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I. I N L E I D I N G

De vorming van het jonge duinlandschap, dat zich langs onze kust uitstrekt,
nam waarschijnlijk omstreeks de 9e eeuw haar aanvang. De morfologie der
duinen wijst eT?p, dat zij sinds hun ontstaan aan krachtige verstuivingen
onderworpen zqn geweest. Talloze berichten uit oude geschriften bevestigen
dit (vgl. Boerboom 1958). Door het beplanten der duinen met helm en
andere gewassen heeft men sedert eeuwen getracht de verstuivingen te beteugelen. Tijdelijke successen wisselden af met perioden waarin men zich
opnieuw voor een schier hopeloze taak geplaatst zag. Op sommige plaatsen
heeft het tot ver in de 19e eeuw geduurd, eer men de verstuivingen in hoofdzaak meester was. Hoewel over het algemeen sprake is van een zekere consolidering van het duinoppervlak, treden secondaire verstuivingen van beperkte omvang nog regelmatig op. Het duinlandschap is derhalve gekenmerkt door een sterk dynamisch karakter en door jonge tot zeer jonge bodems (fig. l).
Planten spelen een actieve rol bij de vastlegging van het stuivende of tot
rust gekomen zand. Afhankelijk van de intensiteit waarmee het zand opstuift ontwikkelt zich een begroeiing, in hoofdzaak gevormd door helm, door
verschillende andere, minder forse duingrassen of door bepaalde mossen en
korstmossen. Alleen bij zeer krachtige verstuivingen zal een plantendek geheel ontbreken. Door de vegetatie wordt humus in de bodem gebracht,
waarmee ontkalking van het oorspronkelijk meestal kalkrijke materiaal gepaard gaat. Het maakt daarbij in principe verschil of men te doen heeft
met een uitgestoven bodem, die pas begroeid geraakte na het tot rust komen
l) Destijds Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhoaeschool.
Ret aan +t onderzqek verbonden veldwerk werd verricht in samenwerking met Ir. A.
Coops, destgds op basis der Marshall-gelden verbonden aan genoemd laboratorium. V?or
het analyseren der grondmonsters werden fondsen ter beschikking gesteld door de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage.

van het bodemoppervlak en die dus op enige diepte geen of nagenoeg geen
humus hoeft te bevatten, of met een opgestoven bodem die ook reeds een
plantenkleed droeg tijdens de verstuiving en derhalve een zwak humeus
profiel zal vertonen. Korte perioden van stilstand in de zandsedimentatie
manifesteren zich in het profiel als donkere bandjes.
Wijzigt het bodemniveau zich gedurende langere tijd niet of weinig, dan
zal dit zekere veranderingen in het plantenkleed meebrengen, die over het
algemeen tot een grotere sluitingsgraad van de vegetatie leiden. De door de
planten gevormde en in de bodem vastgelegde humus blijft nu in hoofdzaak geconcentreerd in de bovenste horizont, die, afhankelijk van de duur
waarover de processen zich afspelen en de aard van de begroeiing, een dikte
bereikt van één of enkele tot ca. 15 centimeter. Deze bruingrijze, humeuze
en aan uitloging onderhevige horizont gaat als regel geleidelijk via een
lichtgrijze, zwak humushoudende horizont over in het witte tot geelwitte
duinzand. Ten N. van Bergen (N.-H.) is het moedermateriaal zeer kalkarm,
ten Z. van dit dorp kalkrijk (meestal ca. 3-10% CaCO,).
Hiermede zijn de voornaamste factoren aangeduid, waarop de bodemkundige verschillen in droge duingronden berusten, t.w. het oorspronkelijk
kalkgehalte van het duinzand, de mate van ontkalking onder invloed van
neerslag en vegetatie en'de dikte en het humusgehalte van de A-horizont(en).
Daarnaast spelen uiteraard andere factoren een rol, doch veelal zijn deze
gekoppeld aan de voorgaande.
Waar de bodem onder invloed van het grondwater staat, treden gleyverschijnselen op. Sedert ca. 314 eeuw is het freatisch niveau in de duinen
van het Hollandse vasteland echter sterk gedaald. De gley, die men hier
soms in de bodem van duinpannen aantreft, is dan ook als regel van fossiele
aard.
De betrekkelijke uniformiteit der duingronden en anderzijds hun geringe
landbouwkundige betekenis hebben ertoe geleid dat zij bij veldbodemkundigen geringe belangstelling genoten. Van der Meer (1952) en De Roo
(1953), in wier karteringsgebieden uitgestrekte duinterreinen voorkomen,
geven er slechts een summiere beschrijving van (,,droge woeste duinzanden"). Een meer gedetailleerde studie van duinbodems, gebaseerd op chemische analysen van grondmonsters, vindt men in enige vegetatiekundige
publikaties (Westhoff 1947, Salisbury 1952). Over het algemeen werd door
deze auteurs een duidelijke correlatie tussen de bodemkundige en vegetatiekundige eigenschappen waargenomen. Dat een dergelijke correlatie niet in
alle gevallen a ~ r i o r ibehoeft te bestaan werd o.a. reeds betoogd door
Westvhoff (1955) en Zonneveld (1959).
In het kader van het zg. Meijendel-onderzoek (zie Schierbeek 1925,
Kuenen 1954 en Boerboom 1958) werd in 1955 door het Laboratorium voor
Plantensystematiek en -geografie der Landbouwhogeschool een gecombineerde vegetatiekundig-bodemkundige studie ter hand genomen in het wingebied van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Het bodemkundige
deel van dit onderzoek werd - behoudens enkele latere aanvullende waarnemingen - in 1956 afgesloten. Het vegetatiekundige onderzoek, dat reeds
enkele jaren eerder begonnen was, is tot op heden voortgezet. In dit artikel
zullen de voornaamste resultaten van het bodemonderzoek behandeld worden.

2. TERREINSCHETS

Het onderzochte gebied omvat het gedeelte van het jonge duinlandschap gelegen tussen het Wassenaarse Slag en de stedelijke bebouwing van Scheveningen en 's-Gravenhage. Ter weerszijden vindt het zijn begrenzing in
strand en binnenduinrand. Het strekt zich, gemeten langs het strand, uit
over een lengte van 7 km (strandpalen 92-99). De grootste breedte wordt
bereikt bij Wassenaar (3250 m) ; bij Scheveningen zijn de duinen echter
niet veel smaller, b.v. ter hoogte van de Haagse watertoren 2600 m.
Het gebied is in exploitatie ten behoeve van de drinkwatervoorziening
van 's-Gravenhage en omstreken en wordt - met uitzondering van enkele
terreingedéelten - beheerd door de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage.
Sinds 1955 wordt dit gebied in verband met de waterwinning kunstmatig
met rivierwater geïnfiltreerd (Gurck 1948).
Voor een goed begrip van hetgeen volgt is het gewenst enige aandacht
te schenken aan de natuurlijke gesteldheid van het terrein. Uitvoeriger beschouwingen over de geomorfologie en het optreden der voornaamste
plantengemeenschappen vindt men bij Vanhouten (1939) en in enkele
vroegere publikaties van mijn hand (1957, 1960).
Staande op het strand ziet men de eerste duinreeks als een steile ononderbroken wal, die als een gesloten front het duingebied afgrenst. De top van
deze duinketen vertoont een golvende contour en bereikt hoogten tot 23 m.
Deze klifvorm is een gevolg van de afslagwaaraan de zeereep bij noordwester
stormen onderhevig is. Het afgekalfde zand, aan de duinvoet achtergelaten,
wordt op een later tijdstip opnieuw door de wind tegen de duinhelling opgestoven, waar het door de daar aangeplante helm wordt vastgelegd. Zo handhaaft zich door toedoen van de mens een toestand van betrekkelijk evenwicht.
De top van de zeereep bezit een onregelmatig reliëf. De afzetting van
zand, afkomstig van de zeewaartse helling in de duinvoet, blijft in hoofdzaak
tot een smalle zone direct achter de eerste kam beperkt. I n deze strook bezit de hier van nature groeiende helm een opmerkelijk grotere vitaliteit
dan op de buitenhelling van de zeereep. Hetzelfde geldt voor de enkele
andere soorten die deel uitmaken van deze begroeiing, de helmgemeenschap
(Ebmus arenarius-Ammophila arenaria-associatie). Tussen de strandpalen 93 en
95 treft men vóór deze zeereep een jongere, minder hoge duinlreten aan, die
daar waarschijnlijk omstreeks 1900 ontstond. Langs de duinvoet sluiten
beide zeerepen bij elkaar aan, zodat gezien van het strand af de jonge vorming zich slechts door de geringere hoogte onderscheidt. In de ondiepe,
langgerekte terreininzinking, die beide zeerepen onderling scheidt, heeft
zich in de windschaduw van de eerste kam de laatste decennia een dicht duindoorn-vlier-struweel ontwikkeld (Hippophaë rhamnoides-Sambucus nigra-ass.).
Onder de struiken komt het aanstuivende zand tot rust, zodat - evenals
binnen de helmgemeenschap - een voortdurende ophoging van de bodem
plaatsheeft. Aan de vegetatie openbaart zich dit door het ontbreken van
een kruidenbegroeiing onder de vlieren.
De basisbreedte van de zeereep kan men op ca. 200 m stellen. Achter de
zeereep, en op de meeste plaatsen scherp ervan te onderscheiden, strekt zich
een markant duinlandschap uit. Het is niet steeds gemakkelijk er een
structuur in te onderkennen. Langgerekte boogduinstelsels liggen tegen en
deels over elkaar heen, terwijl later gevormde windkuilen het beeld veelal
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verdoezelen. In een gordel ca. 300-1000 m uit de duinvoet trekken enige
hoge, nagenoeg W.-O. gerichte duinketens de aandacht. Zij wisselen af met
relatief uitgestrekte en lage dellen. De noordhellingen in deze zone dragen
dichte begroeiingen, rijk aan kruiden en mossen, waarin o.a. de kruisbladgentiaan een karakteristiek element vormt (wondklaver-nachtsilene-gemeenschap, Anthyllis vulneraria-Silene nutans-ass.). In latere ontwikkelingsstadia geraken kruipwilg en liguster tot dominantie. De open begroeiing
der zuidhellingen vormt hiermee een scherpe tegenstelling. Het witte zand
treedt daar overal te voorschijn in het ijle plantendek, dat bepaald wordt
door mossen, Icorstmossen en enkele duingrassen en kleine éénjarige soorten
(duinsterretjesgemeenschap, Erodium glutinosum-Phleum arenarium-ass.). De
duindoorn vormt op de zuidhellingen struwelen.
De dellen in deze gordel werden voorheen overwegend ingenomen door
een kleurrijk duingrasland met veel schapegras, tijm, rolklaver en echt
walstro (paardebloem-walstro-gemeenschap, Taraxacum obliquum-Galium
oerum-ass.). Sinds de kunstmatige bevloeiing van de Wassenaarse duinen
zijn deze begroeiingen vrijwel geheel verloren gegaan.
Landinwaarts gaande neemt allengs het aandeel der struwelen toe, terwijl zij aan hoogte winnen en het struikensortiment groter wordt. Afgezien
van het nabij de watertoren gelegen Koningsbos - een dennenaanplant
uit de tweede helft van de vorige eeuw - vindt men de eerste duinbossen op
ca. 1400 m uit de duinvoet. Het zijn grote groepen zwarte populieren, voorkomend op enige hoge en brede duincomplexen. Daarop sluit de zone aan
waarin Meijendel, Kijfhoek en Bierlap liggen - grote valleien, die vanouds
met berkenbos bedekt waren.
Op een deel van deze terreinen is in de vorige eeuw landbouw bedreven.
De eerste ontginningen hadden plaats in Meijendel en dateren van 1829.
Door de zeer wisselvallige grondwaterstanden - dan had men met wateroverlast te maken, dan klaagde men over droogte -, door de schade die men
van de konijnen ondervond en door de onvoldoende hoeveelheden beschikbare mest kon men deze cultuur slechts met grote moeite in stand houden.
De grootste uitbreiding bereikten de ontginningen omstreeks 1840-1845,
toen ook vrijwel de gehele Bierlap en een deel van de Kijfhoek in cultuur
waren. Daarna werden geleidelijk weer terreinen prijsgegeven en geraakten
de woningen, op verschillende plaatsen in het duin gezet, verlaten. Aan de
laatste nog in gebruik zijnde ontginningen werd de genadeslag toegebracht
omstreeks 1885, toen de verlaging van de grondwaterspiegel als gevolg van de
drinkwaterwinning zich ook in dit duingedeelte deed gevoelen. Het berkenbos breidde zich spontaan uit over de verlaten terreinen. Op enkele plaatsen
vestigde zich echter ratelpopulier of duindoorn of behield het terrein een
open karakter (zie Boerboom 1958 en Boerboom en Coops 1959).
De valleien Meijendel, Kijfhoek en Bierlap worden aan de landwaartse
zijde begrensd door enige matig hoge duinen, waarop een brede' langzaam
in hoogte toenemende, ongeveer parallel aan de kust lopende duinrug aansluit. Op deze rug, die tot 30 m reikt, bevindt zich de Wassenaarse watertoren. Met een steile helling naar het achtergelegen lage land sluit deze
duinrug het jonge duinlandschap af. Vanhouten veronderstelt dat dit duin
ontstond door gelijktijdige landwaartse verplaatsing van grote massa's zand,
waarbij plantengroei eerst optrad nadat het duin zijn huidige plaats had ingenomen.
spreekt van een waaiduinrug. In deze het verst van het strand
gelegen gordel treden verspreide groepjes eiken veelvuldig OP. Ook de
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grauwe abeel is algemeen. Bijzonder kenmerkend is het grijze korstmossendek, bij droogte krakend onder de voet, dat vele hellingen, toppen en dalen
bedekt. Hogere planten (fanerogamen) spelen een vrij ondergeschikte rol,
hoewel enkele duingrassen nog regelmatig voorkomen, zoals de soort waarnaar de gemeenschap genoemd werd : buntgras (duinbuntgrasgemeenschap, Viola canina-Corynephorus canescens-ass.)

.

3. O P Z E T VAN HET O N D E R Z O E K

Doel van dit onderzoek was de betrekkingen na te gaan tussen de bodemgesteldheid en de plantengemeenschappen van de Wassenaarse duinen.
Toen in 1955 met het bodemkundige gedeelte een aanvang werd gemaakt,
was het vegetatieonderzoek reeds enigejaren op gang en bestond er een overzicht van de in dit gebied voorkomende plantengemeenschappen. In verband hiermee vond de huidige studie haar uitgangspunt in de vegetatie.
Typische voorbeelden van de voornaamste vegetatie-eenheden werden in
het terrein uitgezocht. Van een beperkt gedeelte, waarvan de grootte afhankelijk van de aard der begroeiing van 2 tot ca. 75 m2 varieerde, werd
een ,,vegetatieopnameyY
gemaakt, d.w.z. de begroeiing werd naar structuur
zowel als naar kwalitatieveen kwantitatieve samenstellingbeschreven.Ver~o1gens werd het bodemprofiel onderzocht, waarbij monsters werden genomen
van één of enkele horizonten -wanneer volstaan kon worden met het onderzoeken van de bovenste decimeters van het profiel als regel mengmonsters,
bij de tot op grotere diepte onderzochte bodemprofielen enkelvoudige monsters. De plaats van de proefperken werd op een kaart vastgelegd. Een benadering vindt men in de tabellen, waar de beide ,,coördinaten" van de objecten opgegeven zijn (afstand tot de duinvoet in m en ligging ten opzichte
van de strandpalen). In totaal werden 169 bodemmonsters verzameld, betrekking hebbend op 73 profielen. Van de monsters werden geanalyseerd:
pH-water, pH-KC1, CaC0,-O/p, humus-%, N-totaal-% en P-totaal-%. Het
humusgehalte werd, indien niet anders vermeld, bepaald uit het gloeiverlies.
Bepaling van N-totaal genoot de voorkeur boven die van nitraat wegens de
sterke variatie waaraan de laatste waarde, afhankelijk van jaargetijde en
weersomstandigheden, onderhevig is. Omdat het P-gehalte van duinbodems
als regel vriJ laag is, werd ook in dit geval de totale hoeveelheid bepaald en
niet slechts het in citroenzuur oplosbare deel, waarbij onnauwkeurigheden
in de bepaling zwaarder zouden wegen. Aan een aantal monsters, verzameld
in bosbodems, hadden bovendien bepalingen plaats van het totaal poriënvolume, het vochtgehalte bij verschillende zuigkrachten en het veldvocht.
Een onderzoek naar de korrelgrootteverdeling van het duinzand werd
niet door mij verricht. Enige cijfers die betrekking hebben op het onderzochte gebied vindt men echter bij Tromp (1932).
Het blijkt dat dit duinzand relatief grof van textuur is: 67% der korrels is meer dan 0,3 mm
in doorsnee. Men vergelijke hiermee b.v. de opgave van De Roo (1953), volgens welke
auteur het zand der duinen van Noord-Kennemerland een fractie van 0,105-0,300 mm
heef! van 85 A 95%. Landinwaarts neemt het aandeel der grofste fractie af. Uit onderzoekingen in andere dungebieden is gebleken dat onder invloed van de begroeiing een
toename van de fijne fracties plaatsheeft, die verklaard kan worden uit de corroderende
werking door koolzuur, humuszuren, enz. (Massart 1908, Jeswiet 1913, Turmel 1949).
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4. DE BODEM DER ZEEREEPBEGROEIINGEN

Van een viertal plantengemeenschappen die in de zeereep voorkomen werd
de bodem onderzocht (fig. 2) :
(l) De zeer ijle begroeiing van biestarwegras, helm en zandhaver langs
de voet van de zeereep, een gezelschap intermediair tussen de biestarwegrasgemeenschap (Elymus arenarius-Agropyron junceum-ass.) en de helmgemeenschap (Elymus arenarius-Ammophila arenaria-ass.)
(2) De enigszins open maar vitale helmbegroeiing op de top van de zeereep, met zandhaver, duinvormen van rood zwenkgras en akkermelkdistel
en soms reeds enige duindoornopslag (helmgemeenschap).
(3) Het dichte duindoorn-vlier-struweel (Hippophaë rhamnoides-Sambucus
nigra-ass.) in de beschutting van de eerste duinkam.
(4) De nagenoeg gesloten vegetatie op de zeewaartse helling van de tweede zeereep, ontstaan uit een open duindoorngewas. De duindoorn is er thans
in hoofdzaak afgestorven en er treden geen andere heesters op die de soort
op deze zeer aan de wind blootgestelde helling kunnen vervangen. Naast
vertegenwoordigers van de helmgemeenschap (zie (2)) vindt men in deze
begroeiing een reeks nieuwe soorten, zoals dauwbraam (dominant), schermhavikskruid, glad walstro en paardebloemen.
De uitkomsten der bodemanalysen zijn opgenomen in tabel 1.
Sub (l). Aan de voet van de zeereep kan tijdelijk veel zand afgezet worden, zodat in sommigejaren op een verhoging van het bodemoppervlak van
naar schatting 50-80 cm moet worden gerekend. De gedurige zandaanvoer
en de spaarzame, nog weinig organische stof producerende begroeiing maken dat men met een nagenoeg homogene, maagdelijke grond te doen heeft.
De duidelijk basische bodemreactie - een algemeen kenmerk van strandvegetaties - vloeit voort uit de aanwezigheid van zouten, aangevoerd bij zeer
hoge waterstand of storm (,,sprayH)of met het stuivende zand. De in geringe hoeveelheid aanwezige humus is in hoofdzaak afkomstig van organisch
materiaal op het strand, door de wind met het zand aangevoerd. Van N
werden hoogstens sporen (< 0,005%) aangetroffen. Voor de N-voorziening
van de plant is het van strand en vloedmerken aangevoerde zand van betekenis (Van Dieren 1934). De Vries (1947) toonde in stuivend zand, opgevangen tijdens storm, 0,001% N aan (Vlieland). Bovendien kan door een
snelle omzetting van de humus, waardoor belangrijke voorwaarden aanwezig zijn (hoge pH, goede aëratie, hoge bodemtemperatuur) de voor de plant
beschikbare hoeveelheid aan gemakkelijk uitspoelbare N-verbindingen groter zijn dan de analyse-cijfers doen vermoeden.
Sub (2). Op de top van de zeereep, waar de begroeiing een aanmerkelijk
dichtere structuur bezit, is de produktie van organische stof belangrijk groter. Maar de zandaanvoer kan ook hier buitengewoon groot zijn. Van een
'heterogenisatie van de bodem onder invloed van de begroeiing is dan ook
nog nauwelijks sprake. Slechts kan men in het profiel licht humeuze vlekken
aantreffen van vergane helmwortels of zeer smalle bandjes die een vroeger
terreinoppervlak markeren, waarop zich tijdens een periode van rust afgestorven plantedelen verzamelden. De analyses op 0-10 en 10-25 cm (052)
en op 0-25 en 25-45 cm (057) geven geen verschillen van betekenis te zien.
De pH - hoewel duidelijk > 7,O - is lager dan aan de voet van de zeereep,
maar het kalkgehalte schijnt iets hoger. Mogelijk heeft aan de duinvoet een
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TABEL
1. Bodemanalyses van de zeereepbegroeiingen

1 1

D
O

AfStand tot

strand in m

1

Strandpaal

1

Diepte in c m
Depth {n

pH-Ha0

pH-Kc1

%

%

N-t%d

14-3

057

1

30

30

1

19-6

2700

1
96,2

93,4

94;5

1
0-25

0-10
0-25l)
10-25
0-25 ')
25-452)
0-25

1
7,8

7~7
7,6
7~5
7,6
7,9
796

1

7,5

1

2,4

1

0,3

1

0,Ol

lp6

059

3

60

60
93,2

94,s

0-10
0-25l)
10-25
0-25
25-50 3
0-25

7~8
7,9
8~0
7,9
7,6
7,9

72
7~6
798
7,6
7~7
7~6

Berekend uit monsters 0-10 en 0-25 cm / calculafed from samples 0-10and 0-25cm
Enkelvoudige monsters / single samples.

Gemiddeld (4)/ averaged

12-6

053

Degeneration stage of buckthon scmb (seaward slope second coastal dune ridge)

(4) Degeneratie-stadium duindoornstrwveel (zeewaarts gerichte helling tweede zeereep)
2~8
2~7
2~6
3~1
3,O
2~9

(3) Hippophaë-Sambucus-ass. (dal tussen de eerste en tweede zeereep / male betweenjrst and second coastal d m ridge)
166
8-7
40
0~5
0,Ol

066

Idem (achterduinen / innermost dunes)

Gemiddeld (2)/ averaged

12-6

052

(2) Ebmm-Ammophila-ass. (top eerste zeereep / topjrst coastal dune ndge)

1

1

2

3

<1,7

k%?

1

1

1 1 1 1 1 1 1

(1) Overgangsstadium / TramflSZtional
stage - Elymus-Agropyron-ass. - Elymus-Ammophiia-ass. (duinvoet - dune base)
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1 27-7 1
O
1 95,5 1 0-25 1 8,6 ] 8,0 1 2,4 1 0,3 1 0,00

%
d
,

Proefperk

TABLE
1. Soil sample a n a h s of the coastal dune rìdge.vegetations

0,02

OY04

l'-&%d

selectieve uitblazing plaats van de soortelijk lichtere en in vorm van de zandkorrels afwijkende schelpfragmentjes. Salisbury (1952, p. 163) vermeldt dit
verschijnsel van Engelse duinen.
Sub (3). Waar beschutting tegen de zeewind geboden wordt vestigt zich
duindoorn en in een later stadium vlier. Omdat de windsnelheid in dit struweel abrupt en sterk afneemt zet zich veel zand af. Vaak bezit het bodemoppervlak er de maximale helling van het losse, droge duinzand. Door de
overeenkomstige genese van de bodem stemt het profiel overeen met dat
onder de helmgemeenschap. De humeuze bandjes, onregelmatig over het
profiel verspreid, kunnen tot 1 cm breed zijn en kunnen tot op grote diepte
worden teruggevonden. Wortels bevinden zich in hoofdzaak tussen 20 en
60 cm, maar zij reiken nog aanmerkelijk dieper. Voor de onderzochte factoren worden in verticale zin slechts uiterst geringe verschillen gevonden. De
onderling zo sterk afwijkende helm- en vlierbegroeiingen worden dus op geheel overeenkomstige bodems aangetroffen. Het is duidelijk dat in dit geval
het windklimaat bepalend is voor de aard van de begroeiing.
Sub (4). Ook de bodem van de vegetatie op de zeewaartse helling van de
tweede zeereep vertoont nog een grote mate van overeenkomst met die van
de helmgemeenschap - met welke gemeenschap deze begroeiing trouwens
floristisch nauw verwant is. Ofschoon nog weinig humeus heeft niettemin
een duidelijke humustoename plaatsgehad. N-totaal is evenredig gestegen.
Het feit dat de horizont van 10-25 cm iets rijker aan humus kan zijn dan de
bovenste horizont (no. 053) moet in verband worden gebracht met het geringe aandeel in de begroeiing van oppervlakkig wortelende gewassen, de
snelle en nagenoeg volledige afbraak van het bovengrondse organische materiaal en de niet geheel te verwaarlozen zandaanvoer vanaf het strand en de
eerste zeereep.
Met betrekking tot de analyseresultaten van de bodemmonsters van de
zeereep afkomstig moet nog gewezen worden op de relatief hoge waarden
die steeds voor P-totaal gevonden worden (men vergelijke de desbetreffende
cijfers in de overige tabellen). Dit verschijnsel wordt bovendien in tabel l
geïllustreerd, doordat hierin tevens werden opgenomen de bodemanalyses
van een helmbegroeiing in krachtig stuivend duin nabij de binnenrand der
duinen (no. 066). Afgezien van een iets lager kalkgehalte vertoont alleen
P-totaal een significant verschil. Floristisch onderscheidt de helmgemeenschap in de achter de zeereep gelegen duinen zich door een nog grotere armoede aan soorten (zo ontbreken zandhaver en akkermelkdistel er als
regel).
5. DE BODEM VAN MOS- EN KORSTMOSBEGROEIINGEN
(zie ook fig. 3)

(l) In het duingebied dat achter de zeereep aansluit wordt geen zand meer
rechtstreeks van het strand of uit de zeereep aangevoerd. De windkracht is
hier niet onbetekenend afgenomen, de beweeglijkheid van het zand is door
de vorming van een humus- of ijzerhoudend laagje om de korrels geringer
geworden, terwijl ook de aard van de vegetatie ertoe bijdraagt dat over het
algemeen een betere consolidering van de bodem wordt verkregen. Heeft
zich eenmaal een gesloten plantenkleed ontwikkeld, dan biedt dit voldoende
weerstand om directe aantasting van de bodem door de wind te voorkomen.
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Het reliëf en het hiermee samenhangende microklimaat zijn er evenwel de
oorzaak van dat de ontwikkeling tot een dergelijk vegetatiedek zich plaatselijk slechts zeer langzaam voltrekt (zuidhellingen!). Incidentele verwondingen, veroorzaakt door betreding, graverij van konijnen of slagregens kunnen
bovendien een regressie van de vaak kwetsbare begroeiingen veroorzaken.
Veelal krijgt de wind onder deze omstandigheden opnieuw vat op de bodem.
Doordat het duinbeheer erop gericht is de tot verstuiving neigende plekken
consequent met helm in te planten blijft de omvang van dergelijke secondaire verstuivingen over het algemeen beperkt. Slechts hoogst zelden bereikt
de zandverplaatsing een intensiteit die bestaansvoorwaarden schept voor de
helmgemeenschap - de associatie van het sterk stuivende duin. Meestal zijn
het rood zwenkgras, zandzegge, fakkelgras en eventueel buntgras, die als
pioniers optreden. Ook een aantal laag blijvende soorten kunnen zich onder
dergelijke omstandigheden vestigen, zoals muurpeper en verscheidene duinmossen en kleine éénjarigen. Vooral het mosduinsterretje is zeer kenmerkend
voor de zich thans installerende gemeenschap (duinsterretjesgemeenschap,
Erodium glutinosum-Phleum arenarium-ass.). Het vormt grote kussens, die door
hun structuur het stuivende zand binden. De groei van dit mos wordt hierdoor gestimuleerd, zodat na enige tijd de moskussens ettelijke centimeters
boven hun omgeving uitsteken. Stagneert de zandaanvoer, dan breiden de
soorten zich in horizontale richting uit en ontstaat een gesloten begroeiing.
Het bodemprofiel onder deze vegetatie vertoont een begin van humus,,inspoeling" in de bovenste horizont. Door de onrust van de standplaats
kan men echter veelal verschillende successievelijk gevormde z in spoeling^horizonten" over een diepte van luttele centimeters onderscheiden, hetgeen
de bemonstering bemoeilijkt. Een voorbeeld van de superpositie van twee
profielen laat no. 039 (tabel 2) zien. Blijkens de overige proefobjecten heeft
echter in de duinsterretjesgemeenschapenige uitloging van de bovenste 5 cm
plaatsgehad (048, 050), maar het kalkgehalte daalt in de onderzochte gevallen niet onder 1%. De bodemreactie is nog duidelijk alkalisch. Het voornaamste bodemkundige verschil met de helmgemeenscha* is het hogere
humusgehalte (1,O tegen 0,3
In de tabel werden de bemonsterde proefvakken gerangschikt naar toenemende afstand tot de duinvoet. Het blijkt dat het kalkgehalte in deze
volgorde in grote lijn afneemt, hetgeen - gezien de over het algemeen hogere
ouderdom der meer landwaarts gelegen duinen - verklaarbaar is. Minder begrijpelijk is de daling van het N-totaal en -in geringere mate - het humus-%.
Floristisch onderscheidt de duinsterretjesgemeen~~ha~
der achterduinen zich
door het veelvuldiger optreden van buntgras - een soort die over het algemeen haar, maximale ontplooiing bereikt op kalkarm substraat (buntgras
ontbreekt in de proefvakken 192, 050 en 191, maar komt voor in de rio's
048, 039 en 075).

x).

Een merkwaardige variant van de d~insterretjesgemeenscha~
treft men aan in de meCuwenkolonie (Bryum argenteurn-variant). Onder invloed van de aanvoer van organisch materiaal (voedselresten en mest en van de intensieve betreding door de vogels ontwikkelt zich
een begroeiing.die.zich on erscheidt door het voorkomen van nitrofielen en tredplanten,
zoals muur (Stellana mdàa subsp. fiallàda), straatgras en zilvermos. Op vele plaatsen is gedurende de herfst, de winter en het voorjaar muur zelfs dominant en heeft men vaak moeite
de typische vertegenwoordigers van de duinsterretjesgerneenschap terug te vinden. 's Zomers krqgt de begroeung door de activiteit der meeuwen een zeer onaantrekkelijk en vaak
dor aanzien. Muwipeper (Sedum acre) treedt dan sterk op de voorgrond, maar tot bloel
komt de soort in deze vegetatie niet.

d
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In de bodemanalyses van de - hier iets dikkere - A-horizont trekken de hogere waarden
van N-totaal en vooral P-totaal de aandacht. Omtrent een verhoging van het kalkgehalte
geven de cijfers geen aanwijzing. Wel treft men op de bodem vaak grof schelpgruis aan,
doch dit wordt bij het zeven uit het monster verwijderd.
Ook door andere auteurs worden hoge, soms zeer hoge, N- en P-waarden opgegeven
voor de bodem in en om meeuwenesten. Het aandeel aan NH,-verbindingen blijkt
vaak groot. Voor enige cijfers en literatuur hierover zij verwezen naar Westhoff 1951.

(2) Wanneer de afzetting van kalkrijk zand achterwege blijft doen verschillende nieuwe soorten successievelijk hun intrede in de duinsterretjesgemeenschap. Het duinsterretje zelf moet hierbij zijn plaats als dominant afstaan
aan andere mossen (b.v. duinklauwtjesmos), terwijl ook de eerste korstmossen de vegetatie binnendringen (Cladonia rangij-ormis, Cornicularia aculeata).
De typische subassociatie der duinsterretjesgemeenschap heeft dan het veld
moeten ruimen voor de Cladonia-subass.. Het blijkt dat deze ontwikkeling
gepaard gaat met enige verdere uitloging van de bodem, maar overigens
werden geen verschillen van betekenis aangetoond.
(3) Van deze Cladonia-subass. kan een bijzondere vorm worden onderscheiden (Rhacomitrium-variant). Het duinsterretje wordt in deze variant nog
slechts in kleine hoeveelheid gevonden. Als dominant treedt vaak grijs duinmos (Rhacomitrium canescens) op. Korstmossen gaan een grotere plaats i?nemen en onder de Ca-neutrofiele soorten voegt zich sporadisch een soort die
gewoonlijk op een min of meer zure bodemreactie wijst. Toch wijkt de pH,
bepaald aan de bovenste 6 cm, niet af van die in de vorige gemeenschappen.
Het kalkgehalte is daarentegen belangrijk gedaald (tot 0,3 à 0,4%) en het
is dan ook waarschijnlijk dat direct aan het oppervlak de kalk geheel of nagenoeg geheel verdwenen is en er daar een aanmerkelijk lagere pH heerst.
I n de horizont van 6-18 cm is de ontkalking eveneens van betekenis. Omtrent een toename van het humusgehalte valt oolr thans weinig of niets te
bespeuren.
(4) De onder (l), (2) en (3) behandelde gezelschappen, alle deel uitmakend
van de d~insterretjesgemeenscha~,
laten in deze volgorde een geleidelijke
verandering in botanische samenstelling zien. Met de reeks : typische subass.Cladonia subass. typische variant - Cladonia-subass. Rhacomitrium-variant is
daarnaast tevens de natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheid (successie) van de
vegetatie weergegeven. Deze lijn is nog te vervolgen, doch de bewuste begroeiingen wijken vegetatiekundig te zeer van de duinsterretjesgemeenschap
af om daarmee tot één associatie verenigd te mogen worden. Zij behoren tot
de duinbuntgrasgemeenschap (Viola canina-Corynephorus canescens-ass.). In de
vormen waarin deze gemeenschap in de Wassenaarse duinen ontwikkeld is
overheersen - evenals in de duinsterretjesgemeenschap- cryptogamen. Hieronder treft men echter geen basifielen meer aan. Ook onder de fanerogamen
ontbreken thans enkele der kalkminnende soorten. Het zijn de kleinste vertegenwoordigers van deze groep, zoals kandelaartje en ruw vergeet-menietje, soorten waarvan de wortels gewoonlijls nog geen 10 cm diep gaan.
Aanvankelijk kan men enkele andere op kalkhoudend substraat aangewezen
soorten echter nog regelmatig aantreffen (zanddoddegras, kleverige reigersbek, fakkelgras). Deze soorten bezitten een enigszins dieper reikend wortelgestel. Eén en ander gaat gepaard met het binnendringen van acidofiele
kruiden, zoals schapezuring en zandblauwtje.
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Beziet men de resultaten van het bodemkundig onderzoek, dan trekt de
sterkere mate van uitloging bij de duinbuntgrasgemeenschap de aandacht.
Van kalk worden in de horizont van 0-7 cm hoogstens nog sporen aangetroffen. Opvallend is ook de scherpe daling van de pH (vooral pH-KCl),
wanneer het kalkgehalte tot O,l% daalt (vgl. ook no. 136). De beschikbare
hoeveelheid kalk in de bodem is dan blijkbaar niet meer in staat een voldoende hoeveelheid Ca-ionen te produceren om een alkalische reactie teweeg te brengen, terwijl tevens de basenverzadiging van de humus sterk afneemt. Dit zou erop kunnen wijzen dat de kalk zich niet in fijnverdeelde
toestand in de bodem bevindt, doch als relatief grove schelpfragmenten.
Afgezien van wellicht iets hogere waarden voor humus- en N-totaal-O/,, in de
Al-horizont zijn de bodemkundige verschillen met het voorgaande gezelschap overigens gering.
(5) In een latere fase verdwijnt ook zanddoddegras en eventueel kleverige
reigersbek uit de duinbuntgrasgemeenschap. Tevens hebben in de mos- en
korstmoslaag de neutro- tot zwak acidofiele soorten plaats moeten maken
voor uitgesproken acidofielen (Polytrichum juniperinurn, Cladonia sylvatica, C.
glauca). Het enige ,,kalkrelict" dat in de Wassenaarse duinen steeds nog aanwezig is, vaak zelfs in vrij grote hoeveelheid, is dan het diep wortelende fakkelgras. Van slechts één vegetatie, die deze terminale fase van de duinbuntgrasgemeenschap vertegenwoordigt, staan bodemanalysen ter beschikking.
Deze stemmen geheel overeen met hetgeen men op grond van de botanische
samenstelling kon verwachten. De bovenste horizont blijkt geheel uitgeloogd, de pH is verder gedaald, evenals de basenverzadiging van de humus.
Het humusgehalte en N-totaal zijn echter gestegen. Maar ook de horizont
van 7-20 cm is nu vrijwel ontkalkt, waarbij de bodemreactie zwak zuur
werd. Hoewel geen monster afkomstig van een diepte tussen 20 en 50 cm
geanalyseerd werd, mag aangenomen worden dat de bodem daar belangrijk
meer kalk bevat.
In duingebieden waar het zand primair arm aan kalk is (Waddeneilanden), is de duinbuntgrasgemeenschap veel algemener. De terminale fase
wordt daar sneller bereikt en faldtelgras ontbreekt erin.

Samenvattend kan men het volgende over de betrekkingen van de hier besproken mos- en korstmosbegroeiingen tot de bodem zeggen.
De duinsterretjesgemeenschap is gebonden aan een bodem, die in de horizont van 0-6 cm kalkhoudend is. Is het kalkgehalte > 1,0% dan kan zowel
de typische subass. worden verwacht als de typische variant van de Claduniasubass.. In de eerste gemeenschap domineren pioniersoorten (duinsterretje,
muurpeper) ;het zijn soorten die een zwakke overstuiving verdragen maar in
rustig milieu de concurrentie van andere soorten slecht verdragen. In de
tweede gemeenschap hebben de pioniers moeten wijken voor andere, onder
de gegeven omstandigheden concurrentiekrachtigersoorten (duinklauwtjesmos e.a.). Welke van de beide gemeenschappen zal optreden is dus afhankelijk van de stabiliteit van de bodem en de ouderdom van de vegetatie. I n
verband hiermee zal bij de typische variant van de Cladonia subass. i n doors n e e een lager kalkgehalte worden gevonden.
De pH van de bodem is alkalisch, maar voorts onafhankelijk van het kalkgehalte zolang dit > 0,3% is. Vermindert echter het kalkgehalte tot 0,1%,
dan veroorzaakt dit een plotselinge daling van de pH tot waarden rond 6,0,

waarna verdere uitloging tot een verdere daling van de pH kan leiden. De
vegetatie reageert scherp op deze milieuveranderingen. Aangezien een min
of meer volledige ontkalking het eerst bereikt wordt in de bovenste centimeter van de bodem, vallen de met de ontkalking gepaard gaande verschuivingen in de botanische samenstelling het eerst te bespeuren aan mossen en
korstmossen (optreden van enkele acidofiele soorten in de Rhacomitriumvariant der duinsterretjesgemeenschap). Bij toenemende ontkalkingsdiepte
moeten - afhankelijk van het bewortelingsniveau - successievelijk groepen
van basifiele kruiden het veld ruimen en ondergaat de vegetatie daardoor
ingrijpende veranderingen (ontstaan van duinbuntgrasgemeenschap). Wanneer de ontkalking tot op 7 cm vrijwel volledig is, zijn niet alleen de basifiele
en een goed deel der neutrofiele cryptogamen verdwenen, maar evenzeer
enige zeer ondiep wortelende fanerogamen.
Bij een diepere ontkalking en verdere daling van de pH neemt het aandeel
der uitgesproken acidofielen toe, totdat fakkelgras, waarvan de wortels tot
50 cm diep reiken, de enige nog aanwezige kalkminnende soort is. Tijdens de
laatste schrede van deze ontwikkeling neemt het humusgehalte toe, maar
daalt de basenverzadiging van de humus in sterke mate.
6. DE BODEM VAN DUINGRASLANDEN (fig. 4)

De droge graslanden der duinen worden in hoofdzaak aangetroffen op de
noordhellingen en in de valleien die buiten de invloedsfeer van het grondwater staan. Zij kunnen zich over het algemeen slechts als zodanig in stand
houden wanneer begrazing (i.c. door het konijn) of betreding (b.v. door de
mens) plaatsheeft. Wordt hier niet aan voldaan dan ontwikkelt het grasland
zich vroeger of later tot struweel. Van deze successie Iron men vooral gedurende de jaren volgend op het uitbreken van de myxomatose, de beruchte
virusziekte die de konijnenpopulatie in korte tijd tot op een fractie van de
vroegere terugbracht, veel voorbeelden zien.
De volgende duingraslanden zijn in het bodemkundig onderzoek betrokken (tabel 3) :
(1) De paardebloem-walstro-gemeenschap (Taraxacum obliquum-Galium
vemm-ass.), een dichte grasmat (schapegras-fakkelgras-zachtehaver), rijk: aan
kruiden: tijm, rolklaver, echt walstro, kruipend stalkruid, zandviooltje,
vleugeltjesbloem en duinpaardebloemen. De meeste van deze soorten staan
bekend als kalkminnend. In de voorzomer tooit dit grasland zich met talloze bloemen. Vóór de bevloeiing van de duinen besloeg deze gemeenschap
vele valleien, thans is haar areaal sterk teruggedrongen.

(2) De gemeenschap van wondklaver en nachtsilene (Anthyllis vulnerariaSilene nutans-ass.), een zeer soortenrijk gezelschap, vnl. voorkomend op
noordhellingen. Hoewel het merendeel der soorten die in verband met de
vorige gemeenschap genoemd werden ook in de wondklaver-nachtsilenegemeenschap voorkomen, overwegen hier toch veelal forsere kruiden, zoals
kruisbladgentiaan, bitterkruid, driedistel, welriekende salomonszegel en
wilde peen. Ook in deze gemeenschap nemen de kalkplanten een voorname
plaats in. Bovendien is de gemeenschap zeer rijk aan mossen. Enige opslag
van kruipwilg of liguster treft men veelvuldig aan.
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(3) De gemeenschap van knolboterbloem en gestreepte klaver (Ranunculus bulbosus-Tr2folium striatum-ass.), een grasland vnl. gevormd door ruw
beemdgras, rood zwenkgras en gewoon struisgras met veel akkerhoornbloem, akkerwinde en schapezuring en voorts knolboterbloem, viltganzerik
en hazepootje. Kalkminnende soorten, zoals fakkelgras en tijm, treft men
nog slechts sporadisch aan. De gemeenschap beperkt zich in het bestudeerde
gebied tot de Harstenhoek, een uitgestrekte en kunstmatig geëgaliseerde
vallei nabij Scheveningen, die reeds in de 18e eeuw in landbouwcultuur
werd genomen, maar thans sinds enige decenniën gebruikt wordt voor het
drogen en boeten van netten (,,nettenboetstersterreiny').
(4) De gemeenschap van kruipend struisgras (Agrostis canina var. arida) en
zandhaarmos (Polytrichumjuniperinum). Struisgras, duinriet, schapegras, schapezuring en zandzegge vormen hier een ijle kruidlaag. De bodem is echter
bedekt door een dichte cryptogamenbegroeiing, waarin naast het als regel
dominerende haarmos veel korstmossen (Cladonia sp. div.) worden aangetroffen. Onder de cryptogamen telt men uitsluitend acidofielen, maar ook
onder de hogere planten geven deze de toon aan. Slechts zelden vindt men
enkele planten die aan een kalkhoudend substraat gebonden zijn. Dit gezelschap komt plaatselijk in de vallei Meijendel voor. Ook hier werd vroeger landbouw bedreven (tot ca. 1920). In de oorlogsjaren werd de zode van
het terrein verwijderd en de grond na een diepe bewerking opnieuw in cultuur genomen, echter zonder enige mestgift. De oogst mislukte en op de verlaten akkers ontwikkelde zich deze gemeenschap.
Sub (1). Bij de paardebloem-walstro-gemeenschap bevat de A,-horizont
nog vrij veel kalk (1,4%). De bodemreactie is alkalisch. Ten opzichte van de
duinsterretjesgemeenschap (typicum), waaruit ook dit gezelschap zich kan
ontwikkelen, blijkt dus van enige oppervlakkige uitloging sprake te zijn.
Thans is echter bovendien vrij veel humus vastgelegd (3,6%). De bodemgenese wijkt hierdoor bij de paardebloem-walstro-gemeenschap af van die
tijdens de ontwikkeling tot de duinbuntgrasgemeenschap, waar immers een
duidelijke toename van het humusgehalte eerst optrad nadat vrijwel alle
kalk uitgespoeld was. De sterkere ,,inspoelingn van humus blijkt zich ook
enigszins in de A,-horizont (8-19 cm) te manifesteren. Overigens is de A,
nog vrijwel onveranderd.
Sub (2). De bodemkundige verschillen tussen de paardebloem-walstroen de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap zijn uiterst gering. Waarschijnlijk is het kalkgehalte van de A, bij het laatste gezelschap in doorsnee nog
iets hoger en het humusgehalte iets lager. Men dient hierbij te bedenken dat
de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap vaak op vrij steile hellingen (2O035") wordt aangetroffen, waar graverij van konijnen, aftrappen en eventueel
afspoelen van de bodem een ongestoorde ontwikkeling veelal tegengaan. De
floristische verschillen tussen beide gemeenschappen berusten dan ook niet
zozeer op edafische factoren als wel op microklimatologische. Metingen van
de luchttemperatuur en -vochtigheid in deze gemeenschappen hebben dit
uitgewezen.
Veelvuldig treft men op de noordhellingen zeer steile, vaak min of meer loodrechte wandjes aan, b.v. wanneer konijnen aan het graven zijn geweest. Op deze plaatsen, door de omringende vegetatie beschermd tegen direct invallend zonlicht, installeert zich een merkwaardige mpssengemeenschap (Di4modon recurvirostris- TortellaJavovirens-ass.) Enkele soorten worden in de duinen vrijwel uitsluitend in dit gezelschap gevonden, maar treden daar-

.
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buiten o.a. in de Zuidlimburgse kalkgraslanden op. Bodemanalysen van de bovenste
3 cm geven relatief hoge kalkgehalten te zien (1,O-2,9%, gemiddelde uit 3 bepalingen
1,9%). Ter vergelijking werd van een aangrenzende begroeiing behorend tot de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap eveneens de bovenste 3 cm geanalyseerd. Daar bedroeg
het kalkgehalte slechts 0,3%. De uitloging van de bovenste centimeters is o de steile wand- .
jes dus veel minder sterk dan op de aangrenzende minder steile noordheling. Dit is zowel
een gevolg van de veelal geringere ouderdom van het microprofiel op de steile wandjes als
van de omstandigheid dat het water er voor een groot deel langs de oppervlakte afstroomt.
Hieruit wordt het feit verklaard, dat de op een kalkrijk substraat aangewezen mossen zich
op de noordhellingen in hoofdzaak tot de steilste gedeelten beperken.

Sub (3) en (4). Bij de overige twee duingraslanden - de gemeenschap van
knolboterbloem en gestreepte klaver en die van kruipend struisgras en zandhaarmos - heeft een uitloging van de bodem plaatsgehad tot op een belangrijk grotere diepte dan bij de tot dusver behandelde vegetatietypen het geval was. Ongetwijfeld is de krachtige ontkalking een gevolg van de diepe
bodembewerking en langdurige landbouwcultuur waaraan de betrokken
terreinen onderworpen zijn geweest. De bodem van de knolboterbloemgestreepte klaver-gemeenschap bevat op 25 cm diepte nog geen CaCO,. Op
40 cm kon echter met behulp van zoutzuur enige kalk worden aangetoond.
Bodemmonsters in de gemeenschap van kruipend struisgras en zandhaarmos
bleken daarentegen tot op 65 cm nog volkomen ontkalkt.
Een uitzondering hierop vormt proefperk 024, waar de bodem op 0-10 cm 0,2% CaCO,
bevatte, op 10-25 cm 0,1%, tenvijl in het op 2 5 4 0 cm genomen monster kalk geheel ontbrak. Dit afwijkende verloop van het kalkgehalte moet met de grondbewerking, die hier
betrekkelijk recent plaatsvond, in verband worden gebracht. Het is interessant hierbij aan
te tekenen dat ook de begroeiing van dit proefperk enigszins afweek en wel door de aanwezigheid van een enkel en weinig vitaal exemplaar van hondstong, kleverige reigersbek
en fakkelgras-soorten die we uit de gemeenschappen van het kalkrijke duin kennen.

De pH in de bovenste 10 cm is bij beide gemeenschappen duidelijk zuur.
Opvallend zijn de voor alle monsters gevonden grote verschillen tussen
pH-water (variërend van 5,6-5,8) en p H KC1 (van 4,3-4,7), hetgeen op een
geringe basenbezetting van de humus wijst. Het kruipende struisgras-zandhaarmos-gezelschap laat in dit opzicht het minst gunstige beeld zien.

7. D E B O D E M VAN E N K E L E D U I N S T R U W E L E N

Het dichte vlierstruweel, dat zich op beschutte plaatsen in de zeereep installeert werd reeds in 4 besproken (Hippophaërhamnoides-Sambucus nzgra as~.).
Op deze plaats zal aandacht geschonken worden aan twee andere struweeltypen (zie ook tabel 4), t.w. :
(!) Het duindoornstruweel (fig. 5) dat vooral op zuid- en westhellingen voorkomt en daar ontstaan is uit de duinsterretjesgemeenschap
(Hippophaë rhamnoides-sociatie). Omdat het duindoorngewas op dergelgke
standplaatsen een niet bijzonder dichte stand aanneemt dringt nog relatief
veel licht tot de bodem door en kan een groot aantal soorten uit de voprafgegane gemeenschap zich nog geruime tijd handhaven. Zo treft men in de
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kruid- en moslaag regelmatig muurpeper, zanddoddegras, zandhoornbloem
en duinsterretje aan. Specifieke elementen van dit struweel zijn voorts
hondstong en bitterzoet.
(2) Het kruip wilgs t r u we el, een laag blijvend struikgewas voornamelijk op noordhellingen en in valleien voorkomend (Salix-repens-sociatie).Deze
begroeiing wordt meestal voorafgegaan door grasland: de paardebloemwalstro-gemeenschap of de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap (zie 6).
Daarom kunnen in het kruipwilgstruweel graslandrelicten nog een voorname rol spelen: schapegras, zachte haver, echt walstro, duinpaardebloemen, etc.. Van deze begroeiing maakt veelal dauwbraam deel uit.
Van beide gemeenschappen werden slechts twee vegetaties bemonsterd,
steeds één in het voorduin en één in het achterduin. De analyses brengen
markante verschillen aan het licht. Hoewel het aantal bepalingen gering is
mag aangenomen worden dat deze verschillen reëel zijn, aangezien zij in
overeenstemming zijn met elders door anderen opgedane ervaringen. Bij
het duindoornstruweel komt in de bovenste horizont belangrijk meer kalk
voor dan bij het kruipwilgstruweel (1,8-2,9% tegen 0,l-0,7%). Ook pHH 2 0 (gem. 7,8 resp. 6,9) en pH-KC1 (gem. 7,6 resp. 6,5) zijn er hoger. De
humusgehalten (1,5 resp. 4,0%) gedragen zich, evenals de N-totaal-percentages (0,04 resp. 0,15), tegengesteld aan de pH's.
In de A,-horizont worden de verschillen in hoofdzaak genivelleerd, hoewel de pH's hoger blijven bij het duindoornstruweel en het humusgehalte
iets hoger bij de kruipwilgbegroeiing. Het monster 8-20 cm van proefperk
047 bleek het hoogste kalkgehalte (4,1%) te hebben van alle bij dit onderzoek verrichte bepalingen.
Vergelijkt men deze cijfers met de overeenkomstige waarden gevonden bij de gemeenschappen, waaruit beide struwelen zijn voortgekomen - het duindoornstruweel met de
duinsterretjesgemeenschap, het kruipwilgstruweel met de paardebloem-walstro-gemeenschap dan blijkt nog een grote mate van overeenstemming te bestaan. In beide gevallen
Bij de kruipwilgheeft echter enige toename van het humusgehalte der A, ~Jaatsgehad~
begroeiing ging deze ontwikkeling gepaard met een duidelgke ontkalking van de bovengrond, terwijl bij het duindoorngewas de kalkgehalten van dezelfde grootte-orde bleven.

-

Ondanks het feit dat zowel de bodems van de beide duindoornvegetaties
onderling als die van de twee kruipwilgvegetaties een grote verwantschap
vertonen, valt het op dat steeds de kalkgehalten van de At?n de A, in het
voorduin hoger zijn dan in het achterduin. Hetzelfde verschgnsel werd reeds
gesignaleerd bij de duinsterretjesgemeenschap. De regelmatige maar langzame stijging van het kalkgehalte bij toenemende diepte, zoals monsters in
het achterduin die soms te zien geven (b.v. 063 : 0-8 cm 0,1%, 8-25 cm
1,1%, 55-65 cm 1,9%), zou kunnen wijzen op een betrekkelijk langdurige
periode van uitloging, gedurende welke geen sterke verstoringen (verstuiving) optraden. Echter zijn geen gegevens be~chikbaar~aan
de hand waarvan men zich een idee kan vormen omtrent de snelheid waarmee de ontkalking zich onder de verschillende omstandigheden voltrekt. Wel is het
duidelijk dat deze in sterke mate afhankelijk is van de inclinatie van het terrein en de aard van de begroeiing.
8. DE BODEM DER DUINBOSSEN

Slechts een gering deel der Wassenaarse duinen - nog geen 10% - is met
bos bedekt. Het grootste oppervlak nemen de berkenbossen in. Hoewel deze
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veelal voorkomen in valleien die de vorige eeuw in cultuur zijn geweest,
ontstonden zij spontaan en trof men ze ook reeds vóór de ontginning aan.
Ratelpopulier en in sommige gevallen eik en wellicht grauwe abeel en
zwarte populier vormen eveneens natuurlijke duinbosjes. Daarnaast komen
er beplantingen voor, o.a. van witte abeel, Canadapopulier, Oostenrijkse,
Corsikaanse en groveden.
De meest belangwekkende groep vormen ongetwijfeld de berkenbossen.
Zij bestaan veelal voor 90-100% uit berk. Men trefi zowel zachte als ruwe
berk aan, maar de eerste soort is bij verre de meest algemene. Hier en daar
neemt meidoorn naast berk een voorname plaats in de hoogste etage in.
Lijsterbes en eik groeien in deze bossen slechts zelden tot boom uit. Kamperfoelie daarentegen reikt vaak tot aan de toppen der berken en ook heggerank en op één plaats hop dringen tot in het kronendak door. De struiklaag
is soortenrijk. Afgezien van de soorten die tevens in de boomlaag optreden
kan men er liguster, Gelderse roos, kardinaalsmuts, wegedoorn en diverse
rozen in vinden.
Naar de samenstelling van boom- en struiketage vormen de berkenbossen
een vrij homogeen geheel. De kruidengroeiing der bossen wijkt echter van
plaats tot plaats sterk af, hetgeen een verdeling van de duinberkenbossen
over verscheidene associaties noodzakelijk maakt.
De vegetatie-eenheden die voor ons van belang zijn zullen we hier gemakshalve aanduiden als (1) ,,droog duinberkenbos" (fig. 6) (Crataegus monogyna-Betulapubescem-ass. typische subass.), (2) ,,vochtig duinberkenbos" (Crutaegus mon.-Betula pub.-ass. Mentha aquatica-subass.), (3) ,,nat duinberkenbos"
(bossen behorend tot het onderverbond Alnion glutinoso-incanae) en (4) ,,afstervend duinberkenbos" (degeneratiestadia der voorgaande gemeenschappen). De droge en vochtige duinberkenbossen kenmerken zich door een gesloten plantendek van o.m. brandnetel, dagkoekoeksbloem, gewone Mis en
veelal enige grassen. Daaronder bevindt zich als regel een tweede kruidlaag, waarin drienerfmuur domineert. Het vochtige bostype onderscheidt
zich van het droge type door het voorkomen van watermunt, kattestaart,
glidkruid en enige andere vochtminners en door een weelderiger groei en
rijkere bloei van sommige kruiden. In het natte duinberkenbos, dat zeldzaam is, overheerst leverkruid veelal in de hoogste kruidlaag, eventueel
samen met brandnetel en valeriaan. Naast de vochtplanten die reeds in het
vochtige bostype optraden kan men tevens engelwortel en bosbies vinden.
In de laagste kruidlaag bereikt ook hier drienerfmuur een hoge bedekking.
Wanneer de berken aan vitaliteit gaan inboeten, een holle stand aannemen en eventueel geleidelijk afsterven - een verschijnsel dat op ettelijke
plaatsen in het duin een opvallende vorm heeft aangenomen - dringt meer
licht tot de bodemvegetatie door, hetgeen belangrijke verschuivingen in de
kruidlaag teweegbrengt. Steeds Breidt duinriet zich onder deze omstandigheden in sterke mate uit, terwijl het merendeel der tot dusver genoemde
bosplanten het veld moet ruimen (fig. 6). De kruidlaag van een dergelijk
afstervend duinberkenbos stemt daardoor in floristische samenstelling vaak
meer overeen met bepaalde duingraslanden dan met de kruidengroei der
hiervóór beschreven bossen.
Het bodemonderzoek der duinbossen heeft zich bepaald tot 16permanente
vegetatiekundige proefperken - in 1952 en 1953 in het terrein uitgezet en
sindsdien periodiek opgenomen, d.w.z. kwalitatief en kwantitatief botanisch
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geïnventariseerd - benevens 2 aanvullende proefperken. Drie proefperken
zijn gelegen in bos van ratelpopulier (no.'s 23, 24 en 33), één in eikenbos
(no. 065), de overige in berkenbos. De bossen van ratelpopulier laten zich
ongedwongen rangschikken onder de voor de berkenbossen beschreven eenheden. De eikenbossen echter wijken sterk af. Enige grassen (beemdgras,
fioringras), dauwbraam en kamperfoelie bepalen er het aspect van de kruidlaag. Deze bossen worden tot een zelfstandige associatie gerekend (Convallaria majalis-Quercus robur-ass.). De grondwaterstand in de permanente proefperken is bekend dank zij een maandelijkse opname door personeel van de
Duinwaterleiding van de daar in verband met dit onderzoek geslagen peilputten.
In alle 18 objecten werden bodemmonsters genomen van de bovenste
15 cm (mengmonsters). Hieraan werden de gebruikelijke bepalingen verricht. Bovendien zijn bij 10 permanente proefperken profielkuilen tot 1,à 1,40 m gegraven. Met behulp van de Munsell Soil Color Chart werden
profielbeschrijvingen gemaakt, terwijl tevens de verschillende bodemhorizonten bemonsterd werden (enkelvoudige monsters). Behalve de normale
bepalingen werden in dit geval eveneens een aantal bepalingen gedaan van
het totaal poriënvolume, het vochtgehalte bij verschillende zuigkrachten
en het veldvocht.
In tabel 5 vindt men de analyseresultaten van de bodemmonsters 0-15 cm
der 18 bosobjecten.
Omdat de aantallen bemonsterde objecten per vegetatie-eenheid sterk
uiteenlopen en de variatie binnen enkele eenheden voor verschillende factoren aanzienlijk is, valt het moeilijk algemene tendensen aan te tonen. In
samenhang tot hetgeen anderszins van de bewuste vegetatietypen en over
de geschiedenis van de terreinen bekend is, kan echter het volgende worden
opgemerkt.
Conclusies omtrent een correlatie tussen kalkgehalte van de bodem en
vegetatietype laten de uitkomsten nauwelijks toe. Daarentegen blijkt het
kalkgehalte een duidelijke samenhang te bezitten met het feit of al dan niet
in het verleden landbouw werd bedreven op de betrokken bodems. Door het
raadplegen van oude kadastrale kaarten en de bestudering der bodemprofielen is namelijk aan het licht gekomen dat 7 proefperken zich op oude
landbouwgrond bevinden (no.'s 12, 23, 33, 24, 051, 50 en 25). Hier blijkt
een volledige uitloging van de horizont van 0-15 cm te hebben plaatsgegrepen - behoudens no. 24 met 0,1% CaCo, (vgl. echter het vereenk komstige monster van no. 24 in tab. 6). Dezelfde horizont bevat evenwel bij
de bosvegetaties op waarschijnlijk onbewerkte bodem meestal nog een weinig kalk (0,l-0,2%), in twee proefperken die op een geringere afstand tot het
strand liggen zelfs vrij veel (no. 16 1,2% en no. 6 1,4%).
Over het verband tussen pH en bostype geven de analyses wel enige aanwijzingen. De gevonden zeer lage waarde bij het afstervende berkenbos is
waarschijnlijk maatgevend, evenals de lage pH bij het eikenbos. De betrekking tussen pH en kalkgehalte is ook hier evident. Wanneer geen kalk werd
aangetoond bedroeg b.v. de pH-KC1 3,8-5,7 (gem. 4,6), bij 0,1-0,2% kalk
5,7-6,3 (gem. 6,0), terwijl bij de twee monsters met kalkgehalte > 150%
de pH tot 6,8-7,l steeg.
Significanteverschillen geeft het humusgehalte te zien, dat toeneemt in de
volgorde : eikenbos - afstervend berkenbos -droog, vochtig, resp. nat berkenbos. Overeenkomstige tendensen zijn waarneembaarvoor N-totaalen P-totaal.
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TABEL
5. Bodemanalyse (0-15 cm) der duinbossen (mengmonsters)
TABLE
5. Analyses of soil samples (0-15 cm) of dune wooak

$s

3

g's

3;

. , Q ,

&E

$.P

1 2E
Q

$d
$kz"
Q

8

ü
W

X,

s

y

Z

X

o"

B

oe

s

Z

3e

8

d

duinberkenbos") (,,dry dune birch wc
O, 13
2,9
0,18
32
0,25
1950
12
2,9
O, 14
11
2050
2,s
0,16
2050
23
3,6
0,09
2150
8
3,l
0,11
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9
32
0,17
33
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430
0,15
gemiddeld / averaged
32
(2) Crataegus-Betula-ass. Mentha-subass. (,,vochtig duinberkenbos") / (,,moist dune birch
wood")
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13
'1900
948
1O
2050
94"
2050
24
936
2050
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50
2250
gemiddeld / aueraged

1 1 1 81 g1

(3) Alnion glutinoso-incanae (,,nat duinberkenbos")
6
1450
927
7,3
7,l
1,4
35
36
gemiddeld / averaged
67
0,s
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/ (,,wet duw birch wood")
8,3

0,25

3,O

0,05

0,22
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(4) Degeneratiestadia berkenbossen Degeneration-stages birch woods
25 / 2150 I 9S8 1 4,9
3,8 1 0,O 1 4,4 1 0,08
(5) Convallaria-Quercus-ass.
65 1 2700 1 96O 1 5,4 1 4,2 1 0,O 1 3,l 1 0,09
Datum / Date: no. 065 19-6-1956, overige / others 17-8-1955.
Diepte / Depth 0-15 cm.
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1
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1

2,9

1

0,03

Over een verband tussen humus-, N-totaal en P-totaal-% enerzijds, kalkgehalte anderzijds valt weinig te bespeuren. Evenmin schijnen de eerste
drie grootheden afhankelijk van het feit of al dan niet landbouwcultuur
heeft plaatsgehad.
Profielkuilen werden gegraven in berken- en ratelpopulierenbossen van
het droge (no.'s 5, 12, 9 en 33), vochtige (no.'s 10, 24 en 50) en natte type
(no.'s 6 en 36), benevens in afstervend berkenbos (no. 25). In het droge en
het vochtige bostype treft men een 10-15 cm dikke, sterk doorwortelde,
humusrijke A,-horizont aan, waaronder zich een 15-25 cm dikke, eveneens
sterk doorwortelde, maar humusarme A,-horizont bevindt. Op de gronden
waar in de vorige eeuw landbouw werd bedreven is de A, onregelmatig
grijsbruin-geelbruin gevlekt. Hierop volgt geelwit, slechts zwak doorworteld
zand met op 30-60 cm vaak enige gley-vlekken. Bij het natte berkenbos
treden vaak gley-vlekken reeds op 25 cm diepte op en zijn deze meer geprononceerd. Overigens sluit het bodemprofiel bij dat der droge en vochtige
bossen aan. Bij het afstervende berkenbos werden geen gley-verschijnselen
gevonden.
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Ettelijke profielen wijken af door de aanwezigheid van humeuze lagen op
diepten tussen 50 en 120 cm (no.'s 12, 50, 36 en 25) of een dun veenlaagje
(no. 50 op 140 cm). Ter illustratie zal hier een drietal profielbeschrijvingen
volgen.
No. 12 (droog berkenbos op oude cultuurgrond; afwijkend doordat waarschijnlijk twee
profielen boven elkaar liggen).
0-15
zeer humusrijk zand, veel wortels, 10 YR 211.
minder humeus, enigszins gevlekt, sterk doorworteld, 10 YR 312.
15-25
geel zand met gley-verschijnselen, weinig wortels, 2,5 Y 714.
25-50
humusrijk, veel wortels, 10 YR 311.
50-55
55-(110) geelwit zand, weinig gley-vlekken, enkele wortels, 2,5 Y 612.

1.

No. l 0 (vochtig berkenbos o onbewerkte bodem
0-10
sterk humeus zanzsterk doorworteld, O YR 211.
enigszins humeus, vrij veel wortels, 10 YR 513.
10-25
25-(100) wit-geel zand, schaars doorworteld, met enkele humeuze plekjes (oude wortels)
en enkele gley-vlekken, 2,5 Y 514.

.

No. 6 (nat berkenbos op onbewerkte bodem
0-8
humusrijk zand, sterk doorworteld 10 YR 211.
8-23
minder rijk aan humus, veel wortels, 2,5 Y 312.
23-(100) geel zand met veel gley-vlekken, dunne boomwortels tot op ca. 70 cm, 5 Y 613.

De analyseresultaten der verzamelde bodemmonsters zijn opgenomen in
tabel 6. Vergelijkt men de voor de bovenste horizont gevonden waarden met
die der overeenkomstige mengmonsters van tabel 5 - waarbij men echter
rekening moet houden met de niet steeds gelijke dikte der bemonsterde
horizont en ten dele ook met het verschillende tijdstip, waarop de monsters
werden genomen - dan ziet men dat vrij grote verschillen kunnen optreden.
Blijkbaar is de bodem in horizontale zin weinig homogeen. Bij de profielen
op vroegere bouwgrond (12,24,25,33 en 50) heeft de min of meer volledige
uitloging van de bodem - evenals dit bij de andere oude cultuurgronden het
geval bleek, zie 6 - zich als regel tot op vrij grote diepte voortgezet. Bij no.. 50
zijn in de bovengrond echter nog sporen kalk aanwezig, hetgeen ook, zoals
reeds werd opgemerkt, blijkens het desbetreffende mengmonster bij no. 24
het geval was. Bij de overige profielen valt de regelmatige, maar betrekkelijk
langzame toeneming van het kalkgehalte bij groter wordende diepte op.
Overeenkomstig de verwachtingen stijgt in deze richting de pH, terwijl
humus-, N-totaal- en P-totaal-% afnemen.
De waarden van het totaal poriënvolume, van het vochtgehalte bij pF
0,7, 2,0, 2,3, 2,48 en 2,7 en van het veldvocht, bepaald aan de diverse horizonten van dezelfde profielen (uitgezonderd no. 24), vindt men in tabel 7.
I n het algemeen kan over deze cijfers het volgende ~ ~ r d opgemerkt.
en

a. Totaalporiënvolume
Blijkens de tabel neemt het totaal poriënvolume bg groter wordende diepte
af. Gezien het feit, dat het poriënvolume vnl. afhankelijk is van de structuur
en het humusgehalte van de bodem en daarmee van de mate van doorworteh g , is dit zeer begrijpelijk. De beide uitzonderingen (no. 12 horizont 50-55
en no. 36 horizont 30-45) bevestigen slechts de genoemde afhankelijkheid
(vgl. de profielbeschrijvingen en analyseresultaten in tabel 6).
Onderling bestaan er tussen de diverse profielen in de bovenste horizont
duidelijke verschillen (57,2-77,6%) ;over het algemeen moeten de gemeten
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1)
a)

PF = 2,3

I
PF = 2,48

I
PF = 2,7

Afgelezen uit grafiek fig. 7 / derivedfrom graphjìg. 7.
Bepaald aan monsters verzameld in / samples taken in 1955 op 2-9 (no. 33), 8-9 (m.25), 9-9 (no's 5, 6,50) en 10-9 (m's 9, 10, 12, 36).

I

Vochtgehalte bij
Moaure content at

TABEL7. Het totale poriënvol~rne~
het vochtgehalte bij verschillende pF-waarden en bij veldcapaciteit van de bodem der duinbossen.
TABLE7. Total pores volumeJ mokture content at dijj$rentpF-values and a t h l d capm'ty of t h soils of dune woodF.

poriënvolumina als vrij hoog tot hoog worden aangemerkt. Bij toenemende
diepte daalt het poriënvolume tot een min of meer constante waarde (ca.
47%).
b. Vochtgehalte bij verschillende PF'S

'Uit de gevonden waarden bij de hogere zuigkrachten (PF = 2,48 en pF =
2,7) blijkt, dat hier vrijwel steeds de afzuiging was verbroken. Bij het tekenen
der PF-curven (fig. 7) werd derhalve het punt, dat het vochtgehalte bij
pF = 2,3 aangeeft, door een rechte met het punt met vochtgehalte 0% (bij
pF = 7,O) verbonden. De in de tabel opgegeven waarden bij pF = 4,2
(verwelkingspunt) werden uit de curven afgelezen. Zeer sterk is de afneming
van het vochtgehalte over het traject tussen pF = 0,O en pF = 2,0, hetgeen duidt op het grote aantal grove poriën (zandgrond). Naar verhouding
treedt dit verschijnsel het sterkst aan den dag bij grotere diepte (minder
humus).
Van groot belang voor de plant is het verschil in vochtgehalte bij pF =
2,O en pF = 4,2 (kolom l l), omdat dit getal de hoeveelheid water aangeeft,
die na verzadiging van de bodem en uitlekken onder normale druk voor de
plant beschikbaar bliift. Voor de bovenste 10 A 15 cm vindt men hiervoor
4,l-9,8%, op grotere-diepte ten gevolge van het lage vochtgehalte bij pF =
2,O slechts 1,9-2,6%.

Fig. 7.
PF-curven van de bovenste 10-15 cm van een aantal bosproefperken. Voor nummers zie
tabel 7.
#F-curues of the topmost 10-15 cm of a number of woodland trial plots. For numbers see table 7.
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c. Veldvocht
Uiteraard is de voor het veldvocht gevonden waarde zeer afhankelijk van de
weersgesteldheid over de periode voorafgaande aan de monsterneming. Voor
de onderlinge vergelijkbaarheid dienen de monsters in een zo kort mogelijk
tijdsbestek en tijdens standvastig weer te worden genomen. Aan deze voorwaarden werd voldaan.
De omstandigheid, dat de monsters gedurende een zeer droge periode
werden genomen, maakt de uitkomsten belangwekkend. Na een zeer droge
julimaand en een vrij normale neerslag in de eerste helft van augustus waren de tweede helft van augustus en begin september nl. uitgesproken droog.
Tijdens de 4 weken voorafgaande aan de dag, waarop de laatste monsters
werden genomen, viel er bij het Pompstation slechts 34 mm regen tegen een
gemiddelde over 50 jaar gedurende dezelfde periode van 74 mm.
Bij een 4-tal profielen bleek het veldvocht van de bovenste bodemhorizont
onder het vochtgehalte bij het verwelkingspunt (PF = 4,2) te liggen. Dit
betreft drie proefperken gelegen in de droge bossen (no.'s 5, 12 en 9) en het
proefperk in het afstervende berkenbos (no. 25). Hoewel men in de meeste
gevallen voor het veldvocht bij toenemende diepte een lagere waarde vindt,
blijft het veldvocht daar steeds duidelijk boven het corresponderende vochtgehalte bij pF = 4,2. Men merke op, dat het veldvocht in de onderste monsters bij sommige profielen eveneens hoger is dan het vochtgehalte bij pF =
2,O. Blijkbaar is nog niet al het zakwater (gravitatiewater) volledig naar de
ondergrond verdwenen. Over het algemeen bereikt het veldvocht in deze
monsters een waarde van ongeveer 6. Slechts no. 9 (met 9,O) en no. 6 (met
18,4) wijken hiervan in belangrijke mate af. Het grondwater kan in de beide
laatste gevallen geen rol spelen, omdat dit ten tijde van de bepalingen ter
plaatse eerst op ca. 2,5 resp. 6 m onder maaiveld bereikt werd. De stagnatie
in de afvloeiing moet worden veroorzaakt door een slecht doorlatend laagje
in de ondergrond; aanwijzingen hiervoor in de beschrijvingen der bodemprofielen ontbreken echter.
De voor het veldvocht gevonden waarden bevestigen het feit - reeds bekend door de directe metingen van de grondwaterstand in de corresponderende peilputten - dat de aanwezigheid van vochtminnende planten in de
bosvegetaties in de jaren waarover het onderzoek zich uitstrekte althans in
verreweg de meeste gevallen niets uitstaande heeft met de toentertijd heersende grondwaterstanden. De hoedanigheden van de bovenste, humusrijke
bodemhorizont zijn bepalend voor de aard der begroeiing. De gley-verschijnselen die in de meeste profielen reeds op enkele decimeters onder maaiveld voorkomen moeten van fossiele aard zijn.
Ten einde het verband tussen de vochtcondities van de bovenste bodemhorizont en de vegetatie-eenheden duidelijk aan het licht te stellen werden
de per bostype berekende gemiddelden opgenomen in een afzonderlgke tabel
(tabel 8). Met uitzondering van het veldvocht, dat in het vochtige duinbos
iets hoger werd gevonden dan in het natte bos, blijken zowel het totaal
poriënvolume als alle vochtgehalten een geleidelijke toename te vertonen
volgens de reeks afstervend duinberkenbos - droog bos - vochtig bos - nat
berkenbos. De spreiding der gevonden waarden is voor de verschillende bostvpen echter groot, zodat in de meeste gevallen de trajecten elkaar sterk
oGerlappen (vgl. táb. 7).
Ten slotte werd het verband tussen verschillende bodemkundige hoedanig-

TABEL
8. Gemiddelde waarden voor totaal poriënvolume, vochtgehalte bij verschillende
zuigspanningen, voor de plant beschikbare hoeveelheid water en veldvocht
van de bovenste horizont van de onderzochte bostypen.
TABLE
8. Aueraged values of total pore space, mokture content at vanous~Ffgures,available moisture
andjeld capaci9 of the topmost soil horizon of the examined wood types.

afstervend berkenbos
degenerating birch wood
droog bostype
dry type of wood
vochtig bostype
mo&t iype of wood
nat bostype
wet type of wood

60,4

35,6

10,9

9,3

5,5

5,4

4,O

64,7

40,4

13,5

12,4

7,l

6,4

6,3

68,l

46,8

16,O

14,7

8,7

7,4

14,7

-

49,8

17,9

16,5

9,9

8,3

12,9

heden en de samenstelling van de kruidlaag der bossen ook geanalyseerd
zonder daarbij direct aan te sluiten bij de bestaande indeling in vegetatieeenheden. Bijzondere aandacht werd hierbij geschonken aan het voorkomen
van soorten die in het algemeen als stikstof- resp. vochtindicerend worden beschouwd. Tot de eerste groep behoren: gewone klis, dagkoekoeksbloem,
drienerfmuur, brandnetel, kleeikuid, hondsdraf en robertskruid; de tweede
groep omvat: watermunt, kattestaart, valeriaan, kale jonker, glidkruid, riet,
rietzwenkgras, leverkruid, engelwortel en bosbies. De eerste soorten zullen
als stikstofplanten, de tweede groep van soorten als vochtplanten worden
aangeduid.
Om een maatstaf te hebben voor de sterkte waarmee de soortengroepen
in de bestudeerde vegetaties vertegenwoordigd zijn werd gebruik gemaakt
van de zg. groepswaarde.
Het kwantitatief voorkomen der afzonderlijke soorten wordt geschat aan de hand van een
zesdelige, door Braun-Blanquet (1928,1951)ontworpen schaal (,,gecombineerdeschatting").
Deze schaal kent bij toenemend exemplarental enlof toenemende bedekking de waarden
1,2,3,4,5. Men vindt de groepswaarde van een bepaalde soortengroep door de voor
de betrokken soorten toegekende waarden volgens deze gecombineerde schatting bij elkaar
wordt hierbij 4 genomen.
op te tellen; voor het symbool
Voor zover ve etatie-opnamen van het jaar, waarop de monsterneming plaatshad ter
beschikking stonfen, werd de groepswaarde aan deze opnamen ontleend. In fig. 8a werd
de aldus voor de stikstofplanten gevonden groepswaarde uitgezet tegen het N-totaalpercentage van de bovenste bodemhorizont (mengmonsters). In fig. 8b geschiedde hetzelfde tegen het humuspercentage.
Uit de figuren blijkt, dat er een duidelijke samenhang tussen het voorkomen van de stikstofplanten en het stikstof- en humusgehalte van de bovenste horizont bestaat. Dat overigens van een vrij sterke spreiding der punten sprake is, behoeft geenszins te verwonderen.
Men dient te bedenken, dat iedere plantesoort op een geheel complex van factoren, zowel
bodemkundige als andere, reageert. Zo is b.v. het vochtgehalte van de bodem ook voor
de stikstofplanten van grote betekenis. Lichtverhoudingen, dus sluitingsgraad van de
boomlaag, en vooral het al dan niet aanwezig zijn van een sterk ontwikkelde struiklaag,
spelen een voorname rol. Bovendien mag men veronderstellen dat niet N-totaal maatgevend is, doch de voor de plant beschikbare hoeveelheid N en deze is mede een functie
van de nitrificatie van de bodem, een hoedanigheid die in de hier gegeven cijfers niet tot
uitdrukking komt.

+,

+
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Fig. 8.
Het verband tussen de ,,groepswaarde'> van de stikstofindicatoren e n het N-totaal-% (a
resp. het humus-% (b) v a n de bovenste bodemhorizont. Voor nummers van de pro&
perken zie o.a. tabel 5.
The relation between the ,,group value" of the nitrogen indicators and the N-total-% (a) re@. the
humus-% (b) of t h tokmost horizon. For numbers ofthe trial blots see also table 5.

Fig. 9.
Verband tussen de ,,groepswaardeHvan de vochtindicatoren (ordinaat) en de vochtgehalten bij pF = 2,O (a) en pF = 4,2 (b); het verschil in vochtgehalte bij pF = 2,O en pF =
4,2 (c) en het veldvocht van de bovenste 10-15 cm (d). Nummers hebben betrekking op
de proefperken; zie ook tabel 5.
Relation between the ,,group value" of the moisture indicators (ordinate) and the moisture contents at
pF = 2,O (a) andpF = 4,2 (b); the dgerences in moìsture contents a t p F = 2,O andpF = 4,2 ( C )
and thejïeld capacity of the topmost 10-15 cm (d). JVumbers refer to trial plots; see alf0 table 5.
De indruk bestaat, dat bij eenzelfde N-totaal-resp. humusgehalte van de bodem de
proefperken op oud bouwland een sterkere ontwikkeling van stikstofplanten te zien geven
dan de overige proefperken. Aangenomen moet worden, dat een andere N-totaal-factor
dan N-totaal- en humuspercentage de stikstofplanten op oud cultuurland heeft gestimuleerd. Het lijkt niet uitgesloten das de nitrificatietoestand van de bodem hier een rol speelt.
De vaak weelderige ontwikkeling van stikstofplanten op vroegere landbouwgronden was
reeds bij de vegetatiekartering van dit gebied aan het licht gekomen.
I n de figuren ga, b, c en d zijn de groepswaarden der vochtplanten uitgezet tegen d:
vochtgehalten van de bovenste 10-15 cm bij pF = 2,0 en bij PF = 4,2 tegen het verschil
van beide vochtgehalten (= de voor de plant beschikbare hoeveelheid na normaal uitzakken van de neerslag) en tegen het veldvocht. Ook hier is de samenhang duidelijk aanwijsbaar. De correlatie tussen de uitgezette grootheden neemt in de achtereenvolgende
figuren toe.
9. E N K E L E S L O T O P M E R K I N G E N E N C O N C L U S I E S

(1) Over het algemeen bezitten de onderzochte duinvegetaties een geprononceerd bodemprofiel. Een min of meer sterk humeuze A,-horizont gaat
in de meeste gevallen geleidelijk over in een zwak humeuze A,-horizont.
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Hieronder bevindt zich het weinig of niet veranderde duinzand. Met het afnemende humusgehalte bij toenemende diepte dalen ook de percentages Ntotaal en P-totaal; het percentage CaCO, en de pH stijgen in deze richting.
Slechts bij enkele pionierbegroeiingen heeft (nog) geen noemenswaardige
heterogenisatie van de bodem plaatsgehad. De gley-verschijnselen, die bij
sommige bossen in de valleien werden waargenomen, moeten van fossiele
aard zijn.
(2) De grootste verschillen tussen de profielen onderling treden op in de
bovenste horizont. De hier voor de geanalyseerde factoren gevonden uitersten, vindt men in tabel 9.
TABEL
9. De waargenomen uitersten in de bovenste lagen,
TABLE
9. Ihe observed extremes in the tobmost lavers.

I

l)

Min.

I

Max.

Het hoogste CaCo,-% van alle monsters bedroeg 4,l.
Ihe hzghest CaCo,-% of all samples was 4,l.

(3) Verschillende bodemkundige factoren zijn echter onderling duidelijk
gecorreleerd. Met name het verband tussen kalkgehalte en pH-H20 en -KC1
is evident (zie fig. 10). Minder duidelijk treedt de samenhang tussen het
kalkgehalte en humus-, N-totaal- en P-totaal-percentage aan den dag; deze
laatste drie grootheden hebben de neiging bij afnemend kalkgehalte te
stijgen (zie fig. 11).
(4) Het bleek steeds mogelijk een min of meer duidelijk verband tussen
de vegetatie en bepaalde bodemkundige eigenschappen aan te tonen.
(5) I n het bijzonder het kalkgehalte (en de hiermee nauw verbonden pH)
van de bovenste horizont(en) bleek meestal van grote betekenis. Het kalkgehalte varieert in pioniergemeenschappen in de bovenste 5 ?
10
i cm van ca.
1,5% tot 3,0% en daalt in de loop van de successie tot minder dan 0,5%,
eventueel tot 0,0%. Een relatief grotevariatie vertoont het CaC0,:percentage bij de duinberkenbossenin de horizont 0-15 cm. Bossen tot ontwikkeling
gekomen op vroegere landbouwgrond bleken in de bovengrond vrijwel volledig ontkalkt. Binnen enkele vegetatietypenkon een afneming van het kalkgehalte bespeurd worden bij toenemende afstand tot het strand.
(6) De onderzochte duinbodems reageren - ook in de bovenste horizont als regel enigszins basisch, soms neutraal-zwak zuur en slechts in enkele gevallen matig-sterk zuur. De hoogste pH werd gemeten aan een monster,
afkomstig van de duinvoet (overgang biestarwegemeenschap-helmgemeenschap :pH-H20 8,6, pH-KC1 8,0), de laagste aan een afstervend duinberkenbos (pH-H20 4,8, pH-KC1 3,8).
(7) De basenbezetting is het geringst bij de zure b~dems(groot verschil
tussen pH-H,O en pH-KCl). In een aantal gevalley, waarbij zowel pHH 2 0 als pH-KC1 groter was dan 7,0, viel dit versdul negatief uit (helm151
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Fig. 10.
Verband tussen CaCo,-% en pH-HSO van de Al-horizont onder enige duinvegetaties.
Relatwn between CaCo,-% andpH-HSO of the Al horizon underlying some dune plant covers.

gemeenschap, duinsterretjesgemeenschap en wondklaver-nachtsilene-gemeenschap).
(8) Het humusgehalte en het N-totaal-gehalte zijn onder meer van belang
voor de samenstelling van de kruidlaag der duinbossen. Hoewel het een
ervaringsfeit is dat op vele gronden, die eertijds in landbouwcultuur zijn
geweest, een relatief sterke ontwikkeling plaatsheeft van zg. stikstofplanten,
blijkt uit de analyses niet dat het stikstofgehalte van dergelijke gronden hoger is dan dat van niet ontgonnen gronden. Een andere factor moet waar-

Fig. I I .
Verband tussen CaCo,-% en humus-% van de Al-horizont onder enige duinvegetatie.
Voor de verklaring van de tekens zie fig. 9.
Relation between CaCo,-% and humus-% of the Al-horizon, underlying some dune plant covers. See
for vegetation-symbolsjg. 9.

schijnlijk aansprakelijk gesteld worden voor de krachtige groei van die
planten op vroegere landbouwgrond.
(9) De waarde 100N/humus is het hoogst in de vegetaties die onder invloed staan van een voortdurende aanvoer van organische stof, nl. de begroeiingen in meeuwenkolonies (Erodium-Phleum-ass.)Bvum-.variant :4,8) en
de graslanden waarop visnetten wordengeboet (Ranunculus-Trzfolium-ass.:4,6).
Tegen de verwachting in bleken de zeereepbegroeiingen een lage lOON/
humus-waarde te bezitten (ca. 2,5-3).
(10) Sterker nog springen in het oog de hoge P-totaal-waa$en van terreinen waar organisch materiaal wordt aangevoerd (in de beide onder (9)
genoemde gemeenschappen 0,07%). Hierbij sluiten de vegetaties in de zeereep aan (0,05-0,06%), die wellicht profiteren van de op het strand uit aangespoeld materiaal ontstane rottingsprodukten. Voor de vroegere landbouw-

gronden werden geen bijzonder hoge P-cijfers gevonden; daartoe waren de
terreinen waarschijnlijk gedurende te korte tijd in cultuur.
(11) De poriënvolumina van de bovenste ca. 10 cm dikke horizont van
duinbossen, zijn vrij hoog-hoog (57,2-77,6%). Bij toenemende diepte dalen
de waarden tot ca. 47%.
(12) Voor het optreden van zg. vochtplanten in de onderzochte duinbossen is niet de hoogte van de grondwaterstand bepalend, maar de hoedanigheid van de bovenste bodemhorizont. Er zijn aanwijzingen dat het
veldvochtgehalte gedurende een periode van langdurige droogte in dit verband een betere maatstaf biedt dan het totaal poriënvolume, het vochtgehalte bij verschillende zuigspanningen of het verschil in vochtgehalte bij
pF = 2,O en = 4,2.
10. S U M M A R Y

In genera1 the investigation dune plant covers grow on a more or less
strongly humose A, horizon, gradually passing into a weakly humose A,.
The values of humus content, N-total and P-total decrease, the CaCo,percentage and pH increase with increasing depth. So the soils differ greatest
in the topmost layers.
To relate the soil properties of the habitat with the nature and vitality
of vegetations was mostly possible. To this in particular the lime content
was found to play a dominant part.
Dune topsoils as a rule react alkalic, sometimes neutra1 to weakly acid,
incidentally moderately to strongly acid.
For the development and growth of herbaceous zones in woods and woodlands humus content and N-total are among other factors of great importante. Relatively vigoureus grow the nitrogen indicators on previously
cultivated lands, though according to analyses the nitrogen content of
these soils is not higher than that of uncultivated dune lands.
The 100N/humus-values and P-totals are highest in soils, which are frequently enriched with organic matter (e.g. bird colonies; Erodium-Phleumass. Bryum-variant;Ranunculus- Trijiolium-ass.) . Unexpected low l OON/humusvalues showed the analyses of the samples of the coastal dune ridges (2.5-3).
The P-totals of these ridges were rather high (0.05-0.06%), in contrast with
those of previously cultivated dune lands. Probably these last lands were
for to short a time under cultivation.
The pores volumina of the topmost 10 cm of dune woods and woodlands
appeared fairly high. The presence of the so-called moisture indicators
was found to be ordered by the quality of the topmost layer rather than by
the depth of the groundwater level. The field capacity during a continued
drought of this layer seems to produce a better standard for the presence of
moisture indicators than the total pore space, the moisture content at
various tensions or the differente between log-tensions 2.0 and 4.2.
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