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Abstract

Zadelhoff,F.J.van (1981).Nederlandsekustduinen;geobotanie/Dutchcoastaldunes;
geobotany,ISBN9022007693, (x)+ 121p.,21figs,3tables,163refs,3app.,
Eng. summary,Eng.legendstofigsandtables.
Also:doctoral thesis,Wageningen.
TheDutch coastaldunes carryarichandvaried flora.Thisrichness isdependent
onthelocalmosaicofhabitats.Duneslacksare themajor typeofhabitat andthe
most threatenedintheDutchdunebelt.Theinfluenceofgroundwateronduneslack
vegetation isillustrated.Thevegetationofdunes,especially ofslacks,hasbeen
describedby listsofspeciesandvegetationmaps inearlierpublications.An
explanationofmethodsused insuch surveys,including floristic surveysand
mappingofvegetation,isgiven.Comparisonwithhistoric records showed thatslack
vegetationdeteriorated severelybetween 1850and 1978.Afall inwatertablewas
themaincauseof thedeterioration invegetationofduneslacksnearBergen(NorthHolland).Studies thereandelsewherealong thedunebeltshowed thatevenasmall
fallinwatertable couldcauseconsiderable changes invegetation,suchasafall
inthenumberofphreatophytes.
Freedescriptors:vegetation,duneslack,watertable,phreatophyte.
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Stellingen
1.Voorhetvaststellenvan (verschuivingenvan)degrenstussenhetDuindistrict
enhetWaddendistrictvormthetkalkgehaltevandebodemlaagnabijhetfreatisch
vlakeenbetrouwbaardercriteriumdandesamenstellingvandeplantengroei.
J.T.P.Bijhouwer,1926.Geobotanische studievandeBergerduinen.Dissertatie
Wageningen.
J.K.Schendelaar, 1978.VerplaatstdegrensvanhetWaddendistrict zichin
zuidelijkerichting? Natura75(3):854.

2.DeopvattingvanSloetvanOldruitenborghdathetnatuur-enlandschapsbeheergerichtdienttezijnophetvoorkomenvanzandverstuivingendient,zekerwaarhet
hetNoordwesteuropesekustduinenlandschapbetreft,verworpenteworden.
C.J.M.SloetvanOldruitenborgh, 1976.Duinstruwelen inhetDeltagebied.
DissertatieWageningen.
3.Delandschapsecologievormt,integenstellingtotdeopvattingvanonderanderen
demedewerkersvandeafdelingLandschapsecologievanhetRijksinstituutvoorNatuurbeheerteLeersum,geenonderdeelvandesynecologie.
AfdelingLandschapsecologieRIN, 1979.Meerjarenplan1979-1981.
4.Bijdeintegratievanverschillendeonderzoeksrichtingenbinnendeecologiedient
nietdesysteemanalytischebenaderingeencentraleplaatsintenemen,zoals
Berendsestelt,dochdesysteemtheoretische.
F.Berendse,1981.Competitionand equilibrium ingrasslandcommunities.
DissertatieUtrecht.
Ditproefschrift.
5.MacArthurenWilsons'evenwichtstheorieoverdebiogeografievaneilandenbiedt
weliswaarbelangrijkeargumententervoorkomingvan (voortgaande)versnippering
enisolatievannatuurgebiedeninlandsituaties,maar ispraktischgezienvoor
hetnatuurbeheerenvoordenatuurbouw (natuurtechnischemilieubouw)vanondergeschiktebetekenis.
L.Brussaard &W.vanderWeyden,1980.Biografievaneilanden.Intermediair,
16-18; 16-19.
A.J.Higgs,1981.Islandbiogeography theoryandnaturereservedesign.
JournalofBiogeography 8:117-124.
6.Hettoekennenvanfunctiesaandelenvanhetnatuurlijkmilieuinhetkadervan
deruimtelijkeordeningdient,scherperdantotnutoehetgevalis,gescheidente
wordenvanhettoekennenvanfunctiesaan (delenvan)landschappeninhetkader
vandelandschapsecologie.
E.vanderMaarel&P.L.Dauvellier,1978.Naar eenglobaalecologischmodel
voorderuimtelijkeontwikkelingvanNederland.Staatsuitgeverij,DenHaag.
E.vanderMaarel,1979.Enviromentalmanagement ofcoastaldunesinthe
Netherlands.In:R.L.Jefferies&A.J.Davy (Eds):Ecologicalprocessesin
coastalenvironments.BlackwellScientificPublications,Oxford.

7.Hetstrevenvandeoverheidomviahetafsluitenvanbeheersovereenkomsteninde
zinvande'Relatienota'deinstandhoudingvan(innatuurwetenschappelijkenlandschappelijk opzicht)waardevolle cultuurlandschappentebevorderen,kaninzijn
huidigevormniet leidentotbevredigende resultaten.
8.DeomstandigheiddatdeLandinrichtingsdienst ressorteert onderhetMinisterie
vanLandbouwenVisserijvormteerdereenillustratievandeefficiëntegreepdie
desector landbouwheeftopdeinrichtingvanhetlandelijkgebiedinNederland
(eenfacetvanhetoverheidsbeleid),datvaneenconsequenteopbouwvanhetoverheidsapparaat.
9.Ineenmilieu-effectrapportdientnietalleeninzichtgegeventewordenindete
verwachteneffectenvandevoorgenomenactiviteit,maardientinallegevallen
ookeenbeoordeling gegeventewordenvandemogelijkhedentotnatuurlijkeregeneratie (danwelkunstmatigherstel)vanhetmilieuwaaropdeactiviteit invloed
uitoefent,zowelnaeenmetdeactiviteitsamenhangende calamiteitalsnahet
beëindigenvandeactiviteit.
10.Devoorgenomenbredemaatschappelijke discussieoverdetoekomstigeenergievoorzieningvoorelektriciteitsopwekkingvormteenvoorbeeldvaneen,minofmeer
bewuste,overschattingvandecommunicatiemogelijkheden tussenmensen.Dezeoverschattingvloeitvooralvoortuitdeomstandigheiddattotophedendeaardende
schaalvantechnischeeneconomischeontwikkelingennietofnauwelijks zijnbegrensdopgrondvandemogelijkhedenvoordemocratischebesluitvormingindesituatiediedoordeontwikkelingenwordtgecreëerd.
11.Indelijstvanvoorvernietiginginaanmerkingkomendearchiefbescheiden,uitgevaardigd doordeministersvanCultuur,RecreatieenMaatschappelijk Werken
LandbouwenVisserij,isonvoldoenderekening gehoudenmetdebelangenvannatuuren landschapsbescherming.
Lijstvanvoorvernietiging inaanmerkingkomendearchiefbescheiden.Afdeling
ArchievenvanCKM, 1976,nr.186.335;AfdelingPost-enArchiefzaken,LandbouwenVisserij, 1976,nr.240.
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1 Inleiding

1.1 ACHTERGRONDVANDEZEPUBLIKATIE
Dezepublikatiemaaktdeeluitvaneenserievandrieproefschriftendieallevoor
eenbelangrijkdeel zijngebaseerdopmateriaaldatisverzameld inhetkadervanhet
onderzoekproject: 'Nederlandseduinvalleien'.
Opbasisvaneenbeknopteweergavevandeonderdelenuitderapportenvanhet
'Duinvalleienonderzoek'diebetrekkinghebbenopdeplantengroei,wordenindit
proefschriftenkelebeschouwingengegevenoveronderzoekmethodiekenwerkopzetvan
hetgeobotanischonderzoekbinnenditproject.Voortswordeneenaantalonderdelen
waaraantijdenshet 'Duinvalleienonderzoek'weinigaandachtkonwordenbesteed,nader
uitgewerkt.
DeauteursvandebeideandereproefschriftenzijnT.W.M.BakkerenJ.A. Klijn.Het
deelvanBakker isgetiteld: 'Nederlandsekustduinen;geohydrologie'enhetdeelvan
Klijn: 'Nederlandsekustduinen;geomorfologieenbodems'Dedrieproefschriften zijn
onderling sterkopelkaarafgestemd,doordatvanafhetbeginvanhet 'Duinvalleienonderzoek'steedsisgekozenvooreeninterdisciplinaironderzoekoplandschapsecologischebasis.Geziendebijzondereaandachtdieisbesteedaandesynthesevan
deonderzoekresultatenwerdbeslotenaanditaspectineengezamenlijkdeelaandacht
tebesteden.Ditdeel isgetiteld: 'Nederlandsekustduinen;landschapsecologie'.
Het isvanbelangerhieroptewijzendathetplanomopbasisvanhetonderzoekmateriaalvanhet 'Duinvalleienonderzoek'proefschriftensamentestellenpas
ontstondnadatderapportenvanditsterkopdepraktijkgerichteprojectwarengepubliceerd.Ditbetekentdathetsamenstellenvandeproefschriftengeschiedde op
basisvandebestaandeonderzoekmethodes envandeveldwerkgegevens,vastgelegd inde
vormvaninventarisatielijstenenkaarten.Hetbewerkenvanditmateriaal totbeschouwingenoveronderzoekmethodes enwerkopzet,enhetnaderuitwerkenvanonderdelengeschieddeonder leidingvandepromotoren.
Deverslagleggingvanhet 'Duinvalleienonderzoek'bestaatuiteenuitgebreid
basisrapport (Bakkeretal.,1979a)eneenbeknopteindrapport (Bakkeretal.,1979b).
Hetbasisrapportomvattwaalfalgemenehoofdstukken (o.a.overgeologie,geomorfologie,hydrologie,bodem,floraenvegetatievanhetduingebied)entevensenigeop
beheerenbeleidafgestemdehoofstukkendiemerendeelsookinheteindrapport zijn
opgenomen.Aanhetbasisrapport zijnzestiendeelrapportentoegevoegd.Dedeelrapportengevenregionale informatieomtrentdefysisch-geografische,hydrologische,floristischeenvegetatiekundige gesteldheid.
Bijde 16deelrapporten zijnbasiskaarten (1:25000)gevoegdbetreffendedegeomorfologie,dehydrologieendevegetatie.

Heteindrapport vormtdeopbeleidsvraagstukken afgestemde samenvattingvanhet
basisrapportenisdeofficiële rapporteringvanhet'Duinvalleienonderzoek'.Aanhet
eindrapport zijnvijfkaarten (1:100000)toegevoegd,waarondereenvegetatiekaart
dieinditproefschriftisopgenomen.
1.2 ACHTERGRONDENVANHET 'DUINVALLEIENONDERZOEK'
1.2.1

Motivatie en

doelstellingen

Hetverdwijnenofsterkinecologischewaarde achteruitgaanvanvochtige duinvalleien
doorgrondwateronttrekking en/ofinfiltratiemetoppervlaktewaterendebedreigingen
dievantoekomstigeprojectenuitgaan,vormdendeaanleidingtothet'Duinvalleienonderzoek'.
HetStructuurschema Drink-enIndustriewatervoorziening (Anonymus,1972)kwamop
grondvaneenaantalprognosesvanhetdrinkwatergebruik inhetjaar 2000totdeconclusiedateenaantalprojecten,onder andereinhetduingebied,noodzakelijkwaren.
Dezeprojecten zijninhetTienjarenplan (Anonymus,1978)naderuitgewerkt.Hieruit
blijktdatinhetduingebiedeensterkeuitbreidingvandeinfiltratie-activiteiten
gepland is.Hetgemisaanlandschapsecologische inbrenginhetStructuurschema accentueerdedebehoefteaaneenlandschapsecologisch onderzoek,inhetbijzondermet
betrekkingtotbehoud,beheerenvormingvanvochtige duinvalleien.Het'Duinvalleienonderzoek'kreegdevolgende taakomschrijving:
1.Hetgevenvaneentotaaloverzichtvaneertijdsenthansnogaanwezige vochtige
duinvalleienindeNederlandse kustduinen onderandere doormiddelvaneenkartering.
2.Hetgevenvaneenkarakteriseringentypologievandezeduingebieden-speciaal
metbetrekkingtotdevochtige duinvalleien-innationaaleninternationaal verband
ophetterreinvangeomorfologie,bodem,waterhuishouding,floraenvegetatie.
3.Hetaangevenvandekwantitatieveenkwalitatieve achteruitgangdervalleienvoor
deonder2genoemde aspecten.
4. Inventarisatieenevaluatievanbeheersmaatregeleninhedenenverledenmetbetrekkingtotduin(vallei)milieus (zowelvoorhetinwendigalshetuitwendig beheer).
5.Aangevenvanhet optimaalbeheervandevochtige duinvalleientenbehoevevanbehoudeneventueelherstelderecologische kwaliteiten.
6.Nagaanwatdemogelijkheden zijnvoordevormingvannieuwevochtige duinvalleien.
7.Voor zovermogelijk,vanuiteenstrevennaarhetverkrijgenvanoptimaleecologischeengeomorfologischevariatie,beoordelenvandegevolgenvanhuidigeentoekomstigemaatschappelijke activiteiten,zoalswinningvandelfstoffen (o.a.water),
recreatie,bosbouwetc.
Onmiddellijkvalthetontbrekenvanfaunistischonderzoekopbij deze,overigens zeer
bredetaakomschrijving.Hetonderzoekmoest evenwelompraktischeenfinanciële redenentotdebovengenoemde aspectenbeperktblijven.

1.2.2

Gebied van onderzoek

Inhetkadervanhet'Duinvalleienonderzoek'ishetgeheleNederlandseduingebiedonderzocht,datwilzeggendegehelekuststrookdieinNederlandopbasisvanzijngeologischeengeomorfologischegesteldheidtothetJongeDuingebiedwordtgerekend
(zieookKlijn, 1981).Hetonderzoekgebiedomvathetgehelegekarteerde gebiedopde
vegetatiekundigefacetkaart (bijlage6)eniszo'n43000hagroot.
Hetbotanischonderzoekbinnenhetonderzoekheeft zichvooralgerichtopdie
terreinendieeenspontaantotontwikkelinggekomenvegetatiedragen.Hetaccentvan
hetonderzoeklagophetbestuderenvanplantenenplantengemeenschappendieinde
duinenvannaturegebonden zijnaandeinvloedvanhetgrondwater.Aanwaterplantenvegetatieswerdgéénaandachtbesteed.
Teneindederesultatenvanhetonderzoekineenbrederkadertekunnenplaatsen
istijdenshetonderzoekeenspeciaalopbotanische aspectengerichtestudiereisnaar
enkeleEngelseduingebiedenondernomen.EenverslaghiervanisopgenomeninBakker
etal. (1979a).
1.2.3

Voorgaand onderzoek

Het 'Duinvalleienonderzoek'maakthistorisch geziendeeluitvaneeneeuwenlange
reeksvanduinonderzoekingen.Dezeonderzoekingenwarendeels 'zuiverwetenschappelijk'endeelsmeertoegepastvanaard,datwilzeggengerichtopbestudering en/of
beoordelingvandegevolgenvan(voorgenomen)menselijke ingrepen.Vooraldemeer
toegepasteonderzoeken,waarmenhet'Duinvalleienonderzoek'ooktoekanrekenen,
ademen iederdeproblematiekendewaardeoordelenvanhuntijd,zoalshetvolgende
korteoverzichtdoetblijken.
De eersteuitgebreideonderzoekeninhetduingebiedkomentotstandinde18e
en19eeeuw.Zijkomenvoortuitdebehoeftetotuitbreidingvanhetlandbouwareaal.
ZohandelendegeschriftenvanKops (1798)enGevers (1826)overdemogelijkheden
tothetincultuurbrengenvandeduinvalleienindeHollandsevastelandsduinen.Bij
destartvandegrootschaligedrinkwaterwinningindeduinenin1853 komteenreeks
onderzoekingenopgangdieenerzijdsbetrekkinghebbenopdegeologieendehydrologie
vanhetduingebied (zievooreenoverzichtBakker,1981)enanderzijdsopdegevolgen
vandewaterwinningvoormetnamedeplantengroei (Vuyck 1898;Goethartetal.,1924).
Omstreeksdezelfdetijddathetbelangvandeduinenvoordewaterwinningnaarvoren
komt,wordtookmeeraandachtbesteedaandemogelijkhedenvoorbosbouwindeduinen.
Daarbijwordtgeletopdemogelijkhedenvoorhoutproduktieenopdemogelijkhedenvoor
hetvastleggenvandeduinen (o.a.VanSteyn, 1933).Aandegevolgenvanbebossing
wordtaandachtbesteeddooronderandereBoodt (1934,1936)enVanDieren (1934).
Nadatomstreeks 1940dedrinkwaterwinningopverschillendeplaatsenindevastelandsduineneendusdanigeomvanghadaangenomendatdevannatureaanwezigehoeveelheid zoetwaterdoormiddelvaninfiltratiemetoppervlaktewater afkomstigvanbuiten

hetduingebiedmoestwordenaangevuld,richtteveelonderzoek zichopdeinfiltratieproblematiek.Denadeligeeffectenvandeinfiltratie,metnameopdeplantengroei,
werdenonderanderedoorLondo (1966b,1975a)enVanderWerf (1972)gesignaleerd.
Eenpromotie-onderzoek naardeeffectenvan infiltratie opdeplantengroei inde
infiltratiegebiedendoorH.W.J.vanDijk isgaande,terwijlonlangsvoorheteerst
eenMilieu-Effect Rapportage (MER),gerichtopdegevolgenvaninfiltratie,isuitgevoerd (Anonymus,1981).Vanrecentedatumisookhetonderzoekdat zichrichtopde
gevolgenvangas-enoliewinning ophetduinmilieu (VandeVijveretal.,1978).
'Zuiverwetenschappelijk'onderzoek iserindeduineneeuwenlangverricht.
Beperktmenzichtothetbotanischonderzoek,danlerendehistorische overzichten
vanVuyck (1898),VanderMaarel (1966a)enLondo (1971)datdeoudstegegevensover
deduinfloraontleendkunnenwordenaanpublikatiesvanRembertDodoens (Dodonaeus),
onderandereaanzijnCruydeboeck (1euitgave 1554).Hetonderzoekwas aanvankelijk
sterkfloristischgerichtenbestondvooraluithetbeschrijvenvanplantenvoorkomend ineenbepaalde streek.VoordeduinenzijnvolgensVuyck (1898)onderandere
vanbelangdeflora'svandeGorter (1781),VanHall (1825),Molkenboer &Kerbert
(1840)endeProdromusFloraeBatavae (Anonymus,1840).Pasaanheteindvande
vorigeeeuwwerddeeerstegedetailleerdevegetatiestudieverricht doorHolkema
(1870)opdeWaddeneilanden,terwijluitdietijdookuitgebreidevegetatiebeschrijvingendaterenvanVanEeden (1866,1867,1872,1885)overrespectievelijk deKennemerduinen,deduinenvanTexel,deduinennabijAlkmaarendeduinenvanTerschelling.
Inde 20eeeuwnamhetbotanischonderzoekindeduineneengrotevlucht,mede
dankzij destimulerende invloedvanHeimansenThijsseopdenatuurstudie inNederland.DepublikatiesvanHeimans &Thijsse (1899)enThijsse (1910,1928,1946)
droegenookindirecte zinbijtotdekennisvandefloraenfaunavandeduinen
(o.a.vanTexel,Thijsse,1928),terwijlzijtevensaanspoordentothet instandhouden
vandenatuurlijke rijkdommenvanhetduingebied.Dezenatuurbehoudsgedachte vormde
inde loopvande20eeeuwintoenemendemateeenrolvanbetekenisbijdemotivatie,
deaardendeopzetvanhetonderzoek. Inde 20eeeuwontstondooktoenemendebelangstellingvoorde invloedvandeabiotische factorenopdeplantengroei.Dezebelangstelling isduidelijk teconstateren inde zeergedetailleerde studiesvanBijhouwer
(1926)overdeBergerduinen,Weevers (1921,1940)overdeduinenvanGoeree,Westhoff (1947)overdeduinenvanTexel,VlielandenTerschelling envanDeVries (1950,
1961)overdeduinenvanVlieland.DeuitgebreidestudievanVanDieren (1934)over
deduinenvanTerschelling zouookaanditrijtjetoegevoegdkunnenworden,zijhet
dathethierinfeitegaatomeengeomorfologischestudiemetveelaandachtvoor
botanischeaspecten.
Belangrijke recentepublikatieswaarbijbeidebovengenoemde tendensenvaak
duidelijknaarvorenkomen,zijndievanBoerboom (1960),Westhoffetal. (1961),Van
derMaarel&Westhoff (1964),VanderMaarel (1966b),Londo (1971),Thalen (1971),
SloetvanOldruitenborgh (1976)enDoing (1966,1974).
Inde laatstedecennia zijnookvandetotvoorkortnogweinigonderzochtege-

bieden,zoalsdeduinenvanAmeland,hetduingebied tussenPettenenDenHelder,de
duinentussenNoordwijkenWassenaar endeduinenvanSchouwenenWalcherenvele
vegetatiekundige gegevens opschrift enopkaartenvastgelegd indevormvanverslagenvandoctoraalonderzoekingen eninterneverslagenvanStaatsbosbeheer,RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Natuurwetenschappelijke CommissievandeNatuurbeschermingsraadetcetera.Hetvoertteverdezestudieshierallemaal optesommen,net zomin
als inhetvoorgaande isgestreefdnaarvolledigheid.
Naasthetvelevegetatiekundige onderzoekvande laatste tijd,gaatookhet floristischonderzoek door.Inditverbandmoetvooralhetbelangrijke inventarisatiewerk genoemdwordendatalsedert 1902wordtverricht tendienstevanhetsamenstellenvanplantekaartjesdoorhet Rijksherbarium enhetdaaraanverbonden IVON.
Hoewelhet 'Duinvalleienonderzoek' inverschillende opzichteneen logische
voortzetting vormtvanhetvoorgaande onderzoek inhetduingebied,wijkthetsterk af
vanalleandere studies dieaanditgebied zijngewijd.
Debelangrijksteverschillenmet allevoorgaande studies inhetduingebied zijn:
-nieuwemethodiek,op landschapsecologischebasis
-bestudering vanhetduingebied ininterdisciplinair teamverband
-bestudering vanhetgeheleduingebied ineenrelatiefkorteonderzoekperiode (2|
jaar)tenaanzienvandegeomorfologie,hydrologie,vegetatie enfloravolgens
éénconsistente onderzoekmethodiek
- accentopdevochtige valleien
-bijzondere aandachtvoordeoorzakenengevolgenvanveranderingsprocessen inhet
duingebied.
Specifiek tenaanzienvanhetvegetatiekundig onderzoekkandaaraannogwordentoegevoegd:
- specifiek ophet 'Duinvalleienonderzoek' afgestemdekarteringsmethodiek
-uitgebreide documentatievande floraenvegetatie (inhetbijzondervandevalleien)inhetgeheleNederlandse duingebied tentijdevanhetonderzoekdoormiddel
vanvegetatiekaarten en inventarisatielijsten.
Tenaanzienvanbovengenoemde puntenkanhetvolgendewordenopgemerkt overde
studiesvanDoing (1966,1974)welkevanallebovengenoemde studies inhet duingebied
de grootste overeenkomstvertonenmethet 'Duinvalleienonderzoek':
- sterkverschillende (eveneens originele)onderzoeksmethodiekop landschapsecologischebasis
-bestudering dooréénpersoon (deauteur)metmedewerking vandoctoraalstudenten die
inhet algemeenbehoordentotdezelfde discipline
-bestuderingvanhet geheleduingebied gedurendeeenrelatief lange onderzoekperiode
(meerdan 14jaar)tenaanzienvandevegetatie endaarnaast degeomorfologieende
bodem.
-vooral aanvankelijk accent opdroge duingebieden
- geenbijzondereaandachtvoorveranderingsprocessen;vooral aandachtvoordemeer
stabiele aspectenvanhet landschap.

1.2.4

Methode van onderzoek en werkopzet van het

'Duinvalleienondevzoek'

Uitdetaakomschrijvingvanhet'Duinvalleienonderzoek' (par.1.2.1)enuitrandvoorwaardendiegrotendeelsvóórdestartvanhetprojectwarenvastgelegdblijktduidelijkdatvanafhetbeginisgekozenvooreenonderzoekoplandschapsecologische
basis.Hetwasdusbelangrijkdewerkmethodesvanuit landschapsecologischoogpunt
goedtefunderen.InBakkeretal. (1979a),wordendelandschapsecologischeuitgangspuntendiebepalend zijngeweestvoordewerkopzetendewerkmethodes,uitgebreid
toegelicht.
Uitgaandevandedoelstellingenvanhetprojectenrekeninghoudendmettheoretische landschapsecologische achtergrondenenmetdepraktischemogelijkhedenwerd
tenaanzienvandewerkopzetendewerkmethodeshetvolgendebesloten:
1.Eenuitgebreidepatroonstudievandegeomorfologischeopbouw,geohydrologische
gesteldheidenvegetatievandeduinen (enspeciaaldevalleien)isnoodzakelijk,
terwijlookrelevanteinformatieoveronderandereklimaat,geologieenbeheerverzameldmoetworden.
2.Aanprocesstudieskangeziendetijdsduurvanhetprojectweinigaandachtbesteed
worden;slechtsoprelatiesenprocessendieinhetkadervanditonderzoekvanbijzonderbelang zijn,dientdiepertewordeningegaan (o.a.kustontwikkeling,verstuiving,grondwaterstandsdaling,verdroging,relatiegrondwater-vegetatie,relatievegetatie-verdamping enz.).
3.Tendienstevandeontwikkelingvaneensamenhangendbeleidenbeheerdienteen
landschapsecologischekaartopgeomorfologische,hydrologischeenvegetatiekundige
grondslagvervaardigdteworden.
4.Opgrondvandeonder1,2en3verkregenonderzoekresultatenmoetenbeheers-en
beleidsaanbevelingengeformuleerdworden.
Oppagina7isbovenstaandegangvanzakenschematischweergegeven.
Vooraldewerkzaamhedeninhetkadervandepunten1en2zijnvoorhetgeobotanischonderzoekvanbelanggeweest.Voordeonderpunt1genoemdewerkzaamhedenwerd
gekozenvooreenafzonderlijkeaanpakvandedriedisciplines.Bijdeselectievante
bestuderenpatroonkenmerkenwerdgestreefdnaareengoedecoördinatie tussendedrie
disciplines,teneindeineenlaterstadiumeensynthesevandeonderzoekresultatenin
devormvaneenlandschapsecologischekaarttotstandtekunnenlatenkomen.Zowerd,
onderandereopgrondvanervaringenopgedaanbijvooronderzoekopTexelenVoorne,
beslotenvooriedervakgebiedopbasisvanzwart-wit luchtfoto'spatroonkaartente
vervaardigenopschaal 1:25000.Tothetgebruikvanzwart-witluchtfoto's (schaal
1:20 000)werdbeslotennadatopVoornetendienstevanhetvegetatie-onderzoek
binnenhetprojectervaringenwarenopgedaanmet false-colour luchtfoto's (schaal
1:5 000).Defalse-colour foto'sblekenvoorhetgesteldedoelmindergeschikt,zij
bevattentegedetailleerdeenvaakirrelevanteinformatie.

Geomorfologie

en bodems

- klimaathistorie
- geologie
- historisch-geografische aspecten (o.a.
kus11ijnontwikke1ing,
verstuiving)
- invloedvandemens

Geohydrologie

Geobotanie

- grondwaterregiemen
grondwaterkwaliteit
in
valleien

- historische gegevens
m.b.t.plantengroei

- randvoorwaardenvan
belangvoorgrondwaterregiemengrondwaterkwaliteit
- historische gegevens

- bodemkundigeverkenning
- inventarisatiegeomorfologische gesteldheid d.m.v.kartering

- hydrologische
kartering
- isohypsenkaarten

- floristische inventarisatie
- vegetatiekundige
karakterisering
- relatie grondwaterregiem/plantengroei
- beheerinhedenen
verleden

verzamelen
gegevens
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- inzichtinterreinvorming
- inzichtina-biotischemilieufactoren
(excl.actueel klimaat
enhydrologie)
- overzicht huidige
toestand;classificatieenkarakterisering
van landschapsvormen
enactuele geomorfologische processen

- overzichtvaneertijdsenthansaanwezigevochtigeduinvalleien
- classificatieen
karakteriseringvanhet
grondwater inrelatie
totdevegetatie
- actuele hydrologische
situatie;aangevenvan
oorzakenvanverandering

- aangevenvankwalitatieveenkwantitatieve achteruitgang
vanduinvalleivegetaties
- overzichtvande
huidige toestand;
actuele processenen
karakteriseringvan
devegetatie

kaarten(16x)
schaal 1:25000
*• deelrapporten

kaarten(16x)
schaal 1:25000
+ deelrapporten

kaarten(16x)
schaal 1:25000
+ deelrapporten
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h e t beheer van
vochtige duinmilieus

CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN
t.a.v. BELEID ENBEHEER
Overzicht werkzaamhedenenfaseringbijhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'(Bakkeretal,1979a)

1.3 WERKOPZETVANHETGEOBOTANISCHONDERZOEKBINNENHET 'DUINVALLEIENONDERZOEK'

Rekeninghoudendmetdeuitgangspuntenuitparagraaf 1.2.4werdvoorhetgeobotanisch
onderzoekdeonderstaandewerkopzetgekozen.Dezeopzetisschematischweergegeven
enuitgesplitstnaarwerkzaamhedenendedaarmeebeoogde (uitdedoelstellingenvoortkomende)doelen.
Dezeglobalewerkopzetwerdreedsineenvroegstadiumgekozen.Hiervanwerd
gedurendehetonderzoeknietwezenlijk afgeweken.Denadereuitwerkingvandemethodiekmetbetrekkingtotdeverschillendeonderdelengeschieddeineenlaterstadium
enwordtnadertoegelichtindeparagrafendieindelinkerkolomtussenhaakjes zijn
aangegeven.
Werkzaamheden

Doelen

1.Verzamelenvanhistorischeen

1a.Overzichthuidigevalleiflorat.b.v.
natuurbehoud/-beheernuenindetoekomst.
1b.Opsporenenaangevenvandekwalitatieveachteruitgangvanduinvalleivegetaties.

actuelefloristischegegevensdoor:
inventarisatievanduinvalleienm.b.v.
streeplijsten.
Opsporenvanvroegereinventarisaties,
weergaveopstreeplijsten (par.3.2).

2.Vervaardigenvanvegetatiekaarten
1:25000door:
luchtfoto-interpretatieenveldwerk.
Legendaberustopeenonafhankelijk
bruikbare vegetatieclassificatie
bestaandeuitsynecologischgoed
gefundeerdeeenhedendieopbasis
vanvegetatiekenmerkenherkenbaar
zijn (par.3.3.2enpar. 3.3.3).

1c.Verkrijgenvanextradocumentatie
bijdetevervaardigenvegetatiekaarten
1:25000.
2a.Overzichthuidigevalleivegetatie
t.b.v.natuurbehoud/-beheernueninde
toekomst.
2b.Aangevenvandekwantitatieveachteruitgangvanduinvalleivegetaties.
2c.Hulpmiddelbijhetonderzoeknaarde
relatie (grond)waterstand-vegetatie
2d.Basismateriaalvoordetevervaardigen
landschapsecologischekaart1:100000.

3.Globaalonderzoeknaarderelatie
plantengroei/grondwaterregiemdoor:
literatuurstudie,detailstudieinhet
veld,vergelijkingmetvroegere
inventarisaties (par.2.3enhoofdstuk4 ) .

3a. Inzichtineenprocesalsverdroging
3b.Aanvullende informatievoordetevervaardigen landschapsecologischekaart
(1:100000)endeveranderingenkaart
(1:100000).

4.Verzamelenvangegevensm.b.t.
beheervanduinvalleivegetatiesdoor:
literatuur-enveldstudieinbinnenenbuitenlandm.b.t.beweiden,bemesten,maaien,kappen,plaggen,afgraven,planten, etc.

4a.Basismateriaalt.b.v.hetopstellen
vanbeheersrichtlijnen.
4b. Inzichtinheteffectvanbeheersmaatregelen.

5.Deelstudiei.v.m.devormingvan
nieuwevochtigeduinvalleiendoor:

5.Richtlijnenvoordevormingvanvochtigevalleimilieu'st.b.v.hetbeheer,

verzamelenvanliteratuur-enveldgegevens.
.
j
|

Aandekarakteriseringvandeplantengroei ininternationaalverbandkongeen
specialeaandachtbesteedworden,vandaardathetookniet alsapartpuntinbovenstaandewerkopzet isopgevoerd.Voortswordthieraandepunten 4en5geenaandacht
besteed.De inditkaderverzamelde informatie isopgenomen inBakkeretal. (1979a
enb, 1981).

2 Het Nederlandse duingebied alsgroeiplaats
voor planten

2.1 ALGEMEEN
InBakker (1981)enKlijn (1981)isruimschootsaandachtbesteedaanhetklimaat,de
geologie,degeomorfologie,degeohydrologieendebodemkundigegesteldheidvanhet
duingebied.Duidelijkisdaarbijdatinhetduingebieddemeestevandeze factoren
vanplaatstotplaatsbelangrijkverschillen.Ditleverteeninruimtelijk opzicht
sterkgevarieerd abiotischmilieuopvoordeplantengroei.Hetduingebiedisopveel
plaatsensterkdynamischvankarakter,datwilzeggendaterzichindeloopdertijd
sterkeveranderingenindemilieu-omstandighedenvoordoen.Daarnaast zijnerplaatsen
waar zichindeloopdertijd,afgezienvanregelmatigedag-enjaarschommelingen,
slechtsgeringeveranderingenindemilieu-omstandighedenhebbenvoorgedaan.Ookin
temporeelopzichtishetabiotischmilieuvandeduinendussterkgevarieerd.Ditin
ruimtelijkentemporeelopzichtzogevarieerde abiotischemilieu,mettalrijkemilieugradiënten,vormtdebasisvoordefloristischerijkdomvanhetduingebiedenderijkdomaanvegetatietypen. Zowelsoortendieslechtsgedijenopvoedselarme standplaatsen
waarindeloopdertijdweinigveranderingenindemilieu-omstandighedenoptreden,
alssoortenvanmeervoedselrijkeen/ofdynamischeomstandighedenkunneneenplekje
vindendataanhunspecifiekemilieu-eisenvoldoet.
Hoewelindeduinenookbijzonderesoortenvanrelatiefvoedselrijkeensterk
dynamischemilieusvoorkomen,gaatdeaandachtvanhetnatuurbeheer toch allereerst
uitnaardesoortenvanweinigdynamischeenrelatiefvoedselarmemilieusdieinde
duinennogopveelplaatsentevindenzijn.Eenbelangrijke redenvoordezeaandacht
is,datdoormenselijktoedoendergelijkevrijvoedselarmeeninevenwichtverkerende
milieus,metdetalrijkedaarbijbehorende soorten,inonslandopgroteschaal zijn
verdwenenofsterkzijnachteruitgegaan.Eenandereredenisdathetvoordenatuurbeheerdervaakuiterstmoeilijkisdegoedemilieu-omstandighedenvoordezesoortente
handhavenoftescheppen.
Degevoeligesoortenvanevenwichtige,relatiefvoedselarmemilieusvindtmenin
deduinenvooralopplaatsenwaarhetabiotischmilieureedsinbelangrijkemateaan
huneisenvoldoet zoalsinnattevalleien,opnoordhellingenenlangsdebinnenduinrand.Tochzijnineenonbegroeidduinterreinookopdezeplaatsendemilieu-omstandighedennietdirect zodanigdatalle 'fijngevoelige'plantesoorten zicherkunnen
vestigen.Ditisslechtsweggelegdvooreenbeperktaantalpioniersoorten.Pasnadat
deplantengroeienhetdierenleven zichenigetijdongestoordhebbenkunnenontwikkelen,waarbijdeonderlingerelaties tussenplantenendierensterkerwordenende
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milieudynamiekverderafneemt,wordendemilieu-omstandighedengeschiktvoordemeest
kritischesoorten.Zeergevarieerdeensoortenrijkevegetaties,metveelkwetsbare
engevoeligeplantesoorten,komenalleenvooropplaatsenwaardeplantengroeien
hetdierenlevenzichminofmeerongestoordhebbenkunnenontwikkelen.Vooralhet
achterwegeblijvenvandoordemensveroorzaakteverstoringenisdaarbijvanbelang.
De duinendankenhunfloristischeenvegetatiekundige rijkdomdanookmedeaanhet
feitdatdemenselijkebeïnvloedinginhetverledenopveelplaatseneenextensief
karakterhadengedurende langetijdopdezelfdewijzeplaatsvond.Ditbetekentniet
datdemensinhetduingebiedaltijdenoveraleenbescheidenrolheeftgespeeld,in
feiteheefthijophetgeheleduingebiedopdeeenofanderewijze zijnstempelgedrukt.Sommigeduingebiedenveranderdenmedeonder invloedvanoverexploitatiebij
tijdenwijlezelfsinware zandwoestijnen (Bakkeretal.,1979b;Klijn, 1981).Toch
heeftdemensinhetverledenvaakdaadwerkelijkbijgedragentotdenatuurlijkerijkdomvanhetduingebieddoordatdematevanbeïnvloedingruimtelijkgeziensterkvarieerde,maarindetijdrelatiefstabielwas.
2.2 COMPONENTENVANHETABIOTISCHMILIEU
Bijwijzevantoelichtingopdeconstateringdathetgevarieerde abiotischmilieu
vandeduinendebasisvormtvoordefloristischeenvegetatiekundige rijkdomvan
hetduingebied,zalnuineenkortebesprekingwordenaangegeveninhoeverredeverschillendecomponentenvanhetabiotischemilieu,dieindevoorgaande delenvan
'Nederlandsekustduinen' (Bakker,1981;Klijn,1981)zijnbesproken,bijdragentotde
verscheidenheidaanplantesoortenenvegetatietypeninhetduingebied.
De componentenmoedermateriaal,klimaat,grondwaterenbodemkomenaandeorde,
omdatvooraldezecomponentenindirecterelatiestaantotdevoordeplantengroei
vanbelang zijndeprimairefactorenlicht,warmte,waterenchemischeenmechanische
factoren.
2.2.1

Moedevmateriaal

Hetduin-enstrandzandheefteenaantaleigenschappendieinecologischopzichtvan
grootbelang zijn.Duinzandisinfysischopzicht zeerhomogeen.Hetbestaatvoor
hetovergrotedeeluitkorrelsmeteendiametervanca.0,1totca.0,3mm.Grovere
korrelsenkleineredelenkomenslechtsinkleinehoeveelhedenvoor.Hoeweldekorrelgrootte langsdekustenigszinsvarieert,heeftditvoordeplantengroeivermoedelijk
weinigbetekenis.Deafzettingvanslibopsommigeplaatsen,zoalsopstrandvlaktenin
hetestuarienegebiedeninminderemateinhetwaddengebiedkanwelvanbelangzijn.
Ditiseenvrij lokaalverschijnseldatterplaatsevooreenbelangrijkeecologische
variatiekanzorgen,dooreenanderevochtvoorzieningeneenafwijkendevoedingsstoffensituatie.
Duin-enstrandzandbestaatvoorhetgrootstedeeluithetnauwelijksverweer11

barekwarts,maarbevatookanderebestanddelen,zoalsveldspatenenglimmers,die
vanverschillendesoortengesteenteafkomstig zijn.Daarnaast ishetgehalteaan
schelpfragmenten (kalk)vangrootbelang.Bijverweringkunnendeze ingrediënten
voedingsstoffen leverenofindirecthetmilieubeïnvloeden.Voedingsstoffenals fosforenstikstof zijnindeafzettingenvannature slechts ingeringehoeveelheden
aanwezig (zieo.a.Doing,1966;Boerboom, 1963;Freysen,1967;Adriani&Vander
Maarel, 1968;Londo, 1971).
Willis&Yemm (1961)toonden,doormiddelvanproevenmet tomatenplantencultures
opkalkrijkeduingronduiteenEngelsduingebied,aandatstikstofenfosforenin
minderematekaliumvoorveeleisendeplanteninhetbetreffende gebiedbeperkende
factorenvormen.Deanderemacro-nutriënten endesporen-elementenblekennietbeperkendtezijn.Mogelijk zijninhetNederlandseduingebied,metname inhetWaddengebied,naaststikstof,fosforenkaliumookanderevoedingsstoffenbeperkendvoorde
plantengroei.Gegevenshieroverontbrekenechter.Hetrelatiefgeringegehalteaan
plantevoedingsstoffenvanhetduinzanddraagt inbelangrijkematebij totdefloristischeenvegetatiekundigerijkdomvanhetduingebied (Willis,1963;Ranwell,1972;
Boorman, 1977;Westhoffetal.,1970envele anderen).
Deduin-enstrandzanden zijninchemischopzichtveelminderhomogeendanin
fysischopzicht.TerhoogtevanBergen (N.H.)ligteenduidelijke grens.Ten zuiden
vanBergen ishet zandmineraalrijk,metkalkgehaltesvanruim 2 %,oplopend tot
bijna 10 %.Noordelijkvandezegrenskomengehaltesvanminderdan2 %envaak zelfs
minderdan0,5 %voor.HetgebiedtenzuidenvanBergenonderscheidt zichookvanhet
gebiedtennoordenvandezeplaatsdoorhogere gehaltes aanijzer,aluminium,magnesiumenkalium.Vooraldoordegroteverschilleninmineralenrijkdomvanhetduinzand
tennoordenentenzuidenvanBergenaan Zeeverschiltdefloratennoordenenten
zuidenvandezeplaats zodanigdatbeidegebiedenalstweeafzonderlijkeplantengeografischedistrictenbeschouwdworden,namelijkhetWadden-enhetDuindistrict.
OokbinnenhetWadden-enDuindistrictkomennogbelangrijkeverschillenvoor in
desamenstellingvanhetmoedermateriaal,hetgeenindeplantengroei totuitdrukking
komt.ZozijnbinnenhetWaddendistrict deduin-enstrandzandenvanTexelenSchiermonnikoogrelatiefmineraalrijkmetkalkgehaltesvan0,5-1,5 %,terwijlbinnenhet
DuindistrictdemineralenrijkdomopSchouwenenWalcherenrelatiefgering ismetkalkgehaltesvan0,5-3 %.
2. 2. 2 Klimaat
Hetklimaat inhetNederlandsekustgebiedwijkt ineenaantalopzichtenafvandatin
hetbinnenland.Delenteende zomeraandekust zijnkoeler,deherfstendewinter
zijnwarmerdaninhetbinnenland.Hetaantal zomerse,vorst-enijsdagenisaande
kustveelgeringer.Verder isdeherfst langsdekustnatterenzijndeoverigejaargetijdendrogerdaninhetbinnenland.Voorts zijnderelatieveenabsoluteluchtvochtigheid,dewindsnelheid,hetaantaluren zonneschijnendeverdamping aande
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kusthogerdaninhetbinnenland.
Ooklangsdekustisdewaardevandemeesteklimaatfactorenverschillend.
GlobaalgenomenkanhetNederlandsekustgebiedonderverdeeldwordenindriedelenmet
elkeeneigenklimaat (zieookMörzerBruyns&Westhoff, 1951).HetWaddengebied
(Pettent/mSchiermonnikoog)onderscheidtzichvandebeideanderedelen (Zeeuws
Vlaanderent/mGoereeenVoornetotCamperduin)dooreenlageregemiddeldetemperatuureneenhogeregemiddeldewindsnelheid.Dezeklimatologischeverschillen zijn
mededeoorzaakvandefloristischeverschillentussenhetWadden-enhetDuindistrict.ZokomeninhetWaddendistrictnaastsoortendiehethoofdgebiedvanhun
verbreidinginnoordwestelijkEuropahebben,zoals Eriaa tetralix,
Calluna
vulgaris,
Eohinodurus ranunculoides enMyriaa gale, ookveelsoortenvoordiekenmerkend zijn
voornoordelijkEuropazoalsbijvoorbeeld Empetrum nigrum, Jmaus arotious,
Eviophorum angustifolium,
Vaoainium uliginosum en Trientalis europaea .HetDuindistrict
daarentegenkent,naastsoortenuitnoordwestelijkEuropa,veelsoortendiehun
hoofdverbreidinginmiddenenoostelijkEuropahebben,bijvoorbeeld Gentiana
oruoiata
en Polygonatum odoratum. VoortsishetvoorkomenvansoortenuitzuidelijkEuropaals
Silene ooniaa en Blaekstonia
perfoliata
kenmerkendvoorhetDuindistrict (zieo.a.
Westhoff,1947;Fitter, 1978).
Naastdeklimaatverschilleninverschillende delenvanhetkustgebiedvertonen
eenaantalklimaatfactorenookdwarsopdekusteengradiënt.Ditgeldtbijvoorbeeld
voordegemiddeldewindsnelheidendemineralenaanvoervanuitzeeviahet 'seaspray'-mechanisme.Beidennemenvanzeelandinwaarts gaandesnelaf,hetgeenweerspiegeldwordtinhetfeitdatgoedontwikkeldestruwelenenbossenvooral langsde
binnenduinrandeninlandinwaarts gelegenvalleienvoorkomen,terwijldichtbijzee
lage,kruidenrijkevegetatieseneenvoudiggestructureerde struwelenoverheersen.
Ookhetmicroklimaat (hetklimaatineenluchtlaagnabijhetmaaiveld)zorgt
voorveellokaleverschillenindeplantengroei.Hetreliëfisinbelangrijkemate
bepalendvoorhetmicroklimaat.Onderinvloedvanverschilleninexpositietenopzichtevandeinkomende zonnestraling,deafstandvanhetmaaiveldtothetgrondwater
etceteravertoonthetmicroklimaatinhetsterkgeaccidenteerde duingebiedopkorte
afstandnamelijkgroteverschillen.Hetmeestopvallendemicroklimatologischefenomeenindeduinenishetverschiltussennoord-enzuidhellingen.Hetmicroklimaatop
zuidhellingenisonderinvloedvandeongeveerloodrecht invallende zonnestraling
zeerextreem,metbijvoorbeeldtemperaturendievlakbovenhetzandopkunnenlopen
totrond60°C(Boerboom,1964;Stoutjesdijk, 1960).
Tussenmicroklimaatenplantengroeibestaateensterkewisselwerking.Wanneer
kaalzandbegroeidraaktenookbijverdereontwikkelingvandevegetatieviagraslandenstruweeltotbos,wordthetmicroklimaatgematigder.
Hetmicroklimaatinvalleienwijktineenaantalopzichtenafvandatopduin-

1.NomenclatuurindezepublikatievolgensHeukels&VanOoststroom (1977).
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ruggen.Degemiddeldewindsnelheid isergeringer,terwijlmetnameinnattevalleien
demaximumdagtemperatuurveel lagerisdanbijvoorbeeldopzuidhellingen.Derelatieve luchtvochtigheid iserdaarentegenbeduidendhoger (Westhoff,1947;Postma, 1978).
Deminimumtemperatuurkaninvalleienlagerzijndanindeomgeving,doordatde
koudereendaardoor zwaardere lucht zichindevalleienverzamelt.Qndatdittoteen
toenamevanhetaantalnachtvorsten leidt,wordtditwel 'hetoptredenvanvalleien
alsvorstmeer'genoemd:bekendisdatineenvalleideminimumtemperatuur 4-6 C
lagerkanzijndandieopeenwesthelling.Deminimumtemperaturenzijnineenvochtigevallei,doordebufferendewerkingvangrondwaterenbodemvocht,minder laagdan
ineendrogevallei.
2.2.3

Grondwater

IndeondergrondvanhetNederlandseduingebiedkomt zoetenzoutgrondwatervoor.
Het zoetegrondwater 'drijft'ophetzouteenvertoontaandebovenzijdeeenbolle
vorm:inhetmiddenvaneenduinmassiefkunnengrondwaterstandenbereiktwordenvan
enkelemetersbovenzeeniveau.InNederlandkomenmaximale grondwaterstandenvanruim
9mbovenNAPvoor (nabijSchoorl),terwij1degrootstedieptevandezoetwaterzak
100-150mbedraagt.
Doorklimaatinvloedenendeinvloedvandeplantengroeiopdewaterhuishouding
fluctueerthetgrondwaterinhetduingebied zowelbinnenhetjaar,methogewinter-en
lagezomergrondwaterstanden,alsoverlangereperiodenonder invloedvannatteen
drogejaren.Deze fluctuaties zijnvooralvanbelangvoordevegetatieinvalleien,
omdatdievegetatiekanprofiterenvanhetgrondwater. Invochtigevalleienbedraagt
de seizoenfluctuatie 0,4-0,7m.Degemiddeldejaarstandkanonderinvloedvannatte
endrogejareneveneens 0,4-0,7mvariëren.Hettotalefluctuatietraject (verschil
tussendehoogsteendelaagstepeiling)bedraagtdusmaximaalzo'n1,5m.Aangezien
demeesteduinvalleiendoorverstuivingontstaanzijn,waarbijhetzandmaximaaltot
enigedecimetersbovendelaagstegrondwaterstandkanzijnweggeblazen,zijnde
meesteduinvalleienineenduingebiedmeteennatuurlijkewaterhuishouding vochtig
(grondwater 'szomersnietdieperdan1,5mbenedenhetmaaiveld)ofnat (grondwater
'szomersnietdieperdan0,7mbenedenhetmaaivelden 'swinters gewoonlijkboven
maaiveld) (Bakker, 1981).
Devochtvoorziening indevalleienwijkt sterkafvandieopdeduinruggen
(par. 2.3), waardoorergroteverschillenbestaantussendefloravanvochtigeen
nattevalleienendiederduinruggen.Defloravandevochtigeennattevalleienbestaatinhoofdzaakuitplantesoortendiezichslechtskunnenhandhavenwanneerzij
vanhetgrondwaterkunnenprofiteren.Dergelijkeplantenwordenfreatofytenofgrondwaterplantengenoemd (Londo,1971).Opduinruggengroeienvrijweluitsluitendsoorten
diehetookzondergrondwaterkunnenstellen,dezogenaamde afreatofyten.Dezeplantenhebbenvoldoendeaandegeringehoeveelheidregenwaterdiedoordebodemwordt
vastgehouden,hoewelveleafreatofytenookinvochtigevalleiengoedkunnengedijen.
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Behalveindirectezindraagthetgrondwaterookinindirectezininbelangrijke
matebijtotdeverschillentussendeplantengroeivanduinruggenenvalleien.Zo
beïnvloedthetgrondwaterhetmicroklimaatvanvochtigeennattevalleienenheeft
heteensterke invloedopdebodemvormingendechemischeeigenschappenvandebodem.
Overigensdoenzichbinnendevalleienenandereterreindelendieonderinvloedvan
hetgrondwater staan,zowelinderuimtelijkealstemporelezinbelangrijkeverschillenvoor.Ooktussendezeterreinenonderlingkunnenbelangrijkeverschillenoptreden. Deruimtelijkeentemporelevariatieindevegetatievandeduinvalleienwordt
inbelangrijkematebepaalddoorverschilleninhetgrondwaterregiem,zoalsverschillenindegemiddelde grondwaterstand,degroottevanhetfluctuatietrajectendefrequentieverdelingvandegrondwaterstanden (o.a.deduurderinundatieperiode)(o.a.
Willisetal.,1959;Londo,1971;vanderLaan,1967,1979a).Opplaatsenwaarde
plantengedurendedevegetatieperiodenogwelvanhetgrondwaterkunnenprofiteren,
maarwaardewinterse inundatieperiode relatiefkortis,kunnenplantenoverveel
vochtenbetrekkelijkveelvoedingsstoffenbeschikken.Opdergelijkeplaatsen(in
valleienmeteennatuurlijkegrondwaterregiem gewoonlijkdehogere randenofterreinverhogingenindevalleien)vindtmen,zekerinhetbeginvandesuccessie,eengrote
soortenrijkdom (Londo,1971;vanderLaan, 1967). Inlaaggelegen,nattedelenvan
valleienkunnendelevensomstandighedenvoorplantengroeiveelmindergunstigzijn.
Degroeienhetfunctionerenvandewortelsvanveelplantesoortenwordtopplaatsen
meteenhogegrondwaterstandnamelijkbelemmerddoorzuurstofgebrek.Voortsvindtbij
hogegrondwaterstandenveelaleensterkedenitrificatieplaats,waardoordebeschikbaarheidvanstikstofkandalen.Daarentegenneemtdebeschikbaarheidvanijzer,
mangaan,zwavelenfosforinhetalgemeentoe,waarbijtweewaardige ijzer-enmangaanionenensulfidentoxischeconcentratieskunnenbereiken (Etherington, 1975;
Jones, 1972).Opnatteplaatseninvalleienkunnenzichdanookalleenfreatofyten
handhavendieaanbovengenoemde omstandigheden zijnaangepast.
Devegetatievanvalleienmeteenongestoordgrondwaterregiemisinhetalgemeen
veelsoortenrijkerengedifferentieerderdandievanvalleiendieeengrondwaterstandsdaling gekendhebbenofwaarinonnatuurlijkgrote grondwaterstandsfluctuaties
zijngaanoptreden.Ookdevegetatievanvochtigevalleienmetvoedselrijkgrondwater,
c.q.vanvochtigevalleienwaarviahetgrondwateronnatuurlijk grote hoeveelheden
voedingsstoffen (enanderestoffen)wordenaangevoerd,isvaak relatiefsoortenarmen
weiniggedifferentieerd. Dergelijkevegetaties,dievooralvoorkomenin(ofinde
nabijheidvan)infiltratiegebieden,zijninhetalgemeenarmaansoortendiekarakteristiek zijnvoordeduinenofdieinNederland zeldzaam zijn.Hetaandeelvande
algemene,inhetgehele landvoorkomende soortenals Urtica dioioa, Cirsium
arvense,
Epilobium hirsutum en Eupatorium oannabinumiserdaarentegenjuistbijzondergroot
(Londo,1975a;VanderWerf, 1972, 1974).
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2.2.4

Bodem

Bodemvorminghoudt indathetmoedermateriaal,inditgevalduin-ofstrandzand,onderinvloedvaneenaantalprocessenveranderingenondergaat.Debelangrijksteprocessenzijndeaccumulatievanorganischmateriaal (afkomstigvandevegetatie),de
gedeeltelijke omzettingvanditmateriaaldoorbiologische afbraak indebodemtot
opneembaremineralen (mineralisatie)endeuitspoelingvanstoffenalskalkenijzer.
Ditlaatsteprocesvindtplaatsonderinvloedvandoorsijpelend regenwaterendedaarinopgelostezuren.
Aldezeprocessen,dievooralnabijhetbodemoppervlakwerken,leidentotde
vormingvan zonesmetverschillende fysischeenchemischeeigenschappen,debodemhorizonten. Indeduinen zijnvaakdevolgendehorizontenwaartenemen:onderde
zodelaageenhumushoudende laag,vervolgens eenuitgespoelde ofuitgeloogde laag (kalk
en/ofijzer zijnuitgespoeld)enopgroteredieptehetvrijwelonveranderdemoedermateriaal.
Ouderebodems zijndieperontwikkeld endeverschillen tussendehorizonten zijn
hierduidelijker.Ditvaltonderandereteconstaterenbijdwarsdoorsnedes doorde
duinstrook,waarbijdirectachterde zeereep inhetalgemeenbodemsvanenkelejaren
oudwordengevonden,terwijldeleeftijdvanbodemsaandebinnenduinrand toteen
achttaleeuwenkanoplopen.Eenzeerjongebodemvertoontnauwelijksprofielontwikkeling,eenoudebodemkaneendikkehumeuzelaagbezittenofdiepuitgeloogd zijn.
Deproduktieenomzettingvanorganische stofgeschiedtdoorplantenendieren
enisbepalendvoordekringloopvanvoedingsstoffen. Plantenproducerenbovengronds
enindewortelzoneorganischmateriaal,datnaafstervenopenindebodem terecht
komt.Ditmateriaalwordtdoordebodemorganismen (wormen,schimmels,bacteriën e.d.)
stapsgewijs afgebrokenenomgezet invoordeplantopneembare stoffen (mineralisatie)
eneenaantalbijprodukten.Ditmineralisatieprocesiseenbelangrijke schakelinde
voedingsstoffenkringloop.
Hetverloopvandezeprocessen isafhankelijkvandeoverigemilieucondities.
Plantesoortendieineenvocht-envoedingsstoffenrijkmilieugroeien,produceren
veelorganische stof.Binnendeduinenzijndevochtigeenmineraalrijkemilieus,
zoalsveelvochtigevalleien,danookhetmeestproduktief.Opkalkarme,drogeduinhellingenisdeorganische-stofproduktie laag.Deorganismendievoordevertering
enomzettingvanorganischestofzorgen,gedijenhetbeste ineengoeddoorluchte
bodemmeteengeschikte zuurgraad:neutraal totbasisch.Hogeretemperaturenbevorderendebiologische activiteit.Natteenzureconditiesdaarentegen remmendebiologischeafbraak,zodatdeaanvoervanorganischebestanddelendeafbraakdansterkkan
overheersen. Inpermanentnattemilieusuitdit zichinveenvorming.Indrogemilieus
kanonderzureomstandighedeneenbovenlaag ontstaanvanonverteerdeplanteresten,
zoalsbijdeheideplaghetgevalis.
Eenhalf-ofeindproduktvandeomzettingvanplanteresten isdehumus.Voorde
fysischeenchemischeeigenschappenvandeduinbodem isdehumusvangrootbelang.
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Humusdeeltjeshebbennamelijk,evenalskleideeltjes,hetvermogenominbelangrijke
matevochtenvoedingsstoffen tebinden.Ditgebeurtopeenwijzedatdezestoffen
vooreenbelangrijkdeelbeschikbaarblijvenvoordeplantengroei.Hetvochthoudend
vermogen inzandgrondenneemtsterktoemethethumusgehalte.Boerboom (1963)vond in
humeuzeduinbodemseenpercentagebeschikbaarvochtvan4,1-9,8 %(v/v).Dit isbelangrijkhogerdanbijhumusloos zand (1,9-2,6 %). Bij zijnwaarnemingenwashetpercentageorganische stofindebodemoverigensvrij laag,meestal indeordevanenkeleprocenten. Innattegebiedenmetveenvormingkanhetgehaltevanzelfsprekendaanzienlijkhoger zijn.Hetporiënvolumekanbijhumusvormingbelangrijkvergrootworden. De fysischebodemverbetering dieopdezewijzevandehumusuitgaat iseenniet
teonderschattenaspect.Sommigeplantenkunnenopsterkhumeuzebodems ineenvochtigmicroklimaat inbijvoorbeeld duinbossenhunafhankelijkheidvangrondwaterminof
meerverliezen.
Bodemvorming envegetatieontwikkeling indeduinenzijnnauwaanelkaargebonden. Erisindeduinendanookvaaksprakevaneensterkecorrelatietussenvegetatiekundigeenbodemkundigekenmerken (Boerboom,1963;Doing,1966;SloetvanOldruitenborgh&Adriani, 1971). Doordatdesnelheidvanontwikkeling,deorganischestofproduktieendemineralisatiesnelheidvanorganische stofvanplaats totplaatssterk
kanvariërenendeouderdomvanduinbodems zelfsopkorteafstandgroteverschillen
kanvertonen,isdebodemkundige gesteldheidvanhetduingebied zeergevarieerd,
hetgeen zichindeplantengroeiweerspiegelt.
2.3 NADERE BESCHOUWINGVANDERELATIEGRONDWATER-PLANTENGROEI INHET DUINGEBIED
Ineenminofmeerongereptduingebiedbestaangroteverschillentussendeplantengroeiopdeduinruggenenindevalleien.Ditopmerkelijkeonderscheid,datnietalleenberust opeenweligergroeivandevalleiplanten,maartevensopgroteverschilleninsoortensamenstelling,komtreedsindeoudstegeschriftenoverhetduingebied
totuiting.Zowordt inhetKruijdt-Boeck (Dodonaeus,1608;ontleend aanVuijck,
1898)over Drosera intermedia gezegd '.... dattetoockwelsomtijds indedellingen
vandeDuijnen [vanHolland]gevondenwort....'.
Ook isallangetijdbekenddathetafwijkendekaraktervandevalleivegetaties
tenopzichtevandevegetatiederduinruggensamenhangtmethetfeitdatdevalleibodemsintegenstellingtotdeduinruggen inhetalgemeenvochtigenvenig zijn(o.a.
Gevers, 1826).Dathetafwijkendekaraktervandeplantengroei indevalleien inhoge
matebepaaldwordtdoordeaanwezigheidvangrondwaternabijhetmaaiveldkomtvoor
heteerstduidelijktotuiting indestudiesvanVuijck (1898)envooralvanGoethart
(1924).
Vuijck (1898)signaleerdebijhetbestuderenvandegevolgenvangrondwaterstandsdaling datdebeschikbaarheidvangrondwatervoorvalleiplantennietaltijdonontbeerlijk is,sommigevalleiplantenblekenooknogtegedijenwanneerhetgrondwaterverbuitenbereikvandeplantewortelswas.Daarmeegafhij aandatderelatie
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tussengrondwaterenplantengroei complexvanaardis.Inlaterepublikaties zijn
velefacettenvandezecomplexerelatieaandeordegeweest.Indenuvolgendeparagrafen zullenopbasisdaarvandevolgendeaspecten,dieinhetkadervanhetDuinvalleienonderzoekvanbijzonderbelangwaren,naderwordentoegelicht:
-watisdebetekenisvanhetgrondwatervoordevochtvoorzieningderplanten
-opwelkewijze zijnplantenaangepastaan(permanente)droogteof(permanente)
wateroverlast
-inhoeverreishetvóórkomenvanplantensoortenenvegetatietypengecorreleerd
aanhetgrondwaterregiem
-watisdeinvloedvanveranderingeninhetgrondwaterregiemopdeplantengroeien
welkeprocessenspelendaarbijeenrol.
Eenaspectdatuiteraardookvangrootbelang is,maarhiernietaandeordezal:
komen,isdeinvloedvandeplantengroeiophetgrondwaterregiem. Vooreenbespreking
hiervanwordtverwezennaarBakker (1981).
2,3.1- Betekenis van het gronduater voor de voahtvoorziening

van de planten

Eenplantheeftwaternodigalsvoedingsstof (bouwstof),als'vulmiddel (d.w.z.als
belangrijkbestanddeelvanhetvacuolevocht,vanbelangvoorhetopspanninghouden
vancellen)enalsoplosmiddelvoorvoedingsstoffen,suikers,eiwittenenkatalysatoren.Voortsheeftdeplantwaternodigvoorhetaanvullenvandeverliezendiedoor
verdamping (transpiratie)ontstaan.Metnamevoorlandplanten zijndehoeveelheden
waterbenodigdvoordetweeeerstgenoemde functies zeergeringinvergelijkingtot del
hoeveelheidwaterdienoodzakelijkisomdeverliezentengevolgevantranspiratie
aantevullen (Brouwer&Kuiper, 1972).
Laatstgenoemdeverliezenmakenhetnoodzakelijkdatdeplantenvoortdurendwater
opnementeneindedewaterbalansinevenwichttehouden.Hoewelhogereplantenvia
bovengrondseorganenmogelijkgeringehoeveelhedenwaterkunnenopnemen, (VanDobben
(1978)vermeldtdatopdezewijzeinonsklimaat zo'n10 %vandetotalewaterbehoeftekanwordenopgenomen)zijndeplantenvoorhunvochtvoorziening tochgrotendeels !
opwateropnameuitdebodemaangewezen.
2.3.1.1 Hetvermogenvanplantenomwateruitdebodemoptenemen
Hetvermogenvanplantenomwateraandebodemteonttrekkenwordtindeeerste

!

plaatsbepaalddoordezuigkrachtdieplantenwortelskunnenontwikkelenomwateraan!
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debodemteonttrekken.Inhetalgemeenwordteenwaardevan15.10 kPa(pF= 4 , 2 )
beschouwdalsdemaximale zuigspanningdieplantenkunnenontwikkelen.
UitgegevensvanonderanderePolman (1978)enBoerboom (1963)blijktdatineen
humusarme zandbodembijeenvochtgehaltevanongeveer2 %(v/v)hetwaterindebodem;
2
meteenkrachtvan15.10 kPaaanhetbodemcomplexisgebonden.Daalthetvochtgehaltevandebodembenedenditpercentagedanzijndeplantennietmeerinstaathet I

wateruitdebodemoptenemen.Overigenswordthetvermogenvanplantenomwateruit
debodemoptenemenbeïnvloeddooronderanderedebodemtemperatuur,dedoorluchting
vandebodemendeosmotischewaardevanhetbodemvocht.Bij lagebodemtemperaturen
neemthetvermogenomwateruitdebodemoptenemenaf.Wanneerdetemperatuurtot
hetvriespuntoftotbenedenhetvriespuntdaaltkomtdewateropnamevrijwelstilte
staan (o.a.Larcher, 1973).Ookeenslechtedoorluchtingvandebodembelemmertin
hetalgemeendemogelijkheid omwateruitdebodemoptenemen.Denegatieverelatie
tussendeosmotischewaardevanhetbodemvochtendemogelijkheidvanplantenom
wateruitdebodemoptenemenspeelt indeduinenwaarschijnlijkvooraleenrolop
plaatsenwaardezoutconcentratievanhetbodemwaterhoog istengevolgevanoverspoelingvandebodemdoor zeewaterofdooraanvoervanzoutdoorhet 'sea-spray'mechanisme.
2.3.1.2 Hetvoorkomenvanwater indebodem
Het indegrondaanwezigewater isintwee 'soorten'teonderscheiden:bodemvocht en
grondwater.Hetgrondwatervultoverhetalgemeenalleporiëntussendezandkorrels,
slechtsnabijhetgrondwateroppervlak komensomsluchtinsluitselsvoor,alsrelict
vaneenvroegeredrogere situatie.Dehydrostatischedrukvanhetgrondwater ister
plaatsevanhetgrondwateroppervlaknulenneemtnaarbenedengaandtoe.
Bovenhetgrondwateroppervlakbevindt zichhetbodemvocht.Dedrukvanditwater
islagerdandeatmosferische.Wilmenditwateraandegrondonttrekken,dandient
eenbepaalde zuigspanningaangebracht teworden. Inzand zijninnavolgingvan
Versluijs (1916;ontleendaanBakker,1981)eenaantalbodemvochtzonesteonderscheiden:
-Devolcapillaire zone.Deze zoneligtdirectbovenhetgrondwateroppervlak.Vrijwel
alleporiëntussende zandkorrels zijnmetwatergevuld.
-Defuniculaire zone.Deporiën zijngevuldmetwaterenlucht.Hetwatervertoont
samenhang,zowelonderlingalsmetdevolcapillaire zoneenviadezelaatstezonemet
hetgrondwater.
Devolcapillaire zoneendefuniculairewordenvoortaantesamenaangeduidalsde
zonemetcapillaireopstijging.
-Dependulaireofhangwaterzone.Dezezonebevindtzichbovendezonemet capillaire
opstijging.Alleen indefijnsteporiënenineendunne filmronddebodemdeeltjes
bevindt zichnogwater.Hetwatervertoontgeensamenhang.Bijwateronttrekking vindt
geennaleveringvanwatervanuitdegrondwaterzoneplaats.Dehoeveelheidwaterdie
indehangwaterzoneviaadsorptie-encapillairekrachtenkanwordengebondeniszeer
gering,inhumusarmduinzandbedraagthetvochtgehaltebijveldcapaciteit 5-7 \ (v/v)
(Ranwell,1972;Hooghoudt,1934;Boerboom, 1963;Kuipers,1979).Polman (1978,naar
gegevensvanRijtema,1965)geeftvoor zandmeteenovereenkomstige textuurals
duinzandeenwaardevan8-15 %(v/v),hetgeennogaltijdbeduidendminderisdande
hoeveelheidvochtbijveldcapaciteit inbijvoorbeeld zwarerivierklei (49 %(v/v),
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Kuipers, 1979). Zoals inpar.2.2.4 isuiteengezet kan inhumeuzebodemhorizontenheti
vochtgehaltebijveldcapaciteit beduidendhoger zijn,Boerboom (1963)noemtvoor
humeuzebodemhorizonten induinbossen (humusgehaltesrondde 5I)vochtgehalten tot
20 %(v/v).
Uithetbovenstaandeblijktdatdehoeveelheid bodemvochtperbodemzone aan- j
merkelijkkanvariëren.Ookbinnendebodemzones kunnen,afhankelijkvandeafstand |
tothetfreatischvlaken/ofhethumusgehaltevandebodem,nogaanmerkelijkever- j
schillenbestaan (fig.1).

|

j
2.3.1.3 Capillairestijghoogteenstijgsnelheid

\
i

Destijghoogtevancapillair gebondenwater isafhankelijkvandeaardvandegrond i
(korrelgrootte enporiëngrootte).Hoenauwerderuimtentussendegronddeeltjes
zijn,destegroter zullendecapillairekrachten zijndiehetwateruitdegrondwaterzonedoenopstijgenenvasthoudenendestegroter zaldestijghoogte zijn.
Inkleibodemseninlemige zandbodems iscapillaire opstijgingdanooktotopgroterej
hoogtebovenhetfreatischvlakvanbelangdaninduinzandgrondenmethunvrijgrove i
textuur (korrelgrootte overwegend tussen0,1 en0,3 mm). Uit fig.1blijktdatgedu-j
rendeeendrogeperiodehetvochtgehaltebinneneenafstandvan 50cmtothetfreatischniveauduidelijkhoger isdandaarboven,hetgeenvooral toegeschrevenkanwordenaancapillaireopstijging.Bijexperimentelebepalingenvande stijghoogte
blijktnamelijkdat inhumusarme zandgrondmeteentextuur alsvanduinzand,decapil
laireopstijging tot40-50cmbovenhet freatischvlakvanbelang is (Goethartetal.
1924opbasisvangegevensvano.a. King (datumonbekend);Ranwell,1959;Hooghoudt,
1934).Afhankelijkvanverschillen intextuurvanhet zandkunnenbelangrijkeverschilleninstijghoogte optreden.ZomatHooghoudt (1934)inmonsters zeerfijnduin-;
zandafkomstigvanTerschelling eenmaximale stijghoogtevan 81cmeninmatig grof
zandeenmaximalestijghoogtevanslechts 39cm. Inmonstersmeteentextuurovereenkomendmetduinzand zoalsdatopdemeesteplaatsenwordtaangetroffen (overheersende
korrelgrootte indeklassematig fijn zand 150-210 um)matHooghoudt (1934)eenmaximalestijghoogtevan 57cm.
Freijsen (1967)wijstophetverschiltussendestijghoogte indroogduinzand en
invochtig zandenconcludeert dat inhetvoorjaar,wanneerhetgehele bodemprofiel
vochtig is,hetvochtgehaltevandebodemtot 55cmbovenhet freatischvlakdoor capillaireopstijgingverhoogdwordt.Deze 'voorjaarswaarde'isecologischgezienvan
belang inverbandmetdekiemingsmogelijkheden van zadenendeontwikkelingsmogelijk-i
hedenvankiemplantjes.
Hoewelinde zonemet capillaireopstijgingvochtverliezentengevolgevan
directeverdamping entengevolgevanonttrekkingdoorplantenkunnenwordenaangevuld,zijndehoeveelhedendiepertijdseenheid kunnenwordennageleverdbeperkt.Belangwekkende gegevensoverhetverband tussenstijghoogte enstijgsnelheid, onder
andere inzandgronden,zijngepubliceerd doorRijtema (1969).Dezegegevens zijnbe20

Figuur 1.Vochtgehalte inrelatietotdehoogteinhetprofielvanduinbodems in
NewboroughWarrengedurendeeendrogeperiode.
A:duinvalleimetgeslotenSalixrepensvegetatie.Freatischniveauligtop 105cm
benedenmaaiveld (0cm).
B:droogduinmethalfopenSalixrepensvegetatie.Freatischniveau ligtopmeer
dan200cmbenedenmaaiveld (0cm)(naarRanwell, 1959).
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Figure 1.Soilmoistureprofiles inNewboroughWarrenduringadryperiod.
A.Beneathfixeddry-slackSalixrepensassociation.
B.Beneathsemi-fixedduneSalixrepensassociation (afterRanwell, 1959).
Abcissa,height(cm).
Ordinate,volumefractionofmoisture (%).Humeuzelaag=Darkhumuslayer.

werktdoorPolman (1978). Figuur2geefthetverbandweertussendeomvangvandewaterstromingendestijghoogtebovenhetgrondwater.Inmatigfijnzandblijkteenaanvoervan4mm/dmogelijktezijntot50cmbovenhetfreatischniveau.Eenverhoging
vandezuigspanningbovenpF2blijktdestijghoogtenauwelijkstebeïnvloeden,hetgeenhoofdzakelijkeengevolgisvanhetfeitdatindittypezandweinignauweporiënvoorkomen.Ditisookdeoorzaakvanhetfeitdateenwatertoevoervan2mm/d
slechtstot55cmbovenhetfreatischvlakkanplaatsvinden,terwijldewatertoevoer
op60cmvrijwelgeheelstilkomtteliggen.Datbetekentdatineentrajectvan10
cmdenaleveringvanwaterafneemtvan4mm/dtotpraktisch0mm/d.Inreliëfrijk
terreinmetmatigfijnzandzaldegrenstussenbodemsmeteenroyalenaleveringvan
grondwaterenbodems zondernaleveringdanookbijzonderscherpzijn.
Figuur2laatookziendatinzeerfijnzandhettrajecttotwaareenroyalena-
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Figuur 2. Hetverband tussendepF,decapillaire stijghoogte en-snelheidvoor
zandgrondenmeteenverschillende textuur (naarPolman,1978) (textuurklassen
volgens DeBakkerenSchelling, 1966).
afstandtot hetgrondwater(cm)
130

capillaire
opstijgsnelheid (mm/d)

120-

Figure 2. RelationbetweenpF,capillary rise (heightand speed)forsandysoils
withvarioustexture (fromPolman, 1978).Ordinate (left): distance (cm)tophreatic
level.Abscissa:pF.Respective textureclasses:finesand;mediumfinesand;
mediumcoarsesand.

leveringvangrondwatermogelijkis,dankzijeengroteraantalnauweporiën,zo'n20
cmgroterisdanbijmatigfijnzand.Degrenstusseneenzonemeteneenzonezondef
naleveringisietsbrederalsbijmatigfijnzand.

2.3.1.4 Debeschikbarehoeveelheidwaterindebodem

Ecologischgezienishetvooralvanbelangperbodemzonenategaanhoeveelwater
beschikbaarisineenperiode zonderneerslag.Uitgaandevaneengelijkblijvende
grondwaterstandkanvooreendergelijkeperiodehetvolgendebeeldgeschetstworden.
Indehangwaterzoneisdevoorraadvoorplantenbeschikbaarwaterbeperkt.Het;
vochthoudendvermogenvanzandgrondisgeringendevochtvoorraad indezezonekan
nietrechtstreeksvanuithetgrondwaterwordenaangevuld.Omdatdebodemindezezonfc
bijveldcapaciteit 5-7 %(v/v)vochtbevatendeplantenbenedeneenvochtpercentage|
van2 %(v/v)nietofnauwelijkswateraandebodemkunnenonttrekken,bedraagtde
hoeveelheidwaterdieindehangwaterzonevoordeplantenbeschikbaarisruwweg3-5i
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vanhetbodemvolume;ditkaninhumeuzelagenoplopentot18 %(v/v).Uiteraardhangt
deabsolutehoeveelheidvochtdieindeze zonevoorplantenbeschikbaarisafvanhet
doorworteldebodemvolume.
Salisbury (1952)gingnahoelangdebeschikbarehoeveelheidwaterindehangwaterzonevaneenhumusarmeduinbodemvoorweinigvochteisendeduinplantenvoldoende
was zonderaanvullingvandewatervoorraaddoorcondensatieindebodem.Daartoedeed
hijwaarnemingenmeteenTrifolium

arvense. Deplantwortelde10cmdiependoorwor-

teldeeenbodemvolumevancirca100cm.Uitgaandevaneentotaleverdampingvan
3
2
1cm/10on bodemoppervlak (eenwaardediegoedovereenkomtmetdeverdampingswaarde
voorduinvegetatievandrogebodeminBakker(1981))eneenvochtgehaltevandebodem
van4 %(v/v),komtSalisburytotdeconclusiedatdebeschikbarehoeveelheidvoor
noggeen4dagentoereikendzouzijn,terwijlhijconstateerdedatTrifolium
arvense
innatuurlijkeomstandighedeneenperiodevan6weken zonderregenkandoorstaan.Het
doorstaanvaneendergelijke langdurigedrogeperiodeisalleenverklaarbaarwanneer
devochtverliezentengevolgevanverdampingkunnenwordenaangevuld.Waarnemingen
vanSalisbury (1952)wijzenerinderdaadopdatondergunstigeweersomstandigheden
(diezichmetnamevoordoenindrogeperioden)deverdampingsverliezenkunnenworden
aangevuld,vermoedelijkdoorcondensatievanwaterdampindebodem.Ookproevenvan
Westhoff (1947)duidenhierop.2
Depertijdseenheidbeschikbarehoeveelheidwaterindezonemetcapillaire
opstijgingisaanmerkelijkgroterdanindehangwaterzone.Ditgeldtmetnamevoorde
volcapillairezonewaar,netalsindegrondwaterzone,debeschikbarehoeveelheid
watervrijwelonbeperktismaarwaardeslechtedoorluchtingvandebodemeenbelemmerendefactorvormtvoordeontwikkelingenhetfunctionerenvanplantewortels.Het
hogeredeelvandezonemetcapillaireopstijgingbiedtvoordemeesteplantesoorten
degunstigsteconditiesvooreenoptimalevochtvoorziening (par. 2.2.3).
Inhetbovenstaandeisdebeschikbaarheidvanwaterineendrogeperiodeschematischweergegeven.Inwerkelijkheidisdesituatieveelgecompliceerder.Onderinvloedvanneerslagenverdampingtredengrondwaterstandsfluctuatiesop(waardoorook
de zonemetcapillaireopstijging zichinverticalezinindebodemverplaatst)en
zijndehoeveelhedenbeschikbaarvochtindehangwaterzonesterkwisselend.Hetvoert
evenwelteverhiernaderopintegaan.

2.Verschillendeauteurs (o.a.Willisetal.,1959;Ranwell, 1972)hebbenaangedrongenopnaderonderzoek indezekwestie.Totophedenheefteendergelijk
onderzoeknietplaatsgevonden,zodatdebetekenisvancondensatievanwaterdampin
debodemalsbronvanwateraanvoernaastdeaanvoervianeerslagnogsteedsniet
geheelduidelijk is.Naderonderzoekblijftgewenst.
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2.3.2

Aanpassingen van planten aan droogte en

wateroverlast

2.3.2.1 Aanpassingenaandroogte
Lagereplantenalslevermossenenkorstmossen,alsmedeverschillendesoortenblad- j
mossenenenkelesoortenvarens (o.a. Polypodium vulgare) verdrageneenvergaande |
uitdrogingvanhunweefsels.Menspreektbijdergelijkeplantenwelvandroogtetole-l
rantie (droughttolerance,Bannister (1976)naarLevittet.al.(1960)).
j
Vrijwelallehogereplantenverdragenslechtseengeringeuitdrogingvanhun
weefsels.Bijhogereplantendieineenomgevinggroeienwaardehoeveelheidbeschik
baarwaterregelmatiggeringerisdanvooreenonbelemmerdetranspiratienodigzou
zijn,komentalvanaanpassingsvormenvoordieertoebijdragendatvochttekortenin
deweefselsvermedenworden.Menspreektdanvandroogtevermijding (droughtavoidancp,
Bannister (1976)naarLevitt,etal. (1960)).
Droogtevermijdingkanopverschillendemanierenplaatsvinden.Winterannuellen,
waartoeindeduineno.a. Saxifraga tridaotylitis,
Erophila verna, Teesdalia nudioaWr
lis, Myosotis ramosissima en Arabidopsis thaliana behoren,voltooienhunlevenscyclus
ineenperiodedatdevochtconditiesinhetmilieugunstigzijn.Andereplantenweten
vochttekortentevermijdendoor zeerdieptewortelen (vaaktotindecapillaire
zone),waardoorzijaanzienlijkehoeveelhedenwaterkunnenverdampen.Voorbeeldenvaji
plantendiemeerdan70cmdiepkunnenwortelenzijn Hieraoixm umbellatum,
Galium
verum, Viola aanina, Lotus oorniaulatus, Festuaa rubra, Elytrigia
junoeiformis,

Sonohusarvensis, Carexarenaria, Eryngium maritimum, Ammophila arenaria. Laatstgenoemdetweesoortenkunnenzelfswortelsvormenvan2,5-3m.Ook(dwerg-)
heestersals Hippophaë rhamnoides, Empetrum nigrum, Salix repens en Sambucus nigra
kunnenzodiepwortelen. (Bovenstaandegegevens zijnontleendaanWesthoff (1947)en
(Salisbury, 1952).Overdedieptevandoorwortelingdoorbomenindeduinenisweinig
bekend.EigenwaarnemingenindedennenbossenindeduinenbijSchoorleninhet
HoornderbosopTerschellingtonenaandatPinus sylvestris
en Pinus nigra tot
minstens2.25mdieptekunnenwortelen(indeonderzochtegevallendrongendewortelt
doortotindecapillaire zoneopca.2mdiepte).Westhoff (1947)wijstophet !
opvallendeverschijnseldatdediepwortelendesoorteneensterkehorizontaleuitbreidingvanhetwortelstelselkennen: 'vaakineencirkelmeteenstraaltot10mom
deplantheen'.Westhoffmerktopdatdehorizontaaluitstralendewortelsbijvoor-;
keurdoorhumeuzelagenlopen,eenverschijnseldatooktijdensheteigenveldwerk !
bijSchoorlenopTerschellingwerdopgemerktenwaaropreedsdoorverschillende j
auteursisgewezen (o.a.Salisbury, 1952).Eendergelijkesterkeontwikkelingvanhet
wortelstelselinhumeuzelagenisbegrijpelijkgezienhetgrotevochthoudendevermogenvandergelijkehorizonten (par.2.2.4.en2.3.1.2.).Uitdeeigenwaarnemingen!
inhetHoornderbosopTerschellingbleekdatdeaanwezigheidvanhumeuzelagenindb
ondergrondgeenabsolutevoorwaardevormdevooreendiepedoorworteling;ookineenj
profieldatbeneden40cmpraktischhumuslooswas,drongenwortelsdoortotinde
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capillaire zone(ca.2m benedenmaaiveld) (degemiddelde grondwaterstandissindsde
aanplantvanhetbetreffendebosoverigens enigedecimeters gedaald).
Naastwinterannuellenendiepwortelende soorten zijnereengroot aantal andere
plantesoortendieopdrogestandplaatsenvoorkomen.Dezevermijden vochttekorten

Figuur 3.Relatiefvochtgehaltevan Erica tetvalix
en E. cinerea natweeuurineen
vochtigeeneenzeerdrogebodem (benedenhetverwelkingspunt)bijeenrelatieve
luchtvochtigheid van45%eneentemperatuurvan20°C (naarBannister, 1964c).
Relatief vochtgehalte (%)
100-,

rvochtige bodem
drogebodem

90-

80-

70-

60-

50-

Eric«tetralix

Ericacinerea

Figure3.Relativewater content (abcissa)of Erica tetralix
and E. cinerea after
twohoursatrelativehumidity45%and temperature20°Cinamoistand inavery
drysoil (belowpermanentwiltingpoint) (afterBannister, 1964c).
vochtig=moist;droog=dry.

25

doordetranspiratietebeperkenviaaanpassingenalsbeharing,dikkecuticula,
verzonkenhuidmondjes,kleinbladoppervlak,opslagvanwaterindeweefsels,doorde
mogelijkheidhuidmondjestesluitenendebladereninterolleninperiodesvan
droogteetc.
Hetbelangvandezeaanpassingenblijktuitderesultatenvanproeven,gericht
opheteffectvanverdroging,vanBannister (1964a,b,c ) .Bannistergebruiktevoor
zijnproeventweenauwverwanteEricaceae, Erica tetralix en Erioa cinerea. Deze
soortenvertonen zowelquamorfologieenanatomiealsquabodemeisensterkeovereenkomst,zodatheteffectvanverdrogingvrijwelonafhankelijkvananderefactoren
bestudeerdkanworden. Erioa tetralix komtinEngelseenNederlandseduingebiedenop
vochtigestandplaatsenalgemeenvoor, Erioa cinerea komtinEngeland indeduinen
eveneensalgemeenvooropdrogestandplaatsen.InNederland isdesoortindeduinen
beperkttotééngroeiplaatsopTerschelling.Bannisterconstateerdedat Erioa
tetralix natweeuurineendrogebodemenineenvrijdrogeatmosfeer zoveelvochtverlorenhaddatditdedoodvandeplanttengevolgehad.Figuur3toonthetrelatieve
vochtgehaltevandeplantvlakvoordedood.Bij Erioa cinerea washetrelatieve
vochtgehalteopdatmomentveelmindersterkgedaald,kennelijkdankzijeenmeer
effectievebeperkingvandetranspiratie.
2.3.2.2 Aanpassingenaanwateroverlast
Wanneerdebodemgeheelmetwater isverzadigd zijndemilieuconditiesvrijongunstig
voordeplantengroei,onderanderewegens zuurstofgebrekindebodemenvaakook
vanwegedeaanwezigheidvantoxischeconcentratiesvantweewaardige ijzer-en
i
mangaanionenalsookvanstoffendieonderanaërobeomstandighedendoorbodemorganis-'
menen/ofdoordeplantenzelfwordengevormd.
Plantendievannaturevoorkomenopmoerassigestandplaatsen zijninhetalgemeenaandezeextrememilieuomstandighedenaangepastdoordeaanwezigheidvanluchttransporterendweefselwaarmeedevoordeaërobeademhalingnoodzakelijke zuurstof
naardewortelsgetransporteerdkanworden.Bijafwezigheidvan luchttransporterend
weefselkomenvaakaangepastevormenvananaërobeademhalingvoordie zodanigverlo-;
pen, dat indeplantgeensterktoxischestoffengevormdworden (Bannister,1976;
Etherington,1975).Eenbijzonderevormvanaanpassingaaneenmoerassigmilieu,die
ookvan invloedisopdegevoeligheidvanplantenvoorsterkegrondwaterstandsdalingj
isdeontwikkelingvanxeromorfekenmerken.Hierdoorwordtdeverdampingbeperkten
hoeftdeplantslechtsgeringehoeveelhedenwaterendusookgeringehoeveelhedenin
hetwateropgelostestoffenoptenemen. (Etherington, 1975).
Naastdebovengenoemdeaanpassingsvormen,dievaakincombinatiemetelkaar
voorkomen,komtnogeenheelalgemenevormvanaanpassingvoor,namelijkdevorming
vaneenoppervlakkigwortelstelsel.Daardoorwordendeextrememilieuconditiesdie
zichbijhogewaterstand indebodemvoordoen,zoveelmogelijkvermeden.
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2.3.2.3 Indelingvanaanpassingsvormen
Erbestaanverschillende indelingenvanplantenopbasisvanmorfologischeeigenschappendiebeschouwdwordenalsaanpassingenaaneengeringebeschikbaarheid of
juisteenovermaatvanwaterinhetmilieu.Deoudste indelingenvandittype zijn
volgensSchmithüsen (1968)dievanDrude (1890)enSchimper (1898).Ookzijnreeds
vroeg indelingengemaaktopbasisvanhetvermogenvanplantentijdelijkedroogteof
wateroverlast tedoorstaan,onderanderedoorLundegardh (1925)en Iversen (1936).De
indelingvan Iversenberusthoofdzakelijk opdedoordeanatomiebepaalde 'stijfheid'
vanplantentijdensperiodenvanwatertekort.Degedachtewaaropde indelingis
gebaseerd isdatplantendievoorhun 'stijfheid'geheelafhankelijk zijnvande
turgorvanhuncellen,ineenperiodevanwatertekort snelverwelkenendandoorde
windaanflardenkunnenwordengescheurdofalthans zodanigkunnenwordenbeschadigd
dathetwatertransport indeplantnadedroogteperiodenietvolledighersteldkan
worden.Plantenwaarvandestengelen/ofdebladerendankzijhunanatomiebijturgorverliestengevolgevanwatertekortnietverslappen,lopenminderkansomtijdenseen
droogteperiodebeschadigd teworden.
HetvoordeelvandeindelingvanIversen isdatenigszinsaangegevenkanworden
watheteffectvaneenonderbrekingvandewatertoevoeropdeplant zalzijn,ook
onderveldomstandigheden.Menheeftdaarmeeeen,vanuitecologischoogpuntbezien,
belangrijkemaatvoordeverdrogingsgevoeligheidvandeplanten,hetgeenvooralin
hetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'vanbelangwas.Eenandervoordeelvande
indelingvan Iversenisdatzogenaamdehydrotypensnelbepaaldkunnenwordendoorde
stijfheidvaneenplantmetturgescentecellentevergelijkenmetdestijfheidvan
eenplantwaarvandecellendoor stoomgedood (endusturgorloos)zijn.
De indelingvan Iversenishieronderweergegeven.Debruikbaarheidvande
indelingvoorhetaangevenvandeverdrogingsgevoeligheidvanduinplantenwordtin
paragraaf4.3.4nadertoegelicht.
INDELING INHYDROTYPENVAN IVERSEN (1936)
De indeling inhydrotypenvanIversen (1936)zieteraldusuit. (Overgenomenuit
Westhoff (1947)).
A. Assimilerende spruitenaangepastaanhet leven inatmosferische lucht.Duidelijkeluchttransporterendeweefselsontbreken.
I. Terrifyten (landplanten)
a) Bewortelingoppervlakkig.Deplantenzijninstaateenwekenlange,volledigeonderbrekingvandewateropname zonderschadeteverdragen.
1)SEIZOENTHEROFYTEN (bijv. Sedum acre).
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b) Wortelsysteeminverhoudingtotdemassadertranspirerende spruitenbuitengewoonsterkontwikkeld.Bijhetafbrekenvandewateropname gaande
spruitensneltegronde.
2)EUXEROFYTEN (Ex)
a)succulente euxerofyten (bijv. Calystegia
soldanella)
B)scleromorfeeuxerofyten (bijv. Ammophila arenaria, Pinus spp.)
y)witviltige euxerofyten (bijv. Salix
repens)
&)mesomorfe euxerofyten (bijv.Hieraaium umbellatum)
c) Bewortelingmatigtotzwak.Bijhetafbrekenvandewateropnamegaande
spruitensnelte gronde.
-Spruitenduidelijkxeromorf (scleromorf,succulentofwitviltig);
spruitenverslappenniet.
3)HEMIXEROFYTEN (Hx)
a)succulentehemixerofyten (bijv. Salsola kali). Degrenstussendeze
groependemesofytenisvrijwillekeurig,daarsucculentieiniedere
graadkanvoorkomen.Met IversentrektWesthoffdegrens, 'waarhet
watergehalte derbladen,regelmatigoverhetbladoppervlakverdeeld,
eenlaagvan0,5mmdiktezouvormen'.Zwaksucculentesoortenals
Anthyllis

vulnemria en Odontitus verna rekenenzijtotdemesofyten.

6)scleromorfehemixerofyten (bijv. Nardus
y)witviltigehemixerofyten (bijv. Antennaria

striata).
dioioa).

-Spruitenmesomorf,verslappentendelebijverliesturgor.

4)MESOFYTEN (M)(bijv. RanunauluB

aaris)

- Spruiten-inelkgevaldebladen-verslappenvolledigbijverlies
vanturgor.
5)HYGROFYTEN(Hg)(bijv.Caltha

palustris).

B. Assimilerende spruitenaangepastaanhetleveninatmosferische lucht.
Duidelijke luchttransporterendeweefselsaanwezig.
II. 6)TELMATOFYTEN (Tel)
a)scleromorfetelmatofyten(bijv.Phragnrùtes australis)
B)succulente telmatofyten(bijv.Aster tripolium)
Y )mesomorfe telmatofyten(bijv.Soirpus maritimus)
6)hygromorfe telmatofyten(bijv.Menyanthes trifoliata)
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C. Plantendiezowelemerse,aanhetleveninatmosferische luchtaangepaste,als
ookduidelijkehygromorfespruitenofstandplaatsmodificatiesvormen.De
watermodificaties onderscheiden zichvandeemersedoorvergrotingdervegetatieve,maarreductiederfloraledelen.
III.7) AMFIFYTEN (A) (bijv. Littorella

unifiord)

D. Waterplanten:bijdelandvormenworden zoweldevegetatievealsdeflorale
spruitgedeeltengereduceerd.
IV. 8)LIMNOFYTEN(L)
(Denaam 'Hygrofyten'isblijkbaar,enterecht,vermeden,daardeze
reedsinhetsysteemvanRaunkiaervoorkomt,aldusWesthoff).
2. 3.3 Correlaties
en

tussen het gronctoaterregiem en het vóórkomen van

plantesoorten

vegetatietypen

Inhetduingebiedbestaan,mededankzijhetgeringevochthoudendevermogenende
grotedoorlatendheidvandebodem (par.2.3.1.2;Bakker,1981;Klijn, 1981),inhet
algemeenvrijduidelijke correlaties tussenhetgrondwaterregiemenhetvoorkomenvan
plantesoorten.Menhoefthierbij slechtstedenkenaanhetfeitdatveleplantenin
hetduingebiedinhunvoorkomenvrijwelgeheelbeperkt zijntotplaatsenwaarhet
grondwater zichnabijhetmaaiveldbevindt.
Voorhetvaststellenvancorrelaties tussenhetvoorkomenvanplantesoortenen
vegetatietypen enerzijdsendeaardvanhetgrondwaterregiem anderzijds,ishetnoodzakelijktebeschikkenovereengrootaantalwaarnemingenvanhetgrondwaterregiemop
plaatsenwaardebetreffendeplantesoortenofvegetatietypenvoorkomen.Hetgrondwaterregiemwordtveelalgekarakteriseerdopbasisvanhetniveauvanhetfreatisch
vlak(opéénmomentofgemiddeldovereenbepaaldeperiode)tenopzichtevanhet
maaiveldofeenvastreferentieniveau,waarbij geennadereaandachtwordtbesteedaan
andereaspectenvanhetgrondwaterregiem, zoalsdegroottevanhetfluctuatietraject
ofdeduurvandeinundatieperiode.DitisondermeerhetgevalbijGoethartetal.
(1924)enBanninketal. (1974).Slechtsineenzeerbeperktaantalstudies(o.a.
Londo, 1971)wordtookaandachtbesteedaancorrelaties tussenhetvoorkomenvan
plantesoortenenvegetatietypenenlaatstgenoemde aspectenvanhetgrondwaterregiem.
InDuitslandheeftmenveelaandachtbesteedaandecorrelatie tussenhetvoorkomenvanvegetatietypenenhetgrondwaterregiem gekarakteriseerdopbasisvanzogenaamdeGrundwasser-Gangliniën (tijdstijghoogtelijnen)enGrundwasser-Dauerliniën

3.Hetgaathieromcorrelaties tussenhetgrondwaterregiemenhetvoorkomenvan
land-enmoerasplantenenterrestrischeplantengemeenschappen;waterplantenen
waterplantengemeenschappen wordenbuitenbeschouwing gelaten.
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(overschrijdingsduurlijnen)(Overzichtenvanstudiesopditgebiedwordeno.a.gegevendoorTüxen (1961)enTüxen&Grootjans (1978). Beidecurvesgeveneenaanschouwelijkbeeldvanhetgrondwaterregiemopeenzodanigewijzedatbovengenoemdeaspecten
eropeenvoudigewijzeuitafgeleidkunnenworden.Eennadere toelichtingopbeide
begrippen geeftNiemann (1963). Deze auteurgeeftookeenbeschouwing overmathema-|
tischemethodenwaarmee correlaties tussenhetvoorkomenvanvegetatietypen enhet
grondwaterregiem (gekarakteriseerd opbasisvanGrundwasser-Dauerliniën) opbetrouwbarewijzekunnenwordenvastgesteld (Niemann, 1973).
Kennisvancorrelaties tussenhetvóórkomenvanplantesoorten envegetatietypenien
hetgrondwaterregiem isineenlandschapsecologisch onderzoekvanbelangwegensde
indicatiewaardevanplantesoorten envegetatietypen diedaaropgebaseerd kanworden j
(vgl. Bannink etal.,1973,1974). Inhetkadervanhet'Duinvalleienonderzoek' waren}
dezeindicatiewaardenvooralvanbetekenisbijhetkarterenvanhetduingebied
;
(par. 3.3).
Hetwasdusniet zozeervanbelangnauwkeurig deindicatiewaarde van
enkeleverspreidvoorkomende individueleplantenofvegetatietypen tekennen,maar
welom-opiedereplaats inhetduingebied opbasisvandetotale soortensamenstelling
vandevegetatie eenglobaleindicatie teverkrijgenvanhetgrondwaterregiem. Er
bestonddanookvooralbehoefteaanclassificaties vanplantesoorten envegetatietypan
ingroepenmetovereenkomstige grondwaterregiems. Inditverbandwarentwee concepten
vanbelang,tewetende 'ecologische soortengroep'ende 'vegetatieserie1.Onder
'ecologischesoortengroep'wordthiereengroepplantesoorten verstaanwaarvanhet j
voorkomengecorreleerd isaaneenbepaaldewaarde (ofeenbepaaldtrajectvanwaar- |
den)vanéénofmeermilieufactoren,terwij1bij eenvegetatieserie hetzelfdegeldt;
vooreengroepvegetatietypen.
Deopbovenbeschrevenwijzegedefinieerde ecologische soortengroep omvat ingro4
te lijnenhetzelfdealsde 'ecological speciesgroup'zoalsdiedoorMueller-Dombois'
& Ellenberg (1974)isomschreven,metdienverstandedat ikhetvoorkomenvandivers^
levensvormenbinnenéénsoortengroepnietuitsluit,zoalsdatdoorMueller-Dombois &
Ellenbergwordtgedaan.Deopbovenbeschrevenwijze gedefinieerde vegetatieserie omvat indepraktijkvrijwelhetzelfdealsdeonderanderendoorLondo (1971)onderscheiden 'series'.HoewelLondodeterm 'serie'definieert als: 'een successiereeks
vanplantengemeenschappen diezichineenbepaaldmilieutype ontwikkelt',wordthet
begripdoorLondo (1971)enveleanderenmeestal inruimtelijke zingebruikt,het
temporeleaspect (successie)speelt inhetalgemeennauwelijks eenrol.
Deoudste indelingvandefloravanhetNederlandseduingebied inecologische
soortengroepen iswaarschijnlijk defloralijstvanDozy (1850)-ontleend aanGoethart (1924)-waarintweegroepenwordenonderscheiden,namelijkplantendie 'opde
zandheuvelsofdroogeplaatsen indeduinen .... worden gevonden'endiewelke 'in dà
lagevochtige ofmoerassigeduinvalleien ofzogenaamde duinpannen groeien
'. )
Ooknadien zijnverschillende classificaties vandeduinfloraontworpenwaarin!
deplantenwerdengegroepeerd opbasisvandehoogtebovengrondwaterwaarop zij in;
hetalgemeenwordenaangetroffen.Eenbesprekingvaneenaantalvandezeclassifica-j
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tieswordtgegevendoorGoethart (1924).Goethart (1924)heeft zelfopditgebied
metingenverricht inhetduingebiedbijSchoorlenindeduinenopTexel.Hijonderscheiddeopbasishiervanplantendie inhunvoorkomenhoofdzakelijkbeperkt zijntot
de invloedssfeervanhetgrondwater,de 'grondwaterplanten',enplantendieinhun
voorkomennietgebondenzijnaandieinvloedssfeer,de 'vanhetgrondwateronafhankelijkeplanten'.Londo (1971)onderscheidt innavolginghiervanopbasisvanwaarnemingenindeKennemerduinen freatofyten (overeenkomendmetgrondwaterplanten)enafreatofyten (overeenkomendmetdevanhetgrondwateronafhankelijkeplanten).
Goethartbeschouwdedegrondwaterplantenalsdirectafhankelijkvanhetgrondwater.Ongetwijfeld ishetfeitdatdegrondwaterplantenoffreatofytenvrijwel
uitsluitendbinnende invloedssfeervanhetgrondwatervoorkomenvooreenbelangrijk
deeleengevolgvandeomstandigheiddatplantenbinnendie invloedssfeeroverveel
ruimerehoeveelhedenwaterkunnenbeschikkendandaarbuiten (par.2.3.1.4).Deindirecte invloedvaneenhogegrondwaterstandkanopdeplantengroei (o.a.viahet
micro-klimaatendebodem,par.2.2.2 en2.2.4)ookeendoorslaggevende rolspelen.
Plantendieopdeeneplaatsuitsluitendvoorkomenbinnende invloedssfeervanhet
grondwaterkunnenopeenandereplaats,metbijvoorbeeldeenander (micro)klimaatof
eenanderebodemgesteldheid,onafhankelijkvanhetgrondwatervoorkomen.Teneindede
verschillen in 'gedrag'diesommigeplantenbinnenhetduingebied tenaanzienvanhet
grondwatervertonenteondervangen,onderscheidenGoethartenLondobinnendecategoriegrondwaterplanten (freatofyten)tweeafzonderlijkeecologische soortengroepen,
tewetendeobligateenfacultatieve (nietobligate)grondwaterplanten(freatofyten).
Inhetalgemeenisdecorrelatietussenhetvoorkomenvanplantesoortenenhet
grondwaterregiemafhankelijkvandewaardedieanderemilieufactorenaannemen.Een
indelingvandeflorainecologischsoortengroepenheeftdanookveelalslechtslokalegeldigheid (vgl.Londo,1971),hoewelookvoorheelNederland (Londo,1975)en
zelfsvoorheelnoordwestelijkEuropa (Ellenberg,1974)ecologische soortengroepen
zijnonderscheiden.
Grondwaterplanten/freatofyten zijninhunvoorkomenbeperkt totde invloedssfeer
vanhetgrondwater.Londo (1971)heeftlangshetVogelmeer inde Kennemerduinen
freatofytenaangetroffentotca.1mbovendegemiddeldegrondwaterstand.Dit isom
devolgenderedenbegrijpelijk.Demeestevochtminnende soortenbeginnenzichteontwikkelen inmei-juni,wanneerhetgrondwater zich,gemetenovereenjaar,opeengemiddeldniveaubevindt.Ditgemiddeldeniveaukaninde loopderjarencirca 70cm
fluctueren (Bakker,1981). Inzeernattejarenkandaardoorinmei-junieencapilaire
opstijgingvan 2-4mm/dplaatsvindentoteenhoogtevancirca90cmbovenhetgemiddeldeniveauvanhetfreatischvlak (par.2.3.1.3).
TotophedenzijnvoordefloravanhetNederlandseduingebiedgeenecologische
soortengroepenopgesteldmetbetrekkingtotbijvoorbeelddegroottevanhetfluctuatietrajectofdeduurvandeinundatieperiode.WelzijndoorLondo (1971)binnende
categoriegrondwaterplanten/freatofyten aparteecologische soortengroepenonderscheidendieeennadereaanduidinggevenvandehoogtebovengrondwaterwaaropdediverse
31

plantesoorteninhetalgemeenvoorkomen.
Ineenaanvullingopdezeindeling(die alleenbetrekkingheeftopsoortendiei
doorLondorondhetVogelmeer zijnwaargenomen)isinhetkadervanhet'Duinvalleienjonderzoek'vooralleinhetduingebiedvoorkomende freatofyten (zowelobligateals
niet-obligate)opbasisvanveldonderzoekglobaalaangegevenopwelkehoogtebovenda
gemiddelde laagstegrondwaterstand (GLG)zijinhetalgemeenvoorkomen (TenHaaf&
Van Zadelhoff, 1981a). VoordeaanduidingvandehoogtebovenGLGisindezepubli- ;
katieeenviertalklassenonderscheiden.
TotophedenisvoorhetNederlandseduingebied slechtséénindeling opgesteld
vanvegetatieseriesmetbetrekkingtothetgrondwaterregiemenweldeindelingineen
hygroserie,eenmesoserieeneenxeroserie.Vooreentoelichtingopdezeindeling,
diedoorveleauteurswordtgehanteerd (o.a.Westhoff,1947;VanderLaan, 1967;
Westhoffetal.,1970),wordtverwezennaarLondo (1971).Hetopstellenvaneenmeer
gedetailleerde indelingisopbasisvansynecologischekennisvanvegetatietypenuit!
deliteratuurgoedmogelijkeninhetkadervaneenlandschapsecologisch onderzoek
alshét'Duinvalleienonderzoek'bijzonder zinvol.Inparagraaf3.3.2.4wordthierop|
naderingegaan.

i

I
i

2.3.4

De invloed van veranderingen in het grondwaterregiem op de

plantengroei

2.3.4.1 Algemeen
Totnutoeisinparagraaf2.3steedsstilzwijgenduitgegaanvaneenminofmeet
stabielgrondwaterregiem,datwilzeggeneengrondwaterregiemdatindeloopdertijd
alleenveranderingenondergaatdoorweersinvloeden.Hier,inparagraaf2.3.4wordt
aandachtbesteedaandeinvloedvanveranderingeninhetgrondwaterregiemvanminof
meerblijvendeaard.Blijvendeveranderingeninhetgrondwaterregiemhebbeneenbelangrijke invloedopdeplantengroei,metnameopdatdeelvandeplantengroei,dat >
voor zijnvochtvoorziening geheelofgedeeltelijkisaangewezenophetgrondwater.
Hoewelerbetrekkelijkveelgepubliceerdisoververanderingenindevegetatie
vannatuurgebiedentengevolgevanveranderingeninhetgrondwaterregiem,isoverdej
aardendematevandebeïnvloedingweinigconcreetsbekend (zievooroverzichtenvan
literatuuropditgebiedo.a.Grootjans,1975;Klapp,1965;VanGijssen, 1979;
Sykora, 1979).Ditgeldtzekerookvoordeduinen.
Welishetmogelijkopbasisvanliteratuurgegevens (o.a.VanderHeij&Peerl- '
kamp, 1973;Slatyer,1967;Brouwer&Kuijper, 1972;Visser,1973;Grootjans, 1975;
Etherington,1975;Bannister,1976;Bakker,1981;Klijn,1981)endoorinterpretatie
vangegevensuithetvoorgaandedeelvanparagraaf2.3eenglobaalbeeldtekrijgen
vandeprocessendiebijwijzigingeninhetgrondwaterregiemvoordeplantengroeivan
belangzijn.
Bijveranderingeninhetgrondwaterregiemvanminofmeerblijvendeaard,zoals
eendalingvandegemiddeldegrondwaterstand,eenstijgingvandegemiddeldegrond32

waterstanden/ofeenveranderingvanhetseizoensfluctuatietraject (zievooreennaderetoelichtingopdezebegrippenBakker, 1981),verandertdeverhoudingwater:lucht
indebodem.Ditheeftdirecten indirect invloedopdeplantengroei.Dedirecteinvloedenzijnrelatiefgemakkelijkwaartenemenenteonderzoeken;doordeverschuivingvandeverhoudingwater:luchtverandertdebeschikbaarheid vanwaterenzuurstof
indebodem.De indirecteinvloedenzijnmoeilijkerteachterhalen.Hierbijgaathet
bijvoorbeeldomveranderingen indeplantengroeitengevolgevanwijzigingenvan
fysische,chemischeenbiologischebodemprocessen.Daardoorkandebeschikbaarheid
vanplantenvoedingsstoffen zichwijzigen.Ookkandeplantengroeibeïnvloedworden
doorveranderingen inhetmicroklimaatalsgevolgvanveranderingen inhetgrondwaterregiem.
2.3.4.2 Dalingvandegemiddelde grondwaterstand
Dalingvandegemiddeldegrondwaterstandkanbijplantendiezichonderinvloedvan
het grondwaterontwikkeldhebben,leidentot (periodieke)vochttekortenoftoteen
verlengingvandeperiodewaarinvochttekortenoptreden.Dit leidt inhetalgemeen
toteenverminderdegroei,onderanderedooreenverminderde fotosyntheseeneen
geringerecelstrekking,eninsamenhangdaarmeetoteenafnamevande spruit/wortelverhouding.Bijfreatofyten,enmetnamebijhydrofytenleiden (periodieke)vochttekortenalsneltothetafstervenvanplanten.
Eendalingvandegemiddeldegrondwaterstand ineenvoorheenpermanentnat
milieukanleidentotoxidatievanstoffendie innatteomstandighedenhoge (voor
veleplantentoxische)concentratieskunnenbereiken,zoalstweewaardige ijzer-en
mangaan-ionenensulfiden.Deconcentratiesvandezestoffeninhetbodemvocht zullen
daardoorsterkafnemen.
Eendalingvandegemiddeldegrondwaterstandkanvoortsleidentoteutrofiëring
tengevolgevanéénofmeervandevolgendeprocessen: versneldemineralisatie,versneldenitrificatie,verminderdedenitrificatieenverhoogdestikstofbinding.
Eutrofiëring zalvooraloptredenbijgrondwaterstandsdaling invochtigetotnatte,
zwak zuretotbasische,humusrijkebodems.Opdenduurkandevoedselrijkdomvande
bovenstebodemlagenindergelijke gevallenweerafnementengevolgevanuitspoeling
vanvoedingsstoffen.DezeuitspoelingwordtbevorderddoorbijhetmineralisatieprocesvrijkomendehumuszurenenCO,.Vindtdegrondwaterstandsdalingplaats ineen
sterk zuurmilieu,waardeomstandighedenvoormicro-organismen indebodemongunstig
zijn,ofisdegrondwaterstandsdaling zogrootdatdebovenstebodemlagenbuitende
invloedssfeervanhetgrondwatergerakenenregelmatig sterkuitdrogen,dankande
aanvoervanorganischmateriaalgroterwordendandeafbraak,zodatophopingoptreedt.Ookinditgevalkaneensterkeuitspoelingvankalkenanderevoedingsstoffenoptreden.
Tenslottekanwordenopgemerktdatbij grondwaterstandsdalinghetmicroklimaat
kanwijzigen,metalsvoornaamsteverschijnselenhet toenemenvanhetaantalnacht33

vorsteneneensnellerestijgingvandebodemtemperatuurinhetvoorjaar.
Bovengenoemdeprocessenleideninhetalgemeentoteenverarmingvandefloraeii
vegetatievandevalleien,degevolgenvangrondwaterstandsdalingmoetenvanuit
natuurbehoudsoogpuntinhetalgemeenalsnegatiefbeoordeeldworden.Inhoofdstuk4
zalhieropnaderwordeningegaan.
2.3.4.3 Stijgingvandegemiddelde grondwaterstand
Stijgingvandegemiddeldegrondwaterstandkanleidentotsterkewijzigingeninde
vegetatie.Dooreenstijgingvandegemiddelde grondwaterstandwordtdeaërobeademhalingvanwortelsdieindevolcapillaire zoneofdegrondwaterzone terechtkomen,
ernstigbelemmerd.Wortelsdiezichineengoed geaëreerdmilieuhebbenontwikkeld
kunneneendergelijke situatieniet langverdragen,zekernietinhetgroeiseizoen, j
Wanneertengevolgevandestijgingeengrootdeelvanhetwortelstelselindevolcapillaireofgrondwaterzone terechtkomt,zalditveelalsnelafsterven.Ditgeldt
wellichtnietalleenvoorsoortendieindeduinenvannaturebeperkt zijntotdrogei
standplaatsen,maareveneensvoorsoortendieookopmoerassigeplaatsenkunnen
groeien,zoals Solanum dulcamara, Epilobium hirsutum en Valeriana
officinalis.
Opplaatsenwaarhetgrondwaterpermanenttotaanofbovenhetmaaiveldkomtte
staan,neemtdemineralisatieendenitrificatieaf,terwijldedenitrificatiekan
toenemen.Debeschikbaarheidvanstikstofkandaardoorafnemen,terwijl,metnamein;
een zwakzuurmilieu,debeschikbaarheidvanfosfordooreenverbeterdeoplosbaarheiq
kantoenemen.Erkunnenbovendienrelatiefhogeconcentraties ijzer-enmangaanionen;
ensulfideninhetbodemvochtoptredenenhogeconcentratiesvanstoffendieonder
anaërobeomstandighedendoorbodemorganismenwordengevormd.Dezeconcentratieskun-I
nenwaardenbereikendievoordeplantentoxisch zijn.
'
Wanneerdooreenstijgingvanhetgrondwaterslechtseendeelvanhetwortelstelselindevol-capillaire zoneofdegrondwaterzone terechtkomt,pasthetwortelstelsel zichveelalaandenieuwesituatieaan.Verschillendesoortenontwikkelen
zichsterkbijeenverhoogdebeschikbaarheidvanwater,vooralwanneerdegrondwaterstandsstijging gepaardgaatmeteutrofiëringtengevolgevaneenversterktemineralisatiedooreenbeterevochtvoorzieningvandebovenstebodemlagen.Inditverband
noemik Carex arenaria, Calarmgrostis epigejos en Salix repens.
Bijeenstijgingvandegrondwaterstandkunnenkwelverschijnselenintoenemende
mateoptreden.Daarbijwordenveelalkalkenandereinhetgrondwater opgeloste
stoffennaardeaandeoppervlaktegelegenbodemlagenaangevoerd.
Bijgrondwaterstandsstijgingwijzigthetmicroklimaat zichintegengesteldezin
alsbijgrondwaterstandsdaling;hetmicroklimaatindevalleienwordtmilder.
Bovengenoemdeveranderingeninhetabiotischmilieuleidentotveranderingenin
devegetatiewelkeafhankelijkvandematevangrondwaterstijging,dehoogtevanhet
maaiveldenhetaldannietoptredenvankwelverschijnselen,vanplaatstotplaats
sterkkunnenverschillen.
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Bijeengeleidelijke stijgingvanhetgrondwater,zoalsbijkustaangroei,kunnen
devegetatiekundigeveranderingen indevalleienvanuitnatuurbehoudsoogpunt inhet
algemeenpositiefbeoordeeldworden.Ditgeldttemeerwanneerdegrondwaterstandsstijging zosterk isdatduinmerengevormdwordendieookfaunistischvangroot
belang zijn.Eendergelijkestijgingheeftvooraleengunstigeffectwanneerdeze
plaatsvindt ineengebieddatvoorheennietverdroogd isgeweestenwaardegrondwaterfluctuatiesendegrondwaterkwaliteit eennatuurlijkkarakterhebben.Inhet
Nederlandseduingebied zijngrondwaterstandsstijgingen de laatstetijdvrijwelbeperkt totinfiltratiegebieden enhunnaasteomgeving,terreinenduswaaraangeenvan
dievoorwaardenwordtvoldaan.Deveranderingendiedevegetatievandevalleien
ondergaatbijeenstijgingvandegrondwaterstand tengevolgevanhet infiltrerenvan
waterzijnvanuitnatuurbehoudsoogpunt danookveelalongunstig (Londo,1975a;Van
Dijk,invoorbereiding).
2.3.4.4 Veranderingenvanhetfluctuatietraject
Bijveranderingenvanhetfluctuatietrajectspelenzowelprocessendiebijgrondwaterstandsdalingoptredenalsprocessendiegepaardgaanmetgrondwaterstandsstijging een
rol. Inhetduingebiedwordteenvergrotingvanhet fluctuatietraject totbovende
waardendieinhetduingebiedvannatureoptreden (Bakker,1981;par.2.2.3)meestal
veroorzaakt door (eentoenamevande)waterwinning inhet zomerseizoen.Devergroting
vanhetfluctuatietrajectgaatdangepaardmeteendalingvandegemiddeldegrondwaterstand enleidtinhetalgemeentoteenversterkingvande (negatieve)effecten
van grondwaterstandsdaling.
Overdeprocessendieoptredenbijverkleiningvanhetfluctuatietrajectende
gevolgendaarvanvoordevegetatie isweinigbekend.Verkleiningvanhetfluctuatietrajectkanoptredenbijgrondwaterstandsstijging doorvergrotingvandeoppervlakte
openwaterindewinter.Deverkleiningvanhet fluctuatietraject leidtdanwaarschijnlijk totenigebeperkingvandeeffectenvangrondwaterstandsstijging dooreen
verminderdeverhogingvandewintermaxima.Eenverkleiningvanhet fluctuatietraject
kanookeengevolg zijnvanhetgravenvanduinpiassen (doorvergrotingvandeoppervlakteopenwater)hetgeenvooral indenabijeomgevingvandeplas zijninvloed
heeft.
Innat,zuurterreinkaneenverminderingvanhetfluctuatietrajectmogelijk
leidentoteen zodanigeverminderingvandedynamiekeneenzodanigeverschraling,
datalleensoortenvanvoedselarme,nattemilieus zichnogkunnenhandhaven,terwijl
soortenvanietsdynamischerenietsvoedselrijkeremilieus,dieookkenmerkend zijn
voordeduinen,verdwijnen. Innatte,neutraletotbasischemilieusdaarentegenkan
eenverkleiningvanhetfluctuatietraject somsleidentoteutrofiëring aangezienhet
uitblijvenvanoverstromingen (bijv.inrietvelden)eenverminderingvandedenitrificatiecapaciteit totgevolgheeft.Bijeenverminderingvanhet fluctuatietraject
mageenverscherpingvandegrenzentussenxeroserieenmesorieentussenmesoserie
enhygroserieverwachtworden.
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3 De huidige plantengroei vanhet Nederlandse
duingebied, in het bijzonder van devalleien

3.1

ALGEMEEN

'DeplantengroeivandeNederlandsekustduinenisbijzondersoortenrijkenzeer
gevarieerd.NaarWesteuropesemaatstavengemetenstaandebiologischekwaliteitenvari
bepaaldegedeeltenzelfsinonzedagennogaandetop,enuiteenoogpuntvanvegetatiekundevormendezeterreinennogsteedshetbestewatNederlandtebiedenheeft':,
zowordtopgemerktindeinleidingtotdeuitstekendebeschrijvingvandevegetatie <
vandeduineninWesthoffetal. (1970).
De grotefloristischerijkdomblijktonderandereuithetfeitdatruim60 % va|n
deinNederland inheemseplantesoortenindeduinenvoorkomen.Hieronder zijnvele
zeldzamesoortendieslechtsopdoordemensweinigbeïnvloedeplaatsengroeien.Zo;
zijnertotopheden25soortenorchideeënindeduinengevonden (70 %vandeNederlandseorchideeënflora)waarvan zeker18nogsteedsinhetduingebiedvoorkomen.
Voorts zijnertotnutoe31soortenzeggenaangetroffen (53 %vandeinNeder-'
landvoorkomende zeggesoorten)waarvanernunog27metzekerheidvoorkomen.Opvallendisvooralderijkdomvandevochtigevalleien:vande18orchideeënsoortendie
noginhetduingebied groeien,komen13soortenuitsluitendindevalleienvoor,van
de27soortenzeggen zijnditer23(cijfersontleendaanLondo,1971;Mennemaet !
al., 1980eneigeninventarisatiegegevens).
Dewaardevanhetduingebiedvanuitvegetatiekundig oogpuntismindergemakkelijkteillustrerendandefloristischerijkdom,maarookinvegetatiekundig opzicht
zijndeduinenrijkbedeeld (Londo,1971).
Indezepublikatiewordendetalrijkeplantesoortenenvegetatietypendiemenin
hetduingebiedkanaantreffennietuitgebreidbeschreven,daarvoorwordtverwezen
naardevelepublikaties overditonderwerp.Deonderwerpenindithoofdstukhouden
verbandmetdeopdrachtdieaanhetgeobotanischonderzoekwerd gesteld (par. 1.3),
namelijkhetgevenvaneenkarakteriseringeneenoverzichtvandeplantengroeivan
deduinen(eninhetbijzondervandevalleien)doormiddelvaneenfloristischeinventarisatie,eenvegetatieclassificatieeneenvegetatiekartering.
De floristische inventarisatie,devegetatieclassificatieendevegetatiekarteringhaddentendoeldehuidigeplantengroeiopeenzodanigwijzevastteleggen
dat:
- eentotaalbeeldvandehuidigefloraenvegetatievanmetnamedevalleienontstaat
- doorvergelijkingmetinventarisatiegegevensenvegetatiekaartenuithetverleden
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eenindrukverkregenkanwordenvanveranderingen indefloraenvegetatieener
tevens eenindicatieverkregenkanwordenvandeoorzakenvandieveranderingen
- bij eentoekomstigeherhalingvandekartering ende inventarisatie eenduidelijk
beeldverkregenkanwordenvandeveranderingen infloristischenvegetatiekundig
opzichteneenindicatieverkregenkanwordenvandeoorzakenvandieveranderingen
-het inventarisatiemateriaalenmetnamedevegetatiekaartengeschikt zijnvooreen
vergelijkingmetdehydrologischeendegeomorfologischefacetkaartenenzicher
tevens toelenenommetdezebeidekaartengeïntegreerd tewordentotéénlandschapsecologischekaart
3.2 ENKELEALGEMENEASPECTENVANFLORISTISCHE INVENTARISATIES
Inventarisatiesvandefloravanhetduingebied zijnreeds inhetverreverleden
uitgevoerd, (par. 1.2.3).Dewaardevanfloristische inventarisaties ligtvooral in
hetfeitdatdeverzameldegegevensinbelangrijkematereproduceerbaar zijn;plantesoorten zijnrelatiefeenvoudigenopeeneenduidigewijzeteonderscheiden,waardoor
floralijstenvanverschillendegebiedenenvanverschillende auteursonderlingvergelekenkunnenworden.Bovendien zijninventarisatiesvanverschillende jarenvaneen
goedomgrensdgebiedonderlinggoedvergelijkbaar.Ditkanomdathetmerendeelvan
wattegenwoordigwordtbeschouwd alssoorten,gedurendedeafgelopeneeuw (maarvaak
ookallangdaarvoor)steedsisbeschouwdalsafzonderlijketaxa.
Floralijstenkunnendus,naasthunfunctievoorhetkarakteriserenvandeflora
vaneenbepaaldestreek,ookbenutwordenvoorhetopsporenvanverschillen inde
floristische samenstellingvandevegetatievanverschillende gebieden,alsmedevoor
hetopsporenvanveranderingen indefloristische samenstellingvandevegetatievan
eenbepaaldgebied indeloopdertijd.Doorgebruiktemakenvande indicatiewaarde
vandeafzonderlijkeplantesoortenopdeinventarisatielijstenkanbovendieneen
indrukwordenverkregenvandeoorzakenvanruimtelijkeverschillenindesoortensamenstellingvanvegetaties,alsmedevandeoorzakenvanveranderingen indefloristischesamenstellingvandevegetatievaneenbepaald gebied.
Floralijstenkunnenonderlingpasgoedvergelekenwordenwanneerperplantesoort
eenaanduidingvantalrijkheid inhetgeïnventariseerde gebied isgegeven,terwijl
bijruimtelijkevergelijkingen inventarisatiesuithetzelfdejaardevoorkeurhebben.
Bijhetvergelijkenvanfloralijstenvanverschillendegebiedenkanvooraldâneen
goedeindicatieverkregenwordenvandeoorzakenvanverschillen,wanneerdeinventarisatiesbetrekkinghebbenopgoedomgrensdegeografischeeenhedendieinecologischopzichtvoldoendehomogeenzijn.Voorhetverkrijgenvaneenindicatievan
oorzakenvanveranderingenvandevegetatie indeloopdertijd,ishetvanbelang
datdeomgrenzingvandeinventarisatie-eenheden tijdensdeverschillende inventarisatierondendezelfdeis.
Wilmendusoptimaalgebruikkunnenmakenvaninventarisatiesvoorhet opsporen
vanruimtelijkeentemporeleverschillen indefloristische samenstellingvande
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vegetatieineenbepaaldgebied,danmoetperinventarisatierondehetgehelegebied
inhetzelfdejaar (danwelbinneneenkortereeksvanjaren)wordengeïnventariseerd
enmoetperinventarisatierondevaniedereinventarisatie-eenheidbinnenhetgebied
eenafzonderlijke floralijstwordensamengesteldmeteenaanduidingvandetalrijkheiddersoorten.DeinventarisatiesdietotophedeninhetNederlandseduingebie(
zijnuitgevoerdvoldoennietofslechtstendeleaandezevoorwaarden.
3. 2.1 Floristisahe

inventarisaties

van het Nederlandse

duingebied

Hethoofddoelvaneengrootaantal inventarisatiesvanhetduingebiedwashetverkrijgenvaninzicht in,enhetgevenvaneenbeeldvandeverbreidingvanplanten
binneneenbepaaldgebied.Ditgeldtbijvoorbeeldvoordetalrijke inventarisaties
dieinhetkadervanhetplantengeografischonderzoekvanhetIVON/Rijksherbarium
zijnuitgevoerd (zowelvööralsna1950),voordeinventarisatiesvanBoermanetal.
(1975)vandeAmsterdamseWaterleidingduinen,voordeinventarisatiesvandeWerkgroepBerkheide (ongepubliceerd)vandeduinentussendeWassenaarseSlagenKatwijk
(periode 1975-1978)envoorde(eveneensongepubliceerde)inventarisatiesvande
ProvincialeWaterstaatvanZuid-HollandendeProvincialeWaterstaatvanNoordHollandvandelenvanhetduingebiedindezeprovincies.Kenmerkendvoordezeinventarisatiesisdatdegeïnventariseerde gebieden zuivernaartopografischeuitgangspunten zijningedeeld;deruimtelijkeverbreidingvandeplantesoorten stondopzich
centraal.Erisgestreefdnaareennadereplaatsaanduidingdoorhetinventarisatie-|
2
gebiedintedeleninhokkenvan0,25,1of5km,opbasisvanhetcoördinatennetop
detopografischekaartenvandeTopografischeDienst.Voordatdetopografischekaartenwarenvoorzienvandehuidigecoördinaten,werdeninhetkadervanIVON-inventa-|
risatiesdetoenmaligestafkaartenverdeeldin48hokkenvan5x4,2km,zogenaamde
uurhokken,(Mennemaetal.,1980).
Inhetruimtelijksterkgevarieerdeduingebiediszelfseenruitennetmeteen
maaswijdtevan \ km nogzogrofisdatiederhokinhetalgemeennogeengroot
aantalinecologischopzicht sterkverschillende gebiedjesomvat (valleitjesmetbos,
struweel,lagevalleivegetaties;duinhellingenmetdroogduingrasland,struweel,bos
e t c ) .Dehokkenmeteenmaaswijdtevan5kmomvatteninveelgevallen zowelduingebiedalspoldergebieden/ofkwelders.UitfloralijstenvanhokkenvanJ,1of5km
metonnatuurlijkegrenzenkrijgtmengeenduidelijkbeeldvanderuimtelijkeverschillenindefloristischesamenstellingvandevegetatievandeduinen,terwijl
nochvandeoorzakenvandeverschillenindesamenstellingvandevegetatiein
verschillendegebieden,nochvandeoorzakenvanveranderingenindesoortensamenstel-

4.Opdezewijzeuitgevoerd kunnen inventarisatieseenbelangrijke aanvulling(in
devormvaneenmiddenweg)vormenoptweegangbaremethodenvoorhetbestuderenvan
vegetatiesuccessie,tewetenhetopmicroprocessengerichteonderzoekvanpermanente
kwadratenenhetopmacroprocessen gerichteonderzoekindevormvanperiodiekkarteringen (zieLondo, 1971, 1978).
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2

lingvandevegetatiebinnenéénhok indeloopdertijdeenduidelijke indicatie
verkregenkanworden (VanZadelhoff, 1981).
Naastdebovengenoemde inventarisaties,waarbijdestudiegebiedenwerdeningedeeld invakkenmetgrenzendiealleen intopografischopzichtrelevant zijn,zijner
ookenkeleinventarisatiesverrichtwaarbijvoordevakkengrenzenwerdengekozendie
ookinecologischopzichtrelevantzijn.Brandhorst (1930)geeftvoordeduinen
tussenScheveningenenWassenaarfloralijstenvangebiedendieinecologisch opzicht
minofmeereeneenheidvormen (bijv.zeereep,spoorbaan,hoofdadervandewaterleiding).De lijstenzijngebaseerd op inventarisatiesuitdeperiode1923-1930,
waarbij eenaanduidingvandetalrijkheiddersoortenwerdgegeven.Boerboomheeft in
deperiode 1952-1957hetHaagseduingebiedopovereenkomstigewijze geïnventariseerd.
DelijstenvanBrandhorstenBoerboomkunnendaardoorgoedvergelekenworden (Boerboom, 1958a).Medewerkersvanhet InstituutvoorOecologisch Onderzoek,Afdeling
Duinonderzoek'Weevers'Duin'teOostvoomehebbenindeperiode 1961-1962 (metaanvullingentot 1975)hetduingebiedvanVoornegeïnventariseerd (ongepubliceerd).Het
duingehiedwerddaartoeverdeeldineengrootaantalvakkendieinecologischopzicht
iederminofmeereeneenheidvormen.Pervakwerdeenfloralijstopgesteld,evenwel
zondereenaanduidingvandetaltijkheiddersoorten.
Bijhetopstellenvanfloralijsteninhetkadervanplantengeografisch onderzoek
isinhetverledennietalleengebruikgemaaktvanderesultatenvandoelgerichte en
systematischopgezetteinventarisaties,maarevenzeervantalvanincidentelewaarnemingen.ZovormendeinventarisatielijstenvanVanEeden (1877)vanhetgehele
Nederlandse duingebiedenvanVandenBosch (1860),Vuijck (1898)enGremmen&
Kremers (1971)vandeWaddeneilandendeneerslagvanwaarnemingendieindeloopder
jareninverschillende gebiedenzijngedaandooronderanderenfloristenenvegetatiekundigen.Ookindeplantenkaartjesvanhet IVONenindeoverzichtslijstvande
WaddeneilandenvanHolkema (1870)zijntalvanincidentelewaarnemingenverwerkt.Een
nadeelvandergelijkeinventarisatielijsten isdatdegegevensvaak opeen lange
periodebetrekkinghebben.
Er zijnookveelfloralijstendieniethetresultaat zijnvansystematischeinventarisaties endieevenminuitsluitendbedoeld zijnalseenbijdrage aandeplantengeografie.Ditzijnondermeerfloralijstendiedeneerslagvormenvanwaarnemingendiedoorfloristenen/ofvegetatiekundigen inde loopvaneenaantaljarenin
eenbepaaldgebiedzijngedaan.Methetsamenstellenvandeze lijstenwildemeninde
eersteplaatseenglobaaloverzichtgevenvandefloravaneenbepaaldgebied. Indit
verbandkunnennaastdetalrijke floralijstendie zijnopgenomenalsbijlagebij
vegetatiestudies (overzicht inBakkeret al.,1979a)ondermeerdefloralijstengenoemdwordenvandeKennemerduinen (Londo,1967),vanSchiermonnikoog (Anonymus,1968
metaanvullingen)envanRottum (VanderMaarel,1970). Indeze lijstenwordtvaak
wel eenaanduidinggegevenvandegroeiplaats derplanten intopografische en/of
ecologische zin,maarapartefloralijstenperecologischhomogeengebiedwordenniet
gegeven.
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Figuur 4. Voorbeeld van een streeplijst, zoals gebruikt tijdens het 'Duinvalleienonderzoek' (zievoor verklaring code figuur 5; nomenclatuur volgens Heukels & Van
Ooststroom (1975)).
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Acer pseudopl.
Alnus glutinosa
A. incana
Betuia pubesc.
B. pendula
Berberis vuig.
Crataegus mon.
Euononymus europ.
Genista anglica
G. tinctoria
Hippophaë r.
Myrica gale
Populus alba
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P. nigra
P. tremula
Prunus serotinus
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Rhamnus cath.
Ribes nigrum
Rosa canina
R. pimpinellifol.
R. rubiginosa
R. rugosa
Salix alba
S. aurita
S. pentendra
S. purpureus
S. repens
S. triandra
S. viminalis
Sorbus auc.
Quercus robur
Viburnum opulus
Agrostis canina
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Carex acuta
C. acutiformis
C. arenaria
C. diandra
C. distans
C. disticha
C. demissa
C. échinata
C. flacca
C. hirta
C. nigra
C. otrubae
C. ovalis
C. panicea
C. paniculat.
C. p8eudoc.
C. pulicaris
C. riparia
C. rostrata
C. serotina
C. trinervis
Cladiummaris.
Cynosurus cris.
Deschampsia c.
D. setacea
Eleocharis mult.
E. palustris
E. quinqueflora
* Eriophorum an.
E. latifolium
Festuca arund.
F. ovina
F. rubra
Glyceria max.
G. fluitans
Hierochloë od.
% Holcus lanatus
H. Mollis
Juncus acutiflo.
J. alpino-art.
J. arcticus
J. articulatus
J. bufonius
J. bulbosus
J. effusus
J. inflexus

Figure 4. Check-list as used in the Dune Slack Project
Figure 5; nomenclature after Heukels &van Ooststroom
Gebied = area;Waarnemer = observer; Datum = date; Nad
type = indication of type of habitat.
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Juncus gerardii
J. maritimus
J. mutabilis
J. squarosus
J. subiliflorus
J. subnodulosus
Koeleria cris.
Lolium perenne
Luzula camp.
L. multiflora
Molinia caerul.
Nardus stricta
Phalaris ar.
Phragmites a.
Poa annua
P. pratensis
P. trivialis
Schoenus nigr.
Scirpus lacus.
S. maritimus
S. planifolius
S. setaceus
Sieglingia d.
Triglochin pal.
Achillea mill
Acorus calam.
Agrimonia eu.
Ajuga reptans
Alisma lance.
A. plantago-a.
Anagallis arv.
A. tenella
Antennaria d.
Anthriscus cauc.
Apium inunda.
Athyrium f.-f.
Asparagus off.
Bellis peren.
Bidens tripar.
Blackstonia p.
Blechnum spic.
Botrychium lu.
Bryonia dioica
Calluna vulgaris
Caltha palustris

(for explanation of code see
(1975).
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Cardaminehir.
C.pratensis
Centauriumery.
C. littorale
C.pulchellum
Centunculusm.
Cerastiumarv.
C.holosteod.
Chenopodiumgl.
C.rubrum
Cicendia fili.
Cirsiumarv.
C.dissectum
C.palustre
Cochleariadan.
Droserarot.
Dryopteriscr.
D.dilatata
D.filix-mas.
Echinodorusr.
Empetrumnigr.
Epilobiumangli.
E.hirsutum
E.palustre
E.parviflorum
E. tetragonum
Epipactishel.
E.palustris
Equisetumar.
E. fluviatile
E.hyemale
E.palustre
E.variegatum
Ericatetral.
Eupatoriumc.
Euphrasiabo.
E.brevipila
E.curta
E. officinalis
Filipendulau.
Fragariavesca
Galiumaparin.
G.mollugo
G.palustre
G.uliginosum
G.verum
Gentianellaa.
G.campestris
Gentianapneu.
Geumurbanum
Glauxmaritima
Gnaphaliuml.a.
G.uliginosum
Gynmadeniac.
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Herminiummon.
Hieraciumpil.
H.umbellatum
Hippurusvulg.
Hydrocotylevul.
Hypericumtetr.
Hypochaerisr.
Irispseudaco.
Jasionemont.
Lathyruspal.
Leontodona.
L.nudicaulis
Linariavulg.
Linumcath.
Liparis loes.
Listeraovata
Littorellau.
Loniceraper.
Lotusuligino.
L.corniculatus
Lychnisf.c.
Lycopodiumi.
Lycopuseur.
Lysimachian.
L. thyrsiflora
L.vulgaris
Lythrumsal.
Menthaaquat.
Menyanthestri.
Moehringiatr.
Monotropahyp.
Myosotiscesp.
M. scorpioides
Nasturtiumm.
N.officinale
Odontitesver.
Oenanthelach.
Ononisrepens
Ophioglossumv.
Orchisincarn.
0.maculata
0.majalis
0.morio
0.praetermissa
Osmundaregal.
Oxycoccusm.
Parnassiapal.
Pedicularisp.
P.sylvatica
Pilulariagl.
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P.major
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Polygalevulg.
Polypodiumv.
Potentillaans.
P.anglica
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Potentillaerec.
P.palustris
P.reptans
Prunellavulg.
Pulicariad.
Pyrolaminor
P. rotundifolia
Radiolalinoid.
Ranunculus acris
R.ficaria
R.flammula
R.lingua
R.repens
R.sceleratus
Rhinathusmin.
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Rorippaamph.
R.islandica
Rubuscaesius
R.fruticosus
Rumexacetosa
R.acetosella
R.crispus
R.hydrolapath.
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R.palustris
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Samolusval.
Scutellariag.
Senecioaquat.
S.jacobea
S.vulgaris
Siumerectum
Solanumdulc.
Sonchuspal.
Stachyspal.
Symphitumoff.
Thalictrumfia.
T.minus
Taraxacumspec.
Thelipteruspal.
Trifoliumfra.
T.repens
T.pratense
Typhaangust.
T.latifolia
Urticadioica
U.urens
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Violahirta
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3.2.2

De floristische

inventarisatie

in het kader van het

'Duinvalleienonderzoek'

Teneindeeenduidelijkbeeldvandehuidige floravanhetgeheleduingebiedtever-I
krijgen,werdeeninventarisatieuitgevoerddiezogoedmogelijk,voldoetaande
i
bovengenoemde eisenvaninventarisatieperecologischminofmeerhomogeneeenheid j
(meteenaanduidingvandetalrijkheiddersoorten)envaninventarisatievanhet j
gehelegebiedbinnenéénjaar,danwelbinneneenkortereeksjaren.Hetwasgezienj
debeperktemankrachtnietmogelijkombinnenkortetijdhetgeheleduingebied
I
integraalteinventariseren.Daaromwerdbeslotendeinventarisatietebeperkentot[
devochtigeennattevalleienmeteennatuurlijkgrondwaterregiemeneennatuurlijke!
grondwaterkwaliteit (zievooreennaderedefiniëringvandezebegrippenBakker
(1981)).DevochtigeennattevalleienindeinfiltratiegebiedentussenZandvoorten
Monster zijndanook,opeenenkeleuitzonderingna,nietgeïnventariseerd.Uitparagraaf3.2.1 blijktdataandefloravandezegebiedendooranderenweluitgebreid
aandachtisbesteed (o.a.Werkgroep Berkheide (ongepubliceerd)enBoermanetal.
(1975)).OokdevochtigeennatteduinvalleienopVoornezijnniet geïnventariseerd,
aangezienvanditgebiedreedseenvrijrecenteinventarisatiebestonddieinbelang-'
rijkemateaandeeisenvanhet 'Duinvalleienonderzoek'voldeed.Eenherhalingvan
deze,doorhetgroteaantalvochtigevalleienenhetonoverzichtelijkekaraktervan
hetgebiedzeertijdrovende,inventarisatiewasminderurgent,daarmedewerkersvan
'Weevers'Duin'voornemens zijndezeinventarisatieteherhalen.Vandeoverige .
duingebieden,datwilzeggendeduinenopdeWaddeneilandenRottumeroog,Schiermonnilj:oog,Ameland,Terschelling,VlielandenTexel,deduinentussenDenHelderenZandvoort,deduinentussenMonsterenHoekvanHollandendeduinenopdeZuidhollandse
enZeeuwseeilandenmetuitzonderingvanVoorne,werdindejaren1977en1978een '
groot (enzoveelmogelijkrepresentatief)deelvandevochtigeennattevalleien
geïnventariseerd.Deselectievandeteinventariserenvalleiengeschieddetijdens
hetaandeinventarisatievoorafgaandeveldwerktenbehoevevandevegetatiekartering.
Pervalleiwerdenaandehandvanstreeplijstenfloralijstensamengesteld.De
omgrenzingvandeinventarisatie-eenhedengeschieddeopbasisvanluchtfoto-analyse
waarbijhetreliëfvanhetterrein,gezienhetrelatiefstabielekarakter,alsvoornaamstecriteriumwerd gekozen (par.4.3.6).Inhetalgemeenzijnalleendie(delen
van)valleiengeïnventariseerdwaarin lagevalleivegetatiesvanvochtigebodemoverheersen.Inenkelegevallenzijnookfloralijstenopgesteldvanvochtigestruwelenen
bossen.Alsbinnenéénvalleiinventarisatieswerdenverrichtvanzowellagevalleivegetatiesalsstruwelenen/ofbossen,werdgebruikgemaaktvandeverschillende
kolommendieopeenstreeplijstvoorkomen (fig.4).Deinventarisatiesvanéénvallei
zijndusinhetalgemeenopéénstreeplijstweergegeven.

5.Dehernieuwde inventarisatievanVoorne,grotendeelsvolgensdezelfdegebiedseenhedenalsin 1961-1962,isgestartin 1979enzalin 1981wordenafgerond (mond.
med.D.v.d.Laan).
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Perdeelgebied (hetduingebiedwerd inhetkadervandeinventarisatie ende
vegetatiekarteringvanuitpraktischeoverwegingenopgedeeld in17deelgebieden,
waarbij zoveelmogelijk 'natuurlijke'grenzenwerdenaangehouden)isopeenkaartje
aangegevenwelkevalleienzijngeïnventariseerd (fig.6 ) .
Teneindeeenbeeldtekunnengevenvandetalrijkheiddersoortenbinneneen
inventarisatie-eenheidisdebedekking/abundantievandevoorkomende soortengeschat
opbasisvandeschaalvanTansley (1946)endoormiddelvaneencode indeinventarisatielijstenweergegeven (fig.5 ) .
Opdestreeplijstenzijninveelgevallenookoude inventarisatiegegevensopgenomen (steedsineenapartekolom,metbronvermelding).Opdezewijzekunnende
veranderingen indefloristischesamenstellingopeenvoudigewijzewordenafgelezen.
InBakkeretal. (1979a)wordendeveranderingenperdeelgebiedendemogelijke
oorzakenvandieveranderingenbesproken. Inparagraaf 4.2wordtkortopdezeveranderingenvandefloraingegaan.Intotaalzijnervande 17deelgebiedencirca420
streeplijstenvervaardigd.DezelijstenzijntebevragenbijhetSCMO-TNO,postbus
186,2600ADDelftenliggenterinzagebijhetRijksinstituutvoorNatuurbeheerte
Leersum.

Figuur5.Codevoordebedekkingvanplantensoortenopde inventarisatielijstenvan
het 'Duinvalleienonderzoek',gebaseerdopdeschaalvanTansley (1946) (aangepast).
Code

SchaalvanTansley
(Tansleyscale)

^^^J

d=dominant

E

c=codominant
a=abundant
f=frequent

•
l^vj

E

|? |
__^
~', I
1

[

o=occasional/sparse
r=rare

Omschrijving
Inbetreffendevegetatie
(ofetage)meerbedekkend
danalleanderesoorten
tezamen.
Idemvoorkleingroepsoorten
gezamenlijk.
Mindermaar tochrelatiefveel
bedekkend ofzeertalrijk.
Relatiefweinigbedekkend,maar
vrijtalrijk.
Weinigbedekkend,weinigtalrijk.
Zeldzaam (enkeleexemplaren).

:Hetvoorkomenvandesoort isnietmet zekerheidvastgesteld
(presenceofspeciesuncertain).
:Desoortkomt inhetgebiedvoor,maaroverdebedekking isniets
bekend (coverofspecies unknown).

Figure5.Codefor thedescriptionof thecoverofplant species asused inthe
check-listsoftheDuneSlackProject,based onthescaleofTansley (1946)
(adapted).
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3.3 CLASSIFICATIEENKARTERINGVANVEGETATIES
3.3.1

Algemeen

Hetkarakteriserenvandeplantengroeiderduinendoormiddelvaneenvegetatieclassificatieeneenvegetatiekarteringbehoordetotdebelangrijkstetakenvanhet
vegetatiekundigonderdeelvanhet 'Duinvalleienonderzoek'. Ineenvroegstadiumvan
hetonderzoekwerdompraktischeredenenbeslotenvegetatiekaartentevervaardigenop
schaal 1:25 000metbehulpvan zwart-witluchtfoto's (par.1.3).Ookwerdreedsin
eenvroegstadiumbeslotendelegendavandevegetatiekaartentebaserenopeenop
zichzelfstaandevegetatieclassificatie.Doordezewerkwijze (dieinpar.3.3.3.1
naderwordtgemotiveerd)werdendeaandevegetatie-classificatie testelleneisen
ondergeschikt gemaaktaandeeisenwaaraandevegetatiekaarten (1:25000)diendente
voldoen. Inparagraaf3.1 isinalgemenebewoordingenaangegevenwelkeeisenaande
vegetatiekaartenwerdengesteld. Inmeeroperationeletermenkunnendezeeisenals
volgtwordengeformuleerd.
Devegetatiekarteringdiendeteresultereninvegetatiekaartendie:
- eenbeeldgevenvandesamenstellingvandevegetatievanhetgeheleNederlandse
duingebied,methetaccentopdevegetatiedervalleien
- eenindicatiegevenvanpatronenenprocessenvanenkeleinhetkadervanhet
onderzoekvanbelanggeachtmilieufactoren
- geschiktzijnomeenschakeltevormenineenreeksperiodiekekarteringen,teneinde indetoekomstdevegetatieontwikkelingnadertekunnenbeoordeleneneen
duidelijkeindicatietekunnenverkrijgenvan (medeonderinvloedvandemensoptredende)veranderingeninpatroonenprocesvandevanbelanggeachtmilieufactoren.
Teneindeaandeeersteeistevoldoenisveldwerkverrichtinvrijwelhetgehele
Nederlandseduingebied (par. 1.2.2).
Detweedeeismaaktehetnoodzakelijkeenlegendatekiezenmeteenhedendieeen
duidelijkcorrelatievertonenmetdevanbelanggeachtemilieufactoren.Aangezien
gekozenisvooreenlegendagebaseerdopeenopzichzelfstaandevegetatieclassificatie (voortaanaangeduidals 'Basisclassificatie'),golddezevoorwaarde ineerste
instantiedeeenhedenuitdeze 'Basisclassificatie'.
Dederdeeishadbelangrijkeconsequentiesvoordegedetailleerdheidvande
legenda,denauwkeurigheidvande luchtfoto-analyseenhetveldwerkenvoordecartografischeweergavevandeaandeluchtfoto'senhetveldwerkontleendegegevens.
Indenuvolgendeparagrafenzalallereerstwordeningegaanopdewijzewaarop
deBasisclassificatietotstandisgekomen.Aangezienerinhetverledenreedseen
grootaantalclassificaties zijnverrichtvandevegetatievandelenvanhetNederlandseduingebiedenerbinnenhetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'onvoldoende
tijdbeschikbaarwasvoorhetverrichtenvanuitgebreidplantensociologischonderzoek
gestoeldopeigenveldwaarnemingen,werdbeslotenzoveelmogelijkaantesluitenbij
bestaandeclassificaties.
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Nadeparagrafendiegewijd zijnaande'Basisclassificatie'volgenenkeleparagrafenwaarinwordtaangegevenopwelkewijze,uitgaandevande'Basisclassificatie',
dekaartlegendaissamengesteldendekarteringisuitgevoerd.Ookbijhetkiezenvari
eenwerkopzetvoordevegetatiekarteringiseraanvankelijknaargestreefdzoveel
mogelijkgebruiktemakenvanbestaandekaarten,hoewelhetreedsvantevorenduidelijkwasdatslechtsvankleinedelenvanhetNederlandseduingebiedrecentevegetatiekaartenvoorhandenwaren.
Totnutoeissteedsgesprokenover 'de'vegetatiekartering, 'de'kaartlegenda
en 'de'vegetatiekaarten (1:25000).Ditsuggereertdateralleenvegetatiekaartenop
schaal1:25000zoudenzijnvervaardigd.Hoewelditaanvankelijkinderdaaddebedoelingwas,werdineengevorderdstadiumvanhetonderzoekbeslotenookeenoverzichtskaartvanhetheleNederlandseduingebiedopschaal1:100000tevervaardigen.
Hetwerdnamelijkduidelijkdatdekaarten (1:25000)weliswaarinbelangrijkemate
aandegesteldeeisenvoldeden,maardatdoorhunformaatenhungecompliceerde
legendahetverkrijgenvaneentotaaloverzichtvandemeestrelevanteinformatiewerd
bemoeilijkt.Deoverzichtskaart,dieteronderscheidingvandegeomorfologischeendei
hydrologische facetkaart,vegetatiekundigefacetkaartgenoemdis,werddusvooral
vervaardigdmethetdoeldeinformatieopdevegetatiekaarten (1:25000)ineen
overzichtelijkeenvereenvoudigdevormtepresenteren.Eenbesprekingvandeopzeten
deinhoudvandevegetatiekundigefacetkaartstaatinparagraaf3.3.3.3.1.en
3.3.3.3.2.Deinformatiedietijdensdevegetatiekarteringwerdverzameld,isook
verwerktindelandschapsecologischekaart.Vooreenbesprekingvandewijzewaarop
ditisgebeurdenvooreentoelichtingophetvegetatiekundigonderdeelvande
legendaderlandschapsecologischekaartwordtverwezennaarBakkeretal. (1981).

I
3.3.2. Classificatie

van vegetaties

3.3.2.1 Algemeen
Vegetatieclassificaties kunnengebaseerdwordenopdiversevegetatiekenmerken,zoals
structuur,fysiognomie,dominantesoortenoftotalesoortensamenstelling.
Mstnamelagereeenhedenuitvegetatieclassificatiesdieindeeersteplaats
zijngebaseerdopdetotalesoortensamenstellingvandevegetatiebezittenvaakeenj
typerendesynecologieendaarmeeeenzekereindicatiewaardevoorbepaaldemilieu- '<
factoren.Vooreenhedenuitclassificatiesdieuitsluitend zijngebaseerdopstructuur,fysiognomieofdominantesoortengeldtditinveelminderemate.Deindicatiewaardevannauwomschrevenlagereeenhedenuiteerstgenoemdecategorieclassificaties
isveelalgroterdandievandeafzonderlijkeplantesoortenwaaruitdeeenhedenzijn;
samengesteld.Deindicatiewaardenvandezeeenhedenzijninzekerezincompilaties '
vandeindicatiewaardenvandeafzonderlijkeplantesoorten (Niemann,1973).
VerrewegdemeestgangbaremethodevoorhetonderscheidenvanvegetatietypenopS
basisvandetotalesoortensamenstellingvandevegetatieisdievanBraun-Blanquet.I
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Alsmenvegetatiepologiënwelkeuitsluitend zijnopgesteldomtedienenalskaartlegendabuitenbeschouwing laat,danhebbensinds 1930vrijwelalleonderzoekersbij
hetonderscheidenvanvegetatietypeninhetkadervanvegetatieclassificatiesvan
(delenvan)hetNederlandseduingebieddemethodevanBraun-Blanquetgebruikt (eventueelinaangepaste vorm).Vanwegedewijdverbreidetoepassingendegrotepraktische
bruikbaarheidwordthieralleenopdezemethodeenhaar toepassingsmogelijkheden
ingegaan.Andereclassificatiemethoden (waarvano.a.doorWhittaker (1973)enMuellerDombois&Ellenberg (1974)overzichten zijngegeven)blijvenhiervanwegehunveelal
geringetoepasbaarheid (voorhethiergestelddoel)envanwegehetfeitdatzij in
hetduingebiedweinigofniet zijntoegepast,buitenbeschouwing.
3.3.2.2 Bestaande classificatiesvandevegetatievanhetNederlandse duingebied
EenderoudstevegetatieclassificatiesvanduinvegetatiesvolgensdemethodeBraunBlanquetisin1936gepubliceerd (Braun-Blanquet&DeLeeuw, 1936).DezeclassificatiehadbetrekkingoponderanderehetduingebiedvanAmeland.Anderevegetatieclassificaties zijndievandeduin-enwadgebiedenvanTerschelling,VlielandenTexel
(Westhoff,1947)vandeVerbandePanindeduinenbijBergen (Westhoff&Hoffmann,
1951),deduinenopdeZuidpuntvanTexel (Schroevers,1951;DenHartog, 1951),de
duinentussenScheveningenenWassenaar (Boerboom, 1960),deduinenopGoeree (Westhoffetal.,1961)endeWestduinenopGoeree (Blom&Willems, 1971).
Voorts zijnertypologieëngepubliceerdvandeinNederlandvoorkomendestruwelenenbossen (Doing,1962)envandeheidevegetaties (DeSmidt, 1975),waarinaande
struwelen,bossenenheidevegetatiesvanhetduingebiedveelaandachtisgeschonken.
Tenslotte zijnersamenvattende overzichtengepubliceerdvanalleinNederland
voorkomendeplantengemeenschappen (waaronderdusookdeinhetduingebiedvoorkomende
gemeenschappen).VandezeoverzichtenishetdoorWesthoff&DenHeld (1969) opgesteldeoverzichthetmeestrecenteen(mededaardoor)meestbelangrijke.
Kenmerkendvoordetotnutoegenoemdestudiesisdatdeauteurs zichnietalleenbeperkthebbentothetonderscheidenvanvegetatietypenvolgensdemethodevan
Braun-Blanquet,maardatzijtevensvoorstellenhebbengedaanvoorhetrangschikken
vandeonderscheiden 'lokale'typeninhet'officiële'hiërarchischesysteemvan
syntaxavandeschoolvanBraun-Blanquet.
Erzijninhetduingebiedechterookveelclassificatiesuitgevoerdwaarbijde
auteurs zichbeperktentothetonderscheidenvanlokaletypenvolgens (ingrote
lijnen)demethodevanBraun-Blanquet.Hoewelindezestudiesderelatietussende
onderscheiden lokaletypenende'officiële'typenuithetsysteemvanBraun-Blanquet

6.VooreenbesprekingvandezemethodewordtverwezennaarWesthoff &Vanden
Maarel (1973).Deonderzoekersdievolgensdezemethodewerkenwordendoormij
gerekend tot:'deschoolvanBraun-Blanquet'endetypologiewordtdoormijaangeduidals:'hetsysteemvanBraun-Blanquet!
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welvaakaandeordekomt,wordenvoorstellenvoorveranderingenofaanvullingenvan
ditsysteemmeestalachterwegegelaten.Dergelijke studies zijnveelalniet zozeer
syntaxonomisch,maarsynecologischofgeografischgericht.Somsspeelthetverbeterert
vanclassificatiemethodeneenbelangrijkerol.Voorbeelden zijneenclassificatievar}
duinvegetaties opVoorne (VanderMaarel &Westhoff, 1964),welkevooralwerdontwor-"
penomtedienenalsbasisvooreenkaartlegenda,eneenclassificatievanduinstruweleninhetDeltagebied (SloetvanOldruitenborgh, 1976). Ookineengrootaantal
Studentenrapporten zijnclassificaties opgenomendietotdezecategoriegerekend
kunnenworden.
Naastdetotnutoebesproken,minofmeertraditioneleclassificatiesnemende
vegetatieclassificaties diedoorDoinginhetkadervanzijn landschapsoecologisch
onderzoekvanhetNederlandseduingebied zijnverrichteenbijzondereplaats in.In
dezestudies,die zichaanvankelijkvooralbeperktentotdevastelandsduinenvan
Noord-enZuid-Holland,maarzichnadienhebbenuitgebreid tothetgeheleNederlandse
duingebied,dienendevegetatieclassificatiesvooralalsbasisvoordelegendavan
landschapskaarten.Ditheeftinbelangrijkemateeenstempelgedruktopzijnmethode:
vanclassificatieenopdeopgestelde typologie.Doordenoodzaakombijdekartering
vandevegetatievaneenbepaaldgebiedovereentypologietebeschikkenwaarinalle
indatgebiedvoorkomendevegetatietypenondergebrachtkunnenwordenendenoodzaak
de inhetveldineenkleinschaligmozaïekdoorelkaarvoorkomendevegetatietypenop
eenlogischeenzinvollewijzetotcomplexenteverenigen,werdDoingsterkgeconfronteerdmetdebeperkingenvandemethodeenhetsysteemvanBraun-Blanquet.Hij
constateerdeonderandereeenzekerestarheid.vandeclassificatiemethode,omdatdeze
vrijeenzijdiggerichtwasopfloristischeaspecten.Hijconcludeerdetevensdathet
systeemvanBraun-Blanquetvoorhetduingebiedonvolledigwasenwees ophetsterk i
abstractekaraktervandehogereeenhedenuitditsysteem (zievoordezeenandere
puntenvankritieko.a.Doing,1962,1966).
AanvankelijkstreefdeDoingernaaromviavoorstellentotwijzigingvandeclassificatiemethodenenveranderingenenaanvullingenvandevegetatietypologie (die
overigensweinignavolgingvonden)demethodevanBraun-Blanquet flexibelertemaken
entekomentoteentypologiediebeteraanhetdoorhembeoogdedoelvoldeed (zie
o.a.Doing,1966). Inlaterepublikaties (Doing,1974;1979)speelthet classificeren
vanvegetatiesnogslechtsopdeachtergrondeenrolenwelbijhetformerenvaneen
typologievanecosystemen.Dezeecosystemen,welkegingendienenalsbasisvoorde
legendavande landschapskaartenendaarmeedeplaats innamenvanvegetatietypenen
desociologischesoortengroepenuitdeeerderepublikaties,zijnuitgebreidbeschrevenopbasisvanfloristische,vegetatiekundigeenecologischekenmerken.
Hoeweldezeecosysteemtypologiequaopzetsterkverschiltvanhetsysteemvan
Braun-Blanquet,vertoontheteensterkerelatiemeteniszelfsdirectafgeleiduit
het systeemvanBraun-Blanquet.Doing (1974)merkthieroverop: 'Ditgedeeltevande
tekst [debeschrijvingvanoecosysteemtypen]isvoortgekomenuiteenbewerkingvan
hetsysteemdervegetatie-eenheden (voornamelijkdatvolgensWesthoff&DenHeld
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(1969)).Hierbijwerdenindeeersteplaatsvegetatie-eenhedenophetniveauvan
verbondofonderverbondgetransformeerd inoecosysteemtypen'.
Debeschrijvingvandestructuurendekenmerkendesoortenvandevegetatieder
ecosystemenuitdeecosysteemtypologiekanmenbeschouwenalseenvegetatieclassificatie.DezewijktvooralafvanhetgebruikelijkeclassificatiesysteemvanBraunBlanquet,doordatdesynecologie (indevormvandeoverigepuntenuitdeecosysteembeschrijvingen)uitgebreiderenmeersystematisch isvastgelegden (watwezenlijker
is)doordatbijhetsplitsenensamenvoegenvan (basis-)eenhedenuithetsysteemvan
Braun-Blanquetnietalleensoortensamenstellingenstructuur vandevegetatie,maar
ookkenmerkenvanhetabiotischmilieualscriteriazijngehanteerd.HetisillustratiefdatDoing (1979)overhetformerenvanecosysteemtypenopbasisvandevegetatie-eenhedenuithetsysteemvanBraun-Blanquetopmerktdathierbij: '...floristische
verschillennietzosterkdedoorslaggevenalsbijeenindelingvolgensBraunBlanquet.Alserbijvoorbeeldbijbetrekkelijkgeringefloristischeverschillen
bodemverschillenoptredendievanessentiëlebetekenisgeachtworden,dangevende
laatstededoorslag'.

3.3.2.3 Bruikbaarheidenbeperkingenvanbestaandeclassificatiesvolgensdemethode
vanBraun-Blanquet
Eenbelangrijkcriteriumvoorhettoetsenvandebruikbaarheidvanbestaandeclassificatiesgolddeindicatiewaardevandeindeclassificatiesonderscheidenvegetatietypen (par.3.3.1).Metnamedeindicatiewaarde tenaanzienvandewaterhuishouding,
debodemgesteldheiden (inminderemate)devoedingsstoffenhuishoudingwerdenvan
belanggeacht.Eentweedecriteriumwasdevolledigheidvandeclassificatie.Aangezieninhet 'Duinvalleienonderzoek'hetgeheleNederlandseduingebieddiendete
wordengekarteerd,washetnoodzakelijktebeschikkenovereenbasisclassificatie
waarinalleinhetduingebiedvoorkomendevegetatietypenkondenwordenondergebracht.
Daarbij lagvooralhetaccentopdealgemeenvoorkomendetypenvandevalleien.
Tenslottediendedeclassificatie zodanigvanaardtezijndatdeeenhedenopbasis
vanfloristischeenvegetatiekundigekenmerkenopeenvoudigewijze inhetveldherkendkondenworden.
Bijtoetsingaandezecriteriableekgeenderbestaandetypologieën zondermeer
bruikbaarals 'Basisclassificatie'.Verschillende classificatiesvoldedenechterin
belangrijkemateaandegesteldevoorwaarden.Ditgoldmetnamevoordeindelingin
PlantengemeenschappenvanWesthoff&DenHeld (1969)envoordevegetatietypologie
dieuitdeecosysteemtypologievanDoing (1974)kanwordenafgeleid.
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3.3.2.4 Devegetatieclassificatie tenbehoevevanhet 'Duinvalleienonderzoek' (de
'Basisclassificatie')
Hoofdzakelijk opgrondvandeindelingvanWesthoff&denHeld (1969)is eenvegeta-j
tieclassificatie opgesteldvoorhetNederlandse duingebiedwelke zoveelmogelijkvolt
doetaandecriteriauitparagraaf 3.3.2.3.
'
Geziendeaardendedoelstellingenvanhetonderzoek zijnindezeclassificatie
7
slechtsweinigeenhedenonderscheidenbinnendevegetatiesvandedrogeduinen, i
hetmerendeeldervegetatietypenheeftbetrekkingopdevegetatievandevochtige
duinterreinen.
Bijhetopstellenvandeclassificatie isernaargestreefdeenhedentevormen
dieherkenbaar zijnopgrondvanvegetatiekenmerken (soortensamenstelling,structuur
enfysiognomie)eneenduidelijkecorrelatievertonenmetdemilieufactorendiein
hetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'vanbelanggeachtwerden.
InveelgevallenmoestdeindelingvanWesthoff&DenHeldvereenvoudigdworden.
Hiertoewerdenbasiseenheden (associaties)dievooralinfloristisch opzichtvan
elkaarverschillen,maardiequastructuur,fysiognomie ensynecologieweinig releQ

vanteverschillenvertonen,samengevoegd .Hierdoorontstaanvegetatie-eenheden van
eenhogerhiërarchischniveaudietenaanzienvanrelevantgeachtemilieufactoren een
indicatiewaardebezitten,overeenkomendmetdievandebasiseenhedenwaaruitzezijn
samengesteld.
Hetvoordeelvandebovenbeschrevenwijzevanvereenvoudiging isenerzijdsdat
erweinig informatieverliesoptreedt,terwijlanderzijds denieuwgevormdeeenheden
op luchtfoto'sgoedherkenbaar zijn (althansbeterdandebasiseenheden).Ophetnut
vanhethanterenvanverschillende criteria ('guidingprinciples')opverschillendeI
hiërarchischeniveaus ineenclassificatie isgewezendoorZonneveld (1972).
Naasthetaanbrengenvanvereenvoudigingen indeindelingvanWesthoff&Den
Held,washetvoorhetverkrijgenvaneengeschikteclassificatie inverschillende
gevallennoodzakelijk dieindeling tedetailleren.Ditbetrofvooraldetypologievan
valleivegetaties.Voordezenaderedetailleringwerdteruggegrepenopverschillende

7. Aandevegetatievandedrogeduinenisenigeaandachtbesteed,omdatdevegetatiekaartmededebasiswasvoordelandschapsecologischekaart.Voorhetsamenstellenvanlaatstgenoemdekaartmoestookvoordedrogeduingebiedengebruikgemaakt
wordenvandeindicatiewaardedervegetatie,onderanderemetbetrekking tothet
kalkgehaltevandebodem.InBakkeretal.(1981)wordtnaderuiteengezetwaarom
hetduingebied integraal isbestudeerd enalszodanigopde landschapsecologische
kaartisweergegeven.
8.Dezesamenvoeging isdusverschillendvandesamenvoegingvanassociatiestot
eenhedenvaneenhogereordevolgensdemethodevanBraun-Blanquet,hoewelerin
sommigegevallenwelsterkeovereenkomstenbestaantussendeverbondenuithet
systeemVanBraun-Blanquetendeopbovenbeschrevenwijzegeformeerdeeenheden.Ook
metAssoziationskomplexe,Gesellschaftskomplexe,Sigma-associaties etceterahouden
deeenhedengeendirectverband (zieo.a.Tüxen,1978;Seibert, 1974).
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meer lokaleclassificatieswelkedeelsinparagraaf3.3.2.2aandeorde zijngeweest.
Daarwaarbestaandetypologieëngeensteunbodenwerdteruggegrepenopeigenveldervaring.
Eenbelangrijke steunbijhetopstellenvandeclassificatievormdedeecosysteemtypologievanDoing (1974).NietalleenwerddegevolgdewerkwijzemedegeïnspireerddoordiewelkeDoingbijhetopstellenvanzijnecosysteemtypologievolgde
(par. 3.3.2.2),ookaandetypologie zelfwerdveelinformtieontleend.Verschillende
vegetatietypendieuitdeecosysteemtypologievanDoingkunnenwordenafgeleidbleken
zondermeertepassenindeclassificatie.
De 'Basisclassificatie'omvatteineersteinstantiecirca30eenheden.Deze
eenhedenwerdenopbasisvanstructurele enfysiognomischekenmerkengerangschikt in
tienhoofdgroepen,diealsformaties zoudenkunnenwordenaangeduid (Westhoff&
DenHeld, 1969).Dezehoofdgroepenblekenbijzondergoedherkenbaaropdezwartwit
luchtfoto'sdie inhet 'Duinvalleienonderzoek'werdengebruikt (beternogdande
afzonderlijkevegetatietypenwaaruit zijzijnsamengesteld).Bovendienwarende
hoofdgroepengoedbruikbaarvoorvegetatiebeschrijvingenenalshoofdindelingvoorde
legendavandevegetatiekundigefacetkaart.
Hetopstellenvande 'Basisclassificatie'vondplaatsnavoorbereidendveldwerk
opVoorneenTexel,maarvoorhetkarteringswerktenbehoevevandevegetatiekaarten.
Tijdensditkarteringswerkwerdintensiefgebruikgemaaktvandevoorafopgestelde
classificatie.Zoalsbijhetwerkenmeteenvoorafsamengestelde classificatieverwachtmagworden,bleekdatnietalleinhetveldaangetroffenvegetatiesopeen
bevredigendewijze geclassificeerdkondenworden.Daaromwerdbeslotentijdenshet
karteringswerkdemogelijkheidopentehoudennieuwetypenaande 'Basisclassificatie'toetevoegen.Aangezienhetindemeestegevallennietmogelijkwasdenieuwe
typenuitgebreid tebeschrijven (daarvoorzounaasthernieuwd literatuuronderzoek in
veelgevallenuitgebreidvegetatiekundigensynecologischonderzoeknoodzakelijk zijn
geweest,waartoedetijdontbrak)werdbeslotenomnieuwetypendiekenmerkenvertoondenvantweeofmeerbestaandetypenoptenemenalsovergangstypen.Vegetatietypendiedekenmerkenvaneenindeclassificatieonderscheideneenheidbezaten,
maardieafwijkendedominantieverhoudingenvertoonden (veelaldoorhetdominerenvan
éénsoort)werdenopgenomenalsondertypen.Uiteindelijkwerdenbinnendetien
hoofdgroepen 36typen,11ondertypenen 7overgangstypenonderscheiden.Alleonderscheidenvegetatie-eenheden,zoweldeeigenlijkevegetatietypenalsdeondertypenen
deovergangstypen zijninfiguur 7samengebracht. Indezefiguurzijndetypenin
horizontalerichtinggerangschiktnaarhunrelatietothetgrondwaterregiem. In
verticalerichting zijndehoofdgroepen (formaties)ingrotelijnengerangschiktnaar
toenemendecomplexiteit (metnametenaanzienvanhunverticale gelaagdheid).Dit
komtminofmeerovereenmeteenrangschikkingnaartoenemendeouderdomvandesuccessiestadiawaartoedegroepengerekendkunnenworden.
Eenuitgebreidebeschrijvingvanalle infiguur 7opgenomenvegetatietypenstaat
inBakkeretal. (1979a).Enkelevoorbeeldenhiervanzijnopgenomeninbijlage 1.
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Netals inde 'Basisclassificatie'wordenindezebijlagevan iedervegetatietype
devolgendepuntenbesproken:
1 Vegetatiekenmerken
a)soortensamenstelling
b)corresponderendevegetatie-eenhedenuitbestaandeclassificaties
2 Synecologie
a)waterhuishouding,microklimaat
b)bodem - kalkgehalte,voedselrijkdom
- profielontwikkeling,humusgehalte
3 Beheer,directemenselijkebeïnvloeding
4 Voorkomen
a)algemene standplaatsbeschrijving
b)ruimtelijkeverbreiding,vermoedelijkeverandering inruimtelijkeverbreiding
sinds1850
5 Wijzevankarteren (incidenteel)
Debenodigde informatietenaanzienvandepunten 1a,2a,2ben4aisvooreen
belangrijkdeelontleendaanWesthoff&DenHeld (1969)enaanDoing (1974).Somsis
opbasisvaneigeninzichtenenveldervaringenaanvullendeinformatieverschaft,
bijvoorbeeldtenaanzienvandepunten2aen4a.Watbetreftpunt 1amoetnogworden
opgemerktdatopgrondvaninzichtenvanhet 'Duinvalleienonderzoeksteam'devoorde
verschillendetypenkenmerkendesoortenzijnonderstreept.Hetbetrefthierzowel
'kensoorten'alsdifferentiërendesoortenwelketezamendevoorhettypekarakteristiekesoortencombinatievormen.Debeschrijvingenonderpunt4bzijngeheelopeigen
inzichtengebaseerd.
Bijhetbesprekenvandeovergangstypenendeondertypenisingrotelijnen
dezelfdeindelingaangehoudenalsbijdetypenzelf,hoeweluitdeaardderzaakde
puntennietevengedetailleerdtoegelichtkondenworden.
De 'Basisclassificatie'heefteenanderkarakterdandegebruikelijkeclassificatiesvolgenshetsysteemvanBraun-Blanquetendientvoornamelijkhetgestelde
doel,namelijkhetverschaffenvaneenbasisvoorde legendavandevegetatiekaarten.
Methetopstellenvande 'Basisclassificatie'werdnietgepretendeerdeenbijdragete
leverentotdesyntaxonomievanduinvegetaties.Daaromzijnaandevegetatietypen
Nederlandsenamengegevendiegeenverbandhoudenmetdenomenclatuurvaneenheden
uitbestaandeclassificaties.Declassificatievormteenduidelijkvoorbeeldvande
wijzewaaropbestaandesyntaxonomischeensynecologischekennisvandevegetatievan
eenbepaaldgebiedopeenzinvollewijzekanwordentoegepastineenopdepraktijk
gericht landschapsecologischonderzoek.
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3.3.3 Kartering van

vegetaties

3.3.3.1 Algemeen
Indevoorgaandeparagrafenisaandachtbesteedaanvegetatieclassificatiesvan
duinvegetatiesinhetalgemeenenaande'Basisclassificatie'inhetbijzonder.Reeds
inpar.1.3isgestelddatdelegenda'svandevegetatiekaartenopde'Basisclassificatie'diendetezijngebaseerd.Chideachtergrondvandezewerkwijzeduidelijkte
maken,wordenhierenigealgemeneaspectenvanvegetatiekaartenbelicht.
Vegetatiekaarten,datwil zeggenkaartendieeenkarakterisering gevenvande
vegetatievaneenbepaald gebied,vormenaltijdeenabstractievandewerkelijkheid.
Ditgeldtinextremematevoorkaartenvandepotentieelnatuurlijkevegetatieenin
ietsminderematevoorkaartendieeenbeeldgevenvandeactuelevegetatie.Het
abstraherenvandewerkelijkheidtenbehoevevaneencartografischeweergavevormtin
methodologischopzichthethoofdprobleembijvegetatiekarteringen.
Bijhet'Duinvalleienonderzoek'hebbendekarteringenbetrekkingopdeactuele
vegetatie.Denoodzaakomdewerkelijkheidteabstraherenwordtbijdergelijke
karteringengroter,naarmatehetgebieddatmenopêénkaartbladwilweergevengroter
is,ofwelnaarmatedekaartschaalkleineris.
Eenbelangrijkgevaarvanhetvereenvoudigenvandewerkelijkheidinverbandmet
dekaartschaalisdatkleineelementen (vegetatiesoppaadjes,ingreppelsetc.)verwaarloosdworden (Doing,1979;Seibert,1974).Voortsgaatdooreensterkevereenvoudigingvandewerkelijkheidveelinformatieoverhetvegetatiepatroonverloren.
Dit laatsteisvrijwelonvermijdelijk.Inhetduingebiedkunnenbijeenschaalvan
1:25000(eenschaaldievoordeduinenreedsalsrelatiefkleinmoetwordenbe- '
schouwd)inhetalgemeenslechtscomplexenvanaanelkaargrenzendevegetatietypen
wordengekarteerd (Doing,1979;VanderMaarel&Westhoff,1964;Londo, 1971).Het
verwaarlozenvankleineelementenbijeenkarteringopkleineschaalistotopzekere
hoogteweltevoorkomen,namelijkdoordelegendavandevegetatiekaartentebaseren
opeenvandekaartschaalonafhankelijke classificatie.Deachtergrondervanisdat
ineenvandekaartschaalonafhankelijke (hasis-)classificatiealleineengebied
voorkomendevegetatietypenkunnenwordenopgenomen,ookalbetrefthettypendie
nergensineenkarteerbareoppervlakteaanwezig zijn.Heeftmenbijvoorbeeldopbasis
van luchtfoto-analyseeenvoorlopigevegetatiekaartvervaardigd,dankannaeen
terreinbezoek genoteerdwordenwelkevegetatietypenindatkaartvlakvoorkomen.De
legendavanzo'nkaartkentgeenenkelehiërarchie,elkkaartvlakjekent zijneigen
karakteristieke combinatievanvegetatietypen.Uiteraardishetwelmogelijkeen
hiërarchieindeze 'legenda'aantebrengen,maaropdeveldwerkkaarteneninde
veldnotitiesblijftalleinformatiebewaard (Leys,1978).
Ophetbelangvanhethanterenvaneenvegetatieclassificatiedieonafhankelijk
isvandekaartschaal,teneindetevoorkomendattijdenshetveldwerkkleineelementenwordenverwaarloosd,isgewezendoorBéguinetal. (1977).Meerinhetalgemeen
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heeftZonneveld (1974)deaandachtgevestigdophetbelangrijkeverschil tussen
basisclassificatie ('pureorgeneralclassification')enkaartlegenda ('chorological
classification').Alvorens overtegaantoteennadereuiteenzettingoverdeuiteindelijk gekozenkarteringsmethodeenkaartlegenda,nueersteenoverzichtvande
belangrijkstevegetatiekaartenwelketotophedenvanhetduingebied zijnvervaardigd.Ditomaantegeveninhoeverrebijdevegetatiekartering inhetkadervanhet
'Duinvalleienonderzoek'vanbestaandekaartengebruikkonwordengemaakt.
3.3.3.2 Vegetatiekarteringen inhetNederlandse duingebied
BlijkenseenrecentoverzichtvanNederlandsevegetatiekaarten (Nijland,1974)zijn
ervanhetNederlandse duingebied 59vegetatiekaartenvervaardigd (excl. landschaps
(ecologische)ensoortenkarteringen).Hetmerendeelvandezekaarten (34)isuitgevoerdopschaal 1:100 tot 1:2500enheeftbetrekking opgebiedjesdieingrootte
variërenvanminderdaneenhectaretotenigetientallenhectaren.Voortswordener
22kaartenvermelddiebetrekkinghebbenopeenwatgrotergebied (enigetientallen
totenigehonderdenhectaren).Dezekaartenzijnuitgevoerd opeenschaalvariërend
van 1:2500tot 1:10 000.Erwordendriekaartenvermeldvangebiedengroterdan 500
ha,teweteneenkaartvandeAmsterdamseWaterleidingduinenvanVanderWerfuit
1940,eenkaartvandeduinentussenWassenaarenScheveningenvanBoerboomuit 1958
eneenkaartvanhetduingebiedvanVoomevanAdrianiuit 1968.Vandeongeveer
43000haduingebied inNederlandisongeveer 14000hainkaartgebracht,waarvande
karteringenvanVanderWerf,BoerboomenAdrianiongeveer6500habeslaan.
Bijbeoordelingvanhetbeschikbarekaartenmateriaalwerdgeconstateerd datde
bruikbaarheid inhetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek' inhetalgemeengering
was. ZogeldtvoordekaartvandeAmsterdamseWaterleidingduinenvanVanderWerfen
dekaartvanhetduingebiedvanVoornevanAdrianidatdezeteweinig gedetailleerd
zijn.Deeenhedenopdezekaartenbezitteneengeringe indicatiewaarde,doordatde
legenda'svooralgebaseerd zijnopdefysiognomiedervegetatieendoordatinde
legendavegetatiekenmerken enmilieukenmerkensomsdoorelkaarzijngebruikt.
Hetmerendeelvandekaartenwasvoorhet 'Duinvalleienonderzoek' tegedetailleerd.De legenda'svandezegedetailleerdekaarten zijnvrijwel zonderuitzondering
gebaseerdopvegetatieclassificaties volgens demethodeBraun-Blanquet.Hetbetreft
inhetalgemeenlokaleclassificatieswaarvandetypenalnaargelangdekaartschaal
afzonderlijkdanwel incomplexen zijnweergegeven.Hetbleek inhetalgemeenmoeilijkde lokaletypenindeeigen 'Basisclassificatie' intepassen. Inenkelegevallenwerddit 'vertalen'vandeclassificaties enigszinsvergemakkelijkt,namelijk
wanneerdeauteurshuntypeninverbandhaddengebrachtmetde 'officiële'eenheden
uithetsysteemvanBraun-Blanquet.Vooreentweetalkaartenmeteen 'vertaalbare'
legenda,teweteneenkaart (1:2500)vanVanderMaarelvandeduinenbijOostvoome
(VanderMaarel,&Westhof,1964)eneenkaart (1:2500)vandeduinenrondhet
QuakjeswateropVoorne (Blom&Blom-Steinbusch,19.74)werdgetrachteen zodanige
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vereenvoudigingdoortevoerendatweergaveopschaal 1:25 000mogelijk zouzijn.
Ditstuitteopgrotemoeilijkheden.Het 'vertalen'vande inhetalgemeensummieromschreven legenda-eenheden leverdeproblemenopendevegetatiekaartenboden
onvoldoendehouvastvoorhetopeenlogischewijze samenvoegenvankaarteenheden.
Duidelijkwerddathetsamenvoegenvankaarteenhedenslechts opeenlogischewijze
zoukunnengeschiedennaaanvullendterreinonderzoek enaanvullende luchtfoto-analyse
hetgeendetijdsbesparingdieverwachtwerdvanhetwerkenmetbestaandevegetatiekaartenweervooreenbelangrijkdeelteniet zoudoen.
.BijhetbewerkenvandevegetatiekaartvanVanderMaarelbleekbovendiendat
dezeineenperiodevan 17jaarreedssterkverouderdwas. Lagevalleivegetaties op
dezekaarthaddenopveleplaatsenhetveldmoetenruimenvoorwilgenstruweel en
zelfsvoorjongelzen-enberkenbroekbos.Dezekartering isherhaalddoorBootetal.
(1981). Zijkwamentotovereenkomstigeconclusies.
Datvegetatiekaartenvanhetduingebiedsnelkunnenverouderenwerdookelders
duidelijk.Deoorzaakvanhet 'verouderingsproces'isnietaltijdalleende (minof
meer)natuurlijke successie zoalsopVoorne,maarhangtvaakookdirect samenmet
menselijk ingrijpen.DitgeldtbijvoorbeeldvoordekaartvanBoerboom (1960)van
hetduingebiedtussenWassenaarenScheveningen.Dewijzigingenindevegetatievan
ditgebied sinds 1955 (hetjaarwaarinBoerboom zijnkarteringswerkvoltooide)waren
vooreenbelangrijkdeelhetgevolgvandeinfiltratiemetrivierwaterendedaarmee
samenhangendewerkzaamheden.DevegetatiekaartvanBoerboomisbelangwekkend omdat
hijvervaardigdwerdvlakvoorhetinfiltrerenopgroteschaaleenaanvangnam (Boerboomvervaardigde zijnkaartbewustomdeoudesituatievastteleggen)enomdatde
kaartquakarteringsmethodeenkaartlegendabelangrijkeovereenkomstenvertoontmet
devegetatiekaartendieinhetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'zijnvervaar- '
digd.OokBoerboombaseerde zijn legendaopeenvandekaartschaal onafhankelijke
basisclassificatie enlegdeinzijnlegendaeenaccentopdevegetatievandevochtigevalleien.Daardoor isdevegetatiekaartvanBoerboomgoedvergelijkbaarmetde
vegetatiekaart (1:25000)dieinhetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'vanhetzelfdegebiedwerdvervaardigd. Opbasisvaneendergelijkevergelijking ishet
mogelijkeen indruktekrijgenvanhetingrijpende effectvandeinfiltratiewerkenop
devegetatie.Hetmagechterduidelijk zijndatookdekaartvanBoerboomnietbruikbaarwasvoordekarteringvandeactuelevegetatievandeduinen.Dit leiddetothet
besluithetgeheleNederlandseduingebied,dusookdiedelendiereedseerderop
kaartwarenweergegeven,volgens eigenmethode inkaarttebrengen.
3.3.3.3 Devegetatiekartering inhetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'
Bijdevegetatiekartering heefthetaccentgelegenophetvervaardigenvande
vegetatiekaartenmet schaal 1:25 000 (vgl.par.3.3.1). Deeisendie inparagraaf
3.3.1 zijngeformuleerdtenaanzienvandevegetatiekaartenhaddendanookvooral
betrekking opdekaartenmetschaal 1:25000.
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Qnaandeverschillendeeisentevoldoen,werdtenaanzienvandekarteringsmethodeendekaartlegendagestreefdnaar:
-eenzogedetailleerdmogelijke legenda
- eenveldwerkmethodewaarbijdeeenhedenvande 'Basisclassificatie'voorieder
kaartvlakafzonderlijkkondenwordenopgenomen,ongeachthunafmetingeninhethorizontalevlak
- eenkaartlegendaencartografische techniekwaarbij deeenhedenuitde 'Basisclassificatie'vooreenbelangrijkdeelafzonderlijkopdekaartenkondenworden
weergegeven
- eenkarteringstechniekencartografischeweergavewaarbij ooknaverloopvanjaren
nogkanwordennagegaanwaardeopdekaartweergegevengrenzengelopenhebben.
Dewijzevankarteringendewijzewaaropde legendaissamengesteldwerduitgebreidbeschrevenendeeenhedenuitde 'Basisclassificatie'werden zouitvoerig
mogelijkgedocumenteerd.Ditomhetmogelijktemakendekartering indetoekomstop
eenovereenkomstigewijzeteherhalen.
3.3.3.3.1 Karteringsmethodeenkaartlegenda's
Deeerstestapvoorhetvervaardigenvandevegetatiekaartenwashetanalyseren
vande luchtfoto's (ca.1:20 000,opname 1969enlater)metbehulpvaneenspiegelstereoscoop.Eenhedendiequaterreinkenmerken (relatievehoogteligging,expositie
etc.)enquavegetatiekenmerken (structuur,fysiognomie)minofmeerhomogeenleken,
werdenonderscheidenenopgrijsdrukkenvankaartenvandeTopografischeDienstingetekend (aanvankelijkopschaal 1:10 000,lateropschaal 1:25 000).Uiteraardwerd,
binnendemogelijkhedendiedekaartschaalbood,gestreefdnaareenzogrootmogelijkehomogeniteitvandeeenheden,metnamewatbetreftdestructuurenfysiognomie
vandevegetatie.
Inaansluitingopde luchtfoto-analysewerdenveldcontrolesuitgevoerd.Luchtfoto-analyseenveldwerkgebeurdevoorde 16deelgebiedenafzonderlijk.Erwerdnaar
gestreefdhetveldwerkperdeelgebiedsteedsineenkorteaaneengeslotenperiodeaf
teronden (perdeelgebiedwerdgemiddeld tweewekenveldwerkverricht).Voortswerd
inhetalgemeende luchtfoto-analyseendeveldcontroledooréénmanuitgevoerd,dit
omkleine interpretatieverschillenbinneneendeelgebiedtevoorkomen.Interpretatieverschillentussendeverschillendedeelgebiedenwerdenzoveelmogelijk tegengegaan
doorintensiefoverlegtussendekarteerdersonderling,zoweltijdensdeluchtfotoanalysealstijdenshetveldwerk.Uiteraarddroegookhethanterenvande'Basisclassificatie'inbelangrijkematebijtothetvermijdenvaninterpretatieverschillen.
Tijdenshetveldwerkwerdnagegaanofdeopdeluchtfoto-interpretatiekaartaangegevengrenzeninderdaadovereenstemdenmetrelevanteverschilleninvegetatiesamenstelling.Waarditniethetgevalwaswerdengrenzenopdeluchtfoto-interpretatie*
kaartverwijderd,terwijlnietopdezekaartaangegevenrelevantegrenzenalsnog
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werdeningetekend.Hetcorrigerenvandegrenzenbleekslechtsinenkelegevallen
noodzakelijk,vooraldoordatdecriteriadiebijdeluchtfoto-analysewerdengehanteerdovereenstemdenmetdecriteriadiegoldenbijhetopstellenvande'Basisclassificatie'.Dekaartvlakkenopdeluchtfoto-interpretatiekaart omvattenvaakformatiesuitde'Basisclassificatie'ofcomplexenvandergelijkeformaties (par.3.3.2.4).
Ternaderekarakteriseringvandekaartvlakkenwerdtijdenshetveldwerkvoor
iederkaartvlakaangegevenwelkevegetatietypenuitde'Basisclassificatie'daarin
voorkwamen.Erwerdnaargestreefdallevegetatietypenafzonderlijktenoterenmet
eenaanduidingvandeoppervlakte (in3categorieën:<10I;10-70 %;>70 %).
Waarvegetatietypenineenzeerfijnmozaïekvoorkwamenenminofmeervaste
combinatiesvormdenwerdendevegetatietypenalscombinatiegekarteerdmeteenoppervlakteaanduidingvoordecombinatiealsgeheel.Hetkarterenvannaastelkaarvoorkomendevegetatietypenalsvastecombinaties (vegetatiecomplexen)isvooralbeperkt
totvegetatietypendieinstructureel/fysiognomischensynecologischopzichtnauwaan
elkaarverwant zijn.Ditomtevoorkomendatdeinformatievewaardevandevegetatiekaartenendeindicatiewaardedieaandevegetatiekaartenkanwordenontleend,te
veel zouwordenaangetast.
g
Figuur8geefteenoverzichtvandeonderscheidenvegetatiecomplexen. Het
schema,datnauwaansluitbijde'Basisclassificatie',iszodaniggeordenddatde
meerhomogenevegetatiecomplexenbovenaanzijnweergegevenendemeer gecompliceerde
onderaan.Tijdenshetveldwerkishoofdzakelijkgebruikgemaaktvandecomplexen
boveninhetschema.
Naafloopvanhetveldwerkzijneerstdevegetatiekaarten 1:25000vervaardigd
opbasisvandeveldkaarten(deopbasisvanveldwaarnemingengecorrigeerdeengedetailleerde luchtfoto-interpretatiekaarten).Teneindezogoedmogelijkaandedoel-l
eindenvandevegetatiekaartentevoldoen,iszoveelmogelijkbasisinformatieop
dekaartenweergegevenenzoweinigmogelijkhiërarchieindelegendaaangebracht.De
gecodeerde legendabestaatuiteenserie lettercombinatiesdieinofbijelkekaarteenheidisafgedrukt.Delettercombinaties corresponderenmetdevegetatie-eenheden
(ofmetcomplexenvanvegetatie-eenheden)uitde'Basisclassificatie' (fig.7en8en
bijlage 1). Enkelevoorbeeldenvandergelijke lettercombinatieszijn:
Kp:typemetparnassia.Dittypeomvatsoortenrijke,lagevalleivegetatiesmet
voornamelijk soortenuithetknopbiesverbond (Cariciondavallianae)zoals Sahoenus
nigricans, Orchis inaarnata, Equisetum variegatum en Parnassia
palustris.

i

9. IntermenvanSeibert (1974),dieeenoverzichtgeeftvanverschillendesoorten
vegetatiecomplexen,kunnendehierbedoeldevegetatiecomplexenomschrevenworden
als 'ecologische formatiecomplexen' ('ÖkologischeFormationskomplexe')alssamenvoegingvandedoorhemonderscheidenecologischevegetatiecomplexen ('Ökologische
Gesellschaftskomplexe)enformatiecomplexen ('Formationskomplexe'). Opdekeper
beschouwdvormenookveeleenhedenuitde 'Basisclassificatie' 'ecologischeformatiecomplexen',maardaninabstracte zin.Laatstgenoemdeeenhedenzijninvegetatiekundigenecologischopzichtveelhomogenerdaneerstegenoemdeomdatbijhetsamenstellenervanhetchorologische aspectgeenrolspeelde.
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Go: typemetreukgras.Dittypeomvatorchideeënrijkegraslandenmetvoornamelijksoortenuithetglanshaververbond (Arrhenatherion elatioris)hetbiezenknoppenpijpestrootjesverbond (Junco-Molinion)enhetborstelgrasverbond (Violioncaninae)
zoals Orchis morio, Orchis maculata, Gentiana pneumonanthe, Sieglingia decumbens,
Cirsium disseatum, Gentianella aampestris, Brisa media, Carex paniaea.
dm:typemetmeidoorn.Dittypeomvathoge soortenrijke struwelenvanvalleien
enduinhellingindebinnenduinenmetvoornamelijk soortenuithetberberisverbond
(Berberidion)zoals Crataegus mcmogyna, Rhamnus aatharticus en Berberis
vulgaris.
Deeerstedrie lettercombinatiesvandecodehebbenbetrekkingopvegetatietypen
(ofcomplexenvanvegetatietypen)diebinnendekaarteenheideenoppervlakte-aandeel
hebbenvanmeerdan10t.Doormiddelvaneenonderstrepingiseennadere aanduiding
vanhetoppervlakte-aandeel gegeven.Daarbijduidt"vopeenoppervlakte-aandeel
tussen10en70 %en-opeenaandeelvanmeerdan70 %.Enkelevoorbeelden:
Opp.aandeelKp>70 %

Kp

Opp.aandeelKp>70 %;10 % <Go<70 %

Kp_/Go'
Kp/Go

10

Kp_/Go/dm
Kp/Gp/dm1 0

Opp.aandeel10 % <Kp<70 %;10 % <Go<70».
Opp.aandeelKp>70I;10 % <Go<70I;10 % <dm<70 %
Opp.aandeel10 % <Kp<70 %;10 % <Go<70I;10 % <dm<70 %

Aangezienbinnendekaartvlakjesopdevegetatiekaartenvaaknietvoldoende
ruimtewasomookdelettercombinatiesvanallevegetatietypenmeteenoppervlakte
vanminderdan10 %afzonderlijkoptenemen,werdendeze 'resttypen'inveelgevallenweergegevenalséénvandevegetatiecomplexenuitfiguur8.Noodgedwongenmoest
hierbijinveelgevallenteruggegrepenwordenopeenvandeminderhomogene complexei
uithetonderstedeelvanhetschema.
Bijvoorbeeld:J^/Go/dm/Dh/Dk/M wordt Kg/Go/dm/E
Bijeenopbovenbeschrevenwijzesamengestelde 'legenda'zijnerinprincipe
evenveel legenda-eenhedenalskaarteenheden.Hoewelditdeleesbaarheidvandekaartenbeperkt,kanzeerveel informatieperkaarteenheidwordenweergegeven.Teneinde
zoveelmogelijk tegemoettekomenaaneisenvanleesbaarheid,isdemogelijkheid
verschaftdekaartenintekleuren.Daartoeisaanalleeenhedenuitde'Basisclassificatie'enaandevegetatiecomplexeneenkleurgegeven (fig.7en8). Doorverwantevegetatietypendezelfde kleurtegevenisviahetkleurenschemaenigehiërarchieaangebracht.Bijhetinkleurenvandekaartenkomendeoppervlakteverhoudingen
duidelijktotuiting.
Navoltooiingvandevegetatiekaartenmet schaal 1:25000werddevegetatiekundige facetkaart (bijlage6)samengesteld.Ookdevegetatiekundige facetkaartwerd
gebaseerdopdebovengenoemde veldkaarten.Dekaartschaalmaaktehetnoodzakelijkhet

10.Kp,Go(endm)hebbenindeze gevallen gewoonlijkeenevengrootoppervlakteaandeel.
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opdeveldkaartenweergegevenpatroonaanzienlijktevereenvoudigen.Voortswashet,
andersdanbijdevegetatiekaarten (1:25000),nietmeermogelijkvegetatietypenen
eenvoudigevegetatiecomplexen afzonderlijkopdekaartweertegeven.Denoodzakelijkevereenvoudigingvandeveldkaartenwerdbereiktdoorgebiedenwaarinvolgensdeze
kaartenovereenkomstigevalleivegetatiesvoorkomen,samentevoegen.Devegetatievan
dezoontstanenieuwekaarteenhedenwerdgekarakteriseerdopbasisvandebetreffende
lagevalleivegetaties.Ingebieden zondervochtigevalleienzijndiéeenhedenvande
veldkaarten samengevoegdwaarvandevegetatieduidtopeenovereenkomstig kalkgehalte
vandebodem.Devegetatievandenieuwgevormdekaarteenhedenvandedrogeduinen
werdgekarakteriseerdopbasisvanhetgehelevegetatiecomplexterplaatse.
Bijhetsamenstellenvandevegetatiekundige facetkaartwerdhetaccentdusgelegd
opdelagevalleivegetaties (vegetatietypenuitdeformaties2t/m6infig. 7). Dit
gezienhetbijzonderebelangvandezevegetaties;hetverdwijnenvandelagevalleivegetatiesvormdeeenvandebelangrijkste aanleidingentothetDuinvalleienonderzoek (par. 1.2.1).
3.3.3.3.2 Kaartbespreking
Devegetatiekarteringheeftgeresulteerdinzestienvegetatiekaartenmetschaal
1:25000enéénvegetatiekundige facetkaart (1:100000).Dezestienvegetatiekaarten
zijnopgenomeninBakkeretal. (1979a)meteenuitgebreide toelichting.Hierwordt
volstaanmethetweergevenvaneenfragmentvandevegetatiekaartvanTexel (fig. 9 ) .
Devegetatiekundige facetkaart (bijlage6)geefteenkarakteriseringvande
vegetatievanhetheleNederlandseduingebied.Doordatopdevegetatiekundige facetkaarthetaccentisgelegdopdelagevalleivegetaties,welkeeensterke samenhang
vertonenmetdegrondwatersituatie,kanmenaandehandvandevegetatiekaartdezelfdegrovegeografische indelingvanhetNederlandseduingebiedmakenalsgebeurdisop
basisvandehydrologischekaart (Bakker,1981).Devolgendegebieden latenzich
onderscheiden.
Het duingebied van Rottumeroog tot Petten Inditduingebiedkomenopgroteschaal
soortenrijke,gevarieerde,lagevalleivegetatiesvoordieduidenopeenongestoord
grondwaterregiemeneenkalkhoudendetotkalkarmebodem.Tevenskomen,vooralinde
oudere,ontkalkteduingebieden,vaakrelatiefsoortenarmeenweinig gevarieerde
vegetatiesindevalleienvoorwelkeduidenopeengedaaldegrondwaterstand. Doordat
nieuwvormingvanprimaireensecundairevalleienweinigplaatsvindttengevolgevan
hetbeheerdatdelaatstedecenniagevoerdis,wordenvooraldejongeresuccessiestadiavandelagevalleivegetatiesbedreigd.Vrijweloveral zijnpotentiesvoor
nieuwvormingvandezevegetatietypenaanwezig,diegerealiseerdkunnenwordendoor
bijvoorbeeldvalleientelatenuitstuiven,valleienuittegravenofeencombinatie
vanuitgravenenuitstuiven.Eenbevestiginghiervankangevondenwordenindevegetatievanverschillenderecenteuitstuivingenenuitgravingenwelkeopdekaart zijn
weergegeven.
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Figuur 9.FragmentvandevegetatiekaartvanTexel (1:25000).Zievoorverklaringen
vandecoderingenpar.3.3.3.3.1,

Figure9.PartofthevegetationmapofTexel (1:25000).Forexplanationofcode
seeSection3.3.3.3.1).Weggeslagen=washedaway.

Het duingebied

tussen

Fetten

en Castrioum

Inditduingebiedkomennogslechtsspora-

dischsoortenrijke,gevarieerde,lagevalleivegetatiesvoor.Opveelplaatsenduidt
devegetatievandevalleieneropdathetgrondwatervrijwelgeheelbuitenbereik
vandevegetatieis.Ingrotedelenvanhetgebiedzijnechternogpotentiesvoor
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nieuwvormingvansoortenrijke,gevarieerde,lagevalleivegetatiesaanwezig,zij het
datnieuwvormingdoorhetlatenuitstuivenvanvalleienindebeschutte landinwaarts
gelegenzonewaarschijnlijknietmogelijkis.Ookhiergeeftdevegetatievanverschillendebomkratersenuitgravingenaandatpotentiesvoornieuwvormingvanvalleivegetatiesinderdaadgerealiseerdkunnenworden.
Bet duingebied tussen Castrioum en Monster Evenalsinhetvoorgaandegebiedkomen
soortenrijkeengevarieerde,lagevalleivegetatieshiernogslechtssporadischvoor.
Inennabijdeinfiltratiegebiedenkomenweliswaarplaatselijk lagevalleivegetaties
voor,maardeze zijnveelalrelatiefsoortenarmendragenvaakeenruderaalkarakter.
Openigeafstandvandeinfiltratiegebiedenontbrekenlagevalleivegetatiesveelal
geheel,devegetatievandevalleienduidteraldaarvaakopdathetgrondwater
buitenhetbereikvandemeesteplantenis.Slechtsinlaatstgenoemde gebieden zijn
nogbelangrijkepotentiesvoordenieuwvormingvansoortenrijkeengevarieerde,lage
valleivegetatiesaanwezig,zoalsblijktinenigeuitgravingenindeKennemerduinen.
Het gebied tussen Monster en Cadzand Ditduingebiedneemtlandelijkgezieneen
tussenpositie in.Soortenrijkeengevarieerde lagevalleivegetatieskomenverspreid
overhetgehelegebiedvoor,zijhetdatdezevegetatietypenopVoornehetbest
ontwikkeldenhetmeestverbreid zijn.MetnameopGoereekomenooksoortenarme,
ruderale,lagevalleivegetatiesvoorinennabijhetinfiltratiegebied.Vooralop
Goeree,SchouwenenWalcherenkomengebiedenvoorwaar lagevalleivegetaties ontbrekendoordatindevalleienhetgrondwaterklaarblijkelijkbuitenbereikdervegetatieis.Opvallendisvoortsdatdiversevalleieninhetkalkrijkedeelvanhet
duingebied tussenMonsterenCadzand zijndichtgegroeidmetstruweelenbos.Dergelijkedichtgegroeidevalleienbezittenbelangrijkepotentiesvoordenieuwvorming
vanlagevalleivegetaties,althanswanneerhetgrondwaterregiemendegrondwaterkwaliteitnognatuurlijk zijn.Gebiedenwaareengrondwaterstandsdaling heeftplaatsgevonden,maarwaarhetgrondwaterregiemendegrondwaterkwaliteitnognatuurlijk
zijn,bezitteneveneensbelangrijkepotentiesvoordevormingvanwaardevolle lage
valleivegetaties.
Bijhetontwikkelenvanpotentiesvoornieuwvormingvanvalleivegetatiesmoethet
verliesvanactuelenatuurwaardenwordenafgewogentegenhetcreërenvannieuwe
waarden.Ditgeldtvooriedervandehierbovengenoemdegebieden (zieookBakkeret
al., 1981).
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4 Veranderingen in de plantengroei vanhet
Nederlandse duingebied

4 . 1 ALGEMEEN

InBakkeretal. (1979a;1981)wordtuitgebreid ingegaanopdeveranderingendiezich
sinds1850inhetduingebiedhebbenvoltrokken.Debelangrijksteveranderingen zijn
opdeveranderingenkaart,dieaaniedervandepublikatiesistoegevoegd,weergegeven.Uitdekaartkanwordenafgeleiddatvandecirca42000haduingebieddie
Nederland in-1850rijkwasslechtshetderdedeel zijnoorspronkelijkekaraktermin
ofmeerheeftbehouden.Deduinenzijnernietsterkvergraven,degrondwaterkwaliteitenhetgrondwaterregiem zijnernogminofmeernatuurlijkendeduinendragen
ereenspontaantotontwikkeling gekomenvegetatie (vegetatieveranderingenten
gevolgevanhetwegvallenvanbeweiding,natuurlijkesuccessieetc.kunnenindergelijkegebiedenwelhebbenplaatsgevonden).Inderestvanhetoorspronkelijkeduingebiedisdooraantastingvanhetreliëf,hetgrondwaterregiem,degrondwaterkwaliteiten/ofdevegetatiehetoorspronkelijkekarakterofwelgeheelverlorengegaan
(o.a.daarwaar zichnuindustrieterreinen,havensenwoonwijkenbevinden)ofwel
sterktotmatig aangetast (o.a.ininfiltratiegebieden,bebosteduinterreinen,duinterreinenmetopenbebouwing,duinterreinenmetsterkgedaaldegrondwaterstanden).
Hetduinterreinheeftnietalleendoorgenoemdemenselijkeactiviteiten,maarook
doornatuurlijkeveranderingsprocessen ingrijpendeveranderingenondergaan.Zois
sinds1850zo'n2000haduingebieddoorkustafslagverlorengegaan,terwijlsindsdat
jaar,mededoortoedoenvandemens,circa3200hanieuwduingebiedisgevormd.
Indithoofdstukwordtnader ingegaanopdeveranderingenindeplantengroeivan
hetNederlandseduingebiedonder invloedvanhettotalecomplexvannatuurlijke
veranderingsprocessenenmenselijkeactiviteitendathetkaraktervanhetduingebied
sinds 1850heeftgewijzigd.Erwordtuitgebreid aandachtgeschonkenaandeveranderingenindeplantengroeivanduingebiedenonder invloedvangrondwaterstandsdaling.:
Dezebijzondere aandachtvoordeeffectenvangrondwaterstandsdaling komtvooral
voortuithetfeitdatvanzo'n13000haduingebied (ca.eenderdedeelvandetotale
oppervlakteduingebied)hetkarakterdoor sterkegrondwaterstandsdaling (dalingvan
degemiddeldegrondwaterstandmetmeerdan1m,vgl.Bakker (1981))isaangetast.
Grondwaterstandsdalingkandanookwordenaangemerktalsdebelangrijksteoorzaakvan
deverarmingdiedeplantengroeivanhetNederlandseduingebied sinds 1850heeft
ondergaan.

64

4.2 OVERZICHTVANDEVERANDERINGEN INDEPLANTENGROEIVANHETNEDERLANDSE DUINGEBIED
SINDS 1850
Sinds 1850hebbenzichindeplantengroeivanhetNederlandseduingebied aanzienlijke
veranderingenvoorgedaan,zowelinvegetatiekundig alsinfloristischopzicht.
Het isnauwelijksmogelijkdeveranderingendie zichgedurendedieperiode in
vegetatiekundig opzichthebbenvoltrokken,gedetailleerderweertegevenalsgeschied
isinBakkeretal. (1979b).Enerzijdsomdatspecifiekopditonderwerp gerichte
literatuurvrijwelontbreekt,anderzijdsomdaterweinig gedetailleerdevegetatiebeschrijvingenuitheteindvandevorigeenhetbeginvandezeeeuwbestaan.Teneinde tochenigenadere informatieteverschaffenoverdeveranderingen invegetatiekundigopzicht,isinde 'Basisclassificatie' (waarmogelijk)pervegetatietypeaangegeveninhoeverredeoppervlakte,begroeidmethetbetreffendevegetatietype,inde
loopdertijd isgewijzigd (bijlage 1). Ditisgedaanopbasisvaneen interpretatie
vangegevensoverhetabiotoschmilieuinhetverledenenopbasisvanliteratuurgegevensoverdevegetatieenhetbeheervanhetduingebied inhetverleden (Bakkeret
al., 1979a).
Deveranderingenopfloristischgebiedkunnengemakkelijkerwordenaangegevendande
veranderingenopvegetatiekundig gebied,vooraldankzijhetfeitdatvanhetduingebiedbetrekkelijkveelfloristischegegevensuithetverledenbestaan (vgl.Visser,
1979).VanalleinhetkadervanhetDuinvalleienonderzoek geïnventariseerde gebieden
zijnnaastdeactuelefloragegevensook zoveelmogelijk oude inventarisatiegegevens
opgenomen (par.3.2.2;fig.4 ) .Daardoorwashetmogelijkvoor iedervande 17deelgebiedenwaarinhetduingebiedwas ingedeeld,eenbeeld tekrijgenvandebelangrijksteveranderingen indefloravandevalleien sinds 1850.InBakkeretal. (1979a)
wordtopdezeveranderingenendevermoedelijke oorzakenuitgebreid ingegaan.Daarbij
isondermeergebruikgemaaktvanliteratuurgegevens overbelangrijkemilieuveranderingenindebetreffende gebieden,zoalsveranderingen inhet grondwaterregiem,
veranderingen inhetgevoerdebeheeretc.
InTenHaafenVanZadelhoff (1981a)iseentotaaloverzichtgegevenvande
veranderingen indeflorainiedervande 17deelgebieden.Enkelebelangrijkepunten
uitdittotaaloverzichtwordenhiernaderbesproken.Ter illustratie zijneenachttal
IVON-plantenkaartjes (fig.10-17)opgenomenwelke zijnsamengestelddoormedewerkers
vanhetRijksherbarium inhetkadervandevervaardigingvandeAtlasderNederlandse
Flora,waarvanonlangsheteerstedeel isuitgekomen (Mennemaetal.,1980).Opdeze
kaartjes ishetvoorkomenvanplantesoorten inzogenaamdeuurhokkenvoorenna 1950
weergegeven (vooreenbesprekingvandewijzewaaropdekaartjes zijnsamengesteld
wordtverwezennaarbovengenoemdepublikatie).
InhetgebiedtussenCamperduinenMonsterenopTexelenWalcheren zijnveel
soortenachteruitgegaanofverdwenen. Inhetgebied tussenCamperduinenMonster zijn
debelangrijksteoorzakendaarvanwaarschijnlijkdewijzigingvan grondwaterregiem
(sterkedaling)endeeutrofiëringvangrondwater enbodemtengevolgevandrinkwater65

Voor1950

Figuur10.Epipaotis palustris

(moeraswespenorchis)(Mennemaetal.,invoorbereiding)

Voor1950

Figuur 11. Equisetum variegation (bontepaardestaart)(Mennemaetal.,invoorbereiding)
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Voor 1950

Figuur 12. Sagina nodosa (sierlijkevetmuur) (Mennemaetal.,invoorbereiding).

Voor 1950

Figuur 13. Parnassia palustris

(parnassia) (Mennema et a l . , in voorbereiding).
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Voor 1950

Figuur 14. Orchis movio (harlekijn) (Mennema et a l . , in voorbereiding).

Voor 1950

Figuur 15. Soirpus setaaeus (dwergbies) (Mennema et a l . , in voorbereiding).
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Voor 1950

Figuur 16. Carex puliearis

(vlozegge) (Mennema et a l . , in voorbereiding).

Voor 1950

Figuur17.Eohinodorus ranuneuloides (kleinewaterweegbree)(Mennemaetal.,
invoorbereiding).
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winningendeinfiltratievanrivierwatertendienstevandewaterwinning.Andere
oorzakenzijnstadsuitbreiding,industrievestiging,vergravingeninhetduingebied
(o.a.tenbehoevevaninfiltratie-enwaterwinningswerken)enbebossing.OokopTexel
enWalcheren zijngrondwaterstandsdalingenverstoringvanhetfluctuatietraject
waarschijnlijkdehoofdoorzaken,terwijlopTexeldaarnaastdeontginningenbebossingvanheideveldeneenbelangrijkerolheeftgespeeld.
Hetoverzichtgeeftnogeenoptimistischbeeldvandefloristischerijkdomvan
hetduingebiedopditmoment;deinventarisatie-eenheden zijnzeergrootwaardoorhet
kangebeurendateensoortvooreenheeldeelgebiedisopgegeven,terwijlslechts
enkeleexemplarenopéénkleinplekjevoorkomen (bijv. Gentianella
amarella inhet
gebiedIJmuiden-Noordwijkerhout).Opbasisvandeplantenkaartjesvanbijvoorbeeld
Epipactis palustris (fig.10), Parnassia palustris (fig.13), Orchis morio (fig.14)
en Carex puHaaris (fig.16)krijgtmeneenietsbeterbeeldvandewerkelijkeomvang
vandefloristischeverarmingvanhetduingebied (metnamevanhetgebiedtussen
CamperduinenMonster),terwijlbijvoorbeeldfiguur19(p. 87)pasdeverarmingin
zijnvolleomvang laat zienineenkleindeelvanhetduingebied.
Vooraldesoortendiekenmerkend zijnvoordemeerconstante (minderdynamische)
en/ofrelatiefvoedselarmeen/ofuitwendigkwetsbaremilieusenderelatiefzeldzame
soortenvanmeerdynamischeen/ofvoedselrijkeremilieusdiegevoelig zijnvoor
grondwaterstandsdaling, zijninveeldeelgebiedensterkachteruitgegaanofverdwenen.
SoortendienaarallewaarschijnlijkheiduithetgeheleNederlandse duingebied
zijnverdwenen,zijn Eleooharis acicularis,
Drosera intermedia, Nartheoium ossifragum, Carex dioica, Neottia nidus-avis, Rhynohospora alba, Rhynohospora fusea en
Hammarbya paludosa. Opvallendisdatveelvandezesoortenvoorkwamenindeduinen
vandeWaddeneilandenendeduinentussenDenHelderenPetten,juistdatdeelvan
hetNederlandseduingebiedduswaarhetabiotischmilieurelatiefweiniggewijzigd
is.
Inhetvoorgaandeisreedsaangegevenaanwelkeoorzakendeachteruitgangvan
eengrootaantalsoortenistewijtenindeduingebiedentussenCamperduinenMonster,opTexelenopWalcheren.Dezeoorzakenvormendehoofdoorzakenvandefloristischeverarmingvanhetduingebied.Daarnaastkunnenvooreenaantalsoortennog
specifieke,metnameopbeheerstechnischgebiedgelegenoorzakengenoemdworden,die
totdeverarmingvandeflorahebbenbijgedragen,ookdaarwaar zichinhetabiotisch
milieugeeningrijpendewijzigingenhebbenvoorgedaan.
ZoisdeachteruitgangvansoortenalsJunous squavosus,
Orchis morio (fig. 14),
Spiranthes spiralis, Sairpus setaceus (fig.15), Scirpus planifolius,
Carex pulicaris

(fig. 16), Orchis maoulata, Gentianella campestris en Centunaulus minimuswaarschijnlijkmedeeengevolgvanhetverdwijnenvanextensiefgebruiktepaden (doorintensievergebruikofdoorafsluitenvangebieden)enhetwegvallenvanextensievebeweiding
(zoweldoorhetgeheelwegvallenvanbeweidingalsdoorintensiveringvandebeweiding).
Soortenals Juncus mutabilis,
70

Junous capitatus,

Drosera rotundifolia,

Drosera

•intermedia, Gentiana pneumonanthe, Junaus bulbosus en Lyoopodium inundatum gingen
medeachteruitdoordatdevoorhengeschiktemilieusnietmeerregelmatiggevormd
wordenzoalsvroegerdoorhetuitstuivenvansecundairevalleienofdoorafplaggenin
devalleienwelgebeurde.Tegenwoordigvindttengevolgevandeintensievevastlegging
vandeduinenalleenopenkeleplaatsenopSchiermonnikoog,Terschelling,Vlielanden
Schouwennoguitstuivingtotophetgrondwaterplaats,terwijlhetafplaggeninde
valleienvoorgebruiksdoeleindensterkisafgenomenenvrijweluitsluitendnog
plaatsvindtalsnatuurbeheersmaatregel.
Veelpioniersoortenzijnoverigensookachteruitgegaandoorhetfeitdatnieuwvormingvanprimairevalleiennogslechtsopkleine schaalplaatsvindt.Spontane
nieuwvormingvanprimairevalleienvindtalleennogplaatsopVoorne,Vlieland,
GoereeenTerschelling.Metlandaanwinningindevormvanstuifpoldersismenbehalve
opTexelgestopt.Vooralsoortenals Centaurium pulchellum, Centaurium
littovale,
Herminium monorahis, Liparis loeselii en Blaokstonia perfoliata zijnhierdoorinhun
verbreidingachteruitgegaan.Deachteruitgang (c.q.hetverdwijnen)vansoortenals
Ciaendia filiformes,
Littorella
uniflora, Apium inundatum, Eohinodorus ranuneuloides
(fig. 17), Pilularia globulifera,
Eleocharis aciaulavis en Eleoeharis
multioaulis
moetmedegewetenwordenaaneutrofiëring (doorrecreanten,lozingvanafvalwateren
vestigingvanmeeuwenkolonies)envergravingvandeoeversvanoorspronkelijkvoedselarmeduinpiassenmetflauwhellendeoevers.
Uitdeplantenkaartjesblijktdatsoortenals Parnassia palustris
(fig. 13),
Orchis morio (fig.14)en Sagina nodosa (fig.12), buitenhetduingebiedverhoudingsgewijsuitmeeruurhokkenzijnverdwenenalsinhetduingebied.Dezeontwikkeling,
dieookbijveleanderesoortenkanwordenwaargenomen,isveelaleengevolgvan
hetfeitdatdemilieuveranderingenbuitenhetduingebiedindeafgelopen130jaar
doormenselijktoedoennogveelingrijpender zijngeweestdaninhetduingebied.
4.3 VERANDERINGEN INDEPLANTENGROEIONDER INVLOEDVANGRONDWATERSTANDSDALING11
4. 3.1 Algemeen
Sedertlangisbekenddatgrondwaterstandsdalingdeplantengroeivandeduinvalleien
doetveranderen.ZomerktVuijck (1898)opdat'...eenverlagingvanhetgrondwater
over1ofmeermeters...reedsvoor zeervelehelophile (waterminnende)plantende
levensvoorwaardenonmogelijkzoumaken'.Vuijckgeeftvooreenvrijgrootaantal
helophyten(indebetekenisdieVuijckeraangeeftminofmeersynoniemaanfreatofyten)aaninhoeverreerindeloopdertijdveranderingen zijnopgetredeninde
verbreiding.Hijbaseerdeditopliteratuurgegevenseneigenveldwaarnemingen.Vooral

11. Inhethiernavolgendewordt,tenzijuitdrukkelijk anders isaangegeven,met
grondwaterstandsdalingbedoeld eenlangdurige (c.q.blijvende)dalingvande
gemiddeldegrondwaterstand (zieookBakker,1981)'.
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aandeinvloedvandewaterwinningbesteeddehijbijzondereaandacht.HoewelVuijck
deinvloedvandewaterwinninginverhoudingtotanderenegatieve invloedengering
achtte,constateerdehijtochdat:"...dewaterleidingen [doorhetveroorzakenvan
grondwaterstandsdalingen]opverschillendeplaatsenhetbestaanvanwaterminnende
plantenonmogelijk [hebben]gemaakt...'.
Desondanks zijninVuijck'stijdde'veen-enmoerasplanten'kennelijknogniet
geheeluithetHollandseduingebiedverdwenen,volgensdeauteurmededankzijdeaanwezigheidvan,doorhemalsondoorlatendbeschouwde,venige lagenopverschillende
plaatsenindevalleien.
Vuijck schrijftdeachteruitgangvanalthanseenaantalhelofyten (o.a. Cladiwn

mavisaus, Menyanth.es trifoliata enSohoenusnigricans) toeaanverminderdebeschikbaarheidvanwatertengevolgevangrondwaterstandsdaling. Goethartetal.(1924)
constateerdendatdewildeplantendiezijbijhunveldwaarnemingeninnietverdroogdevalleienopTexelenbijBergen (N.H.)alleenopgeringehoogte (minderdan70cm)
bovenhetfreatischniveauaantroffen,inverdroogdevalleienmeestalontbraken.
Slechtsvanenkeleoverblijvende soorten (bijv. Cladiwn marisous) troffenzijin
verdroogdevalleienregelmatigdwergexemplareninvegetatieve toestand aan.Dergelijkesoortenblekenzichmetnameophumeuzeenbeschaduwdeplaatsentekunnen
handhaven.Zijconcludeerdendatvoordemeerderheidvandeplantendiemeninniet
verdroogdevalleienuitsluitend aantreftopgeringehoogtebovenhetfreatischniveau,debeschikbaarheidvangrondwateronontbeerlijk is,zonietvoorhetinleven
blijvenvandeplantendantochiniedergevalvoordegeneratievevermeerdering.
Grondwaterstandsdaling doetdezeplanten,diedoorGoethartetal. (1924)worden
aangeduidalsobligategrondwaterplanten,vroegoflaatverdwijnenvanhunoorspronkelijke standplaats.Opgemerktwordtdat:"...verlagingvanhetfreatischoppervlak!
gedurendewatlangereperiodeongetwijfeld aanleidingzalgeventotovereenkomstige
verschuivingdergordelsvangrondwaterplanten...'. Immersbijeennietaltegrote
dalingvandegrondwaterstand zullensoortendieoorspronkelijk langsdehogere
randendervalleiengroeidenzichinlagergelegendelenvandevalleienkunnen
vestigenwaardevochtcondities overeenkomenmetdievandeoorspronkelijke standplaatsen.IndetijdvanGoethartwasevenweldedalingvandegrondwaterstand:'In
uitgestrekteduingebieden

reedszooaanzienlijk,dathetgrondwater geen

invloedmeerheeftopdewildevegetatie,diezich [daardoor]reedsgeheelgewijzigd:
heeft'.
Opdenatuurlijkeplantengroeidievoorkomtopmeerdan70cmbovenhetfreatisch
niveau (zomerstand)heeftgrondwaterstandsdalingvolgensGoethartetal. (1924)geen
invloedmeer.Houdtmenerrekeningmeedatdewaarnemingenwerdenverrichtinde
maandenjunienjuli (wanneerhetgrondwater zijnlaagsteseizoenstandnogniet
bereiktheeft)endatdegrondwaterstandenindejarenwaarindewaarnemingenwerden
verrichtnietafwekenvanhetlangjariggemiddelde,dankanmenuitdegegevensvan
Goethartetal. (1924)afleidendatgrondwaterstandsverlaging slechts invloedheeft
opwildeplantendieopminderdan50-60cmbovendegemiddelde grondwaterstand
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voorkomen.VanDieren (1934)enWesthoff (1947)komentoteenenigszinsandereconclusie.Zijgaanervanuitdatookopgroterehoogtebovenhetgrondwatersommige
plantennogvandatgrondwaterprofiteren (par.2.3.2.1)endatdusookdesamenstellingvandevegetatieopgroterehoogtebovenhetgrondwaternogbeïnvloedkanworden
doorgrondwaterstandsdaling.IndeconclusiesvanGoethartetal.vindtmenoverigens
ookaanwijzingenindezerichting.Zoconstateerdenzijtot3mbovenhetfreatisch
vlak (zomerstand)verminderdediktegroeibijaangeplantebomen (o.a. Pinus
nigra,
Pinus sylvestis,
Pinus pinaster en Queraus robur) tengevolgevangrondwaterstandsdaling.Vastgesteldwerddatmetname Querents róbur zichnaverloopvantijdaaneen
veranderdehydrologischesituatiekanaanpassen,vanblijvendedalingvandegrondwaterstandhoevendezebomengeenblijvendeinvloedteondervinden.
Hofker&VanRijsinge (1934)constateerdeninhetduingebiedtennoordenvanhet
BreedeWateropVoornedattotop1kmafstandvandeprised'eauvanDenBrielde
gemiddeldegrondwaterstandindeperiode1925-1934merkbaarwasgedaald.Dezedaling
bedroegop300mvandeprised'eaubijnaeenmeter.Opbasisvanstudievanvalleivegetatiesineendrietalraaienop125,700en1650mvanhetwaterleidinggebied
komenHofker&VanRijsingetotdeconclusiedatgrondwaterstandsdaling leidttot
afnamevandesoortenrijkdomvandevalleivegetaties.Binnenkortetijd (enigejaren)
verdwijnenpraktischalle 'natte'soortenenresteertslechtseengeringaantal
'droogtevormen'.
NadestudiesvanVuijck,GoethartenHofker&VanRijsinge,dieindeeerste
plaatsgerichtwarenopbestuderingvandeeffectenvangrondwaterstandsdalingopde
plantengroeivandeduinen,zijnerweinigspecifiekopditonderwerpgerichtestudiesmeerverricht.Welwerderinvelepublikatiesgewezenophetverdwijnenvan
plantesoortenenvegetatietypenuitverdroogdeduingebieden (o.a.VanDieren, 1934;
Westhoff,1947;Boerboom, 1958aenb,VanderMaarel&Londo,1960).Hetgaatmet
nameomplantesoortenenvegetatietypendiegebondenzijnaandeinvloedssfeervan
hetgrondwater (hydro-enfreatofytenrespectievelijkvegetatietypenuitdehygro-en
mesoserie).Uitdepublikatiesblijktdatbepaaldeplantesoortenenvegetatietypen
onderinvloedvangrondwaterstandsdaling'inderdaadnaarlagergelegenplaatsenkunnen
'opschuiven',doordatzijopdeoorspronkelijkegroeiplaatsverdwijnenenzichop
lagergelegenplaatsenvestigen.
Hoffmann&Westhoff (1951)dedenonderzoekindeVerbrandePanbijBergen (N.H.)
waarbijondermeerdegevolgenvangrondwaterstandsdalingaandeordekwamen.Zij
baseerdenhunonderzoekopmateriaalvanBijhouwer (1926)enherhaaldenondermeerde
karteringvaneenaantalplantesoortenzoalsdiedoorBijhouwerwasuitgevoerd.
HelaaspubliceerdenHoffmann&Westhoffdezeherkarteringniet,welbeschrevenzij
globaaldevegetatiekundigeenfloristischeveranderingenindeVerbrandePansinds
•hetonderzoekvanBijhouwer.Hieruitblijktdathetvoorkomenvanverschillendeaan
deinvloedssfeervanhetgrondwatergebondenplantesoortenenvegetatietypeninde
periodetussen1920en1950sterkisverminderd. Neottia nidus-avis,
eenvande
freatofytenwaarvanhetaantalgroeiplaatsenindesbetreffendeperiodesterkis
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teruggelopen,kwamvrijwelalleennogvooropplaatsenwaar inhetverledenvuil
(hoofdzakelijkvanorganischeaard)wasgestort.Hoffmann&Westhoffschrijvenhet
voorkomenvandezeplantopdieplaatsentoeaanhetfeitdatdebodemerhumusrijk
en (daardoor)goedvochthoudend is,terwijlzijdeindrukhebbendateenbelangrijk
deelvandevoedingsstoffen (metnamestikstof)intussenisuitgespoeld.
Naastdehierbovenbesprokenstudiesdiegerichtwarenopdegevolgenvanlangdurige (c.q.blijvende)dalingenvandegemiddeldegrondwaterstand zijnerookenige
studiesgewijdaandegevolgenvantijdelijkegrondwaterstandsdalingen.Hetbetreft
metnamestudiesdie zijngewijdaandegevolgenvandeextremedroogtevan1976.
Sykora (1978,1979)heeftdeinvloedvandeextremedroogte in1976opdeplantengroeivanenkelevenneninGelderland,BrabantenLimburgenvanenkeleduinvalleienopTerschellingbestudeerd.Hijverrichtteditonderzoekopbasisvanopnamegegevensvanpermanentekwadrateneninenkelegevallenopbasisvankarteringen
vandevegetatievoorennadedroogteperiode.Heteffectvandewaterstandsdaling
bleeksterkafhankelijkvandevoedselrijkdomvandevennen,terwijlookhetreliëf
vanoeverenbodemeenbelangrijkerolspeelde.Devegetatievandevennenmetde
geringstevoedselrijkdomwashetminstgewijzigd.
IndenatteduinvalleienopTerschellingwarendeveranderingenminderdrastisch
danindevenneninhetbinnenland.Inhetalgemeenleiddededroogteindeduinvalleienertoedatdeoeverplantenzichoverdebodemuitbreidden.Hetgeringereeffect
vandedroogteopTerschellingweetSykoravooralaanderelatievevoedselarmoedevan
deduinvalleien.
Hetverbandtussendevoedselrijkdomvanhetwater indevennenenheteffect
vangrondwaterstandsdalingiswaarschijnlijk indirectvanaardennietalgemeen
geldig.Hetvaltimmersmoeilijkinteziendat ineenvoedselrijkmilieuwaarinzich
noggeenorganischmateriaalheeftopgehoopt,grondwaterstandsdaling totingrijpender
veranderingenindevegetatiezalleidendaninsoortgelijkvoedselarmmilieu.Het
doorSykoragevondenverbandmoetdanookvermoedelijkwordentoegeschrevenaande
snelleremineralisatievanorganischmateriaal invoedselrijkere (minderzure)omstandighedenenaandegroteremineralenrijkdom (o.a.lagereC/Nverhouding,vgl.
Klijn,1981)vanhetorganischmateriaalineendergelijkmilieu.
VanderLaan (1979b)heeftdeeffectenvandedroogtevan1976ineeniets
brederkaderenovereenietslangeretermijnbestudeerd.Hijheeftindeperiode
1973-1978in28permanentekwadrateninduinvalleienopVoornehetverloopvande
soortentallenvanjaartotjaargeregistreerdenkomtopbasisdaarvanondermeertot
deconclusiedatrelatiefhooggelegenproefvlakken in1976inhetalgemeenveel
mindersoortenrijkwarendaninvoorafgaandejaren.Hetaantalsoortenhadzichin
1978inhetmerendeelvandezeproefvlakkenweerhersteld.Enkelerelatiefhoog
gelegenproefvlakkenmeteenhumusrijkebodemvormdenhieropeenuitzondering.Het
aantalsoortenhad zichhierin1978nogniethersteld.Soortenals Salix repens en
Holcus lanatus vertoondenerhogerebedekkingswaardendanvoorheen,hetgeenvermoedelijkookweeraanversterktemineralisatiekanwordentoegeschreven.
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Teneindehetsummierebeeldvandegevolgenvangrondwaterstandsdalinginhet
duingebiedaantevullennogenkeleopmerkingenoverdeeffectenvangrondwaterstandsdalingingebiedendiequamilieuomstandighedenenigeovereenkomstenmetduinvalleienvertonen.
Ellenberg (1952)geefteengedetailleerdeanalysevandeveranderingeningraslandenmoerasvegetatiesnabijBraunschweig (BRD)indeeerstezevenjaarnaontwatering.Hijdoetditopbasisvanopnamegegevensvanpermanentekwadratenenopbasis
vantweevegetatiekaarten,éénvanvoorenéénvannadeontwatering.Desterkste
veranderingeninsoortensamenstelling tradenopindevegetatiesvaneennatmilieu
(moerasvegetatiesmeto.a. Cavex acuta en Glyceria fluitans).
Demoerasplanten
maaktenonderandereplaatsvoorgrassenals Alopecurus pratentis,
Holcus
lanatus
en Poa pratensis.
Indemeestbeïnvloedegebiedenkwamenstikstofminnendeplanten
sterkop,metname Urtica
dioica.
Ookbijanderestudies (o.a.inuiterwaardeninnoordwestelijkDuitsland,inde
oeverzonevanmereninZweden,inenrondvenneninBrabantenLimburgenineen
Drentsbeekdal)bleekgrondwaterstandsdalingteleidentotsterkeveranderingeninde
samenstellingvandevegetatie (metnameindevoorheennatteterreindelen),toteen
sterketoenamevanstikstofminnendesoortenentoteenvergrovingvanhetvegetatiepatroon (Grootjans,1975;Boll,1978;Grootjansetal.,1979).
4.2.2

Voorlopig beeld van de effecten

van

grondwaterstandsdaling

Uithetonderzoekdattotophedeninhetduingebiedisuitgevoerdblijkt:
-Grondwaterstandsdalingkanleidentothetafstervenvanfreatofytenenhydrofyten
enhetverdwijnenvanvegetatietypendiebehorentotdehygroserieendemesoserie.
-Bijeenrelatiefgeringedalingvandegrondwaterstandkunnenbepaaldeplantesoortenenvegetatietypen zichvestigenoplagergelegenplaatsendanwaarzijvoorheen
groeiden,alsdatquaterreinomstandighedenmogelijkis.
-IngrotedelenvanhetNederlandseduingebiedishetaantalsoortenfreatofytenen
hydrofyten,alsmededeabundantievandiesoorten,doorgrondwaterstandsdaling sterk
teruggelopen.Ditbetreftwaarschijnlijkvooralduingebiedenwaardegrondwaterstand
metmeerdan50cmisgedaald.
-Induingebiedenmeteensterkegrondwaterstandsdalingkomenveelalslechtsop
humeuzebeschaduwdeplaatseninvalleiennogenkelesoortenfreatofytenvoor.
-Grondwaterstandsdalingheeftookinvloedopafreatofytendieprofiterenvanhet
grondwater.Ditleidtveelalniettothetafstervenvandeplanten,maarkanwel
leidentot(tijdelijk)verminderdegroei.
Voortsisopplaatsenwaardemilieuomstandighedenenigeovereenkomstvertonen
metvochtigeduinvalleiengeconstateerddatgrondwaterstandsdalingkanleidentot:
-Eensterkeverschuivingindesoortensamenstellingvandevegetatie,metalsopvallendfenomeeneensterketoenamevanstikstofminnendesoorten.Ditgeldtmetname
vo-jrvegetatiesvanrelatiefvoedselrijke,nattemilieuswaar zichveelorganisch
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materiaalheeftopgehoopt.
-Vergrovingvanhetvegetatiepatroon,eveneensmetnameinvegetatiesvanrelatief,
voedselrijke,nattemilieuswaar zichveelorganischmateriaalheeftopgehoopt.
Inhetalgemeenkangesteldwordendatbovengenoemde effectenvoldoenaanhetgeenverwachtmagwordenopbasisvandeprocessendiebeschrevenzijninparagraaf
2.3.4.2.
Teneindehetbeeldvandeaardendeomvangvanveranderingenindeplantengroei
onder invloedvangrondwaterstandsdaling verdertecomplementeren,werddevegetatiesstudievanBijhouwer (1926)inhetduingebiedbijBergen (N.H.)zovolledigmogelijk
herhaald.
TegelijkertijdwerdinhetKapenglopopSchiermonnikoogeendetailstudieuitgevoerddoorEngelmoer&Hendriksma (1979).Ookdezestudie,diemedeinoverlegmetde
medewerkersvanhet'Duinvalleienonderzoek'werduitgevoerd,wasgerichtopdenadere
bestuderingvandeeffectenvangrondwaterstandsdalingopdeplantengroei.
4.3. 3 Verandering in de plantengroei
(Noord-Holland)

van een verdrogend duingebied bij Bergen

4.3.3.1 Inleiding
Terbestuderingvandeveranderingendiefloraenvegetatievanduingebiedenondergaandoorgrondwaterstandsdalingenisnagegaanwelkeveranderingenindefloraen
vegetatievandeduinenbijBergenzijnopgetredensindsdegrondwaterstandsdaling
daar zijnintrededeed.
Hetonderzochteduingebied,dateenoppervlakteheeftvanruim 1200ha,leende•
zichomverschillende redenenbijzondergoedvoordezestudie.Deminofmeerongestoordeuitgangssituatie,zoalsdieaanhetbeginvandezeeeuwnogaanwezigwas,werd
invegetatiekundigenhydrologischopzichtgoedbeschreven.Afgezienvandemet
grondwaterstandsdaling samenhangendeveranderingenhebbenzichweinig ingrijpende
wijzigingeninhetmilieuvoorgedaan.Debebossingvandelenvanhetduingebiedvormt
hieropeenbelangrijkeuitzondering.Dezebebossingbetreftinhetstudiegebied
evenwelhoofdzakelijkdeduinruggen,slechtsenkelevalleien zijngeheelbebost.DoordathetstudiegebiedopdekalkgrenstussenDuin-enWaddendistrict ligt,ishet
mogelijkeenvergelijkingtemakentussendeeffectenvangrondwaterstandsdalingin
kalkrijkeenkalkarmeduingebieden.
4.3.3.2 Methodevanonderzoek
Inditonderzoekwordentwee 'momentopnamen'vandefloraenvegetatievanhetduingebiedrondBergenvergeleken,namelijkdesituatie 1923-1924,dejarenwaarin Bijhouwer (1926)zijnwaarnemingenverrichtte,endesituatie 1977-1978,dejarenwaarin
inhetkadervanhet'Duinvalleienonderzoek'eenbelangrijkdeelvandestudievan
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Bijhouwerwerdherhaald.
Bijdefloristischeendevegetatiekundigevergelijkingen isuitgegaanvande
gebiedsindelingvanBijhouwer (fig.18).Persubgebied,datdoorBijhouwer 'vlak'en
doorons 'vak'isgenoemd (tervoorkomingvanverwarringmetnamenvanvalleien)werd
devroegereenhuidigesituatievergeleken.
Bijhouwerbeschreefdevegetatiedervakkenopuitgebreidewijze.Pervak is
nagegaanofernog ietsvandedoorBijhouwerbeschreven,vaakheterogene,vegetatietypenwasterugtevinden.Alsdithetgevalbleektezijn,werdeenkortebeschrijvinggegevenvandeoppervlaktediehettypenuinneemtendeeventueleveranderingen
binnenhettype.
Bijhouwerheeft zijnvakkennietsystematischgeïnventariseerd.Welheefthij
ter illustratievanzijnvegetatiebeschrijvingenpervak 'taxatielijstjes'envegetatieopnames gepubliceerd.De 'taxatielijstjes'bevattennietalle zeldzaamhedendie
inhetgebiedtevindenwaren,maargeveneengoedbeeldvandeverbreidingvanongeveer250destijdsmeeralgemene soortenenhundominantieverhoudingen. Bijhouwer
geeftongeveerhonderdtaxatielijstjesdieopdevegetatiederhygro-enmesoserie
betrekkinghebben.Daarnaastvermeldthijvoordezevegetatiezonesruimveertiggedetailleerdeopnames,verspreidoverhetstudiegebied.Aandetaxatielijstenenopnames
vanBijhouwerkondenpervakfloralijstenvoordeperiode 1923-1924ontleendworden.
Deze lijstenzijnvergelekenmetdefloralijstendieopbasisvan systematische
inventarisatiespervak (uitgevoerd inhetkadervanhet Duinvalleienonderzoek)
kondenwordenopgesteldvoordeperiode 1977-1978.Aangeziendefloralijstenvoorde
periode 1923-1924niethetresultaat zijnvansystematische inventarisaties,mag
wordenaangenomendat zijverhoudingsgewijsmindervolledig zijndande lijstenvoor
deperiode 1977-1978.Ditgeldtinhetbijzondervoordelijstenvandevakken2,4
en6 (fig.18,blz.85)diedoorBijhouwermindergoedbeschreven zijndandevakken
1,3,5en7 (relatiefveelopnamesentaxatielijstjeshebbenbetrekking oplaatstgenoemdevakken).Daaromisookeenvergelijking gemaakttussende lijstenvoorde
periode 1977-1978metde lijstenvoordeperiode 1923-1924,aangevuldmetinventarisatiegegevensvananderewaarnemerstussen 1910en 1950.Hetjaar 1950werduit
praktischeoverwegingengekozen (o.a.omeenoptimaalgebruiktekunnenmakenvan
IVON-inventarisatiegegevens).WegensdestudievanHoffmann&Westhoff (1951)inde
VerbrandePanisdefloralijstvanvak6aangevuldmetwaarnemingen tot1951.
Bijdefloristischevergelijking isvanzelfsprekendvooralaandacht geschonken
aanveranderingen inhetvoorkomenvandeaanhetgrondwatergebondenplantesoorten,
defreatofyten. Inhetbijzonderisaandachtbesteedaandefreatofytendiekenmerkend zijnvoormeerconstante (minderdynamische)en/ofrelatiefvoedselarmeen/öf
uitwendigkwetsbaremilieus,ofwelrelatief zeldzamesoortenvanmeer dynamische
en/ofvoedselrijkeremilieus (deonderstreepte soorteninde 'freatofytenlijst'van
Londo (1975b)).Dezefreatofytenwordenhierna 'waardevolle'freatofytengenoemd.
Naastdebovenbeschrevenvergelijking,diealleeneenbeeld geeftvandeverandering
indepresentievansoortenpervak,kanaandehandvandeplantenkaartjesinde
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dissertatievanBijhouwerookeenbeeldverkregenwordenvandeverandering inabundantievaneenaantalsoorteninde loopdertijd.Eenherhalingvandekarteringvat
plantesoortenwasgoedmogelijkdoordatopBijhouwerskaartjesvalleigrenzennauwkeurigstaanaangegeven.Dergelijkegrenzenzijnweinigvariabel (zekeroverde
periode 1923-1978opdeschaalvandekaartjes)eninhetveldeenvoudigterugte
vinden.Deplantenkaartjesmetalsdatum 1926zijnrechtstreeksovergenomenuit
Bijhouwer (1926), dekaartjesmetalsdatum 1977zijnsamengesteld opbasisvan
veldwaarnemingen tijdenshet 'Duinvalleienonderzoek' (1976-1978).
Hetvergelijkenvantwee 'momentopnamen'vandefloraenvegetatievaneenbepaaldgebiedkanenigebezwarenmetzichmeebrengen.Menkrijgtbijvoorbeeld geen
beeldvandewijzewaaropendesnelheidwaarmee zichdeveranderingentussendetwee
'peildata'hebbenvoltrokken.Daartoe zoumenin (alle)tussenliggendejarenherhalingenvandestudievanBijhouwerhebbenmoetenverrichten,aangevuldmetherhaalde
opnamevanpermanentekwadraten.MetuitzonderingvanvakZuidisditnietgebeurd.
Teneindetocheenzoduidelijkmogelijkbeeld tekrijgenvandeveranderingen inde
plantengroeitussen1923en 1978zijnalleliteratuurgegevensuitdieperiodeverzameld,terwijlookzoveelmogelijkgeputisuitde langjarigeveldkennisvandiverse
floristen.
Eenanderbezwaardatzichkanvoordoenbijhetvergelijkenvantwee 'momentopnamen'vandeplantengroei,metnamewanneerhetuitsluitenddeflorabetreft,is
datkorte-termijnfluctuaties inhetvoorkomenvanplantesoortenhetbeeldkunnen
verstoren.Sommigesoortenfreatofytenkunnenonderinvloedvanklimaatsinvloedenen
daarmeesamenhangende grondwaterstandsschommelingen somsjarenlangafwezigzijnom
danineengunstigjaarweeropteduiken.Bekendevoorbeeldenhiervanzijn Spiranthes spiralis
(VanderLaan,Londo,mond.med.), Gentianella
oampestvis (Westhoffet|
al., 1970), Junous mutabilis en Junous oapitatus (Londo&VanLeeuwen,1974).De
fluctuaties inhetvoorkomenvanbovengenoemde soorten zijnextreemsterk.Demeeste
freatofytenkunnenzichineenbepaaldgebiedjarenlangachtereenhandhaven,veel
meerjarigefreatofytenkunnenzichzelfsmeerderejarenachtereenopvrijweldezelfde
plaatshandhaven (Londo,1971;VanderLaan,1978).Hetverdwijnenofverschijnenvan
deze 'standvastige'soortenhangtvooralsamenmetveranderingen inhetmilieuvan
minofmeerblijvendeaard,zoalseendalingvandegemiddeldegrondwaterstand,een
verhogingvanhethumusgehaltevandebodem,eendalingvanhetkalkgehaltevande
bodemetc.Bijbreedopgezette 'momentopnamen'vandevegetatie,zoalsindezestudie,wordende 'standvastige'soortenzekergeregistreerdevenalshetmerendeelder
fluctuerende soorten (VanderLaan,1978),temeerdaardebeide 'momentopnamen'twee
volledigevegetatieseizoenenbesloegen.Devergelijkingenvandefloraenvegetatie
pervakgevendanooknaarverwachtmagwordeneenbetrouwbaarbeeldvandeveranderingenindeplantengroeivanhetstudiegebiedwelkesamenhangenmetveranderingenin
hetduinmilieuvanminofmeerblijvendeaardgedurendedeperiode 1923-1978.
Tenslottenogenigeopmerkingenoverdebestuderingvanveranderingeninhet
grondwaterregiem.Doordeinhetprojectwerkzamehydrologenwerdnagegaaninwelke
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matedegrondwaterstand sindshetbeginvandezeeeuwisgedaald.Alsbronvangegevensoverdehydrologische situatieinhetverledendiendeeenrapportvanhetRijksinstituutvoordeDrinkwatervoorziening (RID)uit1915.Eenhierinopgenomenisohypsenkaartuitaugustus 1913leverdebruikbare informatie.Bovendienwerd gebruik
gemaaktvaneenpublikatievanGoethartuit1924.Degegevensoverdehydrologische
situatieinrecenter tijdenwerdenontleendaaneigenwaarnemingenenaanisohypsenkaartenvanhetProvinciaalWaterleidingbedrijfNoordholland (PWN)uit1962-1968en
1974.Beidekaartengevengemiddelde jaarstandenweer.Ookpeilputgegevensvandit
bedrijfendeDienstGrondwaterverkenningTNOleverdenaanvullendeinformatie.
TerreinhoogteswerdenontleendaandeTopografischeKaart1:10000(Topografische
Dienst).
Dehydrologische gegevens zijnonafhankelijkvandefloristischeenvegetatiekundigegegevensverzameld.Pasnaafrondingvanhetveldwerkwerdendehydrologische
gegevensendefloristischeenvegetatiekundige gegevensaanelkaargetoetst.Zie
vooreenbeschrijvingvandeveranderingenvanhetgrondwaterregiemBakker (1981).
4.3.3.3 Resultaten
Ve situatie aan het begin van deze eeuw Uitdehydrologischegegevensendevegetatiekundigebeschrijvingenblijktdateraanhetbeginvandezeeeuwinhetgehele
gebiedhogegrondwaterstandenvoorkwamen.Vrijwelallevalleienwarenvochtigtot
(zeer)nat,terwijllangsdebinnenduinrandverschillendebeekjesontsprongen(RID
rapport, 1915).ZelfsopdevaakdoorBijhouwergenoemde 'hogerevalleigedeelten'
kwamenverscheidenesoortenfreatofytenvoor.HoewelBijhouweropmerktedatonder
andereindeVerbrandePanenhetUilenvangervlakook'szomersnogplasjesvoorkwamen, beschrijfthijgeenhydrofytenvegetaties,zodatmagwordenaangenomendatduinmeertjesgeenbelangrijkeplaatsinhetlandschap innamen.Bijhouwerdeed zijnwaarnemingenineenperiode (1923-1924)metrelatieflagegrondwaterstanden,veroorzaakt
dooreenreeksdrogejaren.Mogelijkheefttijdelijkeafwezigheidvanopenwaterer
toebijgedragendatBijhouwer geenaandachtbesteedtaanhydrofytenvegetaties.
Uitdevegetatiekundigebeschrijvingenblijktdathetnoordelijkdeelvanhet
studiegebied (metnamevak1)aanzienlijkminderdichtbegroeidwasdanhetzuidelijk
deel.Ditkanwordentoegeschrevenaandeverschilleninmineralogische samenstelling
vanhetduinzandinbeidedelenvanhet terreinenaandebelangrijkeverschillenin
hetbeheerinhetverleden.Vanhet zuidelijkdeelisbekenddatbepalingenten
aanzienvanhelmplantenenbestrijdingvankonijnen,andersdaninveleandereduingebieden,vrijstringentwerdennageleefd (Jelles,1968).
Deduinruggeninhetnoordelijkdeelvanhetgebiedbestondenvooreenbelangrijkdeeluitopenduingraslandvankalkarmebodem.Daarnaastkwamenstuivendedelen
methelmvegetatiesenvastgelegde lageduinruggenmeteenheidevegetatievoor.De
valleieninditdeelvanhetgebiedwarenvooreengrootdeelbegroeidmetlage
duinvalleivegetatiesvankalkarmebodemenvochtigeduinheiden.Nabijzeekonmen
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lagevalleivegetatiesvankalkhoudendebodemaantreffen,terwijlvooral indemeer
landinwaartsgelegenvalleienhierendaarookgagelstruweel,wilgenstruweel,en
berken-eneikenbosjesgroeiden. Indemeestnoordoostelijkehoekwasdebebossing
vandeduinendoordeStaatbegonnen.Ditgedeelte (fig.18)isdoorBijhouwerniet
onderzocht 'daarindatgedeeltedoorgrondbewerking e.d. geheelandereomstandighedengeschapenzijn'.
Deduinruggenvanhet zuidelijkdeelvanhetstudiegebiedbestondengrotendeels
uitduingraslandvankalkhoudende totkalkrijkebodem,plaatselijkafgewisseldmet
duindoornstruweel.Debegroeiingvandevalleienbestondvooreenbelangrijkdeeluit
soortenrijke lageduinvalleivegetaties vankalkrijkebodem,terwijldaarnaast inde
meer landinwaartsgelegenvalleienookvrijveelduindoornligusterstruweel ensoortenrijkberken-eneikenbosvoorkwam.Debinnenduinrandwasvooreengrootdeel
begroeidmeteiken-,beuken-eniepenbosjes.
Bijhouwerbeschrijftvoor iedervande zesvakkendiehijonderscheidtvegetatietypen (associatiesvolgensBijhouwer, 1926).Deze 'associaties'drageneenvrij
heterogeenkarakter.Zijcorresponderennietmetdesyntaxonomischeeenhedenuit
Westhoff&DenHeld (1969).VoordemeestevakkenbeschrijftBijhouwer zeven'associaties',waarvanersteedsdrieàviergebondenzijnaande invloedssfeervanhet
grondwater.
Invaknoord (gebied 1,fig. 18)zijnditvanlaagnaarhooghetPhragmitetum
(meteenCladium-variant),hetMolinietum,hetEricetumenCallunetum. Indeze
'Bijhouwer-associaties'komenvooralsoortenvoordievolgensWesthoff &DenHeld
(1969)karakteristiek zijnvoorêênofmeervandevolgendeverbonden:hetrietverbond (Phragmition),hetverbonddergrote zeggen (Magnocaricion),hetbiezenknoppenpijpestrootjesverbpnd (Junco-Molinion),het zilverschoonverbond (Agropyro-Rumicion
crispi),hetdopheideverbond (Ericiontetralicis),het struikheide-kruipbremverbond
(Calluno-Genistionpilosae)enhetverbonddersporken-wilgenbroekstruwelen (Salicion
cinereae).VoordebossenonderscheidtBijhouwer zogenaamde 'tweelingassociaties'.
Hij onderscheidt invaknoorddeMolinietum-tweelingendeCallunetum-tweelingdie
menvolgensde indelingvanWesthoff&DenHeld (1969)waarschijnlijkbeidetothet
verbondvanzomer-enwintereik (Quercionrobori-petraeae)magrekenen.Invak zuid
(gebied6)komenbinnende invloedvanhetgrondwaterookvier 'associaties'voor,te
weten:het zuidelijkeCladietum,hetzuidelijkMolinietum,hetCalamagrostidetumen
hetRosetum (dezelaatste 'associatie'bevat,evenalshetopdezelfdehoogteboven
hetgrondwatervoorkomende Callunetuminvaknoord,nauwelijksfreatofytenmeer).
Deze 'associaties'bestaanvooraluitsoortendievolgensWesthoff&DenHeld (1969)
karakteristiek zijnvoorhetverbonddergrote zeggen (Magnocaricion),hetbiezenknoppen-pijpestrootjesverbond (Junco-Molinion),hetdotterverbond (Calthionpalustris),
het zilverschoonverbond (Agropyro-Rumicion crispi),hetborstelgrasverbond (Violion
caninae),hetmoerasspireaverbond (Filipendulion),hetglanshaververbond (Arrhenatherionelatioris)en/öfhetdwergbiezenverbond (Nanocyperionflavescèntis).Indit
gebiedwordenzeventweelingassociaties onderscheidendiealletotdevalleienbe80

perkt zijnenwaarinhoofdzakelijk soortenvoorkomendievolgensWesthoff&DenHeld
(1969)karakteristiek zijnvoorhetberberisverbond (Berberidion),hetverbondvan
zomer-enwintereik (Quercionrobori-petraeae) en/ofhetonderverbondderiepenrijke
eiken-essenbossen (Ulmioncarpinifoliae).Voorvakmidden(gebied 4)wordendoor
Bijhouwerzes'associaties'beschreven.Vijfdaarvan zijnreedsbijvaknoordenvak
zuidaandeordegekomen.NieuwisdeSchoenusnigricans-gemeenschap (somsookaangeduidalsSchoenus-variant),waarinsoortenvoorkomendiekarakteristiek zijnvoorhet
oeverkruidverbond (Littorellionuniflorae),hetdwergbiezenverbond (Nanocyperion
flavescentis)enhetknopbiesverbond (Cariciondavallianae).Ookinandere 'associaties'vanvakmiddenkomenveelsoortenvooruitlaatstgenoemdeverbonden.Mogelijk
hangtditsamenmethetfeitdatditmiddengebied langsterkgestovenheeft,Bijhouwerconstateerdedatveelpannendoorinstuivenkleinerwarengeworden.De'tweelingassociaties'komenovereenmetdiewelkevoorvaknoordenzuid zijnbeschreven.
Indelangszeegelegenachtervakken (gebied 1,3,5,7)namententijdevanBijhouwerdezogenaamdeSalixrepens-vegetatiesnaastenkelevandehierbovenbeschreven
'associaties'groteoppervlakten in.BinnendezeSalixrepens-vegetaties,waarin Bijhouwer geenduidelijkeassociatieskononderscheiden,kwamenvooralsoortenvoordie
karakteristiek zijnvoorhetoeverkruidverbond (Litterellionuniflorae),hetdwergbiezenverbond (Nanocyperion flavescentis),hetknopbiesverbond (Cariciondavallianae),hetbiezenknoppen-pijpestrootjesverbond (Junco-Molinion)enhetborstelgrasverbond (Violioncaninae).DeSalixrepensvegetatieswarenvooralgoedontwikkeldinde
zuidelijkeachtervakken.
Intabel1iseenzovolledigmogelijkoverzichtgegevenvandeaanhetgrondwatergebonden 'associaties'welkedoorBijhouwerbeschreven zijn.De'associaties' '
zijngerangschiktnaardehoogtebovenhetfreatischvlak.Bijdeintabel1gepresenteerdeoverzichtmoetenigvoorbehoud gemaaktworden.Dooronduidelijkhedeninde
beschrijvingenvanBijhouwerismetnamedehoogtebovenhetfreatischvlakvande
'associaties'nietsteedsduidelijk.DitgeldtonderanderevoordeSchoenusvariant
indeachtervakkenenvoorverschillende 'tweelingassociaties'.
Be huidige situatie
Inhetgehelegebied zijndegrondwaterstanden sindshetbegin
vandezeeeuwaanzienlijk gedaald.Dedalingvarieertvanruim1,5minhetnoordoostentotongeveer0,5minhetzuidwesten.Debelangrijkste oorzakenvoordegrondwaterstandsdaling zijndetoenamevandedrinkwaterwinningendebebossing. Daarnaast
hebbenkustafslagenpolderpeilverlagingvandelangsdebinnenduinrand gelegen
poldersnogeenrolgespeeldalsmededetoegenomenverdampingvandevegetatieten
gevolgevansuccessie.Klimaatveranderingkannietalsoorzaakwordenaangevoerd
(Bakker,1981).Doordegrondwaterstandsdaling zijndemeestevalleiennudroog
(gemiddelde laagstegrondwaterstanddieperdan1,5monderhetmaaiveld).Slechtsop
enkeleplaatsenstijgthetgrondwater 'swinterstotbovenhetmaaiveld.Dedaling
vandegrondwaterstandisgepaardgegaanmeteensterkeafnamevanhetaantal soorten
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opp.
naam a s s o c i a t i e
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+
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Vak 6 (Zuid)

opp.
naamassociatie

vorm
+
opp.

opp
naamassociatie
192:

1923-1977'24 '78

1923-1977'24 '78

'24

Grondwatercategorie
Zeernat

Phragmitetum
Cladium^
variant

Nat

Molinietum
Molinietumtweeling

Nat

Ericetum

Subtotaal (oppervlakvan
bovenstaandevegetatietypenin%vanhet
vallei-oppervlak)

Vochtig

Callunetum
Callunetumtweeling

Totaaloppervlakvan
bovenstaandevegetatietypenin%vanhettotalevalleioppervlak

2
2

1+')Phragmitetum
0
Cladiumvariant

10

+80%

2
2

2
2

Molinietum
Molinietumtweeling
Schoenusvariant

1+
1-

Molinietum
Molinietumtweeling
Molinietumtweeling,
ruderaal

Calamagrostidetum
Ericetum

1-

Calamagrostidetum
CalamagrostisQuercusassociatie
CalamagrostisHippophaëassociatie

<5%

2+
2+

+100% +30%

Cladiumvariant

0

+60%

Fruticetum
Fruticetumtweeling

2
2

+5%

22-

+ 100%+50%

Verklaring tekens: Aanduidinggrondwatercategorie;zieBakker (1981).
Oppervlakte :
2=groot-zeergroot
1=klein (<+_5%vanvalleiopp.indesbetreffendevak)
0 =verdwenen
Vorm:
+=minofmeerongewijzigd
=enigszinsverarmd
Overig:
(1)=ineendrinkput.
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Roseturn/
Fruticetum
Fruticetumtweeling
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t

2

»

2
1
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Vak 1+3 (AchtervakNoord
+Noord-Midden)
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+Zuid-Midden)
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+
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1923- 1977'78
'24

opp.
+
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'24

opp.

opp.
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Phragmitetum
Cladiumvariant
Schoenusvariant

2
2

0
0

2

0
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Cladiumvariant
Schoenusvariant

2
2

0
0

2

1+

Molinietum
tweeling

2

2+

Salixrepensgemeenschap

Salix-repens
gemeenschap

Salixrepensgemeenschap
Ericetum

Salixrepensgemeenschap

1+

2-

+ 80%

+ 10%

Salix repensgemeenschap
(oorspronkelijk
hoogstgelegen

+ 80%

Tabel 1. Overzichtvande'associaties'vanvochtigeennatte
bodemvanBijhouwer (1926)voorde
duinenbijBergen (N.H.).De'associaties'zijngerangschiktingroepenmet overeenkomstigegrondwaterregiems.Deoppervlakte isglobaal
aangegevenvoor 1923-1924en19771978.Deveranderingen insoortensamenstellingdiezichgedurende
dezeperiodevooralonderinvloed
vangrondwaterstandsdaling hebben
voorgedaanzijnglobaalaangegeven.
(Gegevensontleend aanBijhouwer
(1926)eneigenonderzoek).

Table 1.Listofassociationsof
dampandwetsoilthatBijhouwer
(1926)distinguished forsanddunesnearBergen (NorthHolland).
Theassociations arearranged in
groupesofsimilarhydrology.
Coverisindicated for 1923-1924
and 1977-1978.Changes infloristic
composition (mainlywithfallin
watertable)areindicated.Data
fromBijhouwer (1926)and fromthe
DuneSlackProject.

+ 10%

Salixrepensgemeenschap
(oorspronkelijk
hoogstgelegen
deel)

deel)

+ 100%+50%

+ 100%+60%
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Vergelijktmendeperiode 1923-1924metdeperiode 1977-1978danblijktdatper
vakhettotaalaantalsoortenfreatofytenmetgemiddeld30 %isgedaald,hetaantal
soortenwaardevollefreatofytendaaldegemiddeldmet52I.IndedoorBijhouwer
relatiefgoedbeschrevenvakken,1,3,5,7bedragendezecijfers41 \ respectievelijk
58 %.Vergelijktmende(metinventarisatiegegevensuitdeperiode 1910-1950)aangevuldefloralijstenvolgensBijhouwermetdelijstenuitdeperiode 1977-1978,dan
blijkthettotaalaantalsoortenfreatofytenpervakmetgemiddeld56 %tezijngedaaldenhetaantalwaardevollesoortenzelfsmetgemiddeld75 %.Diversewaardevolle
soortendievóór1950verspreidoverhetgebiedvoorkwamen,verdwenengeheelzoals
Sagina nodosa, Samolus valerandi, Drosera rotundi folia, Eleooharis
quinqueflora,
Soirpus setaceus, Cen.tawri.um erythraea, Centunculus minimus, Bierochloë odorata,
Junaus aautiflorus en Gnaphalium luteo-album. Voortsverdweneneenaantalsoortendie
voorheenvooralinhetnoordelijkdeelvoorkwamen,zoals Drosera intermedia,
Lycopodium inundatum, Eriophorum angusti folium, Littorella
uniflora, terwijlookeenaantal
soortendievoorheenvooralinhetzuidelijkdeelvoorkwamen,verdwenen,zoals Gentianella aampestris, Orchis inaarnata, Thelyptheris palustris,
Orchis majalis,
Succissa,
pratensis, Herminium monorchis en Liparis loeselli. Beidelaatstgenoemdesoorten
warenvóór1950beperkttotdeduinvalleiennabijzeeinachtervakzuid (gebied7,
ziefig. 18).
Waardevollesoortenfreatofytendieinhetgebiedsterkachteruitgegaanzijn,
zijnonderandere Platanthera bifolia, Pedicularis sylvatica,
Gymnadenia conopsea,
Orchis morio, Orchis maculata, Equisetum variegatum, Parnassia palustris,
Schoenus
nigricans, Epipactis palustris,
Orchis praetermissa en Neottia nidus-avis (tot1978).
Defreatofytendiena1950(c.q.1951)nieuwwerdenaangetroffenzijnmeestaltrivialesoorten,zodatinhetgehelegebieddefloraernstigverarmdis.Inhetkalkarme,
sterkverdroogdenoordelijkdeelvanhetgebiedverdwenenbeduidendmeerfreatofyten
daninhetkalkrijkereenminderverdroogde zuidelijkedeel.Inhetzuidelijkedeel
vanhetgebiedtradplaatselijkeenverruigingvandelagevalleivegetatiesop, een
effectdatinnoordelijkdeelveelminderduidelijkwas.
Defreatofytendienunogvoorkomenbevindenzichvooralinbomkraters,voormaligewinningskanalenenanderekunstmatigeverlagingeninhetterrein,terwijlzich
ookbinnenbosjesfreatofytenwetentehandhaven,vermoedelijkdankzijhetgunstige
microklimaatendegunstigebodemkundigeomstandigheden (humusrijkebodems).Fig. 18
geeftdeveranderingeninaantallenfreatofytenindeverschillendevakkenvanhet
gebied.Uitdezefiguurblijktdeverarmingvandeflora.Dekwantitatieveveranderingen (aantalexemplaren,oppervlaktebedekking)persoortmakendeachteruitgangnog
veelduidelijker (fig. 19).
Ookinvegetatiekundigopzichthebbenzichsterkeveranderingenvoorgedaan.De
oppervlaktestruweelenbosopdeduinruggenenindevalleienisaanmerkelijktoegenomen,vooraldoorbebossingenookdoorsuccessie.
Metnameinhetnoordelijkdeelvanhetgebied zijndenietdoorbosofstruweel
begroeidedelenvanduinruggenveelsterkerbegroeidgeraakt,stuivendeterreindelen
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komenbijnanietmeervoor.Devanoorsprongvochtigewilgenstruwelenenberkenbosje^
indevalleien zijngrotendeelsverdroogd,evenalsdevochtigeduinheiendelage
valleivegetatiesvankalkarmetotkalkhoudendebodemdievoorkwameninhetnoordeneii
middenvanhetstudiegebiedendelagevalleivegetatiesvankalkhoudendetotkalk- I
rijkebodemuithetzuiden.Dehuidigevegetatievandevalleienbehoortvooreen '
belangrijkdeeltotdexeroserie.Zijbestaatuitduinhei,duingraslandenkruipwilgstruweelwaarinhoofdzakelijk afreatofytenvoorkomen,alsmedeenkeleweinigverdrogingsgevoeligefreatofyten,zoals Mol-in-iacaerulea, Cavex tvinewis,
Evioa
tetvalix,
Cavex paniaea en Cavex flaaoa. Devalleivegetaties zijndermateveranderddatzij in
hetalgemeennietmeertotdeoorspronkelijke typesgerekendkunnenworden.Slechts
openkeleplaatsenkomende'oude'vegetatietypennoginminofmeer ongewijzigde
vormvoor.De'associaties'diegebondenzijnaan(zeer)natteomstandigheden zijn
zeersterkachteruitgegaan (tabel îjjjvanhetPhragmitetumenzijnCladium-enSchoenusvarianten,hetMolinietumenhetEricetum,welkevroegergroteoppervlaktenbedekten,zijnslechtsfragmentenovergebleven.
Ooknumoetenigvoorbehoud gemaaktwordenbijdeintabel1gepresenteerde
gegevens,enerzijdsvanwegedezeersummiereaanduidingendieBijhouwergeeftvanda
toenmaligeoppervlaktevandevegetatietypenenanderzijdsvanwegeonduidelijkheden
indebeschrijvingenvandevegetatietypendoorBijhouwer.Ditlaatstemaakthetsoms
moeilijkomtebeoordelenofeeninhetveldaangetroffenverdroogdevegetatienog
toteenvandedoorBijhouwerbeschreven 'associaties'gerekendkanworden.
Toch zijndegegevensoververanderingeninoppervlakteensoortensamenstellingvan
dedoorBijhouweronderscheidenvegetatietypenhiergepresenteerdomeenbelangrijke
tendensindevegetatieontwikkeling (eensterkeachteruitgangvanmetnamedeaan
nattetotzeernatteomstandigheden gebondenvegetatietypen)teillustreren.
4.3.3.4 Discussie
Deveranderingendieindefloraendevegetatievanhetduingebied rondBergenzijn
opgetredenindeperiode 1923-1978 zijnzonauwkeurigmogelijkbestudeerd,waarbij
vooralaandefloraenvegetatievandevalleienaandachtisbesteed.Doordat Bijhouwergeenvolledigesoortenlijstenpervakheeftsamengesteld,moetwordenaangenomendatdelijstenvoordeperiode 1923-1924onvolledig zijn,inhetbijzondervoor
devakken 2,4en6.Deze indrukwordtversterktdoordeonderzoekresultateninvak
7.Hoewelinditvakdefreatofytenzijnteruggedrongentotenkelekleine laaggelegen
terreindelen,zijnerindeperiode 1977-1978intotaalevenveelfreatofyten gevonden
alsdoorBijhouwerwordenopgegevenvoordeperiode 1923-1924.Ditkanslechtsverklaardwordendooraantenemendatdelijst,dieaanderelatiefuitgebreidebeschrijvingvanBijhouwerontleendkanworden,onvolledig is.Waarschijnlijkvormende
soortentallenopdefloralijstenvoordeperiode 1910-1950eenvrij goedebenadering
voorhetwerkelijkeaantalsoortenfreatofytenindediversevakkenindeperiode
1923-1924.DoordatBijhouwergeennauwkeurigeaanduiding geeftvandeoppervlakteder
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Figuur 19. Veranderingen indeverbreidingvanfreatofytenindeduinvalleienbij
Bergen (NH)vooralonder invloedvangrondwaterstandsdaling.Gegevensontleend aan
Bijhouwer (1926)enBakkeretal.(1979a ) .
^ ^ gNaaldhout
y|&| Loofbosenkreupelhout (hoogopgaandstruweel)
Gebieddatdoor Bijhouwer vermoedelijk
buitendestudie is gehouden

Schoenus nigricans
Myrica gale
F i g u r e 19. Changes i n t h e d i s t r i b u t i o n of p h r e a t o p h y t e s i n dune s l a c k s n e a r Bergen
(NH), m a i n l y by a f a l l i n w a t e r t a b l e . Data from Bijhouwer (1926) and Bakker e t a l .
(1979a).

'associaties'konookdeafnamevandeverbreidingvandevegetatietypennietnauwkeurigwordengekwantificeerd. Desondanks gevendeonderzoeksgegevens duidelijk aan
datdeoppervlaktevandevegetatietypenvandehygroserie endemesoseriesterkis
afgenomen.
Deachteruitgangvanhetaantalsoortenfreatofyten inhetgebiedenhetverdwijnenofinoppervlakte achteruitgaanvanvegetatietypendie zijngebondenaande
invloedvanhetgrondwater ishand inhand gegaanmeteenvaakaanzienlijke daling
vandegrondwaterstand. Freatofyten envegetatietypenvanvochtigebodem zijnvrijwel
geheelbeperkttotdeweinigeplaatsenwaardegemiddeld laagste grondwaterstand zich
opminderdan1,5mbenedenhetmaaiveld bevindt.Medegezienhet inparagraaf 2.3
geschetsteverband tussengrondwaterenplantengroei ishetduidelijkdatdegrondwaterstandsdaling alshoofdoorzaakvandeopgetredenveranderingenmoetwordenbeschouwd.
Toch ishetnuttignategaaninhoeverreanderemilieuwijzigingentengevolge
vannatuurlijkeveranderingsprocessen ofmenselijkeactiviteiten (zoalsbebossing)
hebbenbijgedragentotdeopgetredenveranderingen.
Doorbebossingwordtdeplantengroei indirecteenindirecte zinbeïnvloed. Door
directe invloeden (grondbewerking tijdenshetplanten,schaduwwerking, invloedvan.
strooisel)verdwijnen inhetbosongetwijfeld bepaalde soortenfreatofytenenbepaaldevegetatietypenvanvochtigebodem.Daarstaattegenoverdatzichbij gelijkblijvende grondwaterstand ookinbebostevalleienvegetatietypenvanvochtigebodem
kunnenontwikkelen,waarin zichverschillende soortenfreatofytenkunnenhandhavenof
vestigen.Ditgeldtvooralwanneerdevalleienoverwegendmetloofhoutbebost zijn,
zoalsinhetstudiegebied. Desterkeafnamevandetotaleoppervlaktevandemeso- en
hygroserie (tabel1)envanhetaantalsoortenfreatofytenkandusnietalseen
directgevolgvandebebossingbeschouwdworden,temeerdaarslechtseenbeperkt
aantalkleinerevalleiengeheelmetbosofhoogopgaand struweelbedekt isgeraakt
(fig.19).Eenaantalsoortenfreatofytendieeldersdoordesterke grondwaterstandsdaling zijnverdwenen,wetenzichjuist inhetbosnogtehandhaven,waarschijnlijk
dankzijhetrelatiefgunstigemicroklimaat aldaar.Ditgeldtonderanderevoor Uyviaa
gale inhetnoordelijkdeelvanhetstudiegebied (fig. 19)envoor Orchis maoulata in
deVerbrandePan.
Debebossingheeft indirectwelbelangrijkbijgedragenaandeverarmingvande
plantengroeivandeduinvalleien.Doordetoenamevanbosenhoogopgaand struweel op
duinruggeneninduinvalleien isdetotaleverdamping toegenomen,waardoorhetneerslagoverschot ingrotedelenvanhetgebiedaanmerkelijk isverminderd.Debebossing
isduseenvandehoofdoorzakenvandegrondwaterstandsdaling (Bakker,1981;Bakker
etal.,1981).
Naastdebebossingheeft inhetgebied enigeuitbreidingvandebebouwing
plaatsgevonden,er zijnvergravingenenuitgravingenverricht tenbehoevevande
winningenhettransportvanolie,gasenwaterener zijnverschillendewegenen
padenaangelegdc.q.verhard.Dedirecte invloedvandeze activiteiten,dievooral

hebbenplaatsgevondenindevakken4en5 (fig.18),isrelatiefgeringgeweest.Dit
komtindeeersteplaatsdoordathetruimtebeslag inverhoudingtotdegroottevan
hetstudiegebied geringisgeweest (vgl.veranderingenkaartinBakkeretal.,1979b;
1981)enverderdoordatdeactiviteiten zichvooralbuitendevalleienhebbenafgespeeld.Eenbelangrijkdeelvandeactiviteitenheeftbovendienplaatsgevonden inde
directeomgevingvanBergenaanZeeineenterreindatBijhouwernietinzijnstudie
hadbetrokken.Enkelevandegenoemdeactiviteitenhebbenerinbepaaldegevallen
zelfstoebijgedragendat zich,ondankssterkegrondwaterstandsdaling,nogfreatofyteninhetstudiegebiedkunnenhandhaven.Verschillende soortenfreatofytenhebben
eenlaatstetoevluchtsoordgevondeninkanalenvoordewaterwinning (hetgaathierom
eenaantalalgemenesoortenals Mentha aquatiaa en Hydroaotyle vulgaris').
Andere
soorten,zoalsdeniet-obligatefreatofyten Pyrola rotundifolia
en Monotropa
hypophytis
wetenzichlangsschelpenpaadjestehandhaven (waarschijnlijkomdatkalkhierals
compenserendefactoroptreedtvoorhetbuitenbereikvandeplantenwortels zijnde
grondwater (vgl.Londo,1971;1975b)).
Verderhebbenerinhetstudiegebiedwaarschijnlijknogeenaantalgrootschalige
veranderingenplaatsgevondenwaarvanheteffectmoeilijkexactisvasttestellen.Er
kunnenenigeveranderingen zijnopgetredentengevolgevanwijzigingenindematevan
betreding (o.i.v.recreatiefbezoekaandeduinen)enindematevanbegrazingdoor
wildenvee (wegvallenvanbeweiding,veranderingen indekonijnenstando.i.v.myxomatose,jachtenstroperij).Voortsheeftsinds 1926enigeontkalkingvandebodem
plaatsgevonden,terwijlluchtverontreinigingmogelijkookenigeinvloedheeftgehad
opdeplantengroeivandevalleien.Geenvandezeinvloedenkanechteralsbelangrijkedirecteoorzaakvandesterkeachteruitgangvanhetaantalfreatofytenofvande
sterkeachteruitgangvandevegetatietypendermeso-enhygroseriewordenaangemerkt.
Devegetatievandevalleienvertoontweliswaarlokaalsporenvanvrijintensievebetreding,maarerzijngeenaanwijzingengevondendieeropduidendatfreatofytentengevolgevanbetredinginhunverbreiding zijnachteruitgegaanofverdwenen.
Integendeel,ineengeheelvrijtoegankelijke,deelsintensiefbetreden,weinig
vochtigevalleimiddeninBergenaanZeehebben Orchis morio eneenkleinaantal
anderefreatofytenzichwaarschijnlijkjuistdankzijdebetredingtotophedenkunnen
handhaven.Eldersinhetgebied is Orchis morio opveelplaatsenverdwenen.
Ookinandereduingebiedenkunnentalvanwaardevolle freatofyten zichhandhaven
invochtigevalleiendielokaalintensiefwordenbetreden (Bakkeretal.,1979b).
Doordebetredingwordthetgeheeldichtgroeienvanvalleienmetstruweelenbos
tegengegaan,terwijlerookaanwijzingenzijndatenigematevanbetredingvande
bodemindeonmiddellijkenabijheidvaneenplant,voortalvanplantengunstigisin
verbandmetdeinvloedopdebeschikbaarheidvanvochtenvoedingsstoffen (Immerzeel,
•1977).Bovenstaandeopmerkingenoverbetredinggeldenalleenvoorsituatieswaarinde
matevanbetredingruimtelijkgedifferentieerd is,indiezindatbinnenvalleien
terreindelendieweinigofnietbetredenwordenafgewisseldwordenmet terreindelen
vankleinereomvang (paadjese.d.)dieintensieverbetredenworden.Wanneervalleien
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inhungeheel intensiefbetredenworden,kaneensterkeachteruitgangvanhetaantal
soortenfreatofytenoptreden.Dergelijke situatiesdoenzichinhetgebiednietvoor^
i

Debegrazingvanhetduinterrein isdeafgelopen60jaarvermoedelijkenigszins!
gewijzigd.Bijhouwervermeld overbeweidingniets,vermoedelijkvond inzijntijd
alleenrondBergenaanZeeenlangsdebinnenduinrand enigebeweidingdoorvee
plaats.Dekonijnenstand iswaarschijnlijk,netalsinanderedelenvanhetNederlandseduingebied,sindsongeveer 1950doormyxomatoseafgenomen.Devrijsterke
toenamevandebegroeiing inhetgehelegebiedhangtdanookvermoedelijkvoor een
deelsamenmeteenverminderdebegrazingsdruk. IndeduinenvanVoorneheeftnahet
beëindigenvandebeweidingdoorveerond 1910eenveelsterkere struweelontwikkeling
plaatsgevondendanbijBergen (SloetvanOldruitenborgh, 1976).Hierblijkt duidelijk
dateensnellesuccessie inderichtingvanstruweelenbostengevolgevaneen
verminderingvandebegrazingsdruk ineengrootgebiedniethoeftteleidentoteen
sterkeafnamevanhetaantalsoortenfreatofytenoftoteensterkeachteruitgang van
detotaleoppervlaktevandemeso-enhygroserie.
Ontkalkingvandebodemheeftgeleidtotenigeveranderingen indevegetatievan
hetgebied.DeplantenkaartjesuitBijhouwer (1926)makenduidelijkdatdenoordgrens
vanhetvoorkomenvanenkelekalkminnendesoorteninniet-bebostedrogeterreindelen:
naarhetzuidenisverschoven.Deinvloeddieontkalkingheeftgehadopdeplantengroeivandevalleien ismoeilijknategaan,temeerdaardeontkalkingdieinvoch-i
tigetotnattevalleienzeerlangzaamverloopt,doorgrondwaterstandsdaling wordt
gestimuleerd (Klijn, 1981).Ontkalkingvandevalleienheeftvooraleenverschuiving
indesoortensamenstellingvandevegetatie totgevolg.Ookkalkarmevalleienkunnen
bijzondersoortenrijk zijn (vgl.Bakkeretal.,1979aenb ) . Desterkevermindering
vanhetaantalsoortenfreatofytenkandanookslechtsvooreenkleindeelverklaard
wordendooreeneventueleontkalkingvandebodem.Deverminderingvandetotale
oppervlaktevandemeso-enhygroseriekanhierdoor inhetgeheelnietverklaard
worden.
Deluchtverontreiniging isweliswaareentoekomstigebedreigingvoornatuurgebiedenmaarhet isnietaannemelijkdatditeendirecteoorzaak isvoordegeconstateerdeverarmingvandeplantengroeivandevalleien.Alsdithetgevalwas,danzou
indeduinentussenPettenenCallantsoog (waarvanmagwordenaangenomendatdekwa*
liteitvanluchtenneerslagvergelijkbaar ismethet studiegebied) ookeensterke
verarming tenopzichtevanenigetientallenjarengeleden zijnopgetreden.Dit is
niethetgeval (Bakkeretal., 1979a).
GrondwaterstandsdalingvormtdusdebelangrijkstedirecteoorzaakvandeverarmingdiedeplantengroeivandeduinvalleienbijBergentussen 1923en1978heeft
ondergaan.Bebossing,bebouwing,wegaanleg,wegverharding envergravingenhebbenals
directeoorzakenvandeverarming eenrolvanondergeschiktebetekenis gespeeld.
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4.3.4.

De veranderingen in de plantengroei

de gevoeligheid

van de duinen bij Bergen in relatie

tot

van planten voor grondwaterstands daling

UithetonderzoekindeduinenbijBergen,maarookopveleandereplaatseninde
duinen langsdeNederlandsekust,bleekdattussendeverschillende soortenfreatofytenbelangrijkeverschillenbestaanindereactieopgrondwaterstandsdaling.Sommigesoortenverdwijnenbinnenenkelejarenvanhunoorspronkelijke groeiplaats (dergelijkesoortenwordenhieraangeduidalsverdrogingsgevoelig),anderesoortenweten
zichookbijsterkegrondwaterstandsdalingnogjarenlangophunoorspronkelijke
groeiplaatstehandhaven (weinigverdrogingsgevoelige soorten,zieookLondo, 1975b).
Vanuitnatuurbeheersoogpunt ishetvanbelangdegevoeligheidvanfreatofyten
voorgrondwaterstandsdalingtekennenmethetoogopdeindicatiewaardediehieraan
ontleendkanwordentenaanzienvanhetgrondwaterregiem (duidtdesamenstellingvan
defloravaneenbepaald terreinaldannietopeengedaaldegrondwaterstand?).
Eenindelingvanfreatofyteninklassenvanverdrogingsgevoeligheid bestaatvoor
deNederlandse floranogniet.Devraagisnuinhoeverrebestaande classificaties
vanfreatofyten zichertoelenenomereen'verdrogingsgevoeligheidsclassificatie'
optebaseren.Inditverband zijndeclassificatiesvanLondo (1975b)enIversen
(1936)vanbelang.
Londogeeftinzijnfreatofytenlijsteenonderverdelingvanfreatofyteninverschillende typen.Hierinisaangegevenhoedefreatofyten zich,afhankelijkvanverschilleninklimaatengrondwaterregiem,inverschillende delenvanNederlandgedrageninrelatietothetgrondwaterregiem.DeindelingvanLondoisnietontworpenvoor
hetaangevenvandeverdrogingsgevoeligheidvanplanten,maargerichtophetgedrag
vanplantenbijeenindetijdminofmeerstabielgrondwaterregiem. TochmagverwachtwordendatdeindelingvanLondoenigerelatievertoontmetdeverdrogingsgevoeligheidvanplanten.Zoligtvoordehandomaantenemendatsoortendiealleen
indeduinenzijngebondenaandeinvloedssfeervanhetgrondwater,mindergevoelig
zijnvoorgrondwaterstandsdalingdansoortendieinhetgehelelandaandieinvloedssfeergebondenzijn.
De indelingvanIversen (1936) (par.2.3.2.3)isvooralgebaseerdopheteffect
vantijdelijkvochttekortopdeplanten.Hoewelookdeze indelingnietontworpenis
voorhetaangevenvanverdrogingsgevoeligheid,magverwachtwordendathijhiermee
eenduidelijkerelatievertoont.Bijgrondwaterstandsdaling zullendandesoortenvan
(zeer)nattestandplaatsen,dieeenonderbrekingvandevochtvoorziening slechtverdragen,heteerstverdwijnen.Hetbetrefthiermetnamedeamfifytenendemesomorfe
enhygromorfe telmatofyten.Vervolgens zullendevannatureonderietsmindernatte
omstandighedenvoorkomende hygrofytenenmesofyten,dieeveneensgevoelig zijnvoor
onderbrekingenindevochtvoorziening,verdwijnen.Deeuxerofytenendehemixerofyten,alsookdesucculenteenscleromorfetelmatofyten zullennaarverwachtmagworden,hetlangststandhouden.
Teneindenategaaninhoeverrebovenbeschrevenverwachtingspatroon juistis,
91

•

TOTAAL

CATEGORIE LONDO

a
VAK1

VAK2

VAK3

VAK4

VAK5

VAK6

VAK7

1910-1950
31
1977-1978
10
23 (74%)
Verdwenen
(Disappeared)
Bijgekomen
2 (6%)
(New)
73
1910-1950
24
1977-1978
54 (74%)
Verdwenen
(Disappeared)
5 (7%)
B i j gekomen
(New)

(f)

59
27
39(66%)
7(12%)

52
1910-1950
11
1977-1978
42 (81%)
Verdwenen
(Disappeared)
1 (2%)
Bijgekomen
(New)
1910-1951
83
1977-1978
44
Verdwenen
42(51%)
(Disappeared)
Bijgekomen
3(4%)
(New)

66%

5
1
5 (100%)

7
1
6 (86%)!

9
2
7

0 (0%)

1 (12,5%)

1 (20%)

0 (0%)

0

9
2
7 (78%)

9
5
4 (44%)

18
6
14 (78%)

17
5
14 (82%)

to

0 (0%)

2 (11%)

2 (12%)

10
5
5 (50%)

8
3
5 (63%)

10
3
8 (80%)

0 (0%)

0 (0%)

1(10%)

17
8
10 (59%)

10
4
8 (80%)

0 (0%)

1(6%)

2 (20%)

10
4
6 (60%)

11
1
10(91%)

12
3
10(83%)

0 (0%)

0 (0%)

1(8%)

10
8
2 (20%)

20
10
11(55%)

16
10
6 (38%)

0 (0%)

1(5%)

0 (0%)

10
8
5 (50%)

11
6
6 (55%)

10
9
5 (50%)

3(30%)

1 (9%)

0 (0%)

10
3
7 (70%)
0 (0%)

6
2
4 (67%)
0(0%)

10
7
5 (50%)
2 (22%)

62%

8
6
2 (25%)

43%

a, (f),f,F,W:zie (see)Londo(1975b)
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W

8
5
4 (50%)

1910-1950
51
7
1977-1978
38
6
Verdwenen
27(53%) 3(42%)
(Disappeared)
Bijgekomen
14(27%) 2(29%)
(New)

Gemiddeldverdwenen
(in%)
(Mean%disappeared)

F

2
1
1 (50%)

1910-1950
40
4
18
1977-1978
1
26 (65%)
Verdwenen
3 (75%)
(Disappeared)
4 (10%) 0 (0%)
Bijgekomen
(New)
1910-1950
1977-1978
Verdwenen
(Disappeared
Bijgekomen
(New)

f

71%

4 (40%)

71%

6
5

HYDROTYPEIVERSEN
Ex

Hx

M

Hg

Tel

A

1
1
0 (0%)

6
3
4 (67%)

5
1
4 (80%)

5
0
5 (100%)

5
1
4 (80%)

1
0
1(100%)

0 (0%)

1(17%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1
1
0 (0%)

6
3
3 (50%)

12
3
9 (75%)

6
3
3 (50%)

11
5
7 (64%)

8
1
7 (88%)

0 (0%)

1 (9%)

0 (0%)

0 (0%)

1(8%)

1
1
0 (0%)

7
5
2(29%)

8
7
3
1
5 (63%) 6 (86%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5
3
4 (80%)

0 (0%)

2
0
2 (100%)

2 (40%) 0 (0%)

1
1
0 (0%)

5
4
1 (20%)

14
4
10 (71%)

5
1
4 (80%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1
1
0 (0%)

6
3
3 (50%)

12
2
10 (83%)

0 (0%)

0 (0%)

1
1
0 (0%)

7
5
2 (29%)

15
7
9 (60%)

8
6
2 (25%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

1
1
0 (0%)

5
6
0 (0%)

11
6
6 (55%)

6
7
1 (17%)

8
4
6 (75%)

3
0
3 (100%)

0 (0%)

1 (20%)

1 (9%)

2 (33%)

2 (25%)

0 (0%)

0%

35%

Ex"Euxerofyten
Hx=Hemixerofyten
M =Mesofyten
Hg=Hygrofyten

0 (0%)

70%

Tabel 2.Veranderingen inhet
aantalsoortenfreatofytenin
eenzeventalproefvakken(als
infig. 18)indeduinenbij
Bergen (N.H.).Deveranderingenzijnaangegevenper
hydrotype (volgensIversen,
1936)enperfreatofytencategorie (volgensLondo,
1975b).Pervakisaangegevenhoeveelsoortenuitde
periode 1910-1950in19771978nietmeerwerdenaangetroffen (verdwenen)enhoeveelnieuwesoortenin19771978werdenaangetroffen (bijgekomen).Allepercentages
zijnberekend tenopzichte
vanhetsoortentalvoorde
periode 1910-1950 (= 100 % ) .

7
0
7 (100%)
0 (0%)

66%

9
6
5 (56%)

4
1
Table2.Changes inthenum4 (100%) berofphreatophytes ofseven
duneareas (Fig.18)near
2 (22%)
1 (25%)
Bergen (NorthHolland).
Changesarespecified for
eachhydrotype (Iversen,1936)
1
7
andeachcategoryofphreato0
0
phytes (Londo,1975b).For
7 (100%) 1 (100%) eachareathenumberofspeciesfrom 1910-1950,thatdid
0 (0%)
0 (0%)
notoccur in 1977-1978are
indicated asdisappeared.The
species thatwerefound in
1977-1978andwerenotregis14
5
trated in 1910-1950areindi8
0
6 (43%)
5 (100%) catedasnew.Allpercentages
refer tothenumberofspecies
from 1910-1950 (=100 % ) .
0 (0%)
0 (0%)

71%

98%

Tel=Telmatofyten
A =Amfifyten
zie (see):pagina (page)27t/m29
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zijndeonderzoekresultatenvanBergennadergeanalyseerd.Vooriederecategorieuit
de indelingenvanLondoenIversenisnagegaanwelkaandeelvanafhetbeginvande
waarnemingsperiodeisverdwenen,danwelachteruitgegaan.Deresultatenzijnintabel
2weergegeven.Decategorieënzijnzodaniggerangschiktdat,uitgaandevanhetbovenfstaande,perauteurvanlinksnaarrechtseentoenemendpercentageverdwenensoorten
verwachtkanworden.Deplaatsingvandecategorietelmatofytenisenigszinsarbitrair,alleendeondertypenzoudengoedgerangschiktkunnenworden,maardezewaren
slechtsvaneenzeergeringaantalsoortenbekend.
Uittabel2blijktdatvoordeindelingvanIverseningrotelijnenaanhetverwachtingspatroonisvoldaan.Deamfifytenzijnsterkachteruitgegaan,gevolgddoorde
hygrofytenenmesofyten.Vandeeuxerofytenenhemixerofytenisslechtseenrelatief
kleindeelverdwenen.Vandetelmatofytenisookeengrootdeelverdwenen,voor zover
konwordennagegaanvoornamelijkmesomorfeenhygromorfetelmatofyten.
VoordefreatofytentypenvanLondowordtnauwelijksaandeverwachtingvoldaan.
Menkanslechtsconstaterendatuitdecategorieënaen(f)relatiefmindersoorten
zijnverdwenendanuitdeoverigecategorieën.
DatdeindelingvanLondoweinigverbandvertoontmetdegevoeligheidvanplantesoortenvoorgrondwaterstandsdaling,moetvooralwordentoegeschrevenaanhetfeit
datzijnindelinginbelangrijkematewordtbepaalddoordekiemingsecologieenin
minderematedoordeecologievanvolwassenplanten.Diversesoortenkiemeninde
duinenslechtsopeennattebodem,terwijldevolwassenplantenookbuitendeinvloeds
sfeervanhetgrondwaterlangstandkunnenhouden.Desondankswordenzijvaaktotde
meest 'vochtminnende'soortengerekend (categorieënWenF). Londo (1975)noemtin
ditverband zelf Carex aoutiformis en Phvagmites australis.
Anderevoorbeeldenzijn
Oxyoooous maorooarpos, Schoenus nigricans, en Vaccinium uliginosum.
IndeindelingvanIversenwordtaandekiemingsecologiegeenaandachtbesteed.
Juistdeecologievandevolwassenplantspeelteenbelangrijkerol.Bovengenoemde
soortenkomenindeindelingvanIversennaarvorenalssoortendieonderbrekingenin
devochtvoorzieninggoedkunnendoorstaan.
Opgrondvanhetbovenstaandemoetgeconcludeerdwordendatdeindelingvan
Iverseneengoedebasisbiedtvoorhetopstellenvaneenclassificatievangevoeligheidvoorgrondwaterstandsdaling,metnamevoorkruidachtigeoverblijvendeplanten,
heestersenbomen.Vooreen-entweejarigeplantenisdekiemingsecologievanoverheersendbelang.Deeen-entweejarigesoortendievolgensLondo (1975b)gerekend
kunnenwordentotdeobligatefreatofytenreagerensnelopveranderingeninhet
grondwaterregiem,ongeachthetfeitofdevolwassenplantenonderbrekingeninde
vochtvoorzieningkunnendoorstaan.Uitgaandehiervaniseengevoeligheidsindeling
gemaaktvooralleinhetNederlandseduingebiedvoorkomendefreatofyten.Dezeindeling,dieisopgenomeninTenHaaf&VanZadelhoff (19§1a),bestaatslechtsuittwee
klassen,tewetenverdrogingsgevoeligeenweinigverdrogingsgevoeligefreatofyten.
Totdefreatofytendiegevoelig zijnvoorgrondwaterstandsdaling zijngerekend:
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-alleeen-entweejarigesoortendievolgensLondo (1975b)gerekendkunnenworden
totdeobligatefreatofyten
-allekruidachtigeoverblijvendeplanten,heestersenbomendievolgens Iversen
(1936)gerekendkunnenwordentotde
.amfifyten
.hygrofyten
.mesofyten
.mesomorfeenhygromorfetelmatofyten
Totdefreatofytendieweiniggevoelig zijnvoorgrondwaterstandsdaling zijngerekend:
-alleeen-entweejarigesoortendievolgens Londo (1975b)beschouwdkunnenworden
alsniet-obligatefreatofyten
-allekruidachtigeoverblijvendeplanten,heestersenbomendievolgens Iversen
(1936)gerekendkunnenwordentotde
.succulenteenscleromorfetelmatofyten
. hemixerofyten
. euxerofyten
Aangezienvanslechts50 %vandeindeduinenvoorkomende freatofytenhet
hydrotypevolgens Iversenbekendis(envandetelmatofyteninhetalgemeenslechts
hethoofdtype),kondenlangnietallesoortenvolgensbovenstaandecriteriaworden
ingedeeld.Vansoortenwaarvanhethydrotypenietbekend is,isdeindeling gebaseerd
opveldervaring.Deverdrogingsgevoeligheidvandesoortenwaarvanhethydrotype
onbekend is^isinTenHaaf&VanZadelhoff (1981a)tussenhaakjesweergegeven.De
indelingdraagtdaardoortendeleeenvoorlopigkarakter.Vooreenmeer definitieve
(enmogelijkverfijndere)classificatiemoetvanallefreatofytenhethydrotype
volgens Iversen (1936)wordenbepaald.Ditwasinhetkadervanhet'Duinvalleienonderzoek'wegenstijdgebreknietmogelijk,maariseenvoudiguittevoeren(zie
Iversen,1936enWesthoff, 1947).
Vooreennaderedetailleringvandeverdrogingsgevoeligheidsclassificatie zalin
hetbijzonderaandachtbesteedmoetenwordenaandeindirecteeffectenvangrondwaterstandsdaling.Debovenbeschreven indelingheeftvooralbetrekkingophetdirecteeffectvangrondwaterstandsdaling:verminderdebeschikbaarheidvangrondwater.
4.3. S Veranderingen in de plantengroei
vloed van grondwater standsdaling

van het Kapenglop (Schiermonnikoog)

onder in-

DeeffectenvangrondwaterstandsdalinginhetKapenglopopSchiermonnikoogwordenbeschreveninEngelmoer&Hendriksma (1979).Ditiseenvergelijkend onderzoekopbasis
vanherkarteringvanplantesoortenenvegetatietypenintienproefvakkenenhernieuwdeopnamevanveertigpermanentekwadratenvanFrijlink (1965).
UithetonderzoekblijktdatdevegetatievanhetKapengloptussen 1965en1977
sterkisgewijzigd.Ditondankshetfeitdaterzich,afgezienvanderelatiefge95

ringegrondwaterstandsdalingendedaarbij optredendeneveneffecten,geen ingrijpende
wijzigingen inhetabiotischmilieuhebbenvoorgedaan.
j
Engelmoer &Hendriksmakondennietnauwkeurigvaststellenhoegrootdegrond- l
waterstandsdaling inhetgebied isgeweest,zijschattendatdegemiddeldegrondwaterstand sinds1965 zo'n60cm isgedaald.VolgensBakkeretal. (1979a)isdegrondt
waterstand sinds 1965weliswaaraanmerkelijk gedaald,maar isdegemiddelde grondwaterstand tenopzichtevandesituatie aanheteindvande 19eeeuwmetnietmeerdan
enigedecimeters gedaald.
Engelmoer &Hendriksmaconstateerdenopbasisvanherkarteringvandeverspreid
overhetKapenglop liggendeproefvakken (20mx 20m)hetvolgende.De lage,openbegroeiingenvandehygroseriehaddenvooreenbelangrijkdeelplaats gemaaktvoormeer
gesloten,opgaandebegroeiingen.Erwasopdezeplaatseneentendens tebespeuren
naarstruweel-enbosvorming. Indebegroeiingenvandemesoseriewarendeveranderingenmindergroot.Open,lagebegroeiingenhaddenzichervooreenbelangrijk deel
gehandhaafd.Er leekeenlangzameverzuringvandebodemoptetreden.Ondervoedselrijkeomstandigheden tradenindebegroeiingenvandemesoserie snellereveranderingenopdanondervoedselarmeomstandigheden (hierbijmoetdezelfde kanttekening
gemaaktwordenalsbijeensoortgelijke constatering vanSykora,1978;blz. 74).In
dexeroserieleekweinigverandering te zijnopgetreden.
Uithernieuwdeopnamevandeverspreid inhetKapenglop gelegenpermanentekwadraten (2mx 2m)bleekdatdehydrofytengeheeluitdekwadratenwarenverdwenenen
dathetaantalfreatofytenwasafgenomen. In1965kwamen indekwadratennog61soortenfreatofytenvoor,waaronder 30 'waardevolle'soorten,in1977warendezeaantallengedaald totrespectievelijk 49en24soorten.
Voortswerdopbasisvandehernieuwde opnamederpermanentekwadratengeconsta-|
teerddatinlaaggelegenkwadratenmeteenhumusrijkebodemsoortenarmebegroeiingen
meteenhogeproduktie aanplantaardigmateriaal totontwikkelingwarengekomen,terwijl inlaaggelegenkwadratenmeteenhumusarmebodeminverschillende gevallenuitgebalanceerde,soortenrijkevegetaties totontwikkelingwarengekomen,zoals zevroeger inhogergelegenkwadratenvoorkwamen.Kenmerkende soortenuitdevroegerrelatiefsoortenarmevegetatiesvandelaagstgelegenkwadratenwarenverdwenen. Inhet
totaleopnamemateriaalwashetaandeelvansoortenuitdeklassenPotameteaenParvocaricetea (o.a.uithetJuncobaltici-Schoenetumnigrantis)verminderd.Het aandeel
vansoortenuitsyntaxavandrogebodem,vooraluitdeklasse Koelerio-Corynephoretea,wasgrotergeworden.Indekwadratenwaarvandevegetatiebehoorde tothet
hogeredeelvandehygroserie endemesoseriewasdegesommeerdebedekkingvande
vegetatiemetongeveer 30 %gedaald.
Bijherkarteringvaneenaantalplantesoorten ineennetvanproefvakken (10m x
10m)dateengrootdeelvanhetKapenglopbesloeg,kwamenbelangwekkendeveranderingennaarvoren.Doordatvanalle 10mx 10mvakkenhethoogsteenhet laagstepunt
was ingemetenkondennietalleendeveranderingen indeverbreidingvandeplantesoorteninhorizontalevlakwordennagegaan,maarook inhetverticale (zietabel3
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Tabel3. Veranderingen inhetvoorkomenvanfreatofyten in 10mx 10mvakkenin
hetKapenglopopSchiermonnikoogonder invloedvangrondwaterstandsdaling (naar
Engelmoer&Hendriksma, 1979).
Aantal bezettevakken in
Number ofoccupiedplots
1965
Cirsiumpalustre
Cirsiumxspurium
Pyrolarotundifolia
Parnassiapalustris
Epipactispalustris
Cirsiumdissectum
Ophioglossumvulgatum
Orchis incarnata
Pedicularis palustris

27
12
12
33
91
155
3
22
121

1965+ 1977

12
0
2
11
57
204
0
7
34

Totaal
Total

Verschil(%)
Difference(%)

1977

1965

1977

18
30
14
47
43
83
29
23
17

39
12
14
44
147
359
3
29
155

30
30
16
58
100
287
29
30
51

- 23
+ 150
+ 14
+ 32
- 32
- 20
+867
+ 3
- 66

Table3. Changes intheoccurrenceofphreatophytes inplots 10mx 10m,as
influencedbyafall-inwatertable,atSchiermonnikoog (FrisianIslands)(after
Engelmoer&Hendriksma, 1979).

enfiguur 20).Opbasisvantabel3enfiguur20kanhetvolgendeworden geconcludeerd.
-Freatofytendiezichhebbengehandhaafdofuitgebreid,kennenveelaleenvrij
sterkeneerwaartseverschuivingvanhethoogtetrajectwaarin zijvoorkomen.Het
aantalnieuwevestigingsplaatsen isrelatiefgroot (Cirsium x spurium,

difolia,

Parnassia palustris,

Orchis inaarnata,

Pyrola

rotun-

Ophioglossum vulgatum)

- Soortendie zijnachteruitgegaankennenvaakeenafnamevandetrajectbreedteterwijldehoogteliggingvanhettrajectminofmeerongewijzigdblijft.Hetaantal
nieuwevestigingsplaatsenisrelatiefklein {Cirsium dissectum,
Epipactis
palustris).
4.3.6

Discussie

DeveranderingenindeplantengroeivanhetKapenglop zijngepaardgegaanmeteen
dalingvandegrondwaterstand.
ZoweloverdematevandalingalsoverdeoorzakenvandedalingblekenverschillenininzichttebestaantussenEngelmoer&Hendriksma (1979)enBakker (Bakker
etal.,1979a).Bakkergeefteenberekendewaardeaanvoordedalingsindsheteind
vandevorigeeeuw,Engelmoer&Hendriksmagevenvooralopbasisvanveldwaarnemingenvandiversepersoneneenschattingvandedalingsinds 1952.Bakkerbeschouwt
hetgebiedals lichtverdroogd,hetgeengestaafdkanwordendoorvergelijkingvande
huidigesituatiemetdeschaarsegegevens overdehydrologische situatieinhetverleden (Bakkeretal.,1979a).
DesituatiedieBakkeraangeeftvoorheteindevandevorigeeeuwheeftwaarschijnlijkookgedurendeeengrootdeelvandeeerstehelftvandezeeeuwbestaanen
isvooreenbelangrijkdeelbepalend geweestvoordebodemgesteldheidenvegetatiesamenstellingvanhetKapenglopin1965.Deveranderingenvandeplantengroeiinhet
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Kapenglopkunnendanookdeelswordentoegeschrevenaaneenpermanente dalingvande
gemiddelde grondwaterstandvancirca0,2m.Deeffectenvandezegeringepermanente
daling zijnbeïnvloedenwaarschijnlijktendeleversterktdoordedalingvande
grondwaterstandvanhettijdelijkhogeniveauindenattejaren'60naarhetlagere
niveauindejaren '70toendeneerslaghoeveelhedenendeverdampingrondhunnormale
waardenschommelden (DeelrapportSchiermonnikoog,Bakkeretal.,1979a).Het'opschuiven'vanplantensoortennaar lagergelegenplaatsenkanwaarschijnlijk geheel
aandegrondwaterstandsdaling (bestaandeuitdebeidebovengenoemde componenten)
worden toegeschreven.
Deoverigeveranderingenkunneneveneensinbelangrijkemateaandegrondwaterstandsdalingwordentoegeschreven,maar zijnmogelijkookvooreendeeltewijtenaan
veranderingeninhetbeheer,zoalseenverminderingvandefrequentieendeschaal
waaropwordtgemaaidengeplagd (vgl.Westhoff, 1951;Frijlink, 1965).Ookdebeëindigingvandebeweidingrond 1940kaneenrolgespeeldhebben (vgl.Frijlink, 1965),
evenalsdeverminderdebegrazingsdrukvankonijnentengevolgevanmyxomatose.
4.3.7

Enkele conclusies

met betrekking

tot de effecten

van

grondwaterstandsdaling

DeresultatenvandeonderzoekenindeduinenbijBergeneninhetKapenglopop
Schiermonnikoog bevestigenhetvoorlopigebeelduitparagraaf4.3.2envullendit
aan. Vooraldeomvangvandeveranderingenindeplantengroeivanrelatiefgrote
gebiedenwordtverduidelijkt.
-Grondwaterstandsdaling heeftinhetduingebiedbijBergen (N.H.)geleidtoteen
sterkverminderdeverbreidingvandiverse soortenfreatofyten (fig. 19).Verschillendesoortenfreatofyten zijn,vooraltengevolgevandegrondwaterstandsdaling, geheel
uithetgebiedverdwenen.Metnameinhetkalkarmesterkverdroogdenoordelijkdeel
vanhetgebiedbijBergenishetaantalsoortenfreatofytendrastischgedaald(fig.
18). Daarbijbleekhetaantalsoortenfreatofytendatkenmerkendisvoorweinig
dynamische,relatiefvoedselarmemilieus,sterkertezijnafgenomendanhetaantal
soortendatkenmerkendisvoordynamische en/ofrelatiefvoedselrijkemilieus(fig.
18enparagraaf 4.3.3.3).
-Grondwaterstandsdaling heeftinhetduingebiedbijBergengeleidtoteensterkeafnamevanhetoppervlakdermeso-enhygroserie;metnamedevegetatietypendiegebonden zijnaan(zeer)nattemilieus zijnsterkachteruitgegaanofverdwenen (tabel1).
-Grondwaterstandsdaling heeftinhetKapenglopopSchiermonnikoog bijgedragentoteen
sterkverminderdeverbreidingvanverschillende soortenfreatofyten (tabel 3). Met
nameophumusrijkeplaatsentradensterkeeffectenopzoalsuitbreidingvansoorten
diepositiefreagerenopversterktemineralisatie,eenhogerendichterwordenvande
vegetatieenplaatselijk zelfsstruweelontwikkeling. Hierbijhebbenmogelijkookveranderingeninhetbeheereenrolgespeeld.
-UitdestudieinhetKapenglopopSchiermonnikoog bleekdatslechtseendeelvande
freatofytensoorten zichbijeendalingvandegrondwaterstandinneerwaartse richting
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'verplaatste'.Anderesoortenvestigden zichnietop lagergelegenstandplaatsenmaar
blevenachterofverdwenen.Deneerwaartseverschuivingvandevegetatiezoneswasdus
onvolledighetgeentotgevolghaddatde soortensamenstellingvandevegetatiezones:
zichwijzigde.
-BijnadereanalysevandeonderzoekresultatenvandeBergerduinenblijkt,datdej
hydrotypenvanIversen (1936)duidelijkverschillen inhungevoeligheidtfoor
grondwaterstandsdaling.Metnamedeamfifytenblijkengevoeligte zijnvoordegevolgenvangrondwaterstandsdaling, gevolgddoordehygrofytenenmesofytendiebeide
ongeveereengelijkegevoeligheidvertonen.Ooktelmatofytenblijkengevoelig tezijn
voorgrondwaterstandsdaling,metnamedehygromorfeenmesomorfetelmatofyten.Succulenteenscleromorfetelmatofytenzijnnetalshemixerofyteneneuxerofytenweinig
gevoeligvoordegevolgenvan grondwaterstandsdaling.
Overdeonderzoekmethodenkanhetvolgendewordenopgemerkt:
-Bijhouwerssystematischebeschrijvingvanhetstudiegebied,opbasisvanstabiele,
ookna 50jaarnoggoedtelocaliserengrenzen,maaktehetmogelijkdefloraen
vegetatievandeduinenbijBergenuit 1923-1924,tevergelijkenmetdehuidige
situatie.Hetwasmogelijk inhoofdzaakopbasisvandezevergelijkingenmetgebruikmakingvanaanvullende gegevenseenduidelijkbeeldtekrijgenvandeeffecten
vaneenmatigetotsterkegrondwaterstandsdaling inhetduingebiedbijBergen (N.H.).
Mededoordeomvangvanhetgebiedwordtditbeeldslechts inbeperktemateverstoord
doorlocalemenselijkeingrepen.
- BijvergelijkingvandesoortenlijstenvanderelatiefgrotevakkenvanBijhouwer
(1926)uit 1923-1924 (1910-1950)en1977-1978krijgtmeneengeflatteerdbeeldvande
huidigesituatie,aangezienbijeendergelijkevergelijkingalleennaarvorenkomt
welke soortengeheelverdwenenzijn,terwijlnietduidelijkwordtdatvandeovergeblevensoortenhetaantalgroeiplaatsenenhetaantalexemplarenper groeiplaats
sterk isachteruitgegaan.
-HetverloopvandeveranderingenindeplantengroeivandeduinenbijBergenonder
invloedvandegrondwaterstandsdaling endesnelheidwaarmeedezeveranderingen zich
hebbenvoltrokkenkondenopbasisvandevergelijkingvandetweeveruiteengelegen
momentopnamennietwordenvastgesteld.Nauwkeurigonderzoekvandefloraendevegetatieineennetvanpermanentekwadratenwaarvandehoogte isingemeten,zoalsbij
hetonderzoek inhetKapenglopopSchiermonnikoogheeftplaatsgevonden,biedthiertoe
beteremogelijkheden.
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Samenvatting

Hetverdwijnenofsterkinecologischewaardeachteruitgaanvanvochtigeduinvalleien
doorgrondwateronttrekking en/ofinfiltratiemetoppervlaktewaterendebedreigingen
dievantoekomstigewaterwinnings-eninfiltratieprojectenuitgaan,vormdende
aanleidingtothetlandschapsecologischeonderzoekproject 'Nederlandseduinvalleien'.
Hetonderzoekwerdverrichtin1976-1979door zesmedewerkers.Debijhetonderzoek
betrokkendisciplineswarendefysischegeografie,dehydrologieendegeobotanie.
Hetonderzoekhadondermeertendoeleenbeeldtegevenvandehuidige gesteldheid
vanhetduingebied (inhetbijzonderdevalleien),voorwatbetreftdeaspecten
geomorfologie,hydrologie,floraenvegetatieinrelatietotdesituatieinhet
verleden.Dezepublikatieisvooreenbelangrijkdeelgebaseerdopmateriaaldatis
verzameldinhetkadervanhetDuinvalleienonderzoek.
Inhoofdstuk2wordtkortaangegevendathetgevarieerde abiotischmilieude
basisvormtvoordesoortenrijkdomendegevarieerdheidvandeplantengroeiinhet
duingebied.Ditwordtvoordemilieufactorenmoedermateriaal,klimaat,grondwateren
bodemnadertoegelichtaandehandvanliteratuurgegevens.Vervolgenswordtnader
ingegaanopderelatiegrondwater-plantengroei.Ditdeeliseveneens grotendeels
gebaseerdopliteratuurgegevens.Geïllustreerdwerddatplanteninhetduingebiedin
eenbodemzonetot55cmbovenhetfreatischvlakovereenbeduidend groterehoeveelheidwaterkunnenbeschikkendanineendaarbovengelegenbodemzone.Hieruitis
theoretischafgeleiddatineenduingebiedmeteennatuurlijk grondwaterregiem
(fluctuatievandegemiddeldejaarstandmaximaal0,7m)obligatefreatofytentot
circa1mbovendegemiddeldejaarstandkunnenvoorkomen.Deinvloedvanhetgrondwater strektzichdusuittotcirca1mbovendegemiddeldegrondwaterstand.Buiten
de invloedssfeervanhetgrondwaterkunnen zichalleensoortenhandhavendieviaeen
aanpassingsvormaandroogte zijnaangepast.Binnendeinvloedvanhetgrondwateris
hetgrondwaterregiem (naastdechemischesamenstellingvanhetgrondwater)inbelangrijkematebepalendvoordesoortensamenstellingvandevegetatieenvoorhetvegetatiepatroon.Erbestaanbinnendezeinvloedssfeervaak sterkecorrelatiestussenhet
voorkomenvanplantesoortenenvegetatietypenenerzijdsenhetgrondwaterregiem
anderzijds.Ditgeldtmetnamevoorgebiedenmeteennatuurlijkgrondwaterregiemen
eennatuurlijkegrondwaterkwaliteit.Aanhetslotvanhoofdstuk2wordtingegaanop
de invloedvanveranderingeninhetgrondwaterregiemopdeplantengroei.Deprocessen
dieeenrolspelenbijgrondwaterstandsdaling,grondwaterstandsstijgingenveranderingvanhetfluctuatietrajectzijnkortgeschetst.
Inhoofdstuk3wordtaandachtbesteedaandeflora-inventarisatieendevegetatiekarteringwelkeinhetkadervanhet'Duinvalleienonderzoek' zijnuitgevoerd.
Eerstwordteenalgemenebeschouwinggegevenoverfloristischeinventarisaties,
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waarnaeenoverzichtwordtgegevenvandeflora-inventarisatiesdietot 1980inhet
Nederlandseduingebied zijnuitgevoerd.Daarbij isvooralaandachtgeschonkenaan
deaardenhetdoelvandezeinventarisaties.Vervolgens isnader ingegaanopde
opzetvandeflora-inventarisatieinhetkadervanhet 'Duinvalleienonderzoek'.Met
behulpvanstreeplijstenwerdenruim400duinvalleienenanderevochtigeduinterreinengeïnventariseerd (fig.4 ) .Debegrenzingvandeinventarisatie-eenhedenwerd
opecologischebasisgekozen (veelaldegrensvallei-duinrug),ditomeengoede
interpretatievandelijsten (opzichofinvergelijkingmetandere lijsten)mogelijk
temaken (fig.6 ) .Dekarakterisering enkarteringvanvegetaties inhetalgemeen
envanduinvegetaties inhetbijzonderwordtuitgebreidbeschreven.Aandedoelstellingendieaandevegetatiekarteringwerdengesteld,konhetbesteworden
beantwoorddoordelegendavandevegetatiekaarten tebaserenopeenvandekaartschaalonafhankelijke 'Basisclassificatie'.Eenvandebelangrijkevoordelenvan
dezewerkwijzewasdathetverwaarlozenvankleine,nietkarteerbareelementen,
zoalsvegetatiesvanpaadjesengreppels,daarmeewerdvoorkomen.
De 'Basisclassificatie'werdvoor eenbelangrijkdeelgebaseerdopbestaande
vegetatieclassificatiesvolgensdemethodeBraun-Blanquet.Deze classificaties
hebben (mede)betrekkingophetNederlandseduingebied.Bijhetsamenstellenvan
vegetatie-eenheden opgrondvanbestaandeclassificatieshebbenecologischecriteria;
eenbelangrijkerolgespeeld.Daardoorbezittendevegetatietypeneenduidelijke
indicatiewaarde,metnametenaanzienvanhetgrondwaterregiem. Intotaal zijnin
de 'Basisclassificatie'36typen,11ondertypenen7overgangstypenonderscheiden.
Deze zijnondergebracht intienformaties (fig.7 ) .Detypen,ondertypenenovergangstypen zijnherkenbaar opbasisvansoortensamenstellingenstructuurvande
vegetatie.InBijlage 1zijntweeformatiesuitde 'Basisclassificatie' integraal
weergegeven.Aanheteindvanhoofdstuk 3wordt,naeenalgemenebeschouwingover
vegetatiekarteringen eneenkortebesprekingvanvegetatiekarteringenwelkevoor- !
heeninhetNederlandseduingebied zijnuitgevoerd,dekarteringsmethode ende
kaartlegendavande 16vegetatiekaarten (1:25000)besproken.Dezekaartenbestrijken
hetgeheleNederlandseduingebied (circa43000ha) (fig.9 ) .Tevenswordteen
toelichtinggegevenopdevegetatiekundige facetkaart (1:100000) (bijlage 6). De
vegetatiekundige facetkaartheeftvooraltendoeldeinformatieopdevegetatiekaarten (1:25000)ineenoverzichtelijkerenvereenvoudigdevormweertegeven.
Inhoofdstuk4wordtaandachtbesteed aandeveranderingendiedeplantengroei
vanhetNederlandse duingebiedheeftondergaan,metnamesinds 1850.Ineenalgemeen
overzichtwordendieveranderingenaangegeven.DaaruitkomtnaarvorendatintweederdedeelvanhetNederlandseduingebieddeduinvalleimilieus zijnaangetast,
waarbijdeplantengroeiofwel geheel isverdwenen,ofwelheeft ingeboetaansoortenrijkdomengevarieerdheid. Indehelftvanditaangetastegebied (eenderdedeelvan
hetNederlandseduingebied)isdehoofdoorzaakvandeverarmingderplantengroei
grondwaterstandsdaling.Vandaardatdeeffectenvangrondwaterstandsdaling nader
zijnbestudeerd.Opbasisvanliteratuurgegevenskanslechtseenalgemene indruk
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verkregenwordenvandesamenhangtussenlangdurige (c.q.blijvende)dalingenvan
degrondwaterstand enveranderingen indeplantengroei.Teneindehetbeeldvande
aard endeomvangvandeveranderingenindeplantengroeionderinvloedvanlangdurige (c.q.blijvende)grondwaterstandsdalingen inhetduingebiednadertedetaillerenentekwantificeren,isonderzoekverricht inhetduingebiedbij Bergen
(Noord-Holland). Inditgebied isdegrondwaterstand sederthetbeginvandezeeeuw
aanzienlijkgedaald.Dedalingvarieertvancirca0,5m inhet zuidwestenvanhet
gebiedtotruim 1,5m inhetnoordoosten.Voorafgaandeaande grondwaterstandsdaling
werddeplantengroeivanhetcirca 1200hagrotegebieduitvoerig ensystematisch
beschrevendoorBijhouwer (1926).Bijhouwerverdeelde zijnstudiegebied inzeven
vakken.Pervakheefthijdevoorkomendevegetatietypenbesproken,waarbij ter
illustratiediverseinventarisatielijstjes envegetatieopnamendieopdattype
betrekkinghebben,zijnweergegeven.TevensheeftBijhouwerdeverbreidingvan34
plantesoortenopplantenkaartjesweergegeven (hieronderbevindenzichslechts6
freatofyten). In1977-1978werdhetonderzoekvanBijhouwer inhetkadervanhet
Duinvalleienonderzoek,voor zovermogelijk,herhaald.Pervakwerdnagegaanin
hoeverredevegetatietypenvanBijhouwernogkondenwordenteruggevonden.Tevens
werdenfloralijstenvandeverschillendevakkenopgesteld,terwijlvanvierfreatofytennieuweplantenkaartjesmetdehuidigeverbreidingvandesoortenwerden
vervaardigd.Uithetonderzoekbleekeenaanzienlijkeverarmingvandeplantengroei
vandevalleieninhetgebied.Devegetatietypendiegebondenzijnaanvochtige
omstandighedenwarensterkinoppervlakte achteruitgegaan,terwijldevegetatietypendieaannatteomstandigheden zijngebondenvrijwel geheelverdwenenwaren
(tabel 1). Vanhetaantal soortenfreatofytendatinBijhouwer (1926)wordtvermeld
blijktgemiddeld 30 %tezijnverdwenen,vanhetaantal soorten 'waardevolle'
freatofyten (onderstreeptesoorteninLondo,1975b)gemiddeld 52 %.Vanhettotaal
aantal soortenwaargenomenindeperiode 1910-1950verdween56 %,vanhetaantal
'waardevolle'soortenuitdieperiode zelfs 75 %.Uitdevakkeninhetkalkarme,
sterkverdroogde,noordelijkdeelvanhetgebiedverdwenenbeduidendmeer soorten
danuitdevakkeninhetkalkrijkere,minderverdroogde,zuidelijke deel (fig.18).
Tijdenshetonderzoeknaardeeffectenvandedalingvandegrondwaterstand in
hetduingebiedbijBergenwerdeensoortgelijkonderzoekverricht inhetKapenglop
indeduinenvanSchiermonnikoog (Engelmoer&Hendriksma, 1979),waarbijvegetatiekundigeenfloristischegegevensuit 1965en1977metelkaarwerdenvergeleken.De
relatiefgeringegrondwaterstandsdaling inhetKapenglopleiddetotrelatiefsterke
effecten,metnameophumusrijkeplaatsenwaaronderandereeensterkeuitbreiding
werdgeconstateerdvansoortendiepositiefreagerenopeensnellemineralisatie
vanorganischmateriaal.Grondwaterstandsdaling leiddebijdiversesoortentoteen
neerwaartseverschuivingvanhethoogtetrajectwaarbinnen zijvoorkwamen.Bij
soortendiegeenneerwaartseverschuivingvanhethoogtetrajectvertonen,valt
veelaleenverminderdeverbreidingbinnenhetstudiegebied teconstateren.
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Summary

IntheNetherlands,duneslackshavebeendisappearingordeterioratingbyextractionofgroundwaterandinfiltrationofsurfacewaterformainssupplyofwater.
TheresearchprojectontheDutchdunebelt ('NederlandseDuinvalleien')wassetup
becauseofthethreatofnewschemesforextractionandinfiltrationandincluded6
scientificandtechnical staffwhoworked from 1976to1979onthegeography,
hydrologyandthevegetationinrelationtotheenvironment (geobotany).
Chapter2indicatestherichnessandvariationofvegetationwiththegreat
variationintheabioticconditionsofthesand-dunes.Theenvironmentalfactorsof'
parentmaterial,climate,groundwaterandsoilareillustratedwithdatafromthe
literature.Therelationofgroundwatertovegetationisdiscussed inmoredetail,
alsomainly fromtheliterature.InDutchdunesoils,plantswithin55cmofthewatertablehaveasignificantly greatersupplyofwaterthanplants furtherfromthe
watertable.SoinDutchsand-duneswithnaturalfluctuationsofgroundwater (maximum)
annual fluctuation0,7m ) , obligatoryphreatophyteswilloccurasmuchasabout 1m
abovethemeanwatertable.Above this,onlyplantsadaptedtodroughtcansurvive.
Typesofadaptationarediscussed.Withinthezoneinfluencedbygroundwater,the
balanceandchemicalcompositionofgroundwaterdetermine speciescompositionand
patternofvegetation.Withinthezoneinfluencedbygroundwater,therearestrong
correlationsbetweenpresenceofplantspeciesandvegetationtypesontheonehand
andwaterbalanceontheotherhand,especially inareaswithnatural fluctuations
andnaturalchemicalcompositionofgroundwater.Processesresulting fromafallin
meanwatertableandfromchanges inmagnitudeoffluctuationsarebrieflydescribed.
Chapter3dealswiththefieldsurveyofthefloraandthevegetationmapping
oftheDutchcoastal sand-dunesduringtheproject 'NederlandseDuinvalleien'.A
generalviewisgivenofthetechniquesoffloristicsurveyandofsurveys inthe
Dutchcoastaldunebeltupto1980,especially theirnatureandpurpose.Inour
survey,check-listswerecompletedforover400duneslacks (Fig.4 ) .Thelimitsof
thesurveyareaswerechosenonanecologicalbasis (usuallytheborderbetween
duneridgeandduneslack)toallowgood interpretationofthelists (ontheirown
orincombinationwithotherlists,Fig. 6 ) .
Thecharacterizationandmappingofvegetational communitiesanddunevegetations
inparticularisdescribedcomprehensively.Theaimsoftheprojectwerebest
fulfilledbybasingmapkeysonascale-independentbaseclassification ('Basisclassificatie').Amainadvantage isthatittakesaccountofelementstoosmallto
bemapped,forinstancevegetationoffootpathsandditches.Thebaseclassifica104

tionwasbasedlargelyonexistingclassificationsbytheBraun-Blanquetmethod,
whichcovertheDutchcoastaldunes.Ecologicalcriteriaplayed amajorrolein
compiling thevegetationunits fromexistingvegetationclassifications.Bydoing
sothevegetationunitsare indicative,especiallyofwaterbalance inthesoil.In
total,36types,11subtypesand 7transitiontypesaredistinguished.Theseare
classed intotenvegetational formations (Fig.7).Thetypes,subtypes andtransitiontypescanberecognizedbythecompositionandstructureofthevegetation.
Appendix 1reproduces twoformationsofthebaseclassification ('Basisclassificatie')
inentirety.
A generalreviewisgivenofvegetationalmapsoftheDutchdunebeltbefore
1976. Therepresentationofvegetationunits inthevegetationmaps (1:25000)is
explained.Themapscover thedunebeltalong thewholeDutchcoast (about430km) .
Themapofthevegetative component ofthe landscape (Appendix6: 'Vegetatiekundige
Facetkaart',scale 1:100 000)isdiscussed. Itsmainpurposewas togiveasurveyableandsimplifiedviewofthe informationinthevegetationmaps (1:25000).
Chapter 4dealswithchanges inthevegetationoftheDutchcoastaldunes
since 1850.Intwothirdsofthearea,dune slackshavedeteriorated ordisappeared.
Insuchareas,thevegetationhasdisappeared orhaslostitsrichnessandvariation.
Inhalfofthedeteriorated area (athirdofthedune area),themaincauseof
impoverishment ofvegetationwasafall inwatertable.
Theeffectsofafallingwatertablewerestudiedmoreclosely.The literature
gaveonlyageneral impressionoftheeffectsofafallinwatertable lasting
severalyearsormore.Tolearnmoreofthenatureandextentoftheeffectsofa
fall inwatertable onvegetation,adune areawasstudiednearBergen (NorthHolland). Inthatarea,thewatertablehasfallenconsiderably,byabout0,5m in
thesouth-west toagood 1,5m inthenorth-east.Beforethefall inwatertable,
2
thevegetationofthearea (about 12km)wasdescribed fullyand systematically
(Bijhouwer, 1926). Inthatstudytheareawasdivided intosevenareasandthe
vegetationtypesofeachweredescribed.Eachvegetationtypewas illustratedby
severallistsandtablesofspecies.That study includeddistributionmapsof34
plantspecies (only6ofthemphreatophytes). Itwasrepeatedasfaraspossible in
1977-1978.Ineachareatheoccurenceofthevegetationtypeswastraced.The
speciesofeachareawere listedandnewdistributionmapsoffourphreatophytes
weremade.Thevegetationoftheduneslackswasconsiderably impoverished.Vegetationtypesassociatedwithmoistplaceshaddecreased strongly andthoseofwet
placeshadalmostdisappeared (Table 1).Comparedtotheperiod 1923-1924,themean
numberofphreatophytes inthesevenareashadfallenby 30°s,thenumber of 'noteworthy'speciesfellby 52% (noteworthy species:theunderlined species inLondo,
1975b). Comparedtovarious studies intheperiod 1910-1951 (includingBijhouwer,
1926)thedeclinewas 56and 751,respectively. Fromareas inthenorththatwere
poor inlimeandhadsuffered astrongfall inwatertable,significantlymore species
disappeared thenfromthelime-richersouthernareaswherethewatertable fell less
(Fig.18).
105

Inasimilarsurvey inaduneslackonSchiermonnikoog (Frisian Islands)
(Engelmoer&Hendriksma, 1979), informationwasgatheredabout floraandvegetation;
of 1965and 1977.Thefall inwatertablebroughtaboutlargeeffects,considering
itssmalness (<0,5m ) , especially inplacesrichinhumus,where therewas a
marked increase inspecies indicativeofbreakdownoforganicmatter.Thefallin
watertablehadcausedseveral speciesofphreatophytes toshiftdownhill indistribution.Species thatdidnotshiftdownhillhadparticularlydecreased indistribution.

106

Bijlagen

BIJLAGE 1.BASISCLASSIFICATIE (fragment)
(Indezebijlageiseen,enigszinsbijgewerkt,fragmentuitde'Basisclassificatie'
weergegeven.Devolledige 'Basisclassificatie'isopgenomeninBakkeretal. (1979a).
Hethierweergegeven fragmentbevatdevegetatietypenwelkebehorentottweeformatiesdieinvochtigeduinvalleieneenbelangrijkerolspelen,tewetenFormatie2:
DwergbiezenvegetatiesenFormatie3:Vegetatiesmetkruipwilg,kleine zeggen,russen
enbiezen).Eenvolledigoverzichtvandevegetatietypenuitde'Basisclassificatie'
isopgenomeninfig.7,blz.52).
Formaties
1.Stuifduinvegetaties : openpioniervegetatiesvanstuivenddroogduin
2.Dwergbiezenvegetaties: pioniervegetatieseninslagvegetatiesvanvochtigebodem.
3.Vegetatiesmetkruipwilg,kleine zeggen,russenenbiezen:vegetatiesvanvenen
enmoerassenwaarinbovengenoemde taxadominerenengrasseneenrelatiefgeringebedekkinghebben.
4.Rietlanden
: Vegetaties gedomineerddoorhoogopschietende grassen
(metnameriet), zeggenenbiezen.
5.Duingraslandenenruigtkruidenvegetaties:Vegetatiesgedomineerddoorlagegrassenen/ofruigtkruiden.Vegetaties gedomineerd doorlaagblijvendeheesters (<0,5m) zoalsSalixrepens,Rubus
caesiusenRosapimpinellifolia,zijnooktotdezeformatiegerekend.
6.Duinheiden
: Vegetatieswaarinheidesoortendomineren.Wanneerpijpestrootjeineenheideveldplaatselijkdomineert,wordt
debetreffendevegetatieooktotdeheide gerekend.
7.Doornstruwelen

: Vegetatiesmeteenminofmeer geslotenstruiklaag,bestaandeuitmeerdan0,5mhogedoornigeheesters.

8.Moerasstruwelen

: Vegetatiesmeteenminofmeergesloten,meerdan1mhoge
struiklaag.Inhetalgemeeneendominantievanwilgen.
Isdevegetatiehogerdan5mdanwordtdezegerekendtot
debossen.

9.Loofbossenen10.Naaldbossen:Vegetatiesmeteenminofmeergeslotenboomlaag
(kroonsluiting>60I).-Minimalehoogte5m.
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De

vegetatietypen

B- debesprekingvandevegetatietypenkomensteedsdevolgendepuntenaandeorde!
1. Vegetatiekenmerken
a) Soortensamenstelling (deonderstreepte soortenvormentesamendevoorhet
betreffendevegetatietypekenmerkendesoortencombinatie).
b) Corresponderendevegetatie-eenhedenuitbestaandeclassificaties
W=Westhoff&DenHeld (1969)
D=Doing (1974).
2.

Synecologie
a)

Grondwaterregiem

b) Bodem:-kalkgehalte,voedseIrijkdom
-profielontwikkeling,humusgehalte
3. Beheer,directemenselijkebeïnvloeding
4. Vóórkomen
a) Algemene standplaatsbeschrijving
b) Ruimtelijkeverbreiding,vermoedelijkeveranderinginruimtelijkeverbreidingsinds1850(degehanteerdeplaatsaanduidingisweergegeveninfig.21)
5. Wijzevankarteren (incidenteel)
Formatie 2:

Dwergbiezenvegetati.es

Jbtypemetbitterling
Samolus valerandi, Sagina nodosa, Centaurium littorale,
Gentianella amarella, Blaakstonia perfoliata,
Centaurium pulohellum,. Littorella
uni flora,
Junous artioulatus,
Carex serotina, Glaux maritima, Eleoeharis
quinqueflora,
Potentilla anserina, Odontites verna, Leontodon taraxaooides , Linvm oatharticum, Junous alpino-artioulatus,
Junous gerardii, Parnassia
palustris,
Agrostis stolonifera,
Gnaphilium luteo-album, Anagallis tenella,
Eóhinodorus ranunouloides, Equisetum variegatum.
b) W:6Aa2 Samolo-Littorelletum
(zieookSchoof-v.Pelt,1973).

1. a)

10Aa3 Centaurio-Saginetum moniliformis (zieookFreijsen,1967;
During, 1973).
27Ba4 Parnassio-Junoetum
atrioapilli.
D:tendeleovereenkomendmetdevegetatievanecosysteemtypenr.3:
vochtigdwergbiezentapijtmetJunous
bufonius.
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Figuur 21.Oriëntatiekaart 'Basisclassificatie'.
Schiermonnikoog
Ameland
Terschelling^ pTOSSS^0

Vlieland^*

Waddendistrict

• Kslkrijke vastelandsduinen.

Duindistrict

Voorne \
Goeroe,
Schouwen (

Zeeuwse en Zuidholland!
* eilanden of Deltagebied

Zeeuws-Vlaanderen

Figure 21.Generalmapofduneareas.

2. a) vochtigtotzeernat,vrijsterkenatuurlijke fluctuaties
b) kalkhoudendtotkalkrijk,voedselarm.
Zeerlaaghumusgehalte.Bodemsomsverdicht.
3. Geendirectebeïnvloeding,betreden,beweiden
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4. a) Recentafgesnoerdestrandvlaktes.Oeversvannatuurlijkeofgegravenduinmeren.Recenttotnabijhetgrondwateruitgestoven,uitgegraven,afgeplag^e
ofanderszinsdoordemensverlaagde (delenvan)valleien.Paadjesenkarrtesporen.
b) Deltagebied: Plaatselijkvoorkomend. Sterkachteruitgegaanmetnameop
WalcherenenSchouwen.
Kalkrijke vastelandsduinen:
Plaatselijkvoorkomend. Zeersterk achteruitgegaan inhetgehele gebied.
Kalkarme vastelandsduinen:
Plaatselijkvoorkomend. Enige achteruitgang.
Waddeneilanden:
Vrij algemeen,metnameinjongenietvolledig ontkalkteduingebieden.Enige achteruitgang.
Belangrijkste oorzakenachteruitgang:o.a.grondwaterstandsdaling, infiltratie,verminderdenieuwvormingvansecundairevalleiendoorvastleggen
vandeduinen,stopzettenbeweiding (zieookDuring, 1973).
5. VaakopgenomenincomplexenU ofV v .
p

K

Jd typemet draadgentiaan

a)

b)

Junaus bulbosus, Radiola linoides, Cicendia filifovmis,
Junaus mutabilis,
Junaus aapitatus, Scivpus setaceus, Centunoulus minimus, Littorella
uniflova, Eleocharis multioaulis,
Pilularia glóbulifeva,
Gnaphalium uliginosum, Peplis portula, Echinodorus ranunculoides, Veronica
sautellata,
Oxyooocus macrocarpus, Ranunculus flammula, Carex serotina,
Potentilla
erecta, Carex trinervis,
Montia fontana.
W: 6 Aa 1
Eleooharitetum multioaulis
(zie ook Schoof-v. P e l t , 1973).
6 Aa 5
Ranunculo-Junaetum bulbosi ( " "
"
"
" ).
6 Aa 6
Pilularietum glóbuliferae
(" "
"
"
" ).
10 Aa 1
Ciaendietum filiformis
("
" During, 1973).
D: a l s Jb

a) AlsJb.
bJ

Kalkarme,voedselarme bodem
AlsJb.

Geendirectebeïnvloeding,betreden,beweiden.
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4. a) Oeversen/ofbodemsvannatuurlijkeofgegravenduinmeren.Recenttot
nabijhetgrondwateruitgestoven,uitgegraven,afgeplagdofanderszins
doordemensverlaagde (delenvan)valleienenbinnenduinterreinen.
(Heide)paadjesenkarresporen.
b) Deltagebied

:Plaatselijkvoorkomend (metnameopSchouwenenGoeree).
Achteruitgegaan.

Kalkrijkevastelandsduinen:Ontbrekend,kwamvroegervermoedelijkplaatselijkvoorinontkalkte binnenduinterreinen.
Kalkarmevastelandsduinen:Plaatselijkvoorkomend.Plaatselijk sterk
achteruitgegaan,metnamegebiedSchoorlentennoorden
vanCallantsoog.
Waddeneilanden :Regelmatigvoorkomend.Vrij sterkachteruitgegaan.
Belangrijke oorzakenachteruitgang: Grondwaterstandsdaling. Eutrofiëring
duinmeren.Stopzettingbeweiding.Verminderde nieuwvorming
secundairevalleiendoorvastleggingvandeduinen(zie
ookDuring, 1973).

5.
Jltypemetslijkgroen
Rorippa islandioa, Bidens oernuus, Bidens tripartitus,
Ranunculus soeleratus_, Chenopodium rubrum, Limosella aquatica, Veronioa oatenata, Veronica
beooa-bunga, Rumexmaritimus, Polygonum mite, Polygonum amphibium, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium,
Polygonum minus, Senecio congestus,
Junaus bufonius, Eleocharis palustris,
Agrostis stolonifera,
Poa annua,
Lyoopus europaeus.
b) W:11Aa Bidention

1. a)

11Ab Chenopodion
fluviatile
19Aa
Glyceria-Sparganion
D:AlsJb
2. a) Nattotzeernatmetveelalonnatuurlijk grotefluctuaties.
b) 1.kalkarmetotkalkrijke,voedselrijkemilieus.Vaakdikke laagwieren
enalgenopdebodem.
3. 4. a) Oeversvaninfiltratiebekkens,kwelplassen,geëutrofieerde recreatieplassenetc.
b) Algemeenininfiltratiegebieden. Daarbuitenplaatselijk voorkomend.
Vooruitgegaan.
5. VaakopgenomenincomplexenV,,X,enT...
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Formatie 3: Vegetaties

met kruipwilg,

kleine zeggen, russen en biezen

krtypemetduinriet
1. a)

Calamagrostis epigejos,

Salix repens, Ophioglossum vulgatum, Carex

triner-

vis, Schoenus nigricans, Carex hartmannii, Fragaria vesca, Crataegus monogyna, Carex flacca, Carex panicea, Monotropa hypopithys, Asparagus
officinalis.
b) W:27Ba6 Ophioglosso-Calamagrostietum
epigeji
30Bb 2
Pyrolo-Salicetum

D:Tendeleovereenkomendmetdevegetatievanecosysteemtypenr. 13:
Ruigtemet Calamagrostis epigejos en Elytrigia-soovten
Dwergstruweelmet Empetrum nigrum en Salix arenaria.

ennr.20:

2 . a) (weinig)vochtig totdroog.Gemiddeldegrondwaterstandveelalrecentgedaald
'b) Kalkhoudendtot (oppervlakkig)ontkalkt.Relatiefvoedselrijk tengevolge
vanmineralisatie.
Humusgehaltevandebodeminhetalgemeenlaag,maardehumuskantotop
groterediepteaanwezig zijn.VaakdikkeAoaanwezigbestaandeuitruwe
humus.
3. Inhetalgemeengeendirectemenselijkebeïnvloeding.
4. a) Lagedelenvan (weinig)vochtigeofdroge (verdroogde)valleienenhogere
delenvannattevalleien,laaggelegenbinnenduinterreinen,
b) Vrijalgemeeninhetheleduingebied. Indekalkrijkevastelandsduinen
achteruitgegaandoorgrondwaterstandsdalingengrondwaterstandsstijging
tengevolgevaninfiltratie.

Ondertype:
kdtypemetduinrietenduindoorn
1. a) Alskrmet Hippophaë rhamnoides dominant.
1.b)t/m5:Alskr.
Overgangstype:
kktypemetkalejonker
1. a) Soortenuitkr(zieboven)enGr(o.a. Cirsium palustre,
Ranunculus repens, Holcus lanatus, Agrostis
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Ranunculus

tenuis,

Trifolium

acris,
repens).

b)

Fragmentenvandevegetatie-eenheden genoemdonderkrenGr.

2. a) Alskr.
b) Kalkarmtotkalkhoudend,voedselarmtotmatigvoedselrijk.
Humeuzeofvenigebovenlaagopzand.
3. Vaakgeendirectemenselijkebeïnvloeding,somsbeweiding.
4. a) Alskr.
b) AlgemeeninhetheleduingebiedmetuitzonderingvandekalkrijkevastelandsduinentussenMonsterenIJmuiden,waardittypedoorgrondwaterstandsdalingeninfiltratieisachteruitgegaan.
5. Kptypemetparnassia
1. a)

Junous alpino-articulatus,

Schoenus nigricans,

Parnassia

palustris,

Epipaatis palustris,
Equisetum variegatum, Ovohis inaarnata,
Liparis
loeselii, Pedioularis palustris,
Anagallis tenella, Herminium monorchis,
Carex trinervis,
Epilobium palustre, Linum oathartioum, Mentha aquatiaa,
Gentianella amarella, Hydroaotyle vulgaris, Junous articulatus,
Junous
avatious, Carex flacoa, Carex panioea, Gymnadenia oonopsea.
b) W:27Ba5 Junoo baltioi-Sohoenetum
nigrioantis.
D:overeenkomendmetdevegetatievanecosysteemtypenr.16:
kalkmoerasmet Carex flava en Sohoenus

nigricans.

2. a) Natmetvrijsterkenatuurlijkefluctuaties,
b) Kalkrijktotkalkhoudend,voedselarm.
Injongestadiahumusarm,bijtoenemendeouderdomhumusaanrijking.
3. Geendirectemenselijkebeïnvloeding.
4. a) Afgesnoerdestrandvlaktes.Totnabijhetgrondwateruitgestoven,uitgegravenafgeplagdeofanderszinsdoordemensverlaagdedelenvanvalleienen
binnenduinterreinen.
b) Deltagebied: plaatselijkvoorkomend (metnameVoorne)
SterkachteruitgegaanmetnameopWalcherenenSchouwen.
Kalkrijkevastelandsduinen: Sporadisch.Zeersterkachteruitgegaaninhet
gehelegebied.
Kalkarmevastelandsduinen:Plaatselijkvoorkomend.Vrij sterkachteruitgegaan.
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Waddeneilanden:Vrijalgemeeninjonge,nietvolledigontkalkteduingebie-i
den.Enigeachteruitgang.
Belangrijksteoorzakenachteruitgang:Grondwaterstandsdaling infiltratie,J
overstuiving,verminderdenieuwvormingvansecundaireval-j
leiendoorvastleggenderduinen.
5. VaakopgenomenincomplexUp.
Overgangstypen:
K, typemetkalejonker
1. a) SoortenuitK (zieboven),GrenGk.Waardevolle soorten13uitK ontbreken
meestal. Hydrocotyle vulgaris,

Potentilla

anserina en Salix reyens domine-

renveelal,

b) Fragmentenvandevegetatie-eenhedengenoemdonderK,GrenGk.
2. a) Vochtigtotnat,waarschijnlijkmindersterkefluctuatiesalsK.
b) Kalkarmtotkalkhoudend,voedselarmtotmatigvoedselrijk.
Humeuzeofvenigebovenlaagopzand.
3. Vaakgeendirectemenselijkebeïnvloeding,somsbeweiding.
4. a) Afgesnoerdestrandvlaktes.Totnabijgrondwateruitgestovenofuitgegraven
valleien,laaggelegenbinnenduinterreinen.
b) Deltagebied:vrijalgemeen,metnameopSchouwenenGoeree.
Achteruitgegaan.
Kalkrijkevastelandsduinen:sporadisch,sterkachteruitgegaan.
Kalkarmevastelandsduinen:plaatselijkalgemeen,metnametussenDenHelder
enPetten.Plaatselijkachteruitgegaan.
Waddeneilanden:algemeen.Enigeachteruitgang.
Belangrijksteoorzaakachteruitgang: grondwaterstandsdaling.
5. VaakopgenomenincomplexV,,V,F,,F.
K typemetorchideeën
1. a) AlsK,,maarmetbijzonderesoortenuitK (zieboven)enmetnameG
(o.a. Orchis majalis,
sea3 Cavex

Orchis morio, Platanthera bifolia,

Gymnadenia conop-

pulicaris).

b) Fragmentenvandevegetatie-eenhedengenoemdonderK enG.
13.DeonderstreeptesoortenuitdeNederlandse lijstvanhydro-,freato-enafreatof"ten (Londo, 1975b).
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2.

a) AlsK k .
b) AlsK k .

3. Maaienofbeweiden,scansookgeendirectemenselijkebeïnvloeding.
4. a) AlsK k .
b) Deltagebied

:plaatselijkvoorkomend,metnameSchouwen,Goeree,

Voorne.Sterkachteruitgegaan.
Kalkrijkevastelandsduinen: ontbrekend.Oorspronkelijk waarschijnlijk
vrijalgemeen.
Kalkarmevastelandsduinen:plaatselijkvoorkomend,metname tussenPetten
enCallantsoog. Sterk achteruitgegaan.
Waddeneilanden: plaatselijkvoorkomend.Achteruitgegaan.
Belangrijke oorzakenachteruitgang: grondwaterstandsdaling, verstoring
grondwaterregiera,verminderdebeweiding,verminderd
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