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VEGETATIEKARTERING NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT (NHD)
door: B. Kruijsen
F.W. van der Vegte (afd. Terreinen-onderzoek PWN)
Inleiding:
De duinen worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid in de begroeiing.
Deze variatie wordt grotendeels bepaald door natuurliike oorzaken. Op korte
afstand verschillen de groeiomstandigheden sterk van elkaar. Doing beschouwt de
duinen dan ook als het 'meest gecompliceerde landschap van Nederland' (6).
Tot de belangrijkste faktoren die verantwoordelijk zijn voor de variatie in
milieu-omstandigheden behoren:
-het moedermateriaal: kalkrijk of kalkarm duinzand en de overgangszone daartussen;
-het reliëf: verschillen in hoogte, helling en expositie;
-het grondwater: mede onder invloed van het reliëf ontstaan verschillen in
natte, vochtige en droge bodems;
- de bodemvorming: afhankelijk van de ouderdom van het zand, de waterhuishouding en de begroeiing vindt in meerdere of mindere mate bodemvorming plaats:
-de wind: landinwaarts gaande neemt de invloed van de wind af en worden minder hoge eisen gesteld aan de aanpassingen van de planten; loef- en lijzijde
van de duinen verschillen in begroeiing;
- de zon: verschillen in instraling (noord-zuidhelling) leiden tot duideliik
verschillende vegetatietypen;
- de begrazing door konijnen: de ontwikkeling en samenstelling van de vegetatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de begrazingsdruk;
- menselijke invloeden: beweiding, land- en tuinbouw, bebossing, waterwinning,
recreatie, afgravingen, beheersmaatregelen.
Door hun grote mate van natuurlijkheid waren en Z1Jn de duinen erg in trek:
als boeiend recreatiegebied en als onderzoeksgebied bij uitnemendheid.
Lange tiid beperkte het onderzoek zich tot zuiver wetenschappelijke vraagstellingen. Pas sinds de zestiger jaren is er sprake van wetenschappeliik onderzoek gericht op de instandhouding van · de duinen d.w.z. beheersgericht onderzoek. Een samenvatting van de in het NHD verrichte onderzoeken wordt gegeven
in het TTBON-rapport van 1964 (6), terwijl voor een overzicht van de sindsdien
verrichte onderzoekingen verwezen wordt naar Nieuwsbrief nr. 1 en nr. 3 van
het NHD en de provinciale landgoederen.
Alhoewel de vegetatiekundige samenstelling en waarde van het nederlandse duingebied op verschillende manieren beschreven is (l, 2, 3, 6, 7), ontbreekt voor
de meeste duingebieden de mageliikheid om een direct verband te leggen met
bijv. de beheerspraktijk. Hiervoor is het noodzakelijk de verschillende vegetatietypen te beschrijven en vervolgens te karteren, d.w.z. nauwkeurig op een
kaart aangeven waar welk type voorkomt.
De vroegste kartering in het gebied van het NHD werd uitgevoerd door Bijhouwer
(4). In 1926 verscheen zijn proefschrift "Geobotanische studie van de Berger
duinen". Het betreft hier de kartering vau de groeiplaatsen van een beperkt
aantal plantesoorten. Er is dus geen sprake van een vegetatiekartering.
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-3Tot dusverre hebben twee soorten vegetatiekarteringen plaatsgevonden
duinreservaat (zie tabel).

~n

het

Tabel: overzicht vegetatiekarteringen 1.n het Noordhollands Duinreservaat.
karteringsjaar

1961

-

1962

1977
1977-1978
1980-1981
1981

gebied

oppervlakte

Noordhollands Duinreservaat
4800 ha
Reggers-Sandervlak
40 ha
Noordhollands Duinreservaat
4800 ha
Binnenduingraslanden
220 ha
Transekt t.h.v. EgmondBinnen
250 ha

kartering;sschaal

literatuur

1:25.000
1 : 1.250

7
12

1:25.000
1: 2.500

2
8

1 : 2.500

11

Er z~Jn blijkens dit overzicht twee regionale karteringen uitgevoerd
(1:25.000) die het gehele duinreservaat beslaan. Daarnaast zijn er enkele
lokale, meer verfijnde karteringen uitgevoerd van beperkte omvang. Al deze
karteringen hadden hun eigen specifieke doelstelling en de uitkomsten hebben
mede geleid tot het huidige beheersbeleid.
Een gedetailleerde kartering van het gehele NHD ontbreekt nog, maar is wel
zeer gewenst. Door de grote variatie in milieu-omstandigheden en menseliike
invloed zijn de beheerseenheden vaak klein van omvang (kleinere bosopstanden,
verlaten cultuurgronden, zuidhellingen, etc.). De karteringen op een schaal
van 1:25.000 bieden weinig houvast bij het beheer van deze eenheden.
Een gedetailleerde kartering op een schaal van 1:5.000 lijkt vooralsnog het
best aan te sluiten bij het huidige beheerswerk.
/
In het voorjaar van 1982 is gestart met de uitvoering van dit ongeveer 20
manjaren kostende karwei. Het proiec t zal in 1985 afgerond moeten zijn.
Doelstellingen
1. Het onderscheiden en beschrijven van vegetatiekundige eenheden m.b.v. vegetatie-opnames; het opstellen van een vegetatie-typologie.
2. Het vervaardigen van een vegetatiekaart gebaseerd op de opgestelde typologie en op structuurkenmerken van de vegetatie-eenheden.
3. Het bestuderen van verbanden tussen vegetatie en fauna, bodem, grondwater
en beheer.
4. Het bestuderen van veranderingen in de begroeiing als gevolg van natuurlijke processen of als gevolg van menselijk ingrijpen.
5. Het vervaardigen van afgeleide kaarten op basis van bovengenoemde onderzoeken ten behoeve van het opstellen van beheersplannen voor delen van het
duingebied.
6. Het doen van vergelijkend onderzoek op basis van soortgelijke gegevens van
andere duingebieden.
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-4Methode van onderzoek.
Het onderzoek valt in drie, duidelijk van elkaar te scheiden,
a. de voorbereidende fase
b. de veldwerkfase
c. de uitwerkfase.

fasen ui t een:

a. De voorbereidende fase
In de voorbereidende fase wordt met behulp van luchtfoto's een voorlopig e
vegetatiekaart gemaakt . Van het gehele NHD zijn in iuli 1980 infrarood
luchtfoto's (false colour- dia's) gemaakt. De foto's zijn gemaakt op een
schaal van 1:5000, d.w.z. 20 cm op de foto komt overeen met 1 km in het
veld. Elke dia is ca. 22 x 22 cm en beslaat dus ruim 1 x 1 km van het
terrein.
Van elk terreingedeelte is een paar stereoscopische luchtfoto's beschik baar . Dit maakt het mogelijk om met behulp van speciale optische vergra tingsapparatuur (een stereoscoop) de fotoparen in stereo te bekijken, waardoor een driedimensionaal beeld wordt verkregen . Deze mogelijkheid om d i epte te zien, in combinatie met het grote oplossende vermogen van de di a' s,
dat wordt verkregen door de infrarood-techniek, bieden degene die de luchtfoto's bestudeert een bijzonder krachtig hulpmiddel bij het analyseren van
vegetaties.
Op de foto's ZlJn zichtbaar:
- Structuur: soms kan hieraan zelfs de plantensoort worden herkend, bijv.
een duindoorstruweel lijkt op de ~ uchtfoto op een veld met bloemkolen.
- Textuur: hiermee wordt de mate van korreligheid bedoeld. Zo zien vegetaties van kruiden met brede bladen (biiv. dauwbraam) er op de foto grofkorreliger uit dan grazige vegetaties.
-Kleur: vegetaties kunnen verschillen in roodtint (infrarood foto's!) te
zien geven: een vlierstruweel is feller rood dan een duindoornstruweel:
mosvegetaties vallen op door de blauwgrijze tinten; Oostenrijkse en Corsicaanse dennen zijn zeer donkerrood gekleurd.
Het herkennen en onderscheiden van de verschillen en overeenkomsten in de
vegetatie op de luchtfoto's is niet eenvoudig en vereist een speciale opleiding.
De luchtfoto-interpretatie levert een eerste overzicht op van de in het
duinterrein voorkomende vegetaties waarbij met name het aangeven van grenzen tussen de verschillende vegetaties van groot belang is voor het latere
veldwerk. Met behulp van de luchtfoto's wordt een kaart gemaakt, waarop alle terreindelen, die op de luchtfoto eenzelfde beeld geven wat betreft
structuur, textuur en kleur, m.b.t. de vegatie worden ingetekend. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in fig. 1. Er ontstaat op deze manier een soort
lappendeken van vegetatievlakjes. Om aan te geven, wat een vlakje voorstelt
(een grasland, duindoorstruweel, mosvlakte, bos enz.), wordt deze van een
bepaalde code voorzien. Zie ook tekst bii fig. lC.
Bet resultaat van deze voorbereiding is per luchtfotopaar één kaart, waarop
de verspreiding aangetekend is van min of meer overeenkomstige begroeiingstypen voorzien van een code. Deze kaart wordt verder aangeduid met
veldkaart.
b. De veldwerkfase
De kartering van de vegetaties in het veld verloopt als volgt. Er wordt per
luchtfoto gekarteerd. Per foto wordt, alvorens het veld in te gaan, een kopie van de veldkaart ingekleurd op basis van de in de vlakjes vermelde code
(bijv. open vegetaties met veel kaal zand - geel; mosvegetaties - lichtgroen; vegetaties van lage kruiden- donkergroen enz.).
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-5Met de gekleurde kaart in de hand worden alle vlakjes met dezelfde kleur in
het veld afgelopen en wordt ter plekke een korte beschriiving van de verschillende vegetaties en hun variaties binnen het betreffende gebied ge maakt. Deze beschrijving omvat naast de bedekkende (veel voorkomende) soorten ook de minder algemene soorten, die typerend lijken te zijn voor de betreffende vegetatie. Voorts wordt het zogenaamde aspect van de vegetatie
genoteerd. Dit is het "gezicht" van de vegetatie. Een voorbeeld van een
veldbeschrijving: lage kruidenvegetatie met goed ontwikkelde moslaag en
verspreid staande duindoorns.
Als van een foto alle vlakjes van één kleur in het veld zijn afgelopen en
globaal zijn beschreven, wordt het aantal en de plaats van de vegetatie-opnamen (=vegetatiesteekproeven) gepland. ~ij het plannen van de opnamen worden de volgende richtlijnen gehanteerd:
- Per in het veld onderscheiden vegetatie één opname; deze dient representatief te zijn voor de betreffende vegetatie in het gebied, dat de foto
beslaat.
-Als men twijfelt of er sprake is van een andere vegetatie dan die, waarvan al een opname voorhanden is in hetzelfde gebied, wordt altijd ee n
nieuwe opname gemaakt.
Per vegetatie-opname worden op een speciaal ontworpen opnameformulier gegevens over de planten, zoals de soorten en hun bedekkingen, hoogtes van de
vegetatielagen en structuur van de vegetatie, genoteerd. Daarnaast worden
ook gegevens over het milieu vermeld. Bijvoorbeeld de invloed van betreding, getroffen beheersmaatregelen en invloed van konijnen.
De plaats van de vegetatie-opname wordt nauwkeurig in het betreffende vlakje op de veldkaart ingetekend met vermelding van het opnamenummer. De overige vlakjes met dezelfde vegetatie in het gebied worden niet apart bemonsterd, maar wel gekarteerd als overeenkomstige vegetatie door het opnamenummer van de betreffende vegetatie tussen haakjes te plaatsen.
/
Zo worden alle vlakjes van een veldkaart pér kleur afgewerkt, totdat de gehele foto klaar is. Soorten, welke buiten de opnamen bleven, worden op
aparte · formulieren vermeld.
Ingewikkelde vegetatiepatronen binnen één kaartvlakje, zoals mozaîekstructuren, zoneringen (gordels) en overgangssituaties, worden met aparte coderingen op de veldkaart aangegeven.
De hier geschetste karteringsmethode bouwt voort op de zgn. tussen-haakjes
methode zoals die werd ontwikkeld door Mw. Drs. A.J. den Held t.b.v. de
graslandenkartering door de PPD in Zuid-Holland z. Deze methode werd ook
toegepast bij de kartering van een deel van de Zuidhollandse duinen in het
kader van het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening van Zuid-Holland in
1981.
c. De uitwerkfase
Na afronding van het veldwerk zullen de gegevens van de vegetatie-opnames
met de hand en, indien gewenst, met de computer worden verwerkt. Het resultaat hiervan is een overzicht van de plantengemeenschappen in een deel van
het NHD. Bovendien biedt het gebruik van een computer vele mogelijkheden
voor nadere uitwerking van de verzamelde vegetatiegegevens. Als afronding
van het totale projekt zal de definitieve vegetatiekaart van het gehele NHD
op de verkleinde schaal 1:10.000 voor publicatie gereed worden gemaakt.
Voorts zullen vegetatiekaarten op schaal 1:5.000 beschikbaar zijn t.b.v.
het beheer van het duinreservaat.
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Het determinere n van mossen is een vrij lastige zaak . De
begeleiders van de vegetatiekartering Noordhollands Duinreservaat Drs. B. Kruijsen (1) en Ing. H. Snater (2) hebben daarin een grote vaardigheid.
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Het voorbereidende werk is inmiddels gereed. De vegetatiegrenzen van het
gehele gebied zijn via luchtfoto's in kaart gebracht.
Het veldwerk wordt uitgevoerd door biologiestudenten, die een vegetatiekundig
onderzoek doen in het kader van hun doctoraalstudie, en door medewerkers van
de afdeling Terreinen-onderzoek van het PWN. Twee veldseizoenen zijn achter de
rug, het derde en laatste is bezig.
Voordat met het veldwerk werd begonnen, werd elk jaar een zesweekse inleidende
floristische, vegetatiekundige en karteringscursus voor de medewerkers gegeven.
Naast het karteren werd door de meeste studenten nog apart vegetatiekundig onderzoek verricht, waarbij facetten, als invloed van verstuivingen op de vegetaties, invloed van de verschillende beheersmaatregelen op de ontwikkeling van
loofbossen etc. nader bestudeerd werden en worden.
In het kader van de uitwerkfase zijn inmiddels enkele eenvoudige computerprograrrnna's gereed, die gebruikt kunnen worden bii het maken van een vegetatietypologie.
Naast het PWN waren de volgende instituten bij het karteringsproject betrokken :
- Universiteit van Amsterdam: Vakgroep Bijzondere plantkunde.
- Landbouwhogeschool Wageningen: Vakgroep Natuurbeheer.
- Rijksuniversiteit Groningen: Vakgroep Plantenoecologie.
- Rijksuniversitei~ Utrecht: Vakgroep Vegetatiekunde en botanische oecologie.
- Vrije Universiteit Amsterdam: Vakgroep Plantensystematiek en oecologie van
lagere planten en Vakgroep Oecologie.
- R.K. Universiteit Nijmegen: Vakgroep Geobotanie.
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Fig. la. Zwart-wit afdruk van een deel van een infrarood luchtfoto.
Op de foto zijn z i eh tb aar:
-naaldbossen (zwart), loofbossen en open duin (allerlei grijstinten)
-witte lijnen: wegen en paden
-witte vlekken: terreindelen met kaal zand.
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Fig. lb

Sterk vereenvoudigde luchtfoto-interpretatie.
NR. Ook een "leek" kan al snel min of meer homogene vegetatievlakken
onderscheiden. Deze interpretatie is echter op het niveau van
plantengemeenschappen onvoldoende.

PWN-Nieuwsbrief 3/augustus 1984

-10-

I

I

\
I

I

/

I

)/

'3~b

\

/

/

\

\

""

Fig. lc

/

""

""

""

/

""

I

I

De gedeeltelijk weergegeven luchtfoto-interpretatie van dit terrein,
zoals dit door E. Westinga werd uitgevoerd. We zien bii vergelijking
met figuur 1b een veel complexer beeld.
In de vlakjes staan de interpretatiecodes, waarin de structuur van de
vegetatie tot uitdrukking komt. Bij deze codering betreft het eerste
cijfer een verwijzing naar de dominerende vegetatielaag of dominantie
van kaal zand.
(Voor verdere toelichting zie blz. 11).
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dominantie
code
dominantie
code
(als
van
(als
van
eerste
eerste
cijfer)
cijfer)
1

2
3

kaal zand
mossen
lage kruiden

4

5
6

hoge kruiden
lage struiken
duindoorns

code
(als
eerste
cijfer)
7
8
9

dominantie
van

hoge struiken
loofbomen
naaldbomen

Codecijfers in tweede en volgende posities verwijzen naar ook aanwezige doch
qua oppervlak minder bedekkende vegetatielagen. Een codeletter geeft informatie op soortniveau.
Voorbeelden van interpretatiecodes zijn:
uitsluitend kaal zand
kaal zand met duindoorns
2
mosvegetatie
23
idem met lage kruiden
24d idem met duinriet (of ander hoog gras)
265 idem met duindoorns en verspreid staand laag struweel
316 lage kruidenvegetatie met kaal zand en verspreid staande duindoorns
3265 idem met mossen, verspreid staande duindoorns en hier en daar laag struweel
336 (bijzonder geval) mozaïek van braam- en mosvegetatie met verspreid staande duindoorns
hoge grassenvegetatie met duinriet of ander hoog gras
4d
563 laag gesloten struweel met duindoorns en lage kruiden
67m gesloten duindoornstruweel met hoge meidoorns
hoog vlierstruweel
7v
gesloten loofbos met dominantie van eik
8Q
80M gemengd (naald- en loofbomen) laag gesloten bos
gesloten naaldbos met dominantie van Oostenrijkse den
9T
9TS idem doch met bijmenging van andere naaldhoutsoorten.
1

16
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Hoewel pas eind 1984 alle karteringsgegevens beschikbaar zullen zijn, is het
verschijnen van deze Nieuwsbrief een goed moment voor het weergeven van de
huidige stand van zaken. Mede dankzij de inzet van de in totaal 34 karteerclers en de gunstige weersomstandigheden, is van de 4.798 ha duinterrein nu
(mei 1984) ongeveer 60% gekarteerd. Dat wil zeggen dat hiervan de basisinformatie beschikbaar is in de vorm van ingevulde opnameformulieren en deelkaarten.
Alle vegetatie-opnamen, ca. 3.000 in getal, zijn in computerbestanden opgenomen. Teneinde een hoge mate van betrouwbaarheid van de gegevens te bereiken,
is er naar gestreefd de karteerders zo intensief mogelijk te begeleiden zowel
v66r, tijdens, als nà het veldseizoen (half mei- eind sept.).
Het ziet er naar uit, dat deze doelstelling ruimschoots wordt gehaald, gelet
op het feit dat:
- bij elke karteringsploeg de werkmethode in het veld werd gecontroleerd en
karteringsproblemen werden doorgesproken;
- relatief veel plantenmateriaal ter nadeterminatie werd ingestuurd, waaruit
blijkt dat het risico van foute determinaties zoveel mogelijk is ve rmeden;
een speciaal voor dit doel geschreven computerprogramma de gegevens tot in
detail controleerde, waardoor verbeteringen aangebracht konden worden.
Met het oog op de verwerking van de gegevens in het kader van de studentenstages, werden computerprogramma's ontwikkeld waarmee vegetatietabellen kunnen
worden opgesteld en bewerkt. Met deze programma's wordt het arbeidsintensieve
"knip- en plakwerk" vermeden, waarmee deze foutenbron is uitgeschakeld en de
student zich geheel kan wijden aan het· samenstellen van de vegetatietypologie.
Genoemde computerprogramma's zullen ook bij de verwerking van het totale gegevensbestand hun nut gaan bewijzen.
De vegetatie-opnamen, aangevuld met de te verwachten 2000 uit 1984, zullen een
rijke bron van informatie gaan opleveren voor beheerders, onderzoekers, de afdeling Terreinenonderzoek en ook aan derden. Alle gegevens zullen tevens
worden opgenomen in de databank van Provinciale Waterstaat van Noord-Holland
in het kader van de milieukartering. Door de systematische en logische
rangschikking is de mogelijkheid geschapen allerlei gegevens of combinaties
daarvan op snel- le en doeltreffende wijze uit het bestand te lichten.
Eén toepassing hiervan is al gerealiseerd. Per plantesoort of groep van soorten kan de verspreiding in het NHD in beeld worden gebracht middels een door
de computer geproduceerd kaartje (zie fig. 2).
Een nog te ontwikkelen toepassing beoogt het verkrijgen van een overzicht van
een deel der gegevens ten behoeve van beheersvraagstellingen. Dit kan bijvoorbeeld naar voren komen bii het door de beheerders gesignaleerde "probleem der
vermossing". Hiermee wordt bedoeld dat duingraslanden zijn veranderd in kale
(d.w.z. mos-)vegetaties, een proces dat nog verder lijkt te gaan.
Alle beschikbare gegevens van de betreffende terreindelen dienen gebruikt te
worden, teneinde tot een zo verantwoord mogelijke analyse van genoemd probleem
te komen.
De volgende bronnen van informatie zijn daarvoor van belang:
- De terreinkennis van (voormalige) beheerders, terreinmedewerkers en derden.
beze is voornamelijk gebaseerd op, gedurende vele jaren opgedane, praktijkervaring en waarneming;
- Gegevens van eerder wetenschappelijk onderzoek, zoals m.n. vegetatiekundige
en faunistische (konijnen/fazanten) studies in het NHD;
-Oude luchtfoto's, zo mogelijk aangevuld met foto-en/of filmmateriaal;
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-13fig. 2
Verspreidingskaartje van Phleum arenarium (zanddoddegras) 1n zuidelijk deel
van NHD.

Op de assen staan op 100 meter nauwkeurig de coördinaten aangegeven volgens
het Nationale Nederlandse Coördinatenstelsel. Punten en ciifers in het kaartje
geven aan, dat in de betreffende terreindelen van 100 x 100 m tenminste één
vegetatie-opname is genomen, waarbij een punt betekent, dat de plantesoort
niet in de opname(n) is aangetroffen. Cijfers duiden op de frequentie van de
soort in de opname. Komt de soort in een terreindeel in meer opnamen voor dan
wordt de hoogste frequentie op de kaart aangegeven. Blanco kaartgedeelten
hebben betrekking op terreindelen, waarvan (nog) geen vegetatieopnamen
beschikbaar zijn. Verharde wegen zijn naderhand ingetekend.
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-14- Gegevens van deze vegetatiekartering. Hierbij kan de computer snel een overzicht produceren van de relevante gegevens. Zo kunnen b.v. van alle opnamen
van mosvegetaties uit de betreffende terreindelen de volgende gegevens afgedrukt worden: bedekking moslaag en kruidlaag, hoogte kruidlaag, invloed
konijnen (grazen, keutels), invloed overige dieren, etc.
Naast zulke toepassingen zal een vegetatietypolog ie worden opgesteld voor het
gehele NHD. Daarvoor zullen met behulp van het gegevensbestand ingewikkelde
berekeningen worden uitgevoerd, welke on moge lijk met de hand zijn te rea 1 i seren, gelet op de grote hoeveelheid der gegevens en de ingewikkeldheid van de
berekeningen. Voor dit doel staan al enkele, elders ontwikkelde, computerpro gramma's ter beschikking. Na toepassing hiervan in combinatie met eigen programma's ontstaat een overzicht van alle plantengemeenschappen in het NHD . Dit
overzicht vormt daarna de basis voor het samenstellen van de vegetatiekaartCen).
Bij de beschrijvingen van de plantengemeenschappen zullen aanduidingen over de
oecologie gebaseerd worden op:
a. De tijdens de kartering per opname genoteerde milieugegevens, zoals: hellingsrichting, hellingshoek, invloed van de mens, ligging t.o.v. het grondwater (etc.). Bovendien zi.in door enkele studenten bodemmonsters genomen 1.n
een aantal proefvlakken. Deze zijn o.a. geanalyseerd op pB, kalkgehalte,
humeuze bijmenging e.a.
b. De oecologie van de afzonderlijke plantensoorten. Van veel soorten is bekend onder welke mi 1 ieuomstand igheden z ii voorkomen.
c. ne uitkomsten van een, op gedegen veldkennis gebaseerd, computerprogramma.
Dit programma berekent op basis van soortensamenstelling en mate van voorkomen van elke soort tot 'ilelk "ecotoop" een vegetatieopname gerekend dient
te worden. Een ecotoop kan worden gedefinieerd als een typering van een vegeta tiestructuur in combi na tie met het successie stadium (biiv. pion iervegetatie) en oecologische factoren. Naar schatting kunnen zo'n 30 ' ecotopen in
het NHD worden aangetroffen.
Voorbeelden van ecotopen:
beschrijving

korte aanduiding

- mossen op voedselarme minerale grond
- mossen op voedselarme kalkhoudende
minerale grond
-hoge kruiden op vochtig-natte
voedselrijke bodem
- pioniervegetatie op sterk stuivende
voedselarme minerale grond
- laag struweel op voedselarme minerale
grond
- loofbos op kalkhoudende minerale grond

kalkarme mosvlakte
kalkhoudende mosvlakte
natte voedselrijke ruigte
zeereepstuifduin
droge heide
voedselrijk kalkhoudend loofbos

Bovenstaande oecologisch gerichte vegetatietypologie werd in eerste instantie
ontwikkeld door het Centrum van ~ilieukunde te Leiden en later aangepast voor
de duinen in samenwerking met de PPD van Zuid-Holland, die ook het bijbehorende computerprogramma ontwikkelde. Genoemde typologie biedt, in combjnatie met
de overige karteringsgegevens, de mogelijkheid voor het maken van een ecotopenkaart, die ook voor het nemen van beheersmaatregelen van belang 1.s.
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-15Opmerkelijke gegevens uit de karteringsresultaten.
Tijdens de veldseizoenen 1982 en 1983 kon worden gesproken van uitstekend weer
voor het uitvoeren van vegetatiekarteringen. Opmerkelijk was het natte voorjaar van 1983. Deze weersantwikkeling lijkt een duidelijk effect te hebben gehad op een deel der vochtminnende vegetaties in het Reggers-Sandervlak. Het
laagstgelegen deel der Vlewose weg in deze vallei verraste ons met het massaal voorkomen van de zeldzame Armbloemige Waterbies (Eleocharis quinqueflora)
en een flinke groeiplaats van de Gewone Zegge (Carex nigra). Beide vochtminnende soorten waren in 1982, het karteringsjaar, niet ter plaatse aangetroffen. Ook de in 1983 ontdekte vindplaats, de tweede in de vallei, van Addertong
(Ophioglossum vulgatum) wijst op eerder genoemde klimaatsinvloed. Tenslotte
viel op, dat ook de Zeegroene Zegge (Carex flacca) in dat jaar volop in bloei
werd gevonden, in tegenstelling tot 1982. Vergelijking van de karteringsgegevens uit het Reggers-Sandervlak met die uit 1960 en 1976 (7, 12) laat zien,
dat sinds 1960 de vochtige vegetaties in kwaliteit zijn achteruitgegaan . Met
name een aantal zeldzame, vochtminnende, soorten zjjn in aantal sterk verminderd of geheel verdwenen. Vanaf 1976, of mogelijk nog later, is deze achteruitgang tot staan gebracht en is er mogelijk zelfs sprake van een lichte toe name van het aantal vochtminnende soorten. Waarschijnlijk mede dankzij het
maaibeheer - de Vlewose weg wordt ter plaatse éénmaal in het najaar gemaaid zijn verschillende, soms in grote aantallen aanwezige, karakteristieke soorten
van vochtige duinvalleien aan te treffen. Als voorbeelden gelden: Slanke Duingentiaan (Gentianella amarella), Bonte Paardestaart (Equisetum variegetum),
Parnassia (Parnassia palustris) en Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale).
Voor de start van de kartering was al opgevallen, dat Knopbies (Schoenus nigricans) verspreid in het NHD voorkomt en vaak een opmerkelijke groeivorm
heeft. De stengels staan dicht opeen ("pollen") en zien er weinig vitaal uit .
Van Knopbies is bekend, dat deze voornamelijk voorkomt in kalkrijke, vochtige
duinvalleien. Als kiemingsmilieu is een gedurende het jaar permanent vochtige
bodem noodzakelijk. Veel van de aangetroffen planten staan echter in uitgesproken droge valleien, vaak in combinatie met de eerder genoemde Zeegroene
Zegge. Het ziet ernaar uit, dat beide vochtminnende soorten tamelijk goed bestand zijn tegen uitdroging ten gevolge van een, vermoedelijk geleidelijk, dalende grondwaterstand en als restanten kunnen worden beschouwd van beter ontwikkelde vochtige vegetaties. Uit de karteringsgegevens komt naar voren, dat
er nog vrij veel valleien en duinpannen in het NHD zijn, waar beide soorten
voo~komen. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat bij stijgingen van de
grondwaterstand op déze plaatsen mogelijkheden liggen voor regeneratie van
vochtige duinvalleivegetaties, een ontwikkeling waar het beheer op in kan spelen in verband met de te verwachten verruigingsverschijnselen.
Het veldwerk van deze. vegetatiekartering neemt veel tijd in beslag. Dit wordt
duidelijk, als we bedenken dat in principe de begroeiing van elke vallei, helling, groene weg, bosperceel, watertje van enige omvang, oever, etc., in het
veld wordt onderzocht. Zelfs bij een "ondoordringbaar" duindoornstruweel wordt
in elk geval geprobeerd een opname te maken. Op grond van het voorgaande ligt
het voor de hand, dat vele nieuwe vindplaatsen van bijzondere planten worden
ontdekt, waarbij een aantal soorten die nieuw zijn voor het NHD of zelfs nieuw
voor Nederland.
Vaak vallen deze bijzondere waarnemingen buiten de eigenlijke opnamen. De.opnamen dienen representatief te zijn voor een of meer plaatsen met dezelfde begroeiing. De bijzondere soorten komen daarentegen slechts plaatselijk voor.
Om nu toch ook deze informatie vast te leggen, worden deze "overige soorten"
op aparte formulieren genoteerd en in het computerbestand opgenomen.
Hieronder volgt een overzicht van tot dusverre gevonden bijzondere soorten.
Van het terrein Egmond zijn op dit moment de meeste gecontroleerde gegevens
beschikbaar.
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-16Bij de soort wordt een globale aanduiding van de mate van voorkomen
in het betreffende terrein aangegeven, te weten:
a - algemeen
va - vrij algemeen
la - lokaal algemeen+

v - verspreid voorkomend
z - zeldzaam

+hiermee wordt bedoeld: algemeen in een bepaa ld deel van het terrein, zoals een bepaalde vallei of bosperceel.
Overzicht van voorkomen van bijzondere planten in de terreinen Bergen, Egmond ,
Castricum en Heemskerk op basis van gegevens van de vegetatiekartering.
Nomenclatuur 19e druk Reukels & v. Ooststroom.
ter re in
Bergen Egmond Castricum Heemskerk
HOGERE PLANTEN
All ium schoenaprasurn
Allium scorodoprasum
Anchusa offocinalis
Antennaria dioica
Anthemis arvensis
Aphanes microcarpa
Apium nodiflorum
Arabis hirsuta ssp hirsuta
Aristolochia clematitis
Ballota nigra ssp foetida
Botrychium lunaria
Bunium bulbocastanum
Butomus ~mbellatus
Calystegia soldanella
Campanula rotundifolia
Carex acutiformis
Carex caryophyllea
Carex ovalis
Carex paniculata
Centaurea erythraea
Chenopod i urn fic ifolium
Chenopodium glaucum
Cladium mariscus
Conium maculatum
Coronilla varia
Cuscuta epithymum
Cynosurus cristatus
Datura stramaniurn
Deschampsia flexuosa
Eleocharis quinqueflora
Epipac tis palustr is
Equisetum fluviatiele
E. variegetum
Erigeron acer

Bieslook
Slangelook
Ossetong
Rozenkransje
Valse kamille
Kleine leeuweklauw
Groot moerasscherm
Ruige scheefkelk
Pijpbloem
Stinkende ballote
Maanvaren
Aardkastanje
Zwanebloem
Zeewinde
Grasklokje
Moeraszegge
Voorjaarszegge
Hazezegge
Pluimzegge
Echt duizendguldenk
St ippelganzevoe t
Zeegroene ganzevoet
Galigaan
Gevlekte scheerling
Kroonkruid
Duivelsnaaigaren
Kamgras
Doornappel
Bochtige smele
Armbloemige waterb.
Moeraswespenorchis
Holpijp
Bonte paardestaart
Scherpe fijnstraal
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z
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z
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z
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z
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Vervolg HOGERE PLANTEN
Fumaria officinalis
Glauc ium flavum
Glyceria plicata
Gnaphalium luteo-album
Herniaria glabra
Hierochloë odorata
Hyoscyamus niger
Inula conyza
Juncus bulbosus
Juncus subnodulosus
Juncus tenuis
Lathyrus palustris
Lathyrus tuberosus
Listera ovata
Malva moschata
Medicago sativa ssp falcata
Milium effusum
Milium scabrum
Myosotis stricta

r

Gewone duivekervel
Gele hoornpapaver
Geplooid vlotgras
Bleekgele droogbloem
Breukkruid
Veenreukgras
Bilzekruid
Donderkruid
Knolrus
Padderus
Tengere rus
Moeraslathyrus
Aardaker
Grote keverorchis
Muskuskaasjeskruid
Sikkelklaver
Bosgierstgras
Ruw gierstgras
Voorjaarsvergeetmij-nietje
Wild kattekruid
Addertong
Bitterkruidb r emraap
Klein Wintergroen
Knolbeemdgras
Tenger fonteinkruid
Viltganzerik
Voorjaarsganzerik
Zilte waterranonkel
Viltroos
Tengere vetmuur
Bossalie
Kleine pimpernel
Kleine steentijm
Knopbies
Dwergbies
Groene naaldaar
Kleine ruit

Nepeta cataria
Ophioglossum vulgaturn
Orobanche picridis
Pirola minor
Poa bulbosa
Potamogeton pusillus
Potentilla argentea
Potentilla tabernaemontani
Ranunculus baudotii
Rosa villosa
Sagina apetala s.s.
Salvia nemorosa
Sanguisorba minor
Satureja ac inos
Schoenus nigricans
Scirpus setaceus
Setaria viridis
Thalictrum minus
Tragopogon pratensis ssp
Kleine morgenster
minor
Ruwe klaver
Trifolium scabrum
Moeraszoutgras
Triglochin palustris
Goudhaver
Triseturn flavescens
.Gewone veldsla
Valerianella locusta
Grote ereprijs
Veronia persica
BLAD- EN LEVERMOSSEN
Echt vetmos
Aneura pinguis
Goudmos
Campylium polygamum
Boompjesmos
Climacium dendroides
"diknerfmos"
Cratoneuron fi licinum
"dubbe 1 tandmos"
Didymodon tophaceus
Eurhynchium hians
Eurhynchium speciosurn
Dun trapmos
Lophozia excisa
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-18Vervolg HOGERE PLANTEN
Pellia endiviifolia
Plagiothecium laetum
Plagiothecium nemerale
Pleurochate squarrosa
Rhodobryum roseum
Riccardia chamedryfolia
Shpagnum fimbriatum
Shpagnum squarrosum
KORSTMOSSEN
Bacidia muscorum+
Cladonia bacillaris
Cladonia cornuta
Cladonia squamosa
Collema crispum+
Co llema te na x+
Diploschistus muscorum+
Lecidea oligotropha
Leptogium sinuatum
Microglaena muscorum++
Toninia coerulaeo. .
+++
n1gr1cans

Bergen Egmond Castricum Heemskerk
Gekroesde pellia
"platmos"
"platmos"

V

z

z
z
z

va

V

z
V

Rozetmos
Gewoon moerasvorkje
Gewimperd veenmos
Haakveenmos

z

V

z
z
z
z

z

z

z
z
z

V

z
z

z
z
z
z

z

+
det. M. Brand
++ nieuw voor Nederland, det. M. Brand
+++ 1e vondst in duindistrict boven het Noordzeekanaal, det. M. Brand.
Bronnen: Conceptverslagen M. Pruijt en F. Lataster (1984) en

PWN-Nieuwsbrief 3/augustus 1984

gegev~ns

PWN.

-19ONDERZOEK AAN VOSSEN EN BODEMBROEDERS IN HET NOORDHOLLANDS nUINRESERVAAT
I. VOSSENONDERZOEK
door: J.L. Mulder (afd. Terreinen-onderzoek PWN)
1. INLEIDING
De laatste jaren ZcJn beheerders van natuurterreinen er in toenemende mate
toe overgegaan de jacht op zgn. roofwild te beperken of geheel te beë i ndi gen. Dit besluit is gebaseerd op de doelstelling natuurlijke processen in
beheerde gebieden zo min mogelijk te beïnvloeden. De veronderstelling is
dat ook roofwildpopulaties op natuurlijke wijze gereguleerd worden. Het
niet meer bejagen van vooral vossen in natuurgebied heeft reacties opgeroepen over afname van jachtwild en bodembroeders, zowel in natuurgebied als
in aangrenzende terreinen. De meningen over de vos en zijn populatiegrootte
zijn zeer verdeeld en meestal weinig feitelijk.
Om meer inzicht te verkrijgen in de levensgewoonten van de vos in het

Noordhollands Duinreservaat startte in maart 1979 een onderzoek door het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN), beheerder voor de
Provincie van diverse natuurterreinen.
Dit onderzoek, onder leiding van de schrijver, werd vanaf het begin gestuurd door het R.I.N., waar reeds veel knm>~-how terzake van vossenonderzoek was verkregen.
Doe 1 st e 11 i ng
De onbejaagde vossenpopulatie in het reservaat leende zich voor uitgebreid onderzoek.
Dit is een aantal deelonderzoeken gescheiden t.w.:
- voedselonderzoek op basis van prooiresten en door analyse van vos~enkeutels;
- populatiebiologie, met nadruk op de populatiestructuur, de voortplanting en
het territoriale gedrag;
- de dispersie (wegtrek) van jonge vossen naar elders binnen of buiten het
reservaat;
-de oecologie van bodembroeders (Fazant en Wulp).
Het onderzoek werd een meer dan lokale betekenis toegekend. In maart 1982 we r d
het overgenomen en vervolgd door een samenwerkingsverband van het PWN, R.I.N.,
directie Faunabeheer, Staatsbosbeheer en "Natuurmonumenten". De Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters en
vertegenwoordigers van enkele universitaire vakgroepen, zijn daarnaast in de
Begeleidingscommissie van dit onderzoek vertegenwoordigd. Het onderzoek wordt
eind 1984 voltooid. Een aantal onderzoeksresultaten worden navolgend weergegeven. Ook voorlopige resulaten van onderzoek aan de bodembroeders zijn opgenomen.
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2. VERGELIJKING POPULATIE-KARAKTERISTIEKEN VAN DE VOS 1981-1983.
Om een idee te kunnen vormen over eventuele veranderingen in de populatiedichtheid door de jaren heen, volgen enige cijfers.
Tabel 1 bevat de territoriumgrootte van de zendervossen, voorzover ze voldoende zijn gepeild om een betrouwbaar beeld op te leveren.
Tabe 1 1
Territoriumgrootte in het voorjaar (hal
mannetjes

vrouwtjes

1980

Rietje

210

1981

Rietje
Hanneke

185
135
160

gem.
1982

Rietje
Hanneke
Kleintje
Netteke
Marijke
Marian
Lotje
(lSO)

1983

gem.

Hanneke
Kleintje
Marian

Mieke
José
gem.

Jan
Rob
gem.

155
75
115

190
( 2 70)
100
95
155
140
100
130
165
105
110
130
135

Wiel
Evert
gem.
( Norman
Ar ie

135
125
130
100
30)

130

Sinds eind 1983 is het aantal gezenderde vossen sterk vergroot.

Bij de berekening van het gemiddelde in 1982 is vos "'Hanneke" buiten beschouwing gelaten, omdat achteraf bleek dat ze in die periode haar territorium aan
het verschuiven was; oude en nieuwe gebied samen leverden dit hoge ciifer op.
In het laatste jaar werden vier rekels gevolgd, waarvan er twee een beperkte
aktiviteit vertonen en zich waarschiinlijk niet territoriaal gedragen.
Combinaties van vossen die hetzelfde gebied bewoonden in 1983 zijn Hanneke en
Mieke, en Evert en Kleintje.
Een belangrijke factor die de populatiedichtheid bepaalt, is de grootte van de
familiegroepen die elk een territorium bewonen.
Via de zendervossen wordt soms duidelijk dat er meer dan één moertje aanwezig
is in een territorium; zowel in 1982 als in 1983 werden in twee van de vijf
territoria twee wijfjes vastgesteld.
Dit is ech.ter een min imumaanta 1.
Hoewel niet alle wijfjes jongen krijgen (in 1982 en 1983 was dat steeds met
één gezenderd wijfje het geval) geeft toch de worpeninventarisatie, zoals die
elk jaar verricht wordt, een indicatie over de aanwezigheid van meer dan één
wijfje per territorium.
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-21In een aantal gevallen kon met zekerheid of met grote waarschijnlijkheid worden vastgesteld hoeveel worpen er per territorium waren.
Tabel 2 somt die gevallen op, zowel in aantallen (linkerhelft) als in percentages (rechterhelft).

Tabel 2
Aantal worpen per territorium, 1981-1983

faanta 1 worpen
wer territoium

aantal territoria
1981

0
1
1 - 2
2
aantal
territoria

1982

1983

1981

10

92

2

8

1

1
7
3
3

13

14

12

14

16-19

14

12

percentage territori'
1982
7
50
21
21

I 1983
I

83

I

17

111antal
~rpen

Versimpeld, als "O worpen" eruitvalt en "1-2" is:
1
2

12
1

ersimpeld, als "0 worpen" eruttvalt en
1
2

12

lS:
/

Voor 1982 ziin er 3 gevallen waarin niet beslist kon worden of er 1 of 2 worpen geweest waren. Zonder zendervossen is het moeilijk om in een bepaald geval
vast te stellen dat er géén worp is.
In de twee vereenvoudigde tabelletjes is dit geval dan ook weggelaten, en is
eerst voor de drie twiifelgevallen gesteld dat daar één worp was, en in tweede
instantie dat daar twee worpen waren.
Als we dan de iaren gaan vergelijken, zien we dat vooral in 1982 er een behoorlijk percentage territoria was waar twee worpen werden geboren. nit houdt
dus in dat er minstens twee wijfjes in die familiegroepen waren. In 1983 lijken er weer wat minder gevallen van twee worpen per territorium te zijn.
Samenhangend met "territoriumgrootte" en "aantal worpen per territorium" geeft
de "worp-dichtheid", het aantal worpen per oppervlakte terrein (tabel 3) eigenlijk hetzelfde resultaat: 1981 en 1983 ongeveer vergelijkbaar, 1982 iets
hoger.
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/

Detailopname van een gezenderde jonge vos. De halshand van de zender fungeert
als antenne. De eigenlijke zender zit in de bus, die onder de kop zichtbaar
is. In het rechteroor is een gekleurd oormerk aangebracht voor het doen van
zichtwaarnemingen.
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-23Tabel 3.
"Worp-d ich the id", 1981-198 3.
1981

1982

1983

berekend over
x hectare
aantal worpen

2190

2130

1430

15

15 - 18

9 - 10

11 worp per
, x hectare
I
~aantal worpen
rer 1.000 ha

145

120 - 140

145 - 160

6.85

7.05 - 8.45

6.30 - 7.0C

3. DISPERSIE VAN JONGE VOSSEN
Tabel 4 bevat een overzicht van de aantallen gemerkte, gezenderde en teruggevonden jonge vossen. Het percentage "terugmeldingen" bedraagt ongeveer 30, als
de vroeg gestorven vosjes buiten beschouwing worden gelaten. Het particuliere
duinterrein van de Erven Six, bij Egmond, waar nog op vossen gejaagd wordt,
levert een groot deel van de terugmeldingen op, naast natuurlijk de gezenderde
vossen, die op 3 na alle na een jaar nog gevolgd konden worden.
Het blijkt dat het voornamelijk de mannetjes zijn die wegtrekken (18, tegen 2
wijfjes). De afstanden waarover ze zich in het langgerekte duingebied hebben
verplaatst, variëren van 1,3 tot 34,7 km, gemiddeld 8,6 km.
De 2 wijfjes trokken respectievelijk 6,7 en 1,5 km weg.
Tabel 4.
Overzicht van aantallen gemerkte, gezenderde en teruggevonden jonge vossen
(1- 2 -1 9 84 ) •

Alleen gemerkt
wijfjes mannetjes
Totaal aantal

Ook gezenderd
wijfjes
mannetjes

totaal

36

49

12

21

118

vroeg doodgegaan/
spoorloos verdwenen

2

1

6

8

17

na het eerste jr. nog
~n geboorteterritorium

6

--

5

--

11

elders teruggemeld/
weggetrokken naar
bekende plek

1

8

1

10

20

27

40

--

3

70

lot onbekend/weggetrokken, nog niet gevonden
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Alle 11 vossen waarvan kon worden vastgesteld dat ze na een jaar nog 1n hun
geboorte-territorium leefden, bleken wijfjes te zij n .
Het is duidelijk, dat dit beeld van de dispersie van jonge vossen samenhangt
met de sociale structuur in de populatie, nameli jk de opbouw in familiegroepen, waarin de dochters worden gerecruteerd, terw ij l de zonen verdreven worden. Dit zorgt tevens voor de benodigde genen-ui t wisseling.

De vos, welbekende onbekende.
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-254. SAMENVATTING VOEDSELONDERZOEK
a. Voedsel van volwassen vossen.
De spijskaart van volwassen vossen, gemiddeld over een heel jaar, is afgebeeld
in figuur 1. Weergegeven is percentage gegeten gewicht.
Er bleek nauwelijks verschil te zijn tussen de twee onderzochte terreinen,
hoewel die zich duidelijk in milieu van elkaar onderscheiden: open buitenduin
met een infiltratiegebied enerzijds, en grotendeels bebost middenduin anderzijds (tabel 1) .
Tabel 5. Voedselsamenstelling in twee deelgebieden van het Noordhollands Duinreservaat, weergegeven in percentage gegeten gewicht over een heel
jaar.

konijn
kleine zoogdieren
vogels
eieren
vruchten
diversen

buitenduin

middenduin

92

91

2

2

5
1

3

+
+

1
1

2

/

.

VOGElS

biVE~.SEN
VRUCHTEN \

Figuur 1. Het voedsel van volwassen
vossen, gemiddeld over een
heel jaar.
(Uitgedrukt in percentage
gegeten gewicht).

I I ZOOGI)tE.REN
KLE.ÏHE

KON !.iN

Het hoofdvoedsel is konijn. De voedselbehoefte van volwassen vossen is 500-600
gram per dag. Eén volwassen konijn is dus voldoende voor twee dagen. Eerst
wordt de kop en de voorste lichaamshelft gegeten. De rest wordt verstopt voor
één of enkele dagen later.
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Uit de lengte van de konijnenagels die in de vossekeutels zaten, blijkt dat in
het voorjaar ongeveer driekwart van de gegeten konijnen jong is.
Daar zijn ook veel pasgeboren konijntjes bij, die door vossen worden opgegraven uit het nest.
Veertjes van vogels worden in de keutels wel tamelijk vaak aangetroffen, maar
meestal in heel kleine hoeveelheden; (zie tabel 1).
Vooral in het voorjaar (eenden, fazant) en in mindere mate in herfst en winter
(lijster-achtigen: trekvogels) worden vogels gegeten.
In het Noordhollands Duinreservaat worden jaarlijks goed opgezette broedvogelinventarisaties uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Castricum, in samenwerking
met het P\-lN. Uit hun gegevens blijkt dat in het voorjaar de verschillende
broedvogels in dezelfde verhouding voorkomen als waarin ze dan in het vossenmenu worden aangetroffen (figuur 2). De uitzondering wordt gevormd door fazant
(zie voedsel jonge vossen). Met andere woorden: de vos heeft geen voorkeur
voor bepaalde vogels, maar eet een (klein: zie figuur 1) deel van wat hij tegenkomt; vandaar ook de hoge konijnen-consumptie.

gegeten

aanwezig

~ overige soorten
~

eenden

~

fazant

•

zangvogels

Figuur 2. Aantalsverhouding
waarin vogels in het vooriaa r
door vossen worden gegeten, en
waarin ze aanwezig zijn in het
terrein.

Kleine zoogdieren (muizen) vormen de derde belangrijkste voedselcomponent.
Ze worden vooral in de winter en het vroege voorjaar gegeten.
Plantaardige zaken (uitgezonderd vruchten) worden nauwelijks gegeten. Eén keer
werd een keutel vol (in het duin gekweekte) winterpeen geconstateerd.
De overige voedselcomponenten: eieren, insekten en vruchten worden (uiteraard)
vooral in bepaalde seizoenen gegeten.
Ze komen dan soms in veel keutels voor, maar de totale gegeten hoeveelheid is
niet hoog.
Van de vruchten is de duindoornbes verre favoriet, op afstand gevolgd door de
braam en enkele andere.
Insekten die door vossen gegeten worden zijn vaak kevers, maar ook wel grote
rupsen.
De meest genuttigde eieren bleken eende-eieren te zijn; ook enkele fazanteneieren werden in de keutels gevonden.
b. Voedsel van jonge vossen.
De analyse van keutels van jonge vossen die nog in burchten leven en gevoed
worden door de ouders leverde globaal hetz e lfde beeld op als bij ne volwassen
dieren. Kleine verschillen: iets méér konijn, minder vogels en eieren, duidelijk minder muizen.
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-27Prooiresten bij burchten en keutels van jonge vossen zijn beide een weerspiegeling van het voedsel van de jongen. Wanneer beide vergeleken worden, blijkt
echter:
- in de keutels zeer veel jonge konijnen, bij de burcht juist prooiresten van
volwassen konijnen (figuur 3):
- in de keutels veel minder vogels (3% gegeten gewicht) dan als prooirest bii
de burcht (19% gegeten gewicht; in percentage van het aantal prooien: 25%);
- in de keutels dezelfde verhouding tussen de vogelsoorten als bij de prooiresten (figuur 4).
faeces

prooien

(n=41)

(n=l52)

~

volwassen konijnen

11

jonge konijnen

Figuur 4.
Verhouding tussen de aantallen van
de verschillende vogelsoorten, zoals
aangetroffen in keutels van jonge
vossen en zoals aangetroffen als
prooiresten bij hun burchten.

Figuur 3. Aantalsverhouding
tussen jonge en volwassen
konijnen, respectievelijk gevonden in keutels van jonge
vossen en als prooiresten bij
hun burchten.

faeces

prooien

(n=35)

(n=53)

~ zangvogels

~duiven

0

eenden

•

fazant

~ overige

Conclusie dus: van vogels blijft altijd wel iets liggen (vleugels) bij de
burchten, terwijl veel (met name jonge) konijnen met huid en haar worden opgegeten. Het is dus zaak voorzichtig te zijn met conclusies trekken uit gevonden
prooiresten alléén, of uit keutels van jonge vossen alléén.
Vergelijken we de door jonge vossen gegeten vogels met het voedsel van de volwassen vossen in dezelfde tijd, dan blijkt dat de kleine (zang-)vogels door de
volwassen vossen zelf gegeten worden, en dat de grotere vogels, met name fazanten en eenden, juist naar de jongen gebracht worden.
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-285. SAMENVATTING WULPENONDERZOEK 1982-1983.
Binnen het kader van het vossen-project werden de aantallen en het broedsucces
van de wulpen in een deel van het Noordhollands Duinreservaat in 1982 en 1983
bepaald, en tevens die in het Kraansvlak en op Vl i eland in 1982.
Bovendien zijn er vergelijkbare gegevens beschikbaar van het hoogveengebied
bij Fochteloo (Fr.), uit een een RIN-onderzoek (We ssels, 1982). De terreinen
verschillen onderling in veel opzichten. In de va s telandduinen (Noordhollands
Duinreservaat en Kraansvlak) zijn grondpredatoren aanwezig; dat geldt in mindere mate voor Fochteloo en niet voor Vlieland.
In het Noordhollands Duinreservaat en op Vlie l and is recreatie, in het Kraan s vlak en in Fochteloo niet of nauwelijks. In oecologisch opzicht zijn alleen
Noordhollands Duinreservaat en het Kraansvlak vergelijkbaar.
Tabel 6 geeft een vergelijking van de resultaten.
Tabel 6: Broedresultaten van de wulp in verschillende terreinen en jaren.

onderzochte
oppervlakte (ha)
aantal territoria
aantal territoria
per 100 ha
% met uitgekomen
legsel
% met uitgevlogen
jongen

NHD 1982

NHD 1983

Kraansvlak 1982 Vlieland 1982

1055
30-35

1055
27-30

2.8-3.3

2.5-2.8

20-23

37-41

25-30

3

13-22

0

..

Foch t e l oo 1981

310
10-12

690
29-40

950
32-45

3.2-3.9

4.2-5.8

3.4-4. 7
58-84

?

45-83

/

38-54

Het broedsucces en de dichtheid blijken nogal te verschillen per terrein, maar
ook tussen de jaren in het Noordhollands Duinreservaat.
Door middel van observaties werd leefwijze en gedrag ten opzichte van predatoren bestudeerd. Ten behoeve daarvan werden 27 volwassen en 6 ionge wulpen van
kleurringen voorzien.
Enkele belangrijke resultaten van de observaties zijn:
- in tegenstelling tot de beweringen in de handboeken, blijken de mannetjes
's nachts te broeden, en overdag enkele uren zodat hun broedinspanning ongeveer 60% is; bovendien berust de zorg voor de jongen grotendeels bii hen.
-het lijkt er op dat de vrouwtjes 's nachts altijd weg zijn, bijvoorbeeld op
een gemeenschappelijke slaapplaats buiten het broedterrein (strand).
Dat betekent dus dat het mannetje op het nest niet door haar gewaarschuwd kan
worden bij onraad.
-voor vossen wordt overdag zeer sterk gealarmeerd; 's nachts kunnen ze echter
vlakbij een wulpennest komen zonder dat de broedende wulp reageert.
Het onderzoek wordt voortgezet met de nadruk op de observaties, omdat nog niet
duidelijk is in hoeverre de wulpen een aangepast anti-predator-gedrag vertonen, om da·armee predatie op de nesten te voorkomen.
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6. SAMENVATTING FAZANTENONDERZOEK 1983.
uitgevoerd door: R.W.R.J. Dekker en J.M. Stap; Vrije Universiteit.
Sinds de vos (Vulpes vulpes) in de 70-er jaren in het Noordhollands Duinreservaat verscheen en zich daar verspreidde, wordt hij er onder andere van beschuldigd de oorzaak te zijn van de achteruitgang van de fazant (Phasianus
colchicus).
Om na te gaan of de vos inderdaad een overwegende invloed op de fazantenstand
heeft werd in 1983 gestart met het fazantenonderzoek.
Dit onderzoek vond plaats in een deelterrein van het reservaat, terrein Castricum (958 ha), en heeft in de eerste plaats ten doel te weten te komen of de
fazantenpopulatie in staat is zichzelf op het huidige niveau te handhaven.
Met behulp van drie tel-methoden (voerbaantellingen en veldtellingen van hennen en indirecte hennentellingen door inventarisatie van kraaiende hanen) werd
gekeken hoeveel hennen aan het begin van het broedseizoen aanwezig waren.
De indirecte telling van hennen met behulp van kraaiende hanen leek op grond
van een kritische vergelijking van de drie methoden de beste schatting te geven: 148 - 160 hennen aanwezig.
De aanwas werd op grond van het aantal waargenomen hennen met en zonder kuikens en de mortaliteit onder kuikens berekend voor zowel een variabel aantal
aanwezige hennen als een variabel sterfte-cijfer tijdens het broedseizoen.
Om meer inzicht in het gedrag en terreingebruik van de hennen te krijgen werden 15 hennen van een zender voorzien. Eén zender verdween spoorloos, de
overige 14 functioneerden prima.
In de periode half april-half mei werden 7 van de 14 zenderhennen gepredeerd
door vossen. Tenminste twee daarvan ondervonden belemmering als gevolg van de
zender. Drie hennen werden gepakt terwijl ze zaten te broeden.
Veel nesten met eieren werden in dezelfde periode door vossen en kraaiachtigen
verstoord.
Na half mei vond geen sterfte onder de zenderhennen meer plaats. De rond die
tijrl gestarte legsels bleken later succesvol te zijn.
Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of de fazantenpopulatie op langere termijn in staat is zichzelf op het huidige niveau te handhaven.
Hiervoor is onderzoek over meerdere jaren nodig.
Uit het door ons verrichte onderzoek in het broedseizoen 1983 blijkt in ieder
geval niet het tegendeel; de verwachting is dat het aantal fazanten aan het
begin van het broedseizoen 1984 hoger zal zijn dan in 1983 het geval was.
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-30Informatie bij het overzicht van lopende en afgesloten onderzoeksproiecten
juni 1984
Het onderzoek ~n het Noordhollands Duinreservaat en de provinciale
landgoederen ~s ~n zeven projectgroepen verdeeld t.w.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Botanisch onderzoek
Zoölogisch onderzoek
Hydrobiologie
Fysisch-. geografisch en geologisch onderzoek
Landschapsoecologisch onderzoek
Reereatie
Educatie projecten.

Binnen die hoofdgroepen zijn de volgende onderverdelingen gemaakt.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Plantensystematiek en -geografie
Vegetatiekunde en oecologie
Floristisch onderzoek hogere planten, mossen en korstmossen
Bloembiologie
Mycologie
Diersystematiek en -geografie
Oecologie van zoogdieren
Oecologie van vogels
Vogelinventarisatie, incl. nestkast- en ringonderzoek
Insecten
Weekdieren

6.1 Recreatie-oecologisch onderzoek
6.2 Recreatie-sociologisch onderzoek

/

Elk onderzoeksproject heeft een eigen volgnummer.
Instelling: naam van instituut, instelling of organisatie van waaruit het
onderzoek wordt begeleid.
Medewerkers: vermelding van buiten PWN-verband bij het onderzoek betrokkenen.
Verslagenlijst: vermelding van bii het PWN ontvangen verslagen, met een
doorlopende nummering, en eventueel x of xx
Vermelding van nummer: beknopt verslag
Vermelding van nummer met x : uitvoerig verslag
Vermelding van nummer met xx: rapport/publicatie
Aanvragen om verslagen en onderzoeksrapporten bij het PWN 1n te zien kunnen
uitsluitend schriftelijk geschieden.
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-31Lopende onderzoeksprojecten (juni 1984)
Ins te 1Proj ec tnr. lingen

Omschrijving (beknopt)

Medewerkers
(recent)

Verslag(en)

6xx,39xx,58xx,
122xx,l23xx,l8lxx,
192xx

1. 1-8

L.H.

Landschapsoecol. kartering op
vegetatiekundige grondslag van
het gehele duingebied

H. Doing

' 1.1-10

L.H.

Onderzoek aan wilde en gecultiveerde peen

mw. S.J. ter Borg
mw. E. Wijnheijmer

1.1-11

v.u.

Botanisch -mor fo logisch onderzoek aan soorten eiken

L. Feij

J.M. Ietswaart

1. 2-7

U.v.A.

Vegetatiekundig onderzoek in
duingras landen

A.A. Sterk

33x,74xx,82xx,l94xx,
195xx,l96xx,l97xx,270xx
286xx

1.2-4

PWN
RIN

Vegetatiekundig onderzoek
Verbrande Pan e.o.

mw. M. PhilitJpens
M. Leeman
D. Picaret

257x

1.2-18

v.u.

Experimenteel plantenoecologisch onderzoek

mw. A.S. N. Liem
H. Ne lissen

56xx,200xx

1. 2-19

v.u.

Experimenteel en beschrijvend
plantenoecologisch onderzoek

J. Roze ma
mw. N.A. M.G. Rozijn

98xx

1. 2-20

v.u.

Populatiegenetisch onderzoek
aan plantensoorten van tijdelijke en extreme milieus

J.A.C. Verkleij

180xx

1. 2-23

PWN
L.H.

Onderzoek naar de natuurlijke
verjonging van de naaldbossen
in het Noordhollands Duinreservaat

K.A.J. Denneman
M.H.S. Kraak

l54xx,20lx,202x,
266xx

1.2-25

v.u.

Oecologie van soorten uit de
duinsterretjesassociatie

W.H.O. Ernst

203xx,204xx,282xx,323xx
324xx,325xx,326xx,327xx
328xx

1. 2-26

PWN

Onderzoek naar de invloed van
konijnen O? de vegetatie, de
vegetatiestructuur en de natuurlijke bosver jonging

W.H.O. Ernst
L. Posthuma
M. v. Oosten

12lxx,162xx,205xx,206x,
323xx,326xx

/
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Omschrijving (beknopt)

Medewerkers
(recent)

Verslag(en)

1. 2-30

Onderzoek oevervegetaties
infiltratiegebieden

J.H. Bennik
H.W.J. van Dijk
J.A. Meltzer
M.A.W. Noordervliet
W.T. de Groot
W. J . ter Keurs
J. Schram

284xx,29lx,315xx
320xx,32lxx,
322xx,329xx

PWN
V. U.

R.U.L.

1. 2-32

PWN

Samenstelling en beheer van
binnenduingraslanden

mw. M. Bilius

302xx

1. 2-34

PWN

Vegetatieontwikkeling van duinpannen 1n de uitgestoven paraboolduinen

N. Jonker

207x, 322xx

1. 2-35

PWN

Vegetatiekartering het Noordhollands Duinreservaat

P. Boer,

276xx,278xx

mw. M. Bilius,
mw. M.van Heist,

E. Kamerbeek,
M. Leeman,
mw. F. Loonen,
R. Nouwens,
D. Picaret,
F. Ploegaert,
mw. M. Siebum,
J. Verburgh

1.2-37

u.v.A.
v.u.
PWN

Vegetatie-ontwikkelingen in
verband met verstuivingen

C. Groenhart
P.D. Jungerius
mw. N.A.M.G. Rozijn

308xx

1.2-38

v.u.
PWN
KIWA

Relatie tussen grondwater,
bodem en vegetatie in enkele
duinvalleien

W.H.O. Ernst
G.B. Engelen
N. v.d. Ham

287xx,318xx

1. 2-40

L. H.

Ontwikkeling vegetatie en natuurlijke verjonging van de
loofbossen in het Noordhollands Duinreservaat. Gevolgen van beheersmaatregelen

mw. C.J.M. Sloet
van Oldruitenborgh
E.J. Kamerbeek
K.A.J. Denneman
M.H.S. Kraak

278xx

Effecten van metaalemissies op
het duingebied tussen Beverwijk en Alkmaar

W.H.O. Ernst
mw. E.N.G. JoosseVan Damme
mw. S. Leloup

Vakblad voor
Biologen 1982

P\.JN

1. 2-41

V. U.
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Omschrijving (beknopt)

Medewerkers
(recent)

Verslag(en)

1. 2-42

Inventarisatie van watergangen, onderzoek naar gewenst
beheer

E. Koet
J.M.J. Orij
mw. Y. van Manen
E.R. Klaver

2Q6xx

Systematische inventarisatie
van planten ~n een aantal kmhokken

A.L.J. van IJzendoorn

173xx,174xx,l75x,
209xx

212x,213,214 , 215,
260x,323

PWN
Werkgroep
Duinrellen

1. 3-10

1. 3-13

PWN

Inventarisatie bijzondere
plantensoorten

diverse

1.3-14

L.H.

Architectuur van de Gewone
esdoorn

R.A.A. Oldeman
K.J. Bonsen

1. 3-15

PWN

Inventarisatie van varens

J. Fre ij er

Inventarisatie van paddestoelen in delen van het
NHD en in landgoed Marquette

F.A. v.d. Bergh

1. 5-4

28x,64x,65x,88xx,
/89xx,l45xx,l86xx,
219x,262,267x,307,
310x

2.1-2

V.TJ.

Inventarisatie van bladmineerclers en m~eren

C. Wilkinsen

139x, 160x

2. 2-4

PWN
RIN

Onderzoek naar voorkomen, dispersie, voedsel .en populatiebiologie van vossen en naar de
oecologie van enkele bodembroeders (Fazant en Wulp)

A. Swaan,
mw. E.Bouman,
W. Hemrika,
J. van Huis,
J. Hofstra,
B. Specken,
T. v. Brummelen,
mw. C. Mesters

l36x,l37xx,l69x,
184xx,225xx,226xx,
227xx,228xx,229xx,
306xx,314xx,316xx

2.2-5

PWN

Voorkomen van vleermuizen ~n
de prov. duingebieden en landgoederen

P. Dhont

256x,299x,303x

2.3-6

PWN

Verband tussen vegetatiestructuur en broedvogelbevolking

Q.L. Sli ngs

280xx
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Medewerkers
(recent)

Verslag(en)

2.4-1

Vogelwerkgroep
Castricum

Ringonderzoek Vinkenbaan Castricum

leden V.W.G.

25xx,26xx,l08xx,23lx,
232x,268x,325xx

2.4-2

Vogelwerkgroep
Castricum

Inventarisatie van uilen,
Houtsnip en Nachtzwaluw

A. de Jong

292

2.4-4

Vogelwerkgroep
Castricum
PWN

Jaarlijkse vogelinventarisatie
infiltratiegebied Castricum

F. J. Jongerling
H. Schekkerman

52x,l09x,l6Sx,288x,
27'ix

2.4-7

N.J.N.
afd.
Haarlem

Inventarisatie nestkast-broeders op landgoed Leyduin

P.W. Dhont
N. Bijlsma

2.4-8

PWN

Jaarlijkse broedvogelinventarisatie landgoed Marquette

R. Burger
F.L. Jongerling
G. Stoker

170x,264x

2.4-11

Vogelwerkgroep
Castricum
PWN

Jaarlijkse vogelinventarisatie
infiltratiegebied Kieftenvlak

F.J. Jongerling
H.J. Udding

52x,95xx,312x

2.4-13

Vogelwerkgroep
Haarlem
PWN

Jaarlijkse inventarisatie
broed- en trekvogels Kraansvlak

C.G.M. van Deursen
mw. A. Vaandrager

118xx,l46xx,l49xx,
233x,234x

2.4-15

PWN/Vogelwerkgroep
Castricum
IVN-afd.
N-Kenn.l

Jaarlijkse broedvogelinventarisatie van het gehele NHD: verband met representatieve biotopen

C. N. de Vries

166xx,236x
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Omschrijving (beknopt)

Medewerkers
(recent)

Verslag( en)

2.4-17

PWN

Voorkomen en oecologie van
enkele soorten duinvogels

C.G.M. van Deursen
B. Hnogendoorn

149xx,l76xx,273x,329xx

2.4-18

RIN

Jaarlijks onderzoek Zilver-,
Storm- en Mantelmeeuwen; enquête

A. Spaans

238,304

2.4-19

PWN
Vogelwerkgroep
Haarlem

Jaarlijkse broedvogelinventarisatie van landgoederen in
Zuid-Kennemerland

P.W. Dhont
C.G.M. van Deursen

239xx, 263x, 311 x

2.5-1

Min. van Jaarlijkse opname van voorLandbouw komen van enkele luizensoorten
en de waardplanten

B.G. de Glee
H. Glas
C. Vlot

2

2.5-3

PWN

P. Aukema
s. de Boer

9,57x,61,80xx

Jaarlijkse inventarisatie dagvlinders in enkele terreindelen

/

2.5-6

2.5-14

Incidentele inventarisaties
van bijen en wespen
Wg.Lepi- Systematische waarnemingen van
doptera dag- en nachtvlinders ~n enkele terreindelen

H. Wiering
A. Aptroot

19x,ll4xx,259,281,

R. van 't Veer

76xx,l05xx,l32xx,
240xx,241x ,242x,
265x,274

Br.F. Melkert
o.s.b.

2.5-16

L.H.

Onderzoek naar de verspreiding
van dagvlinders in Nederland

W.H.J.M. Geraedts
J. de Haan
Br.F. Melkert
o.s.b.

243x,272

3-2

PWN

Hydrobiologisch onderzoek in
filtratiepanden in Castricum
en in de Kennemerduinen

mw. J. Zwaagstra

168xx,244xx,313x

3-4

PWN

Hydrobiologische inventarisatie
van wateren en plasjes in het
NHD gedurende een reeks van
jaren

N. Jonker
Th. de la Court

245x,246xx,285xx
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Onderzoek naar de vochthuishouding van vegetatie en bodem
met behulp van lysimeters te
Castricum

A.W.L. Veen
P.J. Stuyfzand

158x, 188x, 271xx
293xx

U.v.A.

Onderzoek naar geomorfologische
processen in enkele duinterreinen, waaronder de invloed van
konijnen

P.D. Jungerius
F. Wessels

289xx

PWN

Cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke aspecten van de landgoederen Ley-,
Vinken- en Woestduin

mw. C.J.M. Sloet
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4-5

R.U.G.
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5-12

5-14

L. H.
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1. 1-5

v.u.

Plantensystematisch onderzoek

J. B. Ietswaard
H. van Driel
F. van der·vooren

190xx

1.1-7

U.v.A.

Plantensystematisch onderzoek

H.C. Groenhart
D.B.M. Me lief

191XX

1.2-2

Stiboka

Vegetatiekundig en bodemkundig onderzoek naaldbossen

J.F. Bannink,
H.N. Leys,
I. s. Zonneveld

193xx

1. 2-9

R.U.G.

Onderzoek Akkermelkdistel

D.M. Pegtel

198xx

1.2-12

U.v.A./
RIN

Invloed luchtverontreiniging
op de plantengroei

J. Meltzer

199xx

1. 2-28

RIN

Bostypologie van het kustgebied

s.

1. 3-1

Voorkomen van orchideeën

H.A.S. Bijleveld

208

1.3-2

Mosseninventarisatie

F. Sollman

294xx

van der Werf
I'

1. 3-7

KNNV

Inventarisatie mossen en korstmossen

A.M. "Brand
A. Aptroot

261

1. 3-11

R.U.U.

Voorkomen van mossen en
korstmossen

P. Wiersma

210x

1. 3-12
1.3-13

Rijksherba-

Voorkomen van Zandviooltje
en Kattekruid

E.J.

2llx,
269,30lx

Bloemb io log ie Salixen Viola-soorten

A.D.J. Meense
mw. R. Capellato
F. van der Werf

216xx,
217xx

Taxonomisch onderzoek
aan paddestoelen

E. Kits van Waveren

218

~Teeda

r~um

1.4-1

1. 5-1

u. V. A.
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2.2-3

R.U.L.
PWN

Oecologie van Konijnen, populatiebiologie, voedselkeuze,
gedrag

mw. J.M. Wallagenrees

87x,91xx,110x,111xx,
112x,117xx,l27xx,128xx
135xx,l37xx,150xx,
151xx,159xx,l6 7xx,
182xx,189xx,220xx,
221xx,222xx,22 3xx ,
224xx

2.2-6

PWN

Muizeninventarisatie

mw. E. Nijssen
mw. J. van Genderen

297x

2. 3-5

V.L.V.U. Oecologie van Eksters
PWN

A. van Goethem,
H.C. de Rijk
J. H. Th ii ss en

230xx

2.3-7

SBB

Stormmeeuwenonderzoek

P.H. de Jong

317xx

Inventarisatie nestkasten

leden N. J. N. , e.a.

235x

Inventarisatie nestkasten
Laarderhoogt

A. du Mosch, e.a.

187x,237x

Vogelinventarisatie BergenZuid

Th. Baas

Onderzoek naar voorkomen van
loopkevers in verschillende
vegetatietypen

A. Brunst ing

mw. J.D. Muts

Visonderzoek

P.J. Groot

295xx

2.4-14

~n

2.4-16

2.4-20

2.5-15

SOVON

R.U.U.
PWN

3-5

NHD

H. Smit

4-6

v.u.

Bodemkundig onderzoek
kalkgrensgebied

J. Rozema
P. Laan

290xx

4-7

R.U.U.
PWN

Relatie waterhuishouding en
vegetatie in duinterrein Egmond

P.P. Walaardt Sacré

318xx

4-8

R.G.D.West

Geologisch onderzoek NHD
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mw. G. de Weger
W. Elderhorst

279xx,305xx

4-9

Hydrologie van het NHD, ~n
relatie tot waterwinning, kliL. H.
TH-Delft maat en omgeving

5-1

L. H.

Landschapsoecologisch
onderzoek duinvalleien

T.W.M. Bakker
J.A. Klijn
F.J. van Zadelhoff

247xx, 248xx,
249xx, 250xx

5-2

U.v.A.

Landschapsoecologische
kartering

C.J. Leermakers

25lxx

5-4

v.u.

Landschapsoecologische
kartering

T. Levelt
mw. A. Huygen
mw. Y.J. van Manen

252xx

5-6

PWS

Provinciale Milieu-inventarisatie; duingraslanden, duinterrein Heemskerk en landgoederen

B. Korff e.a.

161xx,253x

5-ll

U .v.A.

Landschapsoecologisch
onderzoek binnenduinrand

P. Tideman
P. Kant
P. Aris
J. Wäckerl in
E. van Waveren

254xx

P. Tideman

309x

PWN

/

PWN

5-13

PWN

u.v.A.

Landschapsoecologisch onderzoek duinterrein Heemskerk.
Studie naar de functies natuurbehoud en reereatie

mw. H. v.d. Ancker

6.1-2

R.U.L.

Invloed openluchtrecreatie
op broedvogels

N. van Brussel

255 xx

6.1-3

v.u.

Bezoekerscentra en
voorlichting

J.W. van der Linden

298xx

6.2-3

PWN
PPD

Recreatie-sociologisch onderzoek m.b.t. de motivatie tot
bezoek aan het NHD; thuisenquête; enquête bezoekerscentrum
en toeristische kampeerders

mw. M. Verspuy
mw. S. Karres
H. Meiburg
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7-2

Verzameling van informatie betreffende oecologie en terreingebruik

PWN

v.u.

7-3

SBB

PWN

Geschiedenis van beheer van
bossen en natuurterrein en van
landbouwkundig gebruik van het

Medewerkers
(recent)

Verslag(en)

C.G.M. van Deursen
c. v.d. Woude

258xx

Q.L. Slings

277xx, 300xx

mw.

P. Rilgen

NHD
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XX
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XX
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194

XX
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XX
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XX
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experimental approach to the study of species interference in a patchy vegetation. Vegetatie 45
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WEEDA, E.J. (1982): Verslag van het voorkomen van
Viola rupestris en Nepeta cataria in het NHD in
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