraslandenhaddendusdanige duidelijke
verschillen in floristische samenstelling, dat ze ieder hun eigen combinaties van
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kensoorten hadden (Westhoff &Den Held, 1975).
Demenshad door zijn wijzevangebruik enbeheer diversiteit aan het abiotische
milieutoegevoegd.Doordathetgebruikinbepaaldegebiedenzichmoestaanpassen
aan van nature bestaande verschillen werden deze verschillen vaak versterkt. Een
voorbeeld is het verschil in hoogteligging ten opzichte van het grondwater. De
akkerswerdenopdehogeregrondengelegdendegraslandenopdelageregronden.
In het huidige cultuurlandschap zijn deverschillen aan het vervagen. De tegenstelling in het gehalte aan plantevoedende stoffen, die door verschillen in gebruik
waren ontstaan, zijn door import van voedingsstoffen bijna overal weer geëgaliseerd.Maarnuishetheleabiotischemilieuopeenhogerniveauvan voedingsstoffen
gebracht. Bovendien isbijvoorbeeld bijgrasland hetgebruik van allepercelenveel
uniformer geworden, namelijk afwisselend weidenenmaaien. Hierdoor kunnende
verschillen die van nature bestonden, zoals verschillen in vochtvoorziening en
textuur van de grond, zich ook veel minder uiten in verschillen in floristische
samenstelling van devegetatie.
Een zelfde uiteenzetting zouden wekunnen geven voor de verandering van de
vegetatie op bermen en in sloten.
Vegetatie-indeling inhethuidige cultuurlandschap
Wilmenopditmomentinhetcultuurlandschapeenvegetatie-indelingmakendie
iets omtrent milieuverschillen zegt,dan kan meninvelegevallen niet meergebruik
makenvanalleenverschillenincombinatiesvanplantesoorten;hetaantalsoortenis
daarvoor tekleingeworden. Alleendieplantesoorten welkehetruimeaanbod aan
plantevoedende stoffen omzetten in hogere groeisnelheid konden zich handhaven.
De andere soorten verdwenen in de meeste gevallen door gebrek aan licht in de
gesloten welige begroeiingen (Kruijne, 1964). Het blijkt echter dat de mate van
bezetting in de vegetatie van de nu nóg voorkomende plantesoorten samenhang
vertoont met deinvloed dieeengroeifactor op destandplaats uitoefent.
Om dit vast te stellen is men langs twee methoden te werk gegaan. Bij de ene
methode gaat mennainwelkemateplantesoorten invegetaties,dusin afhankelijkheid van de groeiomstandigheden en de onderlinge concurrentie en aanpassing,
meer dan statistisch toevallig, samen voorkomen. Deze methode wordt ook wel
clusteranalyse genoemd, omdat men wiskundig gesproken clusters van plantesoorten krijgt. Met enige ecologische kennis van enkele soorten kan men dan
veronderstellen welke groeiomstandigheden bij deze cluster horen. Doordat deze
clusters meerdimensionaal zijn, kan men ook voorspellen welke groeiomstandigheden veroorzaken dat eencluster op een bepaalde plaats ten opzichtevan het
assenstelsel in een grafische voorstelling terecht komt (De Vries et al., 1954; De
Lange, 1972).
Eenandere methodeis,door opeengrootaantalplaatsen eenvegetatieanalysete
maken en tevens diverse groeiomstandigheden te analyseren, zoals bodemvochtvoorziening,fosfaat- enkaligehalteenpHvandegrond.Kruijneetal.(1967)hebben
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ditgedaanbij 1577graslandenwaarin453plantesoortenwerdenaangetroffen. Ditis
geanalyseerd aan de hand van botanische monsters en analyses, waarbij men de
frequentiepercentages per soort op de proefvlakten vaststelde. Daarna zijn de
waargenomen groeifactoren geclassificeerd, zodat bijvoorbeeld een aantal fosfaatklassenengebruiksklassenwerdenverkregen.Vervolgensishetrelatievefrequentiepercentage berekend, betrokken op het gemiddelde voorkomen per groeifactor,
zodat ook minder voorkomende soorten genormaliseerd werden. Zodoende kreeg
men van alle soorten een vergelijkbaar overzicht van de hoogte van het relatieve
frequentiepercentage perklassevandediversegroeifactoren. Ditgeeft dusdekans
aan ofmeneensoort bijvoorbeeld inmeerdereofminderemate opnatte,vochtige,
matigdrogeofdrogestandplaatsen kanaantreffen. Dooreenbepaalde rekenwijze
toetepassen,waarbij rekeninggehouden werd metdematewaarin de plantesoort
voorkomt, werd per plantesoort en standplaatsfactor een indicatiegetal berekend.
Hierdoor kan, nadat van een vegetatie een analyse gemaakt isen men per plantesoort de bijbehorende indicatiegetallen vermenigvuldigt met het percentage waarmededesoortindeanalysevoorkomt,deindicatiewaardevandevegetatieberekend
worden voor deverschillende standplaatsfactoren.
Maar men moet er rekening mee houden dat een plantesoort over een zekere
breedte vandegroeifactorklassen verspreid voorkomt eninhetgunstigstegevalin
zijngemiddeldematevanvoorkomen eentopbijeenbepaaldeklasseheeft (Kruijne
etal., 1967).
Een andere doch minder overzichtelijke methode voor het toekennen van een
indicatorwaardeaanplantesoortenvoormilieufactoren is,uitallerleiwaarnemingen
(helaasnietaltijdgoedvergelijkbare) kennisteverzamelenoverhetvoorkomenvan
plantesoortenendanaandehanddaarvandemilieufactoreenindicatiewaardetoete
kennen (Ellenberg, 1979;Londo, 1975).
Met deze voorkennis, gecombineerd met vegetatieanalyses van de nu voorkomende begroeiingen, hebben we groepen van zogenaamde indicatorsoorten opgesteld. Dezezeggen iets overeen complex van groeifactoren, of een afzonderlijke
groeifactor (De Boer, 1956). Naarmate een dergelijke groep met een hoger
bezettingspercentage voorkomt, duidt dit op een sterke invloed van bepaalde
groeiomstandigheden.
Voor de volgende groeifactoren en beheershandelingen onderscheiden we
groepenvanplantesoorten diedezeindiceren:deeutrofiëringsgraad, devochtvoórzieningstoestand, dewijzevangebruik, zoalsbeweidenenmaaienvangrasland,en
bij wegbermen en sloten de mate van mechanische verstoring (De Boer&Ferrari,
1956).
Vochtvoorzieningsklassen
Zoonderscheidenwe,gebaseerd opdegenoemdeonderzoekingeneneigenonderzoek,groepenvanindicatorenvoordewaterhuishouding vandebodem,dievochtof droogte-indicatoren genoemd worden. De mate van voorkomen van eenderge201

lijke indicatorengroep wordt in een klasse van bezettingspercentage uitgedrukt.
Aangezien de samenhang met verschillende grondwatercurven afgezet in de tijd
afhankelijk isvan o.a. detextuur enhet organische-stofgehalte vandegrond, isde
indicatienietzondermeeruittedrukkeningrondwatertrappen(DeBoer&Ferrari,
1956).
Opdeuitdevegetatieafgeleidde kaartbetreffende devochtvoorzieningkomende
klassenvoor,dieeenmatevanvochtvoorziening uitdrukken. Indelegenda vinden
wetermen als nat, vochtig,iets droog enz.voor de klassen.
Uit studies over de samenhang van de uit de vegetatie afgeleide vochtvoorzieningskaartenbijvoorbeeld eengrondwatertrappenkaart blijkterperbodemtypeeen
bevredigende samenhang te zijn. Toch zijn er altijd afwijkingen, zowel naar de
nattere als naar de drogere kant. Bij nader onderzoek blijkt dit verschillende
oorzaken te hebben. Dat kan komen door het methodologische verschil tussen
vegetatie-enbodemkartering. Bijdebodemkartering ismen bijhet bepalen vande
grenstussenkaartvlakkendietotuiteenlopendebodemtypenbehoreninsterkemate
afhankelijk vandedichtheidvanhetboorpuntennet. Uiteraardwordtdaarbij rekeninggehoudenmetdeuiteindelijkeschaalvandebodemkaart. Daarnaastmaaktmen
gebruik van bijvoorbeeld kleine hoogteverschillen in het terrein. Men kan echter
nooit zo nauwkeurig werken als bij het waarnemen van verschillen in floristische
samenstelling, waarmee degrenzen van een vegetatiekaart worden bepaald. Deze
zijndirectinhetterreinvasttestellen.Hoewelhieruiteraard ookhetgegevenspeelt,
dat in het veld niet altijd scherpe grenzen bestaan tussen verschillen in floristische
samenstelling, dus ook niet tussen de daaruit af te leiden vegetatie-eenheden. Dit
speelt zeker een rol bij de indicatie die de vegetatie omtrent de vochtvoorziening
geeft. Toch kan bijvoorbeeld bij grasland in sommige gevallen de perceelgrens
samenvallen metvegetatievochtklassen. Deoorzaak kandanverschillen inbegreppelingen onderbemaling zijn (Kop, 1965).
Naast hetverschiltussendegrondwaterklassen endevegetatievochtklassen door
de hierbovengenoemde oorzaken, zijn er ook nogandere oorzaken achteraf inhet
terrein vast te stellen. Een slechte doorlatendheid boven in het bodemprofiel en
dunnelaagjes metgoedvochthoudend materiaal kunnen een oorzaak hiervan zijn.
In al deze gevallen reageert de floristische samenstelling daar duidelijk op, in
afwijking van de grondwaterstandsklassen.
Ook komt het voor, dat men een mengsel van vocht- en droogte-indicatoren
aantreft bijvoorbeeld bijeenbodemprofiel waaroprelatiefgeringediepteondoorlatend materiaal, als keileem of tertiaire kleivoorkomt. In regenrijke perioden isde
grond hier zeer nat, maar bij langere tijd van droogte is de grond hier ook gauw
uitgedroogd.Eenenanderhangteveneensafvandehellingvanhetoppervlakvande
ondoorlatende laag ten opzichte van dehellingvan het maaiveld.
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Eutrofiëringsklassen
Wezijnopdevochtvoorzieningsklassen watdieperingegaanomhetprincipevan
de vegetatie als indicatie van een milieufactor te schetsen. Hetzelfde principe is
gebruikt vooreenuitdevegetatieafgeleide indelingvoor dematevan eutrofiëring.
Voor grasland spreken we hier meestal van cultuurdrukklassen, omdat hier de
intensiteit van beweiden en het aantal malen maaien toeneemt in de mate waarin
bemest wordt. Bemesting bepaalt hierbij de eutrofiëringsgraad.
Behalve dat bij toenemende eutrofiëring van bijvoorbeeld wegbermen, slootkanten enwater in de sloten envergroting van decultuurdruk op grasland andere
plantenindicatorenvoorkomenofdebezettingmetdezeplantenindicatoren varieert,
neemt in het algemeen ook het totaal aantal plantesoorten af.
Deoverigegroeifactoren
Op de andere factoren die de groeiplaats beïnvloeden en die door de vegetatie
worden geïndiceerd, gaan wij hier niet nader in. Het zijn verschijnselen alshet vrij
regelmatig openleggen van wegbermen voordeaanlegvan kabelsenleidingen,het
intensiefverwijderen vanwatervegetatiesenhetbeschadigenvandegrasmatdoorte
diepuitmaaien ofdoorverbranding metbijvoorbeeld gier. Bijgeëutrofieerde grond
gaat dit inhetlaatste gevalgepaard methetbinnendringen van soorten alskweekgras, ridder- en krulzuring.
Bij de vegetatiekarteringen worden ook afgeleide kaarten gemaakt, die deze
verstoringen van devegetatie aanduiden (Anonymus, 1982).
Besluit
Doordealdusonderscheidevegetatietypenopkaarttebrengenishetmogelijkom
bijvoorbeeld eengoed inzichtteverkrijgen vanhetpatroon vanvochtgradiëntenen
eutrofiëringsklassen.
De naast deindicatorsoorten voorkomende plantesoorten gevenvaak nogenig
inzicht overdevroegerevegetatieterplaatse.Ookgeeft devegetatiekaart door zijn
totaledekkingvaneengebied,inclusiefdemeernatuurlijke vegetatieslangspercelen
en sloten en van wegbermen, een indruk van de vroeger aanwezige vegetaties.
Daardoor is uit een vegetatiekaart van dit moment inzicht te verkrijgen over de
opgetreden milieuveranderingen.
Uit vegetatieonderzoek van 30tot 50jaar geleden bestaat er een globale kennis
over de toen voorkomende vegetatie-eenheden en hun ruimtelijke verspreiding.
Doordat nu in diverse gebieden inverband met het opstellen van landinrichtingsplannen of bestemmingsplannen o.a. door het CABO vegetatiekaarten worden
vervaardigd,kanmeningrotelijneneveneensietszeggenoverdemilieuveranderingen die plaatsvonden indeafgelopen 30tot 50jaar.
Verder kan men ook iets afleiden uit het ruimtelijk patroon dat de vegetatie203

kaart te zien geeft, namelijk welke milieuveranderingen nog in dçlen van het gebied
te verwachten zijn bij onveranderd beleid.
Gelijktijdig metdeuitvoeringvandevolledigeterreindekkende vegetatiekartering
worden ook voor het gebied de groeiplaats van zeldzamere planten aangegeven.
Hierdoor krijgt men extra informatie over opgetreden milieuveranderingen. Vaak
zijn deze soorten de laatste resten van vroeger nog volledig aanwezige vegetatieeenheden, maar nu niet meer gebonden aan vervangende vegetatie-eenheden in het
geëtrofiëerde cultuurlandschap.
Ook geeft de vegetatiekaart informatie over de plaatsen in een gebied waar men
nog de meeste kansen maakt om met een doelgericht milieubeheer de vroegere
plantengezelschappen weer terug te krijgen. Uit onderzoek in proefvakken isgebleken, dat dit afhankelijk van de standplaats korter of langer duurt. Zo verloopt de
restauratie bij droge kalkrijke of zure gronden sneller dan bij vochtige gronden,
zeker als men naar plantengezelschappen streeft met meer oligotrofe omstandigheden (Oomes & Mooi, 1981).
Deconclusie is,dat met behulpvanvegetatiekarteringen milieuveranderingen zijn
tetraceren. Bijéénmalige karteringisditalmogelijk, docheenherhaalde karteringis
natuurlijk beter.(Ziedaarvoor ookdebijdragen van Van Dobben en Van Clausman
& Den Held in het themanummer 'Karteren, monitoring, voorspellen' van de
W.L.O. Mededelingen 1982).
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