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Rednctioncel
Na lange tij verschijnt Kruipnieuws dan weer, Z~J
hot in gewijzigde vórm: nu gestencild, aangezien deze
WlJZe van multi~licoren veel sneller, handiger en
goedkoper is dan de rotaprint van de vqrige ja.s.rgangen,
zodat het daarom te verwachten is, dat Kruipnieuws dit
j~ar het regelmatige verschijngsverloop ~eer zal opnemen.
Deze eerste Kruipnieuws in 1965 bevat twçe artikelen
over Voorno.Helaas konden twee andere artikelen over dit
onderw8rp niet op tijd voltooid worden, anders zou dit
nummer een groot Voorne-nm:~mer geworden zijn, terwijl
het nu maar oen klein voornem.u~mertjc/ ïs geworden.·
Hopelijk zullen b<i;,id.e artikelen dit jaar nog in een
ander nummer(s) geplaatst worden.
Verder bevat dit nummer nog oen overzicht van de
activiteiten vnn de sjocgroe:p van hot c:~fgelopen jc..:>.r,
waaruit wel blijkt, dat die activiteiten geenszins even
gering zouden zijn als die van Kruipnieuws, en naast
deze terugblik nog een toekomstpors~ektief over hot komend
jc..arVoor alle mog8lijke kopy, hvee regels dan ''el hele !'<
nummers vullend, houdt ik me van harte nanbevolun, inclusief
reaktios op Kruipnieuwsartikelcn, verslagen, e.d.
,..
De Redéiktour
Het nieuwe s~ocgroepbestuur is als volgt samenge-steld:
voorzitter Albcrt Hoekstra -·Alb.Thaerlaan 50 Utrecht.
redakteur
Ru Rasch - Oude Schans 17 rv· Amstè.rdam-C .
Administrc.tie Riet Hes - Kai::1psneg 19 Wijster ·
Commissaris Jelmer Landman- Madame Curiestr.118
Groningen
Bibliothecaris Jan Vogel - Vergersweg 1
Wageningen.
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De Sjocgroep in 1964

Rob Gradstein

_ Al is 7 t voorjaar, zomer, herfst of winter, la
Fagne est toujoura belle4 Het is deze gedachte ge~eest
die de sjocgroep dit jaar heeft bezield. Ons werkterrein lag tussen de sompige laagten en de donzigd~inende hoogte~~~n.het hoogveen, veenschrijfsel~n
vulden onze zijtassen, veenopname's onze oekboeken.
Inderdaad, het levensgevaarlijke terrein heeft zijn
dienstb~arheid a~n ~e·sjocgroep bewezen. Met een
~ctief ka-der v'an ·mensen· oriênteerden we ons in de
opbouw e·n successie ván het hoogveen. Deze orienta tie
wás da~rom zinvol omdat in het kader van het werk van
het R!VON dè laatste jaren een typologie van d·e Neder-landse hoogvenën werd opgesteld; met dit nieuw~
indelin~sschema in de hand konden wij naar hartelust
het veeri besjoc6eri. Openh~rtige voorlichting over h~t
hoogveen verscheen in een drietal sjocgroepconvo's en
.in Atnoeba. Bovendieri werden in enkele districten
lezingencaan.dit onder~erp gewijd. Tenslotte leverd~
onze·. zo. goed gevulde bibliotheek waardevolle li teratu_ur.
:a:oogveeriuitingen(pur):
2/3 mei Wee~end bij de B~~ihmermeertjes te-Ommen.
riepen wij. met z 1n zevenen on knielden
neer bij enkele oude verdorde st.:;ngeltjes~ In çle pa,s_
ontdooide randzane der vennetjes bekeken we de eerste
verse Sphagna, m~akten een bescheiden transs~ctje en
beleefden een onimoeting ~et cink~le, uit de Ha,utes
Fagne ,Ne1bekende veenlijken. Jammer dat veen- en ven-.
specialist $.E.v.d~Voo een week van te voren moecit~
afzeggen. Desond{'tnks was het zo rilieters dat. de . ·
geweldige-vochtlge zegen van boven o11s nigt'ko:t'!deren. .
·
11

Sch~uchzeria 11

15/19 mei Een-gedenkwaardig pinksterkamp in.Lhec(Drenthe),·geleid door Dr.J.J.Barkman. Alleen dank
· zij vroeg afspreken,· n.le in januari, is het mogelijk
geweest otn Dr.Barkman bereid: te krijgen. Het kampement
op het kampeerterrein van SBBwas plezierig omdat we ''
voor de lezingen van Dr.Bàrkman beschikking hadden
over ee~ grote, goed geoutilleerd~ schuur (destijds
voor een bezoek van Kon.Juliana gebouwd, met nooit
gebruikt koninklijk toilet). Hoogtepunt vormde een

-4gemotoriseerd bezoek aan enkele hoogvenen in Duitsland,
waarbij de.vol~wagen~us zin ~ntrce•deed i~-h~t s~oricers
vorvoerswezen,; flb.arlijk, een aanv-Gchtbaréinijlpnal. 22 m2..n
hebben·-tijden~" dit kamp een dèg~Iijkc scholing onderga~n
in de-hoogveen;.. en sphagnaproblematiek. Het enthousiasmè
van Barkman was geweldig, hij·toonde ons lettaflijk de
naakte waarheid van het veenlevori.:
Voorbode van. ons Hé). u tos F9-.gnes kc9..mp. vormde_: het weekend in de Peel o~ 13/14 jun~ o.l.v.Piet Schroe~crs. Een
oude schuur te midden van uit"gestrektcHolinia-velden~
beeld_van een gedeg~nereerd oud·veenlandschap, was,ons
vorstelijk verblijf" Stokpaardjes van Piet zoals s";toringsmilieu 1 s, contactzones er1 trophiegraden in een miiieu vol
van ~evensgcvaarlijke ve~nputten hebben on~ sjo6ce~sbloed
ges:tuwd. - en· de ookboeken
van - acht veenfijnproevers
gevuld.
. .
- -.
..
~.

Reeds.· lang had ons èën rapport over het sjocgroepomerkamp in 1949 in de Haut~s Fagnes (Ardennen) gelntri~
geer~ en;toen t±jdens ~~t-éongres 1963 t~ Leerdam beslist
werd om in 19-64 het hoogveen te gaan bestuderen, wisten we.
het: opnieuw oen zoka in de Hautes Fagnes .... Direct rwrd
contact opgenomen met Prof*Bouillenne, de beheerder van
het-~tation.scieritifique de l 1 Univorsit~ de Li~ge aldaar;·
pas na drie mae1.nden kwam het ve.rlossendè· bericht:<we
rmren hartolijk welkom. Tijdens eerste paasdag we.rd reeds
een selecte bedevaart georganiseerd naar ·de Fagne~~ie
toen'gehe~1 in de sneefiw ~cdoken lagèn •. Het enthousiasme
was toen àl geweldig. Het negentien Han ·(r;1aar drie Vrouwen)
fietsten we ·15 juli naar de Baracque 1'-lichel,, waar VJe .
gedurende zeven dagen prinsheerlijk i.n .he.t uiterst confortabele Station Scientifique leefden. Overdi:tg ejoccén in
het veen of sight-seeing langs de Warche of andere
magnifieke beekdalen. 's Avonds determineren, boshessenjam
koken en no.ar ·de televisie of ;films van onze gastheer
kijken~ ~oker, het uiterst confortabele ~tation Sc~e~tifique
en het prachtige landschap" hebben ons vaak vari hét rechtgeaarde sjoccerspe.d' afgeleid. G·er-egdld ged:r;:,oegen we ons
d.l.s botanische t'o-eristen of als floristiscbe fanaten •.
Eens te meer is echter bewezen, dat de sjocgr6~~ ni~t alleen
kruipt of per à.uto reist do.ch · ev:.eneens bokwame wiélrexmers
onder haar l~den telt.

-5Tijdens·het weekend op de Schovenh:orst (Putten)
9/10 oktober bezonnen wc ons over de dnd0n van het
afgelopen jaar. ~rg diefzinnig gerd er nie~ gediscussieerd, vve bekeken dia's van Emiel: de s:..jocgroep
1964 in vogelvlucht, aten pnnnel·weken, maakten een
zondngmiddngwnndclingetje en werkten vmt gegevens ·vnn
Pikn en Zoka uit. Een typische reunio vnn ouden van
dagen die invoklswagenbusjes rondrijden, op zachte
matrassen slapen, méssenleggartjos gebruiken bij het
eten en naar de televisie kijken in luie stoelen voor
het open hanrdvuur, Geen wonder dan ook dat de sjocgroep, i.c. het bestuur, na dit weekend definitief in
haar winterslaap is weggezakt.
Edoch, na gedane arbeid is het go~d rusten. Want
_
niet alleen het hoogveen en het internE: sjocgroepb,;lang
hield ons bazig, ook aan het commissiewerk werd dit ·
jaar voel aandacht b~steed. De theoretische opzet van
dit werk stond ons duidelijk voor ogen: geèn zinloze
leuterpraatjes in afdelingen, die dit als verplichte
gezelligheidsmanifestaties beschouwen, maar zinvolle
~eekenden samen met districten en eventueel een lezirig
op de zaterdagavond •
.1) Een groot mos~enweekerid begin februari met D-III
. in Nijkerk. De vondst van Buxbamia aphylln bracht o~ns
alleri in verrukking. Een structureel interessante
trilogie vulde de zaterdagavond.
2) Paaskamp met D XII·, Fotek .·en Krijtvwrkgemeerischap
in Kotassen als verkgnnings van de nieuwe bonds-zom6rkatnpplaa ts. Het prille voor jaarsgroen lnngs de heer- .·
lijke frisse beken werd beleefd, belegen en besjoct~
· Een gezollig kamp. D II moesten~e voor officieale
samenwerking teleurstellen, maar enkele sjoccers zijn
·incognito in hun paaskamp ge~eest~
·
3) Een leuk weekendje in Berg-en· :Jet D IV, deskundig
geleid door Ru Rasch. Hier waren hoofdzakelijk Amsterdamse sjocgroepleden aanwezig.
4) Op 4/5 juli trokken we o.lo v .-Sa!î1. Se gal c~e Bot>?hol
in~ begeleid door eeij grote schare leden van het Amstor~
. darnse plnntenkader. Áfd.9 van D. IV heoft·hier sociolo. gische ervaring ol'J kurinon doen voör hun inventarisa. tie
van dit ge~ied. Helaas wns het aantal ~celnemers te
groot om efficient te kunnen werkene Het gebied was

·- :-.6mieters, de le~i~g van Sam e~ discussie evenzo.
Als laatste noem ik -hier het gespecialiÇJeerde zomerkamp,
dit jaar in overleg met doKN:S van hetHB. op Schier georganiseerd van 29 juli tot 8 augustus. Ook dit jaar vvnren we
ons er welvan bewust hier niet. voor de wetenschap,mai:t-r terwille van het gelo~f, do in~eresse en het plezier te werken:
in een genoeglijke, ~etwat rustige kampsemeenschap van ong.
40 mensen leiddon ':te gewone sjocexcurç;ics, droegen onze
ideologieen uit en ncrkton verscheidene avonden nog_lang
in de Nat. hist-. tent. ri-ot-is, juist hier in deze bijna normale_ N.J.N.-sfeer dc-,t de sjocgroep ha_ar buitenk::nt leert
kennen. Dit- jaar \Tas l1ot kamp mii1.der bruisend dan het
vorig jaar, hetgeen te wijten wn's aan het slechte ·weer,
dG gedeeltelijke p_rolongat.ie van de onderzoekje-s uit Terschelling II en tonslotte do vermoeidheid van de aanwezige
H.F.gangers. Hot bimp is een trokpleister voor oen vaste
kern van menscri en vorr,1t de smidse van ons bondscommissiowerk. Liafst 25 sjocgroo2leden bozochtoh Schier.
Het grootste probloem dat de sjocgroop teistert is hot ·
uitwerken van vorzar.wldc go-govonso Wol vcrschijnen .geregeld
lustige artikols fn districtsbladen en ADooba (voor:::). hot
tweede nummor van c,fgolopcn ja~J.r bov_atte enkele goedgedokumenteerde propagandisctischo bijdragen). De oorzaak
van het uitbl~jven van de rapporten en versl~gen is deels
gelegen in een overschatting van. het_ niveau van KruipniomlS.
Hiermee gaat de te kostb.are en tijdrovende uitvoering v-an
dit lijfblad, n.l. offsetdruk, _gepaard, vandaar dat nu
b~sloten ~s om Kr~ipnieuvs wed~rom in gestenc{lde vo~c te
gaan.uitgoven. Verder acht ik bovengenoemd p~obleem slechts
gehepl oplosbaar, wannec;r 1.:re allemy_al beroep.ssjoccers
worden en rapporten schrijven onze eni_ge zorg is. Overigens
mag met blijdschap de uitgave vermeld worden van de. v.erslagen van Terschelling II 1963. Speciale vermelding- verdient verdc~ de uitgave van do onderwerpencatalogus vari
de. bibliotheek.
Concluderend kan gezegd ~orden dat ook het k6mend jaar
programmatisch opgezet· -d:i:ent te worden .. Verdor moot de
sjocgroep zich een 1aeinïg van dè mosjes trachten te distancieren. Deze 11 liefde 11 w€r:d dit jaar sterk gestimuleerd door
de sterk bryologischè opbouvJ van het hoogveen; een ·reden

-7om het komende jaar een ander studie-obj~ct te kiozen.
Of toch een splitsing in sjocgroep en 11 mossenwerkgroep'?"

Perspektief

1965

Albert Hoekstra

Maar hoe verrassend vaak en hoe uitbundig kan
Pleurozium schreberi kapselen, wanneer hot milieu
optimaal ie!
De sjocgroep is nogal cryptogaam: de eigenlijke
vernieuwing is te vaak niet aantoonbaar. De werkgroep
vermeerdert zich vaak vegetatief en groeit ombekommerd
uit.

Het zal de taak van het nieuwe bestuur zijn om de.··
juiste vooruuarden voor de ~egetatieve ontplooiing en
de goneratiewisseling vc.n onze werkgroep te schoppen.·
Da.arom zal Kruipniemw dit jc.ar niot verborgen
blijven, maar rogelma tig verschijnen. Het niveau van c~e
bijdragen wordt in de eerste plae.ts bepaald door de
schrijvers ervan, nietcdoor de redaktie. Dit is ieder
jaar zo on hot betekent dat Kruipnieuws werkelijk afgestemd wordt op de sjocgroop, wanneer er door veel
verschillende monson in geschreven wordt.
Het hoogveen trekt - ook dit jaar. Het is echter
niet goed mogelijk om zinvol onc~erzoek te verrichten
zonder oecologische metingen en zonder het onderzoek
uit te breiden over eon veel groter gebied dan Nederland. Bovendien moeton we in ons land nog zeer zorgzaam zijn voor de nog gave veenrestanton. Ze zijn zeer
kwetsbaar. Wie zel~ plannen hoeft en hot nodi3e onthou~
siasmo zal op medewerking kunnen rekenen. Daarvoor bestaat de sjocgroep immers. In ieder geval zal aandacht
gevraagd worden voor de klasse 11 Nardo-Callunetea 11 • Op
het ogenblik kan do skocgroop vooral belangrijk onderzoek verrichten in Nardo-Galion~ en heide-begroeiingen.
Voor onszelf zinvol, maar ook voor anderen. Het werk
kan zo opgezet worden, dat er meer mensen dan tot nu
toe aktief bij betrokken worden. In principe iedereen,
die mee wil werken.

-8Het bestuur stelt in ve:;_"band _hiermee een uitgebreid
prOgramma van ueekéndel1 voor en ook jullie. suggesties zijn
welkcini. ·.
·
Het gespecialiseerde zomerkamp zal in Drenthe gehouden
worden, het werkgroepzomerkampje hopelijk in Noord-~est
Overijsel.
Groei en kapsel!

Enige punten van het programma van dit jaar zijn bv;
de volgende weekenden, die wij zullen prob~re~te organiseren.;
10-11 april Carex ericetorum-vJeekend op de Veluwe. ·
8-9 mei Veluwezoom.
22-23 mei Zegveld - Nieuwkorip.
5-8 juni J?inksterkàmp op Borkum. Heer te beschouwen ais
· ontdekkingsreis in veelbelovend gebied!
12-13 juni Renswoude - Zuidelijke Gelderse Vallei.
eind juni Duurswoude - Oostelijk Friesland.
begin juilii Oostelijk Twente.
qaarschijnlijk zal bij een aantal vàn deze weekenden de
mog~lijkheid bestaan al vrijdag àan te komen en pas
maandag -';Jeg te gaano

:...9·De Heveringen '(o:p Voorne)

Albert Hoekstra
Les difficult6s les plus
iraportantes ont été rcncontrées dans les types de
végétation fermée. ·
J.H.A.Boerboom,1957

Bet· gebied van de Heveringen vormt het oudste en
meest ontkalkte deel van het duinlandschap van het
eiland. Het wordt beschouud als een opduiking van het
zgn. oude duinlandschap. Mogelijk is :het later echter
geheel of ge deel telijk overstoven door jonger duin- ·
zand. In het betrekkelijk ge!soleerd gelegen gebied
van lage duintjes ton Oosten van de aDuinzoom 11 v1erdan
een doftiental opnamen gemaakt. Deze geven een beeld
van de schrale, grazige begroeiingen met kenmerkendo
storingsvarianteri als gevolg van een vrij intensieve
rekreatie in het gebied.
In de Heveringen komen een aantal plantens6orten
voor, die in het Duindistrict zeldzaam zijn: Calluna
vulgaiis (struikhei), Erica tetralix (dophei),
Sarothamnus scoparius (brem), C~rex panicea (blauwe
zegge) en Molinia ~aeruloa (pij~estrootje), de
meesten slechts op een enkele plok. Deze dragen bij
tot het aL;ijkende karakter van het torrein in het
geheel van.het duinlandschap van Voornc.
De opnamen, vvaarvan ik .zal ui tge"an, \iJerden door
verschillende mensen gemaakt. Terwille van de eenheid
zijn schattingen in eenh~don van de zg. schaal van
Barkmo:n-Segal door mij uitgedrukt in 11 gevJone 11 Bra'lmeenheden, afgezien van de onderverdeling va~ het
cijfvr· 2.
De gelaagdheid van do vegetatie is in alle opnamen niet consequent doorgevoerd, omdat .de ver. houdingen in dichte begroeiingen zeèr moeilijk beoordeeld kunnen worden. Een dorgelijk onderscheiden
~an verschillende lagén bemoeilijkt een tabellarische
·v~rgelijking van de opnamen, zodat ik in het al~emeon
wil aànraden alleen de totale bodekkingspercentagcs te
schatten per laag•en het aandeel van de afzonde~lij~e
soorten daarin niet te beoordelen, teri~ij een ged6~
tailleerd struktuuronderzoek beoogd· woi·dt. ·

-10Het tcrrE:-in ken ik maar oppervlakkig, evenals de droge,
grazige vegetaties in andere delen van het Duindistrict.
·.

Uit de overzichtstabel blijkt, dat de opnamen in twee
groepen uitecnVQ~len, tàr~ijl opn.86 oen geheel eigen plaats
inneemt. Of Q.eze groepen .. V?rschillende typen ( rangloze
gezelschappen) representeren, kan, aangezien het aantal
ophamén maar klciri·is, niet zondJr meer op grond van de
tnbel vastgesteld worden. Een nader onderzoek cmvat in
~rincipo een vergelijking van de opnamen bi~nen de groep
en van do groepen onderling en een vDrgalij~ing met overeenkomstige typen, zoals die in de literntuur boschreven
"
zijn.

.

Vergelijking van de opnamen •
. Voor do vorvCJerking V<;in tabelgegevens met methoden van
de beschrijvende statistiek bostaan een aantal wegen, waarvan Ellenberg oen overzicht geeft. De waarde erv2,n is maar
betrekkelijk. Met het ma tericv::.l van de lieveringen is
statistisch weinig te beginnen.
Ook zonder korrelatiebetrekkingen blijkt nu, dat de
opnamen gekenmGrkt \70rc.len door een groep frequente soorten,
algemeen in de dr~ge grazige duingomoenschappen, d~ mecs~e
met ccm optir.mm in de schrale, ko.lkarme varianten. De
konstantie in de opnamen. is lin het algemeen mind.c::r hoog dan
ue zoudon verr.rachten. Dit kan samenhaLgen nwt het geringe
aantal opnamen; waarschijnlijk is het ook oen gevolg van de
rekreatiove storing, ~aardoor do homogeniteit van do vegetatie als g~hool verminderd.
Deze groe.P frequente soorten is ongeveer evenredig
vertegem:o.ordigd in de twee groepen, maa.r de soorten ervan
vertonen wel a.anzienlijke varschillen in hun a.arideel in de
afzond0rlijke opnamen; ook deze verschillen kunnen het gevolg
van storing ;ijn. We moeten echter bedenken dat deze storing
als v:erkzame fo.ctor een onbruikbare veronderstolling is,
wanneer die niet uordt gefundeerd. Wo konstateren immers,
een heterogeniteit en vermoedon stqring als oorzaak, terwijl
de storende invloeden allen afgeleid worden uit de geconstateerde heterogeniteit. Jammer genoeg bestaat er over
storing weinig systematische kennis. Het verschijnsel is
buitengewoon moeilijk te onderzoeken.
Het ligt nu voor _de hand de storing anthropogo<;;n te
noemen, d.vJ.z. door rriensen - de rekreanton in het torr_ein -

""'!'
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veroorzaakt. De aktiviteiten kunnen direkte: beschadigng

ván de begroeiing, en indirekte gevolgen hebben voor de
plantengroei: aan- en afvoer van zand~ toevoer van
voedingsstoffen, verarideringen in de bodem (struktuur,
'waterhuishouding, mineralisatieprocessen, etc.), van
het microclimaat, enz. Deze effecten zijn in hoge mate
afhankelijk van elkaar en kunnen hciogsten onderscheid~n
wordeng Bovendien is waarschijnlijk niet alleen de aard
van de milieu-verandering 1 maar ook het feit van de ·
verandering ·oorzaak van kwalitatieve ên bvantitatieve
veranderingen van de vegetatie.
De storing is soms met zekerheid aan te tonen,
maar kan meestal slechts verondErsteld worden door
korrelatie van het vegetatiebeeld met bepaalde milieuveranderingen, die door gespecialiseerd, moeizaam
oecologisch onderzoek aangetoond kunnen worden.
Deze inleiding is m.i. nodig voor de interpretatie van de tabel. Hypnum zal - als pleurocarpgevoelig zijn zijn voor overstuiving en waarschijnlijk ook voor direkte beschadiging door betreding.
De grote variatie in zijn bedekking is ten dele waarschijnlijk een gevolg van sto~ing, die incidenteel ~n
plaatselijk optreedt. In dichte, grazige begroeiingen
is de bedekking van dè moslaag echter ook gering. In
de Festuea-groep zijn de opnamen 87 en 88 gekenmerkt
door een geringe bedekking van de moslaag, het aandeel
ván de acrocarpe soorten daarin en het deel van de
bodem, dat onbegroeid is. In 87 is illeen een kruidlD.ag van optimaal 3, tot 10 cm aanwezig uwt soorten
als Cerastium semidecandrum (zandhoornbloem), Erigeron
canadensis (Canadese fijnstraal) en Air.::, práecox
(Vroeghever), terwijl in de moslaag Polytrichum juniperurn (zandhaarm~s) domineert; In 88 heeft zich den
hogere kruidlaag ontwikkeld v.rin vnle grassen en hoge
Carcx arenaria ( !4andzegge). In ëL.; lage lcnüdlaag bedekken de rozetten vàn Hieracium pilosella (muizenoortje) meer dan 50% - eon opmerkelijk vÖrschijnscl en in de moslaag dominoren de pleurocarpena Waarschijnlijk onh:-Jil-ckeld een 6peri begrooiing ~ waarvan opn. 87
een beeld geeft, zi~h tot een dichtere en gestruktureerdore begroeiing, wanneet e~ geen storing optreedt~

-12Het verschil in Ol'.derdom van deze vegcta tics acht ik secundair: . beide zijn regenererende plo.ntengm1wenschappen. Hoe
de regeneratie en ook de successic in het algemeen zou
leunnon verlopen wordt duidelijk, wànneer de; andere opno.men
~n de grçep met de opnamen 87 en 88 vergeleken worden.
Opnarne'92.en 93 kenmorken zich door de hogebedekking van
Hyp~um (30 %, resp. 90 %) onder een dichte lage kruidlaag
(tot 25 cm). In 90 treden de hoge grassen op, die in opn.
91 het aspekt bepalen. In de opno 91 on 86 is-do grasmat
geheel.gosloten, de moslaag is gereduceerd& Deze opno.men zijn
all& in het achterste deel van hot terrein gemaakt. De
differenti~rcnde factor is primair waarschijnlijk storing~
de·~~g~noratie voltrekt zich als toenemende verdichting en
strukturering ih de richting van struweel (Quercus (eik),
Crátacgus (neidoorn)) met es~ heideachtige beg~o6iing als
mogelijk tussc~stadi~m. De vraag of de vestiging van de
heido~chtigcn hier geheel spontaan is ooft ons niet zozeer
bezi~ te houden. Ook in ande~e dolen van het Duindistrict
koBen in het oude duinlandschap begroeiingen met heide voor 1
i.h.a. Cnlluna vulgaris ( s·cruikheide )c IiGt voorkomen van
Calluna en Erica (doph~ide) mat hun begeleiders in de Haveringen doet geheel nntuurJijk aan. Aan d~ andere zijde van
do ''Duil1zoom 11 komt nog wat Callunc.. voor 1 verdor· voor zover
ik w~et 1 niet 1 evenmin als Erica. De sobrten vestigen zich
zeer maailijk in ~ichte begroeiingen en evenmin in los zand
(d~arcritegen wel op oen ha~de, vaste bodem, al is die
al thans eoi1 deel van het j6:c..r volkomen uitgedroogd). De ver~rciding van hfin begeleiders: Molinia caerulea (pijpestrootje),
Ca~ex panicon (blauwe zegge) en Sarothamnus scoparius (brem)
':wrd door ons v0rder niet nagegaan. De bodem, vraarop d3 heidebegreoeiing voo~komt 1 is vochtiger do.n elders in de omgeving.
Carex arenaria is een krachtige soort m~t Gen uitstokende
vore.nkcring ·in de bodem., Direl·cte storing Gn overstuiving zullon
op de plant nauuelijks'invlood hebben, hotgeen met zijn
presentie in beide gröS)en in overeenstemming is.
Hot betrekkelijk gröt~ aantal soorten, d~t slechts in
66-n. of tt"ee opnamen voorkomt 1 is ook een aan::7ijz:ï_ng voor
sto1..;onde invlooden.
·In d.e'o:pnatwi1 mot J:Tc:lictotrichon (Avena) pube.sccns, die
dichter bij do D~inzoom gemaakt vcrden, is hot bcbld van de
regeneratie minder duidelijk door hot optreden VQU Ros&
spinosissiua (duinroos), die plaatselijk kleine struwelen
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vormt. Ook op andere plaatsen in de duinen, bv. bij
Wassenaar, Noordwijk, Haarlem, ten Zuiden van Den Helder,
tip Texel en op d~ Landerummcrheide op Terschelling komt
deze soort faci6s-vorm~nd voor. In het algemeen is
facies VOrming een gevolgvansto.cing; talloze VOorbeeldGil
kunnen hiervoor gegëven 1i1orden.
In opnace 94 vallen de soorten Sedum acre (uuurpeper), Phleum arenarium (zanddoddegras), Erodiu5 glutinosum (kleverige r~iger~bek) en Bromus hordaceus {dravik)
o~; .ze zijn algemeen in de open begroeiing van het jonso
duin. ~~n hoge kruidlaa~ ontbreekt, een moslaag nagenoeg
ook. Het aandeel van ~oze soorten is in opn. 95 geringer;
Hypnum beè,ekt daarentegen 75 %o In opname 98 noemt hot
aandeel van Rosa spinosissima toe (20 %) en entwikkolt
·zich een hógo kruidlaag van gr<~:.ssen. Opn::cmo S6 · 1iJOrd t
gekenmerkt 'c~oor do dominanti;:; van Rosc.. spinosissiü;a
(75 %); d~ begroeiing is di~htcr en hoger dan ~ie van
98 1 d& bedekking van d~ moslaag neemt Bf. Deze lijn van
een m6gelijke successie kari-in opn.97 vo6rt3etrok~cn
·worden. Opn. ~3 tenslotte 1 toont ee~ gesloten grazige
begroeiing zonder Rosa spinosissima eri zonder obligatu
SOOJ."tGn van do opo:;;:. beg::~ooiingen in de.· omgeving"
Dit gedeelte van het terrein is h~t sterkste gestoor0ç
al blijkt dat niet ondubbelzinnig ui ~e opnamen. ~el·- ·- .
l::llijl;:t er ,,)en belangrijk floTistisch versdnl uit beide
groepen 1 dat niet tot een effekt van storing herleid ~an
o~~"a·J-'1"11
8'7( -92··· Vl:OI."r'
0'1
re'•'
,-l 0 V
~·."Y• 1.'
T;• ., "'·t··· c"'
" V-!-t:, I1 o ' Dn
V
..:...' ..!..l
V
.•
l
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\....- lr.r; 11"1 ":r' 1.c'V
ovina ( schnpegras) met een 2.antal neer of r:ündei" lwn--.
~tante b~geloiders, die niet of w~inig voorkomen in de .
opnamen 93-38 1 tergijl de opnamen 94~98 gekenmorkt wor~6n
door Sedum acre,. Phleum arenariat hromus hor~6accus!
llosu spinosi~sima en Helidtotrichon pubescens~ De laa~ste
komt· ook in nr~ 93 voor o . Deze opnc.r.wn ve:;.~tsgGl1'HOOrdi.goi1;
gezien hun soortensumenstelling 1 staringavarianten v2n
betrekk?lijk kalrijke-grazige begroeiingen._.F~stuca e:n
Helictot:c.~chon hebben hier en in het algemee:n ande:rc
opti;~m, ma<ir kunrien naast clkuar voorkomen. Door cle
keuse vun Je proefvlakten blijkt het niet ~it de tabel~
Rosa s:pinosissiniu komt blijkens de tabel. :::lleen in
Averia-opnamen voor? maar is in het. algemben ~iet stiikt
a.s.n betrekkelijk kalkrijke bodem g.ebonder.•
In de droge, grazige duinbegrooiing van de Havoringen
FT '.,...,, 0
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·-14kunnen dus_tnee typen onderscheiden worden, gekenmerkt door
twee groepen soorten , die hun optima hebben op bodems van
verschill~nde kalkrijkdom. Biijkens de täbeili scheiden deze
soorten de groepen op adequate wijze van elka~~. Het aantal
opnamen is echter veel te kl~i~ om op g~ond daarvan tot het
bestaan van te beschrijven zelfstandige gezelschappen te
besluiten. Een nader onderzoek zal zich in de eersté plaats
op de verdere ontwikkeling van de Avena-begroeiing en op
eventriale overgangen moeten richten~ Bovendien is een vergelijking met de duintjes bij het biologisch station.
Gegevens uit de literatuur
In 1936 beschreven Braun-Blanqttet en De Leeuw voor het
eerst de grazige, begroeiingen van het kalkarme, droge
duin als associatie van Festuca capillata en Galium maritimum. Zij meenden: Die Zugeh~rigkeit der Festuca capillata~asengesellschaft zum Corynephorilim-Verband ergibt sich
aus den Verbands- und Ordnungs-Charakterarten. Tegenwoordig
brengt men deze associatie in hot algemeen echter onder in ·
het Thero-Airion, dat men.niet meer tot de Corynephoretalia,
maar tot een nieuw onderscheiden orde, de Festuco-Sedctalia,
Tx.\195~ rekent. fot het Corynephorion rekent men alleen de
specialisten van do open, droge, kalkarme bodem. Braun en
De Leeuw onderscheidon do associatie voor Ameland met Fostucn
capillata (ondersoort van ovina), Poa pratensis var.humilis
(bGemdgras), TTifoliu~ arvensc (hazepootje) en Galium verurn
ssp. mar i timuï:: (echt walstro) als locale konsoorten. Anderen
onderzochten dergelijke gGmeenschappen in andere dolen van
hot duingebied. In do kalkrijke duinen van het Duindistrict
werden echter andere associaties onderscheiden. Boerboom
meent, dat het Fcstuco-Galietum oök in het Duindistrict
voorkomt, maar YJoinig ruimte innoE"nnt.- Naast het Fcstuco-·
Galieturn onder~cheidt hij binnen hotzelfde verbond do associatie Taraxaco-Galietum (Koolerion) 1 die gekennwrkt nordt
door de dominantie van Fostuca ovina, dê abundantie van
allerlei Taraxacumsoorten (paardebloem), de belangrijke rol
van vcrschillende soorten: l•.vüno. pubcseons, Polygc.la vulgaris
(vleugeltjesbloem), Thymus serpyllum (thijm), Ononis repens
var.mitis (stalkruid), Viola rupestris. Hij onderscheidt een
arme subassociatie (Tar.-Galietum cladonietosum), die voel
overeenkomst vertoont net de Tijkere subass·ociatie van het
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Festuco-Gnlietum, "quoique les différences sont evidentesn ..
Het aetntal opnamen van het Festuco-Gal.ietum in het Duindistrict is gering, zodat een vergelijkirig met het Turnxu·có.-Gc..lietum moeilijk ise Boerboom geeft echtar een-uitsta._
kend overzicht van de sociologische pla~ts van een groot
aantal duingraslandplanten. Optimaal aanwezig-in het
Festuco-Galietum zijn: Aira praecox, Aira caryophyllea~
Corynephorus cnnescens (buntgras), Hy:;?ochaeris rc_è_ic::ü<J.
(biggenkruid), Jasione montnna (zc_ndblo.uwtje), Polytricun juniperum, Rhytidio.delphus squo_rrosus (h:oLakmos),
Rumex acetosella ( schecpezuring), Sclerantl1us perennis
(overblijvende hardbloem), .Triflium arvense. Achillea
millefolia. (duizendbla,d), Avenc. pubescens, Cerc.stium
arvense, Thymus serpyll um var. ci1uoaedris ontbreken in
deze associatie, ovenals een aantal andere die in de
HeverJngen niet voo:rkomen.
De systematische plc:.a ts vo..n de goi1Jeensch::::.ppen in
de Heve:ringen is dus niet geheel duidelijk. irJe zouden
ze kunnen busohouwon als axtreem verarmde varianten ~nn
het_ Tç,raxnco-Galiotum. De opnnnen met Avoë'l:J. bevatten
elementen uit het Tortuleto~Phlcetum.
Over Ros~ spinosissim:J. merkt Bonrboom op, dat de
· soort optir.1::::.2l voorkomt in het Festuco-Gnlietum op
Texel en in hot Anthyllideto-Silenetum snnguisorbotosum bij Bloemendaalp Jacques Meltzer zegt: Op Zuidhellingen kunnen we dikuijls eon prachtige duinroosbegroeiing aantreffen, die misschien ook onder het
Sileneturn gor2ngschikt moet worden~·· In deze veget:::: tie traden c.l verschillende 11 zure 11 pl.anten op~ die op
eon vergevordèrde uitloging wijzen. Hij meent, dat het
11 duinroosjesstadiura 11 misschien een subclitnnx vormt.
Op Terschelling komt de soort in gestoorde 1feide voor.,
Ik meen dat de soort voörql d~ar optreedt, waar menselijke
of dierlijke storing pl::::.tits Yindt of p~aats heeft·gevonden. De faciesvormihg is eerde~ een effekt danr~
van, dan een zgn. su"oclim:J.x. De soort is evenmin aan
een nnuw begronsd milieu gebonden.
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Aanvullende gegevens bij de opnar:<ien uit de tnbel:

8'7 c zand 205'~, bed. k1 55?0; hoogte polletjes tot 3 cr:1;
bloeiaren tot 10 cm.
88oznnd: 5%; bed~ k2 35%, k1 60%. Nanneer soorten zowel
in k1 als in k2 voorkomen, dan is in de t2bel bet hoogste
bedekkingspore enb.ge genoteerd (in het alger1ocn van k1)...,
Vorder' k\7a:~wn voor: Bramus mollis +. 1 , Ceratodon purpurous
1.2; Polytrichum pilifcrum 1o3• .Exp. 0, incl. 1°~
·
92. zcmd 2% (door mioren). k1 en k2 zijn niet gesch::dden;
bedekking 80%~ Verder: Convolvulus arvensis 1 .. 2; Vicic_
sativa +.1; Calnmngrostis epigeios +.1~ Dicranuci secpariurn
1.3.
90.zand 1%; bed. k2 20%, k1 Bo~C::; zie opi7!erking onder
88o Verder: Cladonia r2..ngiforr.üs + " E::u. Z~, incl. 5°.
89.c1eol van zuidhelling, incl. 3°. k2 bed. 10%, k1 bed~
60%, pollen bed.15%, rozetten bed.,15%. Zie opn.88 (ook de
rozetten en pollen). Verder: Centauroa pratensis +.1.;

-17Leontodon nudicaulis +.1; Brachythecium albicans +;
Lichen species +.
91.Gernaakt naast 86." Exp.Z, incl. 5°. k1 bed.20%~
k2 hed.30%. Verder: Holcus lanatus +; Sieglingia decumbens +; Que~cus robu~ r; Viola canina +; Carex flacca
r; Luzula multiflora +. Zie opm.88.
94. Na"ar West oplopend nae.r Ros a spinosissimaatruweel, naar Oost ne.ar kale zandvlakte met wat
Elytric~ia pungens. Exp.ZO, incl. 3°. Zand bed.30%.
k2 bed.5%, k1 bed.5D%. Verder: Elytrichia pungens +.
95. E~n zijde grenst aan proefVlakte 94; naar het
vvesten Rosa spino::;issima~·-strmieel. Exp-Z\1>, incl. 10°.
zand bed.10%. k1 bed.40%, k2 bed.10%. Zie opmcSB.
Ver'der: "Elytrichié:. pungens 1. 2.
96. Exp.ZO~ incl. 2°. De struiklaag (S) is met de
k3 samengenomen. k1 bed. 50% 1 k2 bed. 1576~ Zie O~)m., 88.,
· Verd~r: Al~ium: v~nea~e r.
C~~d0~'lia rangif or:Lis r:
98a Du1nroosnell1ng. ~xp.~n 1 1ncl. 2 • Zand beL.
25% (door mieren). k1 en k2 s<O:mengenomen, bed.35%.
~ie opm.96 betr. st~uiklaag. Hoogte struiklaag 20 c~.
Verder: Ammophila arenaria +.1; Arenari~ serpyllifolia --1-c 1"
' 97o Top v~h vlak duintje in opengetrcpte omsevinga
Zie opm.96. Bed.S 6ö;;;. k4 en k5 tot 70 cru, bed. 5%;
ten dele opgènomen"in k3~ verder in deze laag Avena
'pubescen~ 2.5~ Sybimbriufu altissimum +.1; Achillea
millefölîa +:1. k1 en k2werden so.mengenomen, bed. 5%.
Verder in dezè laag: Vicia lathyroides +.1; Briza
rn.edia (); in k3 verder: Crepis capi tnta -h 1; Trifolium
- arvbnse ~.2; Cèrastium ~rvense +.1; Eriger6n eauadensis
+. 1-.93.Kruidlàag als geheel geschat; in de to.ber onder
·k1 en k2' ond~~gebracht; hoogte optimaal 20 9 tot 50 cm~
Verdçr: Vicia lathyroidès 1.1; Vicia hirsuta +.1;
·Holcus lànatus 1.1;Luzulà multiflora +.1. In de kolomvan k3 is door het·teken·~ ean waarschijnlijk voorkomen 1
waarvan de gegevans ontbreken, aangegev-en.
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·Het origi:tiele ·opnam oma. t~riaal is eigendom van 11 Weeyers:....
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-20Suumary - The Eeveringen (Voorne)
The dunes sou:thof 'sergen, province of North-Holland,
are usually rich in li~e. There is, however, a distinct
individuality of thi ~lder parts of the d~ne landscape,
the so called noudc duinlandschapn "and the dunes, t'hat
are formeél. more ree ently, in histod.cal times. The soil
of the old inner dunes of Voorne, c~lled Eeve~ingeti, is
poor in lime, so its vegetation is ·chaiacteris~d bj sev~ral
s:pecies that have tlwir ecologica.l optiDum j~n poor 'soils.
Most of the species of the younger dunes are absen~. Th~
vegetation is very heterogenous. Ficqueritly direct ·ar iridirect anthropocenous disturbance {s occu:rring. 1 especi~lly
in summer by the many tourists, that recieate in the terrain.
Next toeach other there are sandy spoti waiih an.open
vegetation, ·closed grassy vegeiations an~ shrub cocimuniiies
with Rosa spinosissi~a or Crataegui.
· ·
·
The artiele starts with a discu~sion en ~isturbanc~ in
general. Therc ought to be objectiv~ i~6ica~ions ~d d{sturbaneem othe~wisc an existing inhomogcnity is related to
anfsupposed) complex of ~istur~ances onJj t6 conc1ude from ·
·c · "
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trois to Sntorprete the variebi~ity 0f the v~getation as
revealed in the table o IIe cc.aélnde.s tl:0.-G. -:~he':·o Ü3 ·a Togen0:cntion to sti~_J ~1igt.c:;~ o:cgän-ised _à11d rri6rç Closec_~ ]}la::.it•o +
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ration will be disturbed once cioro.
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·
There is a difforanco between t~o groups óf records·
(see të.bel) the fiTst cme being charncteiisec~ by Fcistuca
ovina and the"accompany~ng sp~cies 'and the s~cond ónc by
Avena pubescens, Sodum acre, Bramus hordaceusç Phlcium
arena::.:·ium o.nd ~E:codiun' glutinosum~ Besidês these thcro is onG
spot with Callun~ vulsiris, Ericn têtralix nnd oth~r R~écies,
that are rare in thc dunes soufh of"Bergcin (iecord'86). ·To
the uuthorts opnin.ion this difference between the t?o groups
is primary: a diffcrence on richness in limo of the soil.
Discussing the systematic ·place of ihesc communitics
thc author gives a survey over tho ~lraedy dcscribód ty~es:
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-21the Festucoto-Gc..lietum nnd the Tnro.xaco-Galietum
Boerboom (Festuco-Sedetalia). These communities are
to bG cnlled poor v2..riant of the T,-:craxo.co-Galietum
wi th some species typ i cal for the To.raxo.c o-Galie.t.urn
and several disturbance indices·. .:: "'·~·~:·:-.cc
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Opname 86: heideb2groei~ng.
Oppervlakte 2.4 m i kruldlaag, bed.100%; dichte
begroeiing; hoogte 1 optima bij 6, 18, 15 en 45 cm.
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Briza media
Holcus lanatus
Molinea caerulea
Rumex acGtosa ,.
_Agrosti0 tenuis
RGnunculus s.cris
Rosa spinosissima
Sieglingia decu~bcns
Lotus corniculat~s
Prunello. vulgaris
Crataegus monogyna
Hydrocotyle vulgaris
Centaurea cf.nigra
Hiero.cium umbello.tum

-zA,
3 • ~·
Potentilla erecta

2b.3
+. 1
1. 1
2a. 3
1.1
1. 1

+.1
r.1
+.1
+.2
+. 1
r .1

+.1

Anthoxanthum o_doa:mtm:;
Viola canin~
Go.lium uligi.nosum
IJeontodon nudicE:.uihis
Luzula multiflora
Plantage lo.nceolato.
Sarotho.mnus sco9o.rius
Cero.stium holostcoides
..Festuca rubrn areha:nio.
C2rex flacca
.Cc:.rex

Moslaag, bed.5%o
Pseudoscleropodium pururn +
I

•

t
+I
II

_l__

1. 2
+c 1
+ .. 1

+,'i

1c1
r.1
+.1
+" 1
r.1

panice~

. ·Cnre:;c c..renaric..

+.1
+&1

1.2
1.,2

C:-:.rex trinorvis
Equiseturn ~rvcnse
Achillea Dillcfoliurn

r,1
r.1
+.1
1. 1

-22De Br~nddijk (VooTne)

C-:trel Heyboom

De Branddijk is aangelegd in de vijftiende eeuw. In tegenstelling tot de andere duinen is de lengterichting NoordZuid~ ~~dien zijn er allerlei stuifkuilQn ~n ontstaan met
o.a. Noord- en Zuidhellingen. Do Noordhellingen zijn vrij
vochtig en soortonrijk. Men vindt er o.~Q soorten als Ligustrun vulg~ris, Polypodium vulgutum, Luzulu campostris,
Ro.nunculus rqJons, Lotus corniculntus on hot lic1J.eon
l:vorni:~ prun::~stri. Do. Zuid~!.ollingon zijn dïJ.;:::.rentogen droog
en soortenarn. Me~ vindt or~veelnl een Tortuleto-Phleetum
net ovc:;:-gnngen n::tnr o-:;n CLt.doniett!.E1-::.~chtigo vegetatie. De
begroeiing begint nat Tortule ruralis en Soduc ~er~ (Tortulu
5. 5 en Sedm:1 1. 2 zie opne Lr3) on oen enkele plc:.l1t vcu1 li'estucc:.
rubru vnr.nrcna~ia. In een verdor studium wordt de ncrocnrpo
moslaag in bod\J::king steeds minder, ternijl de plcurocarpe
mossen toenemen (Hypnum cupressiforme f.lacunosum). Wo krijgen
nu twee mogelij~hedcn:
1) De vegetatie ontwikkeld zich tot eon Cladoniotum (zi~ tabel

I)o
[

2) Do vogeta tie ontwikkeld zich tot oe:.'l rwer gevarieerd en
soortófi~iikor Tortuleto-Phle6tu~ (zie t~bel· II).
cd~1. Voor~l op do Zuidhollingon, die ze~r ~rocg zijn, ontwikk~ld zich oen Cludonictum. De acrocarpe mossen lopen terug
tot oen uiterot geringe Bedekking van 5% of 6inder. De pleuroccTpo mc,.sson háhdhnven zich tuss,::n de Cladonia 1 s goed;
terwijl de Cladonia-soorten zol{ van ongeveer 5% toenomen
tot eon 80%. In zo 1 ri Cladoniotum kunnen vrij extreme temperuturen , zowel a~s oxtrornc te~poratuurwisselingon, optreden
(van 54°C tot -29° C). Eet milieu zal du~ ster~ selecteren;
~et aantnl kruidoti looJt t0rug naarmate de bedekking der
Cladonia 1 s toenoemt (k1: van 7 tot 5(3), en k2: van 7 tot 3(1)).
Vooral soorten als Erodium glutinosuo, Cerastium seoidecandrum
on Cynogloasurn officin2le verdwijnen of gnun in aantal achteruit. Ook oen plant 2ls Scdum acre loopt terug (vgl. opn.50
en 45 mot opn.46). Allcon oen soort als Festuca rubra h~ndhaaft zich vrij goed.
2d 2. Daze vegetatie ontwikkeld zich velçer in de duinpnnnotjos
on op noordoost- of noordwesthellingen. Er kornon vrij weinig
Clndonia soorten in voor en vooral de k1 en k2 zijn veel
beter ontwikkeld. Ook hier zijn wo evenwel een achtoruitgang

~

-23,

va~ ~e

a6rocarpe
plt:{'ii'rocarpe. ·

mo~laag

en een vooruitgang van de

bij de opnamen:
43. Duinp2.n, tc;;i1 dele met Hippopho.e rht:1.mnoides
begroeid.;· Westko.nt. Branddijk. V0rder: k3 Hippoph2..e
rhamnoidc;:; +:r:,. 2.
.
48. Zie 43. Vorder: ~1 Viol~ tricolor +.1; Paro~lia
physodcs +; Bryurn argcnteum +l
·
47. Onderaan helling, met tak~ccn bedekt; ong. 50 El
ton Zuide.n v::::.n klein Hcny:::mthes-~Jlc::csjo. Verder: CcrL:ltodon
purp.u:rcus +.2.
44. Onder aan helling met veel lichcnan? daL:lrondcr
paadje. Varder afLopen~ naar stru0acl, Ncorducst kant
op ~latco.u nog lichcncnrijker, naar Zuiden Hi]poph~c
rhamnoides. aed.Lichenen 5-10%. Verder: Clad6nia div.
sp-:.:c. 1.1; Hippophno rhamnoides +.1 (k2), CaL::m::,g:rostis
epidgoios +r •. 1 (k1 ). ; Vlyqsotis spec. +r.1 (k1); ArcrL.:6Ct
serpyllifolin +r.1 (k1)~
50. Open duine~; Clqdonia-bcgroaiing. Verder:
Ccratodon p~rpurcus +.2; Poltigera spcc. +.1.
45.Korstrnosscnrijke vegetatie op top van 3ran~dijk.
Verder: Hippophete .rhamnoides r.1-2 C=2); Poa prCttensis
+.2; Peltigera canina +.2 •
. 51o0pcn duintjes. Verder: Pultigera spec. +.2;
Hippaphae rhamnoid~s r.+-1.
40.0pen vqgctatie (Brede Water) op ~6n rnoter van
pad. Erig8ron CCtnadensis +.1 (k1), +.1 (~2); Myosotis
ramosa +.1 (k1); Cynoglossum officinale +.1 (k3);
41. Zandig stukje op laag binnonduintje ong. 7 m
ten Zuiden van weggetje Branddijk. Verder: C/ladonia
div.spcc. 2; Vicla tricolor durrensis +.1 (k1), Holcus
lanatus +.1 (k1), Polygonatm1 odonatuo +.1; Veronica
arvensis +~1; Myosotis ramosa +.1; Glechoca haderaeen
+.1; Cirsim1 arvense +.1.
39. Open ruderale plek tussen Salox re?ens en
Hippophae rheclîmoides; Brede >later, langs p:J.d "t7est
Breede Water". Vorder: k1: Geranium pusntilla +.1;
Agrostis stolonifera +.2; Sonchus arvens +.1; Rubus
caesius +.1; Veronica urvensis +.1; Cirsium arvense
+.1; Sagina nodosa +.2; k2: Cirsium arvense 1.1;
A~ntekeningen
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Opnametabel de

Branddijk~ .1~

juni 1963
43
48
1. H: 10
'5

Opn2di1e nummer
.2
Oppervlakte in m
Bedeklcing zand in 96
80
Bedekking acrocarpe moslaag
Bedekking pleurocarpe moslaag 5
Tortul;;;, ruralis
Brachythecium albicans
Hypnum cupres •. lacunosum
Cladonia rangiformis
Cladonia pyxidata
Cladonia aleiocrnis
Cladonia furcata
Bedekking k1 in %
Sedum acre
Erodium glutinoèum
Festuca rnbrc areno.ria
Care···-

E~renar"·ia

Senecio jacoben
Galiur1 veruE1
Cer~stium semidecandrum
Cynoglossum.officinale 3
Bedekkin;:; k2 in 9b
Calamagrostis epigcios
Cynoglossum officinale
Festuca·.Tubr2 arenai"ia
c~~rex arenaria
Crodiur-.1 glutinósum
BedekLing k3 in %.
Aanteel soorten k3
idom ·1:2
ideE'! k2
idem mossen
iclem lichenen.

5.5
·+.2

I

I

47
2.-}

5
75
20

4.5· 5<Li.
+.?. 2.1
. 2~2

.•

44

H.H
10

5

80

..

1. 4
s.tl- .

1·~ 1

+.).

..

50
45
1,4D,7 1.1
10
10
L:.o

10

5

80

2. <1.3 2.3
2 'I'
4. u,.
2
2-3 2.2

.

1

1. 2

1

2.2

51

1
I

,5

40

5

5

5
90

95

1. 2

3.3
3.2
.2.2
1. 2

1,2 2,<1.3 1e')!2 +o3
1p.2 1p~1 1.1 +r.~
+
+ • 1 . +p. 1
1~.1 :+r•1
+r.1 •
+p.2.+.1

5

5

1

+.2
+.1

+.1
+.1

+.1

3o~L

2.1
-:- • 1

+.1

15

10
2a.2

1. 2
+ .1

+.1

-:-p.1

3
3

2

2

1

7
2

4
1

3
8
2
1

L~. 4
+.2
+.1

5

15
15
5

U.-2
2.1
10
1
70

3.<1.3 2.<j3 +
1. 2 • ·.
1 • 1 1.2 4

4.5
3.2
+.2
1. 2
1

10
10
2a. 2 1 b • 2
+.1 1b.2
+.1
1b.2
+.1 +.1
+.1
1p.2

1

1

10

15

+. 1

+.1

+.1

+.1

5
3
3

.. 1

2.1

+. 1

0

.6

Û.·O

30

+.t
+.1
+.1

+.2
1

40

55

39
2.1

50
4 •. 4 +.1

3
6
2
4

4
I

i
1

3
2

5

Tortula
Brachythecium
Hypnum
Cladoni& rangiformis
Cl.pyxidato.
Cl. ale icornis
Cl. furcata

70

+.1
+.1
+. 1
+ .1
•
+.1

1. 2

20

2.1
+p.1 2.1

Sedum
Er odium
}ï'estuca
Co..rex
Senecio
Galium
Cerastium
Cynoglossum

5

+.1
+.1

Calamo.grostis
Cynoglossum
Fc;stuca

+.1

+.1

+..1

41

1.2

+..1

5-10

5.
+a.! •

1. 2
2.2

2.1 +.2
2. ')12 +.1

1.2
+.2
+.1
+. 1

40

1,4.0,;?. 1 • 1 2.2

1.2
'1

L~6

1.1 +.1
- 2a..2 2b.l2
1
1
4
5

8
3

Care x
Er odium

2.1
1•1

5
3
18

10

10

12

3
4
8

2

3

2

1

k3
k2
k1
mossen
lichenen

L. _____ _

=
-26Sagina nodosél +. 2; k2 Cirsium arvense 1.1; Erigeron
canadensis 1.1; Centaureum vulg2.re +o2; Viola·canih2, +.1;
Eu?atorium canna~inum 1.1; Noehringia trinorvis +.1; Seduu
acre 1. 2; Rubt~s c.:::tesius +.: ; ~-1yosotis arven.sis +. 1 ; 'Grtica
doica +.1; k3 Erig~ron canadonsis +.1; Cirsium urvense +.1;
Calauagrostis e)igaios 1.
42.Bran~dijk. Zvak glooiend terrein. Lichenen 5%. Verder:
Tortul~ flavovirens +; Cer~stium arvense +~1; foa pratensis
+.1; Viola tricolor dunense +.1; Gleenoma hederaceR·3.3;
k2 Hyp.~ricun ~xrfO:ra tur:1 +. '; ; GlechoriJn · hed.:;rë:cea fl. +. 1 ;
k3 Cllamag~ostis apigoios 1.2; Cirsiuu arvenso-1.2; Salix
rcpens -:-.1.

The Branddijk by Carol Mayboon - Summary,
Tho branddijk, laying out in the 15th century, and later
on getting full of windholcs, has many northern and
southern expositions. The co~mon found Tortulcto-Phlectumvegetation may ba devolop in two·directoins:
I a Clndonictun;likc vc~;ctntion '.'fith so!'~o plouroc::<.rpico..l
mossoa and a fc~ acrocarpes.Eocause of extreme temperaturcs,
there are few ~0rbs (Sce column I in tho Tabel). South •
expositiono
II a more "scttl:::( 11 '~~o:c't~.llcto-:>:'hlc;ch~i1. On NE :..1nd N\\1 expositions (Sao column II in the tnblc) •.
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