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Daar is t-ie dan, de eerste Kruipnieuws van dit jaar.
Dikker dan verwacht. Dat komt voor een deel door de bijdrag.e van Marc Janasen en Erik van Dijk; de laatste oudredacteur van het Kruipnieuws. Hun artikel is al eerder
verachenen in het blad"Duin", uitgegeven door de Stichting
Duinbehoud te Leiden ( 1980:4)
In dit Kruipnieuws kun je ook alles lezen over
het cactusmos in de stukjes van André. Hij is trouwens
de enige sjoccer die voor dit Kruipnieuws fanatiek geschreven heeft. E<m reden te meer om eens een stukje over
het zoka op Terschelling of Ardennen te schrijven.
Alle tekeningen die je tegenkomt zijn van Ingrid
Bakker en Wendela Tenner, die wij hiervoor

har~elijk

danken. De voorplaat is van Anne.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en tot
op een sjockampl

be-
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door: Andre Aptroot.
Het is gebruikelijk dat er op voorzomerkampen van de sjocgroep op Vlieland behalve vegetatiekundige, ook floristische
gegevens verzameld worden. Het afgelopen jaar is
gebeurd.

~it

weer

In ~ 1 week tijd is toen door een aantal sjoccers
het hele eilend (dwz. alle km- hokken behalve de Vliehors)
bezocht en op de aanwezigheid van wilde ingeburgerde hogere
-planten onderzocht. Alle determinaties komen voor mijn rekening
De opgestelde lijst is vergeleken met die van
Grammen en Kramers (1971), Vuyck (1898, in v. Schaik), Carel
van Schaik (1975) en aanvullingen in Gortaria 7 afl.9/10
8 afl. 3 en 8 afl. 12. Al deze lijsten zijn in de sjocgroep
bibliotheek aanwezig.
Alle taxa die volgens deze informatie nieuVI zijn
voor het eiland zijn onderstreept en voorzien van de vindplaats(en). Voor de vindplaatsen van de andere soorten wordt
verwezen naar een aantal streeplijsten die bij het Rijkaherbarium in te zien zijn.
Aparte problemen bij de vergelijkiag leverden de
geslachten Rubus (braam), Saliornia(zeekool) en T~axacum
(paardebloem) op.

Omdat aam bijna alle totnu toe gepubli-

ceerde determinaties van deze geslachten in de publicaties
zelf getwijfeld wordt. Zelf heb ik van deze geslachten alleen positief juist gedetermineerde vondsten opgenomen;
bij het geslacht Sa1icmrnia was dat er niet één.
Vergelijking van de resultaten.
Allereerst valt het grote aantal(51) taxa op dat

-3volgens onze gegevens nieuw is voor Vlieland.
- Het betreft voor een deel soorten die over het hoofd gezien zijn, of gewoon niet onderscheiden van andere soorten
(Juncus ranarius, Steilaria pallida)
- Voor een ander deel vrijwel zeker nieuwe vestigingen van
soorten waarvan het ontbreken op zich meer opvalt dan het aanwezig zijn. (wilde reseda, goudhaver).
- Er zijn echter ook een paar soorten waarvan de vondst m.i.
interessant is. Allereerst Geoorde zuring(R. thyrsiflorus)
die wij al enkele jaren (ongepub.) van

~et

eiland kenden.

Dit is een soort die een fluviatiele verspreiding schijnt
te hebben. Wij hebben hem echter wel vaker buiten het rivierengebied aangetroffen. Verder bleek kweldergras(P. capillaris). Een niet algemene soort•., die misschien af en toe
over het hoofd wordt gezien. Tengere vetmuur (s. apetala) c
schijnt nieuw voor het Waddendistrict te zijn. Hij groeide

J

in een duinvallei achter de zeeduinen met o.a. 2 Centaurium
soorten.Duinbaardgras(V.fasciculata) is ook een aardige vondst
Deze soort is eveDeens nieuw voor het waddendistrict en het
betreft de meest noordoostelijke vondst
van deze zich uitbreidende soort. Ondanks de aanwezigheid van een camping
in het gebied van de uitgebreide
plaats lijkt deze soort mij
beslist wild. De soort gedraagt
zich in zijn hele areaal als een
kustplant en niet als een

cultuur~

volger. Bovendien groeien er hier
geen adventieve soorten mee samen.
- Opvallend is ook het ontbreken in
de lijst van een aantal eerder
gevonden soorten. Voor een deel ligt
dit aan het feit dat niet altijd
alles te vinden is; maar aan de andere
kant konden we bepaalde soorten

niet meer terug vinden op hun vroegere
groeiplaat sen.
- Het lijkt erop dat de volgende soorten
op zijn minst sterk achteruitgegaan zijn:
Wondklaver(Anthyllis vulneraria), Asperge
(Asparagus officinalia), Kleine waterweegbree(Echinodorus ranunculoides), Dwergrus
{Juncus mutabilis), Dwergbloem(Centuculus
minimus), Dwergbies{Scirpus setaceus),
Rode schijnspurrie(Spergularia rubra),
Gevlekt zonneroosje{Tuberaria guttata),
Schildereprijs(Veronica scutellata), Klein
zeegras{Zostera noltii), Oeverkruid
{Littorella unitlora).
- Natuurlijk hebben we ook een paar soorten
'per ongeluk' niet gevonden. Ik denk bijvoorbeeld aan Gewoon guigelheil (Anagellis
arvensis), Zandraket(Arabidopsis thaliana)
Zilte zegge {Carex distans), Doornappel (Datura stramonium)
Gewoon fruckelgras (Koeleria cristata), Gewone spurrie
(Spergula arvensis), Poelruit{Th~ictrum flavum), klein
hoefblad(Tussilago fartarà).
-Verder zijn er een stel soorten die het blijkbaar niet
hebben kunnen bolwerken. Dit zijn merendeels soorten die
langs de Postweg groeiden:Kroonkruid (Coronilla varia),
Scherpe fijnstraal {Erigeron acer), Gewone hennepnetel
(Galeopsis tetrahit), Klein knopkruid {Galinsoga parviflora) Fijne ooievaarsbek(Geranium columbinum), Kleine
leeuwebek (Linania minor), Honingklaver(Melilotus spp.),
Kandelaartje(Saxifraga tindactylites).
- Rest nog een categorie zeeduinplanten die ontbreekt.
Het is niet duidelijk of deze soorten nu zeldzameb
zijn geworden of dat we niet systematisch genoeg naar

-sdeze soorten kijken. We hebben deze gewoon niet op Vlieland
gevonden: Zeewinde( Calystegia soldanella), Zeewolfsmelk
(Euphorbia paralias), kleine teunisbloem(Oenothera parviflora)
Als iemand precieze vindplaatsen heeft over
soorten uit de 1e of 4e categorie, zouden wij dit erg op
prijs stellen.
Het totale aantal wàargenomen taxB( bedroeg 428.
Dit is meer dan Vruyck aan het eind van de vorige eeuw vermeldt(~260),

en

oo~

meer dan de situatie. rond 1950 (Grem-

men en Kremers+De Vries(1950); dit aantal lag in de buurt
van de 375.Het aantal is echter hee1 goed vergelijkbaar
met de situatie rond 1975 (Carel van

Schaik,~4oo).

Toch werden weer bijna 50 taxa aan de totaallijst van
Vlieland in deze eeuw toegevoegd, zodat dit aantal daarmee op ruim 510 taxa komt. Dit houdt in dat ongeveer
100 van de 500 soorten van deze eeuw nu niet gevonden
zijn. Dit illustreet wel heel duidelijk de voortdurende
verandering van de flora.
In navolging van Carel van Schaik heb ik geprobeerd de florastatistiek op de lijst toe te passe~. Ik
wil me hier bep~ken tot het opsplitsen van soorten die
nieuw voor het eiland zijn volgens de uurhok-frequentie
klassen en de sooiologisch-oecologische groepen (florastatistiek 1975), voor zover ze daarin zijn opgenomen.
Te beginnen met de freqenties:
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(1= zeer zeldzaam, 9= zeer algemeen)

-bConclusie: Er bestaan blijkbaar nog steeds soorten die
in Nederland algemeen zijn, maar zich pas nu
op Vlieland gevestigd hebben.
Oecologische groepen (alleen de groepen genoemd met nieuwe
soorten):
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5+6 (graslandplanten)
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7a: 1} 7 (heide en
7e:1
veenplan ten)
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8d·3
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9b:2
9d:1
9e:1
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4a:1}
4c:3
4 (waterplanten)
4d:2
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'' ''
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8+9 ( bos en
struweelplanten): 9

il

discussie: het geheel vertoont m.i. een rustig beeld met
een nog dteeds groeiend hoog

a~ntal

kustplanten.

Alleen van de waterplanten komen er nogal veel bij. Dit
ligt waarschijnlijk aan

d~

zeer kleine oppervlakte open

water, die het voor veel planten moeilijk maakt zich te
vestigen of te handhaven. Verder neemt het aantal onkruiden
nog steeds

toe~~ái

dit is een normal verschijnsel want er

worden aan de andere kant ook veel niet meer gevonden. De
groep van bos-en struweelplanten blijkft gestaag groeien,
boewel het aantal wat geflatteerd wordt door het aantal bramen
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door: Erik van Dijk en Marc Janssen

Het volgende artikel is al eerder ~publiceerd in het
blad "Duin" .. E&n van de schrijvers, Erik van Dijk, oudredacteur van het Kruipnieuws ( 1 72- 1 ?5) heeft het aan
ons opgestuurd. Wij hebben het in verkorte vorm geplaatst.
-red.

In de tijd dat de duinwaterleidingbedrijven ter
bestrijding van de verzilting van de zoetwaterbel onder de
duinen en van het acterliggende land overgingen tot het
infiltreren van de duinen met oppervlaktewater werd de
invloed hiervan op de natuur vaak als positief beoordeeld.
Hierbij cwerd vooral gewezen op de grote aantallen
watervogels en de hervestiging van een aantal verdwenen
zeldzame plante soorten van de vochtige duinvalleien. Van
deze plantesoorten wordt voor de Haagse waterleidingduinen
(meijendel) na 1955 de hervestiging gemeld van o.a. Parnassia, Strandduizendguldenkruid en Knopbies. In het infiltratiegebied bij Zandvoort verschenen o.a. weer Moeraswespenorchis en Rondbladig wintergroen.
Dat de komst van grote aantallen watervogels niet
zonder meer een verrijking betekende van de gehele vogel-

stand in de duinen werd pas kort geleden voor het eerst
aangetoond (1). Voor de vegetatie werd het echter al veel
eerder duidelijk dat de komst van infiltratie met oppervlaktewater eerder een verarming dan een verrijking van
het ecosysteem veroorzaakte.
De hervestiging van bovengenoemde duinvalleisoorten vond namelijk slechts op zeer geringe schaal plaats:
langs de infiltratieplassen en rond de door het apkwellende
infiltratiewater gevormde kwelplassen in de omgeving. Verder
bleek -de hervestiging van de meeste plantesoorten slechts
van zeer tijdelijke aard. Dit werd veroorzaakt door de snel
toenemende vervuiling van het infiltratiewater en de grote
snelheid waarmee het voedselrijke water door het zandpakket
stroomde. Hierdoor werden voor de planten van nature beperkende voedingsstoffen(nitraat, !osfaat,kalium) in grote
hoeveelheden aangevoerd en werd het oorspronkelijk voedsel~
arme milieu in de duinen in toenemende mate voedselrijk.
Door een aantal auteurs worden de ontwikkelingen
in flora en vegetatie als gevolg van dit proces beschreven.
Allen konstateren na de eerste opleving van de
vegetatie (tot ca. 1962) een afname van het aantal soorten.
Londo (2) beschrijft hoe in het infiltratiegebied van de
Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort in de loop
van acht jaar ( 1 63-'71) binnen een reeks permanente
kvladraten het gemiddeld aantal soorten bijna werd gehalveerd. Hij schrijft: "Ten gevolge van het zeer voedselrijke
infiltratiewater worden allerlei milieuverschillen 'uitgewi~t•.

'

Daarbij moet men bedenken dat de vegetaties

van 1963 al vrij sterk genivelleerd waren t.o.v. de droge
duinbegroeiing van v66r het begraven en infiltreren 11 • En:
11

Waar eerst nog verschillen waren: hier Harig wilgeroosje,

daar Koninginnekruid en elders Wolfspoot, Noordse helm or

-~-

of duinriet, groeit nu overal een weinigsoortige vegetatie
waarin Grote brandnetel meestal domineert en Akkerdistel in
regel een belangrijk aandeel heeft'.

Van de Wassenaarse

duinen beschrijft Van der Werf {3) eenzelfde ontwikkeling.

Om deze

ontwikkelingen

nader te kwantificeren is in 1975
aan de Rijksuniversiteit van Leiden een onderzoek van start gegaan
naar de suksesie van de vegetat~es
op de oevers van de infiltratie- en
kwelplassen in het duingebied van
Zuid-Holland. In dit onderzoek is
getracht de effekten op de vegetaties van de verschillende door de
infiltratie beinvloede oecologische
taktoren zo goed mogelijk te scheiden, om op deze wijze degelijk onderbouwde voorstellen voor het natuurbeheer te kunnen doen.
Belangrijke faktoren die
van invloed werden geacht op deze
suksessie, zoals de koncentratie
van eutrofierende stoffen(fosfaat
nitraat 1 kalium) werden geanalyseerd,
evenals de doorstroomsnelheden van
het grond- en infiltratiewater e.d.
Deze faktoren werden in verband gebracht met eigensvhappen van de bedekking van ruigtesoorten,biomassa,aantal plantesoorten per
opp.-eenheid e.d.om oorzakelijke relaties aan tekunnen geven.
De nadruk van het onderzoek naar de oevervegetaties van infiltratie- en kwelwaterplassen lag op het vinden van verbanden tussen de verruiging van de vegetatie(suksessie) ener-

-/0zijde en de koncentratie van resp. 'belasting' met eutrofi~rende stoffen anderzijds( belasting is het produkt van

de doorstroomsnelheid van het grondwater ter plaatse van
de bewortelde bodemlaagen de koncentratie van eutrofiërende
stoffen in dit grondwater).
Hydroxgisch onderzoek
methodiek
Bij het hydrologisch onder zoek ging het om de
bepaling van de doorstroomsnelheid (v) van het grondwater
met behulp van de Wet van Darcy; hierbij is (v) gelijk aan
het produkt van de doorlaatbaarheid van de bodem, het verhang van het grondwater en een korrektiefaktor voor het porienvolume (in duinzand 2 tot3) Deze doorstroomsnelheid
werd gebruikt om de belasting met eutrofiërende stoffen van
de vegetatie te kunnen berekenen(zie inleiding). De doorlaatbaarheid van de bodem werd bepaald volgens de methode
van Frevert en Kirkham(4) gemodificeerd door De Groot en
Hakbijl (5).
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Ter plaatse van de vegetatie-proefvlakken werden
de verhanglijken bepaald door plaatsing van korte stijg-

.5 of 1 m. afstand van de oeverlijn (onder de

buizen op

grondwaterspiegel).
Op grotere schaal kon de doorstroomsnelheid indirekt bepaald worden door de chloridekoncentratiepieken en
-dalen in het kwelwater te volgen in de tijd en dit patroon
te vergelijken met de pieken en dalen van het eerder ingepompte infiltratiewater.
resultaten
De bepalingen van de verhanglijnen van het grondwater in de oevers van de kwel- en infiltratieplassen leverden geen problemen op, mits de bepalingen verricht werden
gedurende perioden met weinig neerslag. Na regenbuien gaven
de verstoorde verhanglijnen geen goed beeld van de gemiddelde afstroming (soms nog na een week). Bij de infiltratieplassen bleek het nodig het verhang tussen .5 en 1 m.
uit de oever t~ meten om te korrigeren voor de vaak hoge
intreeweerstanden. ( Dit'dichtslaan' van de bodem wordt
oa. veroorzaakt door kalkneerslag als gevolg van een pHstijging bij overmatige plaktongroei). Dergelijke hoge
intreeweerstanden werden bij kwelplassen niet gekonstateerd.
De gevonden verhanglijnen voldeden aan de verwachting; in de oevers van de infiltratieplassen in de nabijheid van winningsmiddelen zeer steil, op schiereilandjes
en geisoleerde inhammen in de infiltratieplassen zeer vlak.
In de kwelplassen

waren de verhanglijnen vrij steil in de

afstroomrichting ( steiler naarmate de kwelplas groter was)
en vrij vlak in de richting loodrecht daarop •
Chemisch onderzoek

•

Haandelijks werden er oppervlaktewatermonsters
• samengevat

- \-z...genomen in Meijendel en Berkheide en geanalyseerd op eutrofiërende stoffen. Ook werd de concentratie van Chloride en
Fluoride

gemeten om later het aandeel van infiltratiewater

in het grondwater vast te

stellen. Door zoute inlaat bleek

de eerste niet zo een goede keus.als tracer. Het grondwater
werd m. b':v. stijgbuizen op verschillende dieptes bemonsterd.
Van de oevervegetatie en de daardoor bewortelde laag de gehalten van fosfaat stikstof en kalium bepaald.
resultaten
Het aandeel van het infiltratiewater in het grondwater is nogal afhankelijk van van de

doorst~~omsnelheid.

Fig 2 geeft de kaliumkoncentratie( hier als tracer) in een
gebied met een stroomsnelhierl van circa .3 m per dag •
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Fig. 8. De kaliumkoncentratie (KJ van het grondWater op ver8chillende afstanden van een infiUNtieplas in ."feijendel.
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---- grondwater 1. S·2,S diep

__..,. grote kLJelplas
A puur infiltratieLiater
B puur regenL~ater

Het fosfaatgehalte in het grondwater wás door
allerlei redenen vaak hoger dan het oppervlaktewater en .
ook hoger de natuurlijke waarde. De kwelplassen in Meijendel hadden ongeacht de afstand tot de infiltratieplas
nauwelijks hogere koncentraties dan natuurlijk. In Berkheide is diet niet het geval, zie figuur 3.
Het nitraatgehalte in het grondwater wordt waarshijnlijk bepaald door , met name Duindoorn, stikstofbindende planten. Een gradient in de koncentratie tussen de

-13kwel- en infiltratieplassen is niet gevonden.
Bodemonderzoek
De koncentratie van fosfaat, niträat, kalium in
de bodem werden bepaald. Deze stoffen kunnen nl. bij doorstroming door mineralisatieprocessen in oplossing gaan,
wat voor het berekenen van de belasting gekorrigeerd wordt.
resultaten
Uit de bodem analyse bleek, dat stikstof en kalium
nauw gekoppeld zijn aan het humusgehalte van de bodem. De
resultaten van fosfaat waren interessanter.
Op grote afstand van de plassen vinden we in zuiver duinzand op verschillende diepten vrijwel gelijke gehalten aan geadsorbeerd fosfaat en totaal-fosfaat. De natuurlijke achtergrondwaarde in duinzand is hoog~ 12 tot13 mg
per 100 g droge grond ( bij de veenlagen waarschijnlijk
meer).
Vlakbij de plassen echter waar zich
in de vorm vanoppervlakkige humus ook veel
organisch materiaal bevindt, blijkt ook sterk'e
fosfaat-ophoping op te treden. zie figuur 4.
mg orth~s[aat*/
~00 gr
• ogg4LJ.

mg tot.{t.sfaat*/
100 gr ~ogge~.
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Fig. 4. Fosfaatgehalten in de bovenste 3 dm van overs van kwel- en
in[iZtratiepZassen in Meijendel en Berkheide (zomer 1978).
Mk=MeijendeZ
Mi=MeijendeZ
Bk=Berkheide
Bi=Berkheide

*

kweZpZassen(lf meetpunten)
in[iZtratiepZassen(l2 meetpunten)
kweZpZassen(l6 meetpunten)
in[iZtratiepZassen(lO -meetpunten)
=extraheer~ ortho[osfaat volgens 0Zsen(1958)

...
In Berkheide wao.r veel grotere hoeveelheden
fosfaat met het infiltratietJater zijn aangevoerd en waar
bovendien tussen infiltratie en kwel weinig veenlagen met
grote fosfaatbindingscapaciteit zitten, worden de hoogste
concentraties aangetroffen. De waarde in de kwelplassen
zijn in 1978 zels hoge~ dan in de infiltratieplassen in
Meijendel(sinds 1976 fosfaat-arm Maaswater).
Een ander duidelijk verschil tussen Heijendel
en Berkheide is dat de fosfaatgehalten in het eerste gebied konstanter zijn in de zomer dan in Berkheide. In de
winter worden hogere waarde gevonden zie tabel 1
of'thofosf.

tot:·rosf.

Meijsndel

8 \

1 \

Berkheide

97 \

3q \

Tabel 1. Procentuele sti~ging ~an
ortho- en totaalfosfaat 1.n de
winter t.o.~. de aomer, in de bodem van la.lelpZqs_..-'l~llft'~
C't-1> el\'1"\ cl'~ !l

De verklaring hiervoor kan
liggen in de meer verruigde
vegetaties van Berkheide. Deze
kunnen 's zomers veel fosfaat
opnemen dat bij het afsterven
weer vrijkomt.

Vegetatie-onderzoek
methodiek
De oevervegetaties werden onderzocht in willekeurig gekozen proefvlakken van 1 bij 2 m evenwijdig aan
de oever. Naast de bedekkingsgraad en de maximale hoogte
per soort werd de biomassa en de koncentratie aan

verschil~

lende stoffen bepaald.
beschrijving
Bij onderzoek op de oevers van de kwelplassen
in Berkheide bleek door de massale groei van de ruigte-

'

soorten nog nauwelijks ruimte te zijn voor de oorspronkelijke planten van de vochtige duinvalleien( tabel 2).
Hoewel Duinriet ook van nature. algemeen kan voorkomen in
vochtige duinvalleien, is het hier niet als zodanig beschouwd.

-JÇLangs de kwelplassen in Meijendel is de verruiging
minder ver. Langs infiltratieplassen echter zeer ver
voortgeschreden.
De mate van verruiging werd afgeleid uit het
relatieve voorkomen van de ruigtesoorten (zie tabel 2)
r~laties

met de koncentratie
Bij het zoeken naar de oorzaken van deze vege-

tatieverandaringen is in eerste instantie naar de

dosis~

effekt-relaties tussen de koncentraties nitraat, fosfaat.
en kalium van het oppervlaktewater in de infiltratie- en
kwelplassen van Berkheide en Meijendel en de verruiging
van de vegetatie.
Uit deze vergelijkingen kwam naar voren dat vooral
het verband tussen het jaargemiddelde van het orthofosfaatgehalte en de gemiddelde bedekking van de 4extreme ruigtesoorten zeer duidelijk positief was (fig. 5). De nitraatgehal ten ver-'.
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~
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*
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2
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5

0,4
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5

3

1

4
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totaal 7 soorten
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Tabel z. Gemiddelde bedekkingspercentages van de 'l meest voorkomende oeverplanten in vier infi~tratiegebieden.
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Yan het opperTlaktewater in 5 yerschillende kwelplassen in
(tabel 2), bij
Berkheide (in % t.o.v. het infiltratiewater ter plaatse) in
relatie tot de kortste afstand Y&n die kwelplassen tot een
infiltratieplas. De 5 kwelplassen liggen achter elkaár in
de afstromingsriohting
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tre~dt aan~dnkelijk

een daling op van

het bedekkingspercentage, maar na 20m van de infiltratieplas
stijgt het weer. Terwijl op deze afstand het orthofosfaatgehalte nauwelijks meer verandert. Het gemiddeld aantal
plantesoorten uit meso- en hygroseria (waar de vegetatie mátig
tot sterk gebonden is aan het grondwater) bleek plaatselijk
wel duidelijk toe te nemen met de afstand (fig ?).de daarmee afnemende orthofosfaatkoncentratie. Ter vergelijking is
ook het gemiddeld aantal plantesoorten uit de xeroserie (waar
da planten onafhankelijk van het grondwater zijn)aangegeven •
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treme verruigera
niet voorkwamen.
Konkluderend
kan gesteld worden
dat de koncen-

tratie van de eutrofiërende stoffen weinig in verband staat met
de verruigingsgraad van de vegetatie. Gezocht werd daarom
naar een ander maat voor de eutrofiëring.•
Relaties met de belasting
Een eerste a3nwijzing dat de belasting een betere
maat is voor de verruigingsgraad van de vegetatie dan de
koncentraties, vormde het somtijds optreden van (schijn)verbanden tussen de verruigingsgraad op de infiltratieplasoevers en de verschillen in u~tgangssituatie(bijv. vergraven resp. cnvergraven oevers) of blootstelling aan de wind.
Vergraven oevers bleken duidelijk meer ruigtevegetatie te bevatten, maar lagen gemiddeld ook duidelijk
dichter bij de winningsmiddelen( vergraving geschiedt nl.
vooral om de vorm van de plas aan te passen aan de ligging
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jongste plassen, wa1rvan bekend was dat de doorstroomsnelheid van het grondwater groter was dan van de oude
plassen, bleken ook het sterkst verruigd.
Een derde aanwijzing voor het bestaan van een
duidelijk verband tussen de bedekking van de ruigtesoorten
en de doorstroomsnelheid van het grondwater leverde de
begroeiing van de oevers van met name de groter kwelplassen. In de aan- en afstroomrichting van het grondwater
was de verruiging van de oevers veel sterker dan op de oevers evenwijdi aan deze stroomrichting.

I
I

Op de oevers van de kwelplassen in Meijendel
waar het water kwelt of wegzijgt domineerden vaak watermunt en wolfspoot; in Berkheide werd deze groeiplaats
vaak opgevuld met koninginnekruid, Harid wilgeroosje en
vers met minder doorstroming over het algemeen duinriet.
Om deze redenen werd verder steeds naast de koncentratie
van eutrofiërende stoffen ook deze doorstroming in het
onderzoek betrokken, om daarmee de

bel~sting

met eutro-

fiërende stoffen te kunnen vaststellen (zie methodiek).

so

0 0

o,os

O,IS

0,2

onhofosfaatbolc.sting (g P.ro;-;",z.dagl

g. B. Maximaal waargenomen bedekkingsperaentages van veel voorkomende oeverplanten (op inatJgo~
van /a,}eZpZassen in Berkheide en Me1:jendeZJ ten opzichte VGVZ bl'Uto orthofosfaatbelasting

resultaten
Uit globaal onderzoek van de oevervegetaties
van de infiltratieplassen in Meijendel kwam een duidelijke
positieve relatie naar voren tussen de gemiddelde verruigingagraad en de belasting per infiltratie-oppervlak. De bedekking van wolfspoot, watermunt en duinriet loopt terug
bij toenemende belasting terwijl de bedekkingvan de extreme
ruigtesoorten sterk toeneemt.

Vooral de bedekking van de grote brandnetel leverde
ten opzichte van de belasting een vrijwel lineair verband op.
Wat het(meest beperkende) orthofosfaat betreft werd bij een
belasting van a kg/ha jr. een gemiddeld bedekkingspercentage
van a/4,5% per infiltratieplas waarge~omen. Hoe hoger dus de
produktie/ha van de infiltratieplas des te hoger de bedekking met ruigtesoorten. Bestudering van de oevervegetaties
in Meijendel en Berkheide van kwel en infiltratieplassen
2
op een verfijnder niveau (proefvlakken van 2 m ) leverde
zowel met de nitraat-belasting als met de orthofosfaatbelasting goede verbanden op. Gezien het feit dat de orthofosfaat-koncentratie globaal een "betere" verklaring voor
de verruigingsgraad bood dan de koncentratie minerale stikstof, zal in het nu volgende de belasting in eenheden
orthofosfaat-aanbod worden uitgedrukt.
Op plaatselijk niveau vertoonden 5 ruigtesoorten
op de inzijgoevers van de kwelplassen t.o.v. de orthofosraat-belasting een gedrag zoals in fig. 8 is weergegeven
(ahlcerdistel kwam alleen bij pioniersituaties in hoge bede~ringen

voor en vertoonde weinig relatie met de belas-

ting; Koninginnekruid vertoonde een gedrag als dat van grote
brandnetel, maar veel minder duidelijk). Aangezien er geen
aanwijzingen bestann dat tolerantiet.o.v. de orthofosfaat
belasting het voorkomen van genoemde soorten (mede) bepaalt, kan ervan worden uitgegaan dat het voorkomen door
onderlinge konkurrentie tot stand komt. Uit andere metingen

-zobleek tevens dat de bedekking van de extreme ruigtesoorten
een positief

verb~nd

heeft met de bovengrondse biomassa

van de desbetreffende soort en een negatief verband met het
aantal plantesoorten (diversiteit).
Bij de resultaten gepresenteerd in fig.8 kan
nog worden opgemerkt, dat deze een redelijke bevestiging
en nadere kwantificering betekenen van de door Londo(2)
gepresenteerde~

lijst van ruigtesoorten in volgorde van

toenemende verruiging en voedselrijkdom.
Ook de sommering van de afzonderlijke bedekkingapercentages van de ruigtesoorten leverde duidelijke relaties met de orthofosfaat-belasting-op. De 4 extreme ruigtesoorten nemen bij een stijging van de belasting van 0-200
glm2 jr. vrijwel lineair toe met een bedekking van 0 tot100%.
Indien de 4 vorige soorten worden samengenomen
2
met watermunt en wolfspoot, wordt al tussen 20 en50 glm
jr. een bedekkingspercentage van 10~fo bereikt.
Duinriet, watermunt en wolfspoot samen hebben
2
een maximum bedekkingspercentage bij circa 50 glm jr.,
boven 200g komen zij nauwelijks meer voor in de vegetatie.
Authentieke vochtige duinvalleisoorten als
parnassia, Zeegroene zegge, Knopbies en Moeraswespenorchis
werden slechts op de oevers van 2 kwelplassen in Meijendel
2
bij zeer lage orthofosfaat-belasting ( 5g/m jr)aangetroffen.
Slot
Een van de duidelijke konklusies die uit dit
onderzoek naar voren komen is dat de belasting met eutrofiërende stoffen van de oevervegetaties langs infiltr~tie
en kwelplassen een veel betere verklaring biedt voor de mate
van verruiging en het voorkomen van oorspr6nkelijke dYinvallei-soorten dan de koncentraties van deze stoffen.
Wanneer we dit resultaat terugkoppelen naar &&n
van de oorspronkelijke doelstellingen van dit onderzoek:

-zlhet komen tot beleidsadviezen voor een goed natuurbeheer
in de duinen, dan kunnen we stellen dat een verbeterde voorzul ve_:ring( bijv. middels defosfatering) van het te infiltreren water geen voldoende garantie biedt voor de terugkeer van de oorspronkelijke duinvalleis?orten. Ook de
doorstroomsnelheid van het grondwater zal bij het nemen
van maatregelen in de afweging betrokken moeten worden.
Helàas is een hoge doorstroomsnelheid van de oevers
inherent aan een qua ruimtebeslag efficient systeem van
duininfiltratie. Voldoende verlaging van de doorstroomsnelheid om interessante vegetaties op de infiltratieplasoevers te krijgen is daarom(bij handhaving van de
huidige produktiecapaciteit en waterzuiveringsmetbode
binnen de duinen) zowel in natuurbehouds- als waterwintechniesch oogpunt niet te verwezenlijken. Slechts de
kwelplassen met een geringere doorstroomsnelheid zullen
mogelijk profiteren van een sterke voorverzuivering van
het infiltratiewater.
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door: André Aptroot

1. INLEIDING
Tijdens het weekendje in februari •81 in· Ommen
hebben we een onderzoekje opgezetf vandaar dit stukje.
Eerst wat voorgeschiedenis: sinds 1941 komt het cactusmoa
Campylopus introflexus in Europa voor. Voordien was deze
soort alleen bekend van de gematigde streken op het
zuidelijk halfrond. De uitbreiding in Europa en ook in
Nederland verliep explosief: in 1961 werd in Nederland
het eerste exemplaar gevonden, in 1977 was de soort al
algemeen en van zo'n 90 plaatsen verspreid over het land
bekend.
Op het ogenblik is het zo dat het cactusmos met
name in sommige duingebieden (Amsterdamse Waterleiding
Duinen (AVID) ) plaatselijk dominant is geworden. De indruk
bestaat dat deze soort zeer intolerant is, bijvoorbeeld
ten opzichte van paddestoelen die in cactusmoapolletjes
groeien.

2. PROBLEEMSTELLING
De vraag die zich natuurlijk opdringt, is of
deze uitbreiding zich nog lang zal of kan voortzetten.
De soort is op tamelijk uiteenlopende plaatsen gevonden,
bijvoorbeeld in droge heiden en in veengebieden in het
hafdistrikt. De indruk bestaat dat de soort als pionier
op kan treden, bijvoorbeeld in stuifzanden.

Om iets te kunnen zeggen over een toekomstige
uitbreiding is bet nodig te weten boe het cactusmos zich
verspreidt. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen
de middelen en de tactiek.
De middelen zijn bekend: net als bij de meeste
andere Campylopus-soorten breken veelvuldig blaadjes en
af die uit kunnen groeien tot nieuwe exemplaren. Ook wordt de soort regelmatig kapselend gevonden,
bijvoorbeeld in het door ons bekeken stuifzand.
Over de tactiek zijn de meningen verdeeld:
ste~geldelen

aangezien het cactusmos vaak zeer plaatselijk en dan in uitg
uitgestekte tapijten optreedt wordt.soms gedacht dat het
cactusmos pollen vormt door middel van uitlpoers vanuit
een groeicentrum. In eerste instantie bestond die indruk
ook bij het in Ommen opgenomen veldje: we hadden de opnames
zo gedacht te leggen dat zowel de kern (zie opnames 2,3,5)
als de randzone (zie opnames 7 en 10) als een geheel
cactusmosvrije zone (opnames 8 en 12) bedekt zouden worden
(zie het kaartje). Later bleek dat in alle opnames
cactusmos voorkwam. In de opnames 8 en 12 alleen in verspreide lagen jonge exemplaren op een protonèma-vilt ..(dat
is het jongste stadium van een mosplant,vlak na de kieming
van de sporen.)

t
N

....___,
1om..

{u~J1,

dt.

Hee.tdeJk

Dit maakt de paden-theorie onwaarschijnlijk.
Er blijven dan nog twee alternatieve hypotheses over:
1) De soort verdringt de bestaande vegetatie in de nabije
omgeving van een eenmaal gevestigd examplaar door jonge
snelgroeiende exemplaren die kiemen' in pollen van concurerende soorten. Ze wint dan van de andere soorten door
het snelle groeitempo e.n/of het afscheiden van stoffen
die ongunstig zijn voor de bestaande vegetatie.
2) De soort vestigt zich alleen op openvallende plekjes

tussen de bestaande vegetatie. Omdat de diasporendruk,
d.w.z. de hoeveelheid sporen/stengeldeeltjes die per
tijdseenheid een bepaald stukje bereikt, in de buurt van
een pol cactusmos v~el groter is dan elders, zal de kans
dat de soort het daar op nieuwe open plekjes wint van
andere soorten, groter zijn dan gebruikelijk.
3. HET ONDERZOEKJE
De bedoeling van onze permanente proefvlakjes
is uit te zoeken welke hypothese het meest waarschijnlijk is.
Verder kunnen we over enige tijd misschien concluderen of
de bewering juist is dat alle andere plantensoorten langzaam maar zeker uit een cactusmos-pol verdreven worden.
Hiertegen pleit het volgende grafiekje. Hierin is de bedekking van cactusmós uitgezet tegen het aantal soorten in de
~~name. Je ziet dat het aantal soorten ongeveer gelijk blijft.
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Ook biedt het de mogenlijkbeid te onderzoeken
wat er gebeurt als de pol oud wordt. De meeste polvormende planten groeien min of meer radiaal uit en sterven
in het midden af ten gunste van andere planten. De indruk
bestaat dat dit bij cactusmos niet het geval is. In de A
~.w.o.

zi6n we bijvoorbeeld flinke oppervlakten door deze

soort bedekt, maar opvallend is, dat vaak meer dan de helft
van de oppervlakte bestaat ui!los of op zijn kop liggende
plakjes cactusmos. Wat daarna gebeurd is mij niet bekend.
(uitstuiven, hervestiging?).

4. BIJ DE TABEL
De tabel spreekt m.i. voor zich. Opgemerkt moet
nog worden dat de schatting van Leermos in opn. 4 en 5
niet door alle aanwezigen werd onderschreven.
De soortenrijkdom is klein: 24 soorten, waarvan
de helft cladonia's. Van de 4 hoofdsoorten heb ik nog
kaartjes getekend, waarop te zien is dat da andere soorten
cactusmos a.h.w. mijden. Ook heb ik de verwantschappen
berekend tussen aan elkaar grenzende opnames. Dit gaat
als volgt: Je vergelijkt twee opnames 1 en 2.
aantal soorten in zowel 1 als 2
verwantschap= ääntäi-äöörtën-In-1ën7öl-~----- x 100%
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-z65. VERDER
Het is de bedoeling om dit onderzoekje volgend
jaar op dezelfde tijd viiert te zetten, dus help mij herinneren. Ook is het mogelijk om op andere plaatsen in het
land een zelfde of een verwant onderzoekje op te zetten.
(dit wordt nu al gedaan red.) Cactusmos komt overal voor,
dus wat mij betreft ••••
Krijgen we dit jaar misschien toch nog een thema.
Dan rest mij alleen nog Bert, Cora, Han, Huibart
en Judy te bedanken voor het opnemen onder toendra-omstandigheden.

6. LITTERATUUR
H.Sipaan - CampylopU8 introflexus en piLfer in Nederland;
Lindbergia 4:157-159
{hierin verdere litt. lijst)
A.v. HÜbschwamm - Ein Massenvorkommen von Campylopus
introfexus; Mitt. El.-soz. Arbeitsgem. 1975
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Schatting in procenten
soorten

x betekent: minder dan 1%
sporenvormend
11
1

Camoylopus introflexus2 0
Pohlia nutans

2

3

41

5

b

7

8

9 10 11 12

22. I~ 4QI22. 22

8o 20

.2.2.
40

60

2.2.

15

3 20 15

Cactus mos
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3

~

x 15 15

x

212
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x

1 10

3

.x

8
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x 1
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x
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x
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x
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x

x

x

x

Lecidea uliginosa
Coelocaulona aculeatum
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Rumex acetosalla
Deschampsia flexuosa
Cladonia coniocrea
x
Cl. anomaea
Cl. crispata
Cl. glauca
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Bryum micro- erythrocrCarex arenaria
pum
Corynephorus canescens

x

x
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x
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door Andr& Aptroot.
Op het methodiekenweekendje in maart 1980 hebben
we besloten de komende tijd systematisch aandacht te besteden aan het Cactusmos(Campylopus intro!exus). Zie voor het
doel en metbode het artikel"Cactusmos in Ommen"•
Bergen is vanouds een gebied rijk aan mossen en
korstmossen, zie daarvoor bijvoorbeeld een aantal artikeltjes
van Barkman( aanwezig in de sjocgroep-bibliotheek). Omdat
deze rijkdom al jarenlang wordt bestudeerd zijn er ook veel
oude gegevens beschikbaar, o.a. ook van sjocgroepskampjes
5-10 jaar geleden. Overigens wordt cactusmos daar nog door
niemand gevonden. Het lag voor de hand juist in Bergen
te onderzoeken of en zoja hoeveel cactusmos hier voorkomt.
Daarvoor zijn we naar bet Bergerbos geweest, met
op enkele plaatsen schi·tterende pollen Riempjesmos en
Groot gaffeltand,en op andere plaatsen veel Kussentjesmos
of Neptunusmos. Dit alles als ondergroei van droog eikenbos

of -hakhout. Het frappante was nu, dat we het Cactusmos in
het Bergerbos niet hebben kunnen vinden. Dit is op het
ogenblik zeer uitzinderlijk in een geschikt droog mossenterrein in Nederland. De enige verklaring die we konden
verzinnen is dat zich in het Bergerbos een dermate dichte
mosvegetatie heeft ontwikkeld, dat Cactusmos er niet tussen kan komen.
Ook zijn we weer op een steile Noordhelling aan
de rand van een eikenbosje aan de binnenduinrand tegenover de Vaart geweest. Hier zijn al eens eerder opnames
gemaakt door een slockamp. De bijzonderheid van dit stukje
was toen dat Gaffeltand er kapselde. Dit komt niet zo

- 3oregelmatig voor in Nederland, hoewel de indruk bestaat dat
het de laatste jaren wat meer voorkomt. In elk geval; de
kapselende Dicranum stond er nog zowel op als onderaan de
helling, maar er stond nu ook Cactusmos. We hadden sterk
de indruk dat de groeiplaatsen daarvan allemaal vrij jong
waren, maximaal ongeveer vijf jaar. De plantjes waren nog
niet zo hoog ( maximaal 3-4 cm ) en er lagen nog bijna
nergens van die masieve losse polletjes die de soort op
latere leeftijd vormt.
Om de ontwikkeling op dit plekje verder te kunnen volgen hebben we een aantal permanente proefvlakjes
neergelegd. Verspreid over de helling hebben we een aantal proefvlakjes bij of rond

vestigingen van Cactusmos

liggen, met de bedoeling over enige tijd te kijken of er
wijzigingen in de verhoudingen zijn gekomen. De volledige
gegevens zijn in de sjocgroepbibliotheek aanwezig.
Onderaande helling hebben we op een horizontaal stukje
twee traneeeten met opnametjee van 10x10 cm dwars door
de grootste plek Cactusmos gelegd.
Op het oog legden we deze transecten zo neer
dat links en rechts ook een stukje oorspronkelijke vegetatie werd opgenomen. Bij het opnemen bleek echter, dat
jonge cactusmosplantjes (1-4 mm hoog) onderaan de helling
overal voorkwamen op en tussen andere
mossen.

De twee transecten volgen hier

zonder veel commentaar. Beiden geven
ongeveer hetzelfde beeld te zien :
de pol is ingesloten door een vlakte
Dicranum, aan de zuidkant groeien
hier en daar nog wat Cladonias, aan
de noordkant wat meer Hypnum, zandzegge en buntgras. Het verband tussen
de soortenrijkdom en de percentages
cactusmos is in beide gevallen niet
duidelijk: er is dus niet duidelijk

-31sprake van een negatieve invloed van cactusmos op de
soortenrijkdom.
Het laatste gebied waar we geweest

z~Jn

ligt in

de duinen; het Heidevlak, Bokkenheide en Verbrande Pangebied. Ook hier veel mossen en vooral veel korstmossen
in uitgebreide heides en buntgrasduinvegetaties.
Cactusmos kwam hier regelmatig voor, maar zeker
niet zo massaal als in enkele andere duingebieden. Ook
hier hebben we op een paar plekjes de grens van de uitbreiding vastgesteld. Verder waren we van plan een juist
zeer soortenrijk stukje met Cactusmos op te nemen, maar
hiervan is door het slechte weer niets.meer gekomen.
Opvallend was in de Verbrande Pan het voorkomen van cactusmos steeds ofwel aan boomvoeten of in uitgestoven duinpannetjes. Vooral de eerste waarneming werpt weer een
heel nieuw licht op de taktiek van deze soort. Inmiddels
hebben we in Castricum, 15 km zuidelijker een pol Cactusmos aan een boomvoet in de verschraalde middenduinen opgenomen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden, maar ook
hier was de correlatie opvallend. We hebben tót nu toe geen
enkel idee waarom een soort die alleen domineert in
boomloze gebieden zich eerst aan boomvoeten zou moeten
vestigen.
In elk gevnl zijn er nog meer vragen dan antwoorden bekend zijn en ik dank dat het zeer de moeite waard is
om bijvoorbeeld op Vlieland en Terschelling, maar ook in de
Ardennen op deze soort te letten. Hopelijk kunnen we dan
over ~1 jaar met meer zekerheid conclusies verbinden aan
de resultaten. Het loont ook de moeite dat iedereen met
gegevens over het voorkomen of opnames of (liefst) P.Q!s
met Cactusmos, deze op een kampje laat zien of aan mij opstuurt.
Tot slot ,Anne,Anske,Bert,Erik,Han,Henk,Ingrid,Manfred,Marja
Margot,Peter,Jan,Roland en verder die ik vergeten ben
bedankt voor het opnemen en discussiëren l l l
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De flora van Vlieland in juni 1980
door Andr~ Aptroot
Eutrofiëring vàn de oevervegetaties in
geinfiltreerde duinen
door Erik van Dijk en Mac Janssen
Cactusmos in Ommen
door Andr~
Cactusmos in Bergen
door Andr~

BIJLAGE
behorend bij het artikel over Vlieland van André Aptroot.
Lijst van planten, gevonden op Vlieland in 1980. De onderstreepte na~en zijn voor Vlieland nieuwe soorten.
Acer campéstre
epaanse aak (spontaan ten NO
van het vuurduin)
Acer pseudoplatanus
gewone esdoorn
Achillea millerolium
duizendblad
Aegcpodium podagraria
zevenblad
Aethuaa c. cynapium
hondspeterselie
Agreatie canina
kruipend struisgras
Agrostis gigantea
hoog struisgras
Agrostis stalonifera
fiorinv.·as
Agreatie etalonifera x tenuis
e.o.a. struisgras
Ai::rostis tenuis
ge71oon struisgras
Aira c. éaryophyllea
zilverhaver
Aira praecox
p3ashaver
Alliaria peticlata
look-zonder-look
Alliun vineale
krasHook
Alm;.s gluttinosa
z·.~::.rte els
Alopecurus geniculatus
geknikte voseestaart
~a~chier JP,T~

dr.:mts krentebocmpje (in den:lebossen bij de Torenvijver en
bij de ijsbaan}
A4é.ocalamagrostis baltica
noordse helm

Ammophila arenaria
helm
Anchusa officinalia
ossetong
Anthoxanthum 6doratum
reukgras
Anthtriscus cantalis
fijne ke:t'Vel
Anthriscus sylvestris
fluitekruid
Arctium lappa
grote klis
Arctium puleus
gewone klis
Arenaria s. serpyllifolia
zandmuur
Armeria maritima
angels gras
Arrhenatherum elatius
frans raaigras
Artemisia maritima
zeealsem
Artemisia vulgaris
bijvoet
Aster tripoliurn
zeealsem
Athyrium filix-femina
wijfjesvaren
Atriplex bastata
spiesmelde
Atriplex littoralis
strandmelde
Atriplex patula
uitstaande melde
Bellis perennis
madeliefje
Betula pubeseens
zachte berk

Betula vernucosa
ruwe berk
Bidens tripartitus
driedelig tandzaad
Batrychium lunaria
maanvaren
Brassica nanus
koolzaad (niet zeldzaam langs
de hele waddijk)
Brassica nigrens
zwarte mosterd (zeldzaam
langs de waddijk)
Brassica rapa
raapzaad
Bromus hordeaceus
gerstdravik
Bromus mollis
zachte dravik
Bromua sterilis
ijle dravik
Bryonia dioica
~egge rank
Cakile maritima
zeeraket
Calamagrostis caneseens
hennegras
Calamagrostis epigeios
duinriet
Calluna vulgaris
struikheide
Calystegia sepium
haagwinde
Capselia bursa-pastorie
herderstasje
Cardamine hirsuta
kleine veldkers
Gardamine p. pratensis
pinksterbloem
eerdemine ll· pratensi

8

pelustri s

--moeraspinksterbloem (langs grap-i
pels bij Lange Poal)
Carduus crispus
kruldistel

I,.
I

I

I

I

I

/

·Carduus nutans
knikkende distel
Cara
acuta
scerpe zegge
Carex arenaria
zandzegge
Carex curta
zompzegge
Carex disticha
tweerijige zegge
Carex extensa
kwelderzegge
CareJt flacca
zeegroene zegge
Carex hirta
ruige zegr;e
Carex hudsonii
stijve zegge
Carex hudsonii x nigra
(noordpunt van de Kroon's
Polders, in Calthion)
Carex nigra
gewone zegge
Carex nigra x trinarvis
"duinzegge"
Carex otrulae
valse voszegge
Care:x: ovalis
hazezegge
Carex parnicea
blauwe zegge
Carex s. serotina
late zegge
Carex serotina pulchella
late zegge
Carex spicata
stekelzegge (langs de waddijk ter hoogte van
Kooislid}
Carex demissa
lage zegge (westpunt van de
Kroonpolders)
Carex trinervïs

slangekruid
::leoci:a.ris multicau1is
veelstengelige waterbies
3leoc~aris palustre
waterbies
Eleocharis quinqueflora
, ......·=··.,
a~bloemige waterbies
::leocheris uniglumis .. slanke waterbies
:::!c-:ea nuttellii
~alle waterpest (in de Oude
Y.ooi)
Ely:-:.us arenarlus
zen1haver
3ly=us arenarlus x Elytrigia juncea
bastaard (".Vest-Vlieland)
Elytrigia juncea
biestarwegras (~est-Vlieland)
Elytrigia juncea x pungens
bastaard ('Nest-Vlieland)
Elytrigia pungens
stra!ldkweek (':Iest-Vlieland)
Elytrigia pungens x repene
bastaard {7/est-Vlieland)
Elytrigia repene
lale::k
:!Z~etru.':l nigrum
kraaiheide
Epilobium hirsutum
harig wilgeroosje
E;ilcbium montanum
bergbasterdwe1erik
E~~lobium obscurJm
donkergroene wederik
Epilobium palustTe
r::oeraswederik
E;ilobi~ palustre x parviflorum
bastaard
E?ilobiurr. perviflorum
kleinbloe~ige basterdwederik
Epipeetie helleborine
bree1bladige wespenorchis
Epipactia palustria

moeraswespenorchis
Equisetum arvense
heermoes
Erica tetralix
gewonedopheide
Erigeron canadensia
Canadese fijnstraal
Eriophorum anguatifolium
veet?-plu~a

Erodium c. cicutarium
gewone reigersbek
Erodium cfcutarium dunenae
duinreigersbek
Erodium viscosurn
kleverige reigersbek(duinen
Oostenallee)
Eryngium campeetra
wilde kruisdistel
Euphorbia esula
heksenmelk
Euphorbia helioscopia
kroontjeskruid
Euphrasia arctica
noordse ogentroost (rug van
het Veen en Kooislid, in
duin)
Euphrasia micrantha
slanke ogentroost
Euphrasia stricta
bosogentroost
Festuca arundinacea
rietzwenkgras (poeltje bij
Westerveld)
Festuca juncifolia
duinzwenkgras
Festuca rubra
rood zwenkgras
Festuca tenuifolia
schapegras
Frangula alnus
sporkehout
Fraxinus excelsior
gewone es

drienervige zegge
Carum cnrvi
karwij (langs rijwielpad ten
zuiden van Kooispleklid)
Catapodium rnarinurn
laksteeltje
Centaurea cyanius
korenbloem
Centaurea pratensis
gewoon knoopkruid
Centauriurn littorale
strandduizendguldenkruid
Centauriurn erythraea
gewoon duizendguldenkruid
Centauriurn pulchellum
fraai duizendguldenkruid
Cerastium arvense
akkerhoornbloem
Cerastium holosteoides a.s.
kale ·hoornbloem (West-Vlieland,
jonge duinvallei bij Poal V.)
Cerastium semidecrandrum
zandhoornbloem
Cerastium vulgare
gewone hoornbloem
Chamaenerion anguatifolium
wilgeroosje
Chelidonium rnajus ·
stinkende gouwe
ChenopodiUm album
melganzevoet
Chenopodium polyspermum
korrelganzevoet
Chrysanthemum leucanthemum
margriet
Chrysanthemum parthenium
moederkruid
Cichorium intybus
cichorei (afgegraven duinen
bij Westerveld)
Cirsium arvense
akkerdistel
Cirsium palustre
kale jonker

I
I
i

I

z

Cirsium vulgare
speerdistel
Cochlearia anglica
engels lepelblad
Cochlearia danica
deens lepeiblad
Comarum palustre
wate raardblti
Convolvulus arvensis
akkerwinde
Corispernum marachallii
breed vlieszaad (wild in de
duinen ten zuiden van
Oostenvallei)
Coronopus squamatus
grote varkenskers
Corydalia claviculata
rankende helmbloem
Corynephorus canescens
buntgras
Crataegua monogyna
Eenstijliga meidoorn
erepis capillaris
klein streepzaad
Cynosurus cristatus
kamgras
Dactylis glomerata
kropaar
Daucus carota
peen
Deschampsia flexuosa
bocht:l,ge smele
Descurainia sophia
sofiekruid (westelijk deel
dorp en bij de torenvijver)
Drosera rotundifolia
ronde zonnedauw
Dryopteris carthusiana
smalle stekelvaren
Dryopteris dilata
brede stekelvaren
Dryopteris filix-mas
mannetjesvaren
Echium vulgare

Ga:!.iu:n aparine
kleefkruid
Gálium m. molla
glad walstro
G?.li um palustre
moer•swalstro
Galium verum
echt walstro
Geranium dissecturn
slipbladige ooievaarsbek
Geranium molla
zachte ooievaarsbek
Geranium pusillum
kleine ooievaarsbek
Gerani~~ robertianum
robertskruid
Glaux maritima
melkkruid
Gleenoma hederacea
honds-ira:l'
Glyceria fluitans
r-annagras
G1 Yc.o;ria maxi na
liesgras (Oude Eendenkooi
en poeltje bij Westend)
Gnaphalium uHginosum
eoerasdroogbloem
Halimione portulacoides
gewone zoutmelde
Heracleum spondylium
bereklauw
Hieraciurn pilosella
cuizeoor
Hieracium umbellaturn
sche~~avikskruid

Hippophae rhamnoides
duindoorn
Holcue lanatus
echte witbol
Holcue mollis
gladde witbol
Honckenya peploldes
zeepostelein
Hordeurn murinum

kruipertje
Hydrocotyle vuigaria
waternavel
Hypochaeris radiata
gewoon biggekruid
Ilex aquifolium
hulst
Iris .pseudacorus
gele lis
Jasione montana
zandblauwtje
Juncue alpino-articulatus
sap atricapidus
duinrus
Juncue arcticus sap balticus
noordse rus
Juncue articulatus
zomprus
Juncus butonius
greppelrus
Juncue bulbosus
knolrus
Juncue effusus
pitrus
Juneus gerardii
zilte rus
Juncue maritimus
zeerus
Juncue ranarius
kleine greppelrus (op meerdere
plaatsen op paadjes, Kooisplek, vallei van het Veen,
etc.)
Juncue subuli:florus
biezenknoppen
Lamium album
witte dovenetel
Lamium purpureurn
paarse dovenetel
Lapsana communis
akkerkool
Lathyrus pratensis
veldlathyrus
Lemria. minor

klein kroos
Leontodon autumnalis
herfstleeuwe tand
Leontodon nudicaulis
ruige leeuwetand
Lepidium draba
pijlkruidkers (enkele plaatsen
langs de waddijk)
Luronium vulgare
lamsoor
Linaria vulgarls
vlasbekje
Linum catharticum
geelhartje
Liparia loeselii
sturmia
Lolium perenne
engals raaigras
Lonicera periclymenum
vdlde kamper:foelie
Lonicera tarterica
tartaarse kamperfoelie (in
de duinen bij Vianen, bij.
Vianenslid en Kooislid)
Lotus corniculatus
gewone rolklaver
Lotus uliginosus
moerasrolklaver
Luzula campestris
gewone veldbies
Luzula congasta
dichtbloemige veldbies
Luzula multiflora
veelbloemige veldbies
Lychnis flos-cuculi
echte koekoeksbloem
Lycium barbarurn
gewone boksdoorn (duinen bij
haven}
Lycopodiella inundata
moeraswol:fsklaver
Lycopsis ervensis
kromhals
Lycopus europaeus

--11111111?&.-~ill:t Wol\~p oo-\.

Lysimachia nua~ularia
penningkruid (omgeving Torawijzer)
Lysimachia vuigaria
gewone wederik
Malva neglecta
klein kaasjeskruid
Mal va pusilla
rond kaasjeskruid
Malva sylvestris
groot kaasjeskruid
Matticaria chamonilla
echte kamille
Matrioaria maritima inodora
reukeloze kamille
Matrioaria matricarioides
schijfkamille
Medicago lupuline
Medioego sati~a :falcat&
sikkelklaver
Melandrium album
avondkoekoeksbloem
(bosje bij pastorie)
Malilotus altiaaimus
gele honingklaver
.Mentha aquatics
watermunt
Moehringia trinerva
driener:fmuur (o~de kooi, nieuwe
kooi, bos bij Loange Poal en
Ruige plak)
Molinia caerula
pijpestroetje
Myosotis discolor
veelkleurig vergeetmijnietje
Myosotis laxa
zompvergeetrnijnietje
~zyosotis p. palustris
moerasvergeetmijnietje
Myosotis ramossissima
ruw vergeetmijnietje
Myosotis stricta
voorjaarsvergeetmijnietje

~~riopbyllQ~

alterniflorum
teer vederkraid
Uyriophyllum spicaturn
aarvederkruid (nog steeds
in de zuidpt1Dt van de
Jleeuwenvallei)
llardus stricta
borstelgras
Oden ti tee 1:1. ttoralis
vroege ogentroost (wad bij
het Posthuis en bij Westerveld)
Odontites serotina
late ogentroost
Oenothera biennis
gewone thet1Diebloem (lings
poetweg bij Lange Poal en
Vianenslid)
Ononis repene
kruipend stalkruid
enenis spinoaa
kattedoorn
Ophiogloeaum vulgaturn
a1dertong
Orchis incamats
vleeskleurige orchis
Orchis :majalis
breedbladige orchis
Crnithopus perpusillus
vogelpootje
Oxycoccus maerocarpus
cranberry
Papaver dubium
kleine klaproos
Papaver rhoeas
gewone klaproos (lange
postweg bij Lange Poal,
eer1ere vondst betwijfeld?)
Paraphnlis strigosa
dunstaart
Parnassis palustris
parnassla
Pastinaca sativa
pastinaak

i

I

Pedicularis palustris
moeraskartelblad
Pedicularis sylvatica
heidekartelblad
Phalaris arundinacea
rietgras
Phleum arenarium
zanddoddegras
Phragmitee sustralis
riet
Pinus sylvestris
grove den.
Plantage coronapus
hertshoornweegbree
Plantage lanceolata
smalle weegbree
Plantage m. major
grote weegbree
Plantage pleiosperma
(op de zeedijk ten oosten
van de veerhaven)
Plantage mar! tima
zeeweegbree
Platanthera bifolia
welriekende nachtorchis
Poa annua
straatgras
Poa angustifolia
(algemeen in de duinen en
achter de duinen)
Poa compressa
plat beemdgras (duinen bij
Oostenallee)
Poa nemoralis
schaduwgras (werd betwijfeld,
algemeen in de nieuwe
eendekooi)
Poa palustris
moerasbeemdgras
Poa p. pratensis
veldbeemdgras
Po a tri vialis
ruw beemdgras

Polygala vulgaris
gewone vleugeltjesbloem
Polygonum amphibium
Polygonum arenastrum
{postweg bij Lange Poal en
in het ooàten van het dorp)
Polygonum aviculare
varkensgras
Polygonum convolvulus
zwaluwtong
Polygonum lapathifolium sap
pallidurn
viltige duizendknoop (ten
NO van Posthuis en ten ZW
van Lange Poal)
Polygonum mite
zachte duizendknoop
Polygonum persicaria
perzikkruid
Polypodium interjeeturn
brede eikvaren (Dennebos in
Bokkendal)
Polypodium vulgare
gewone eikvaren
Populus alba
witte abeel
Populus tremula
ratelpopulier
Potsmogeton hatans
drijvend fonteinkruid
Potsmogeton pectinatus
schedefonteinkruid
Potsmogeton polygonifolius
duizendknoopfonteinkruid
Potsmogeton pusillus
tenger fonteinkruid
Potentilla anserina
zilverschoon
Potentilla erecta
tormentil
Potentilla reptans
vijfvingerkruid

Prunella vulgaris
brunel
Prunus serot:l,na
amerikaanse vogelkers
Puccinellia dietana
stomp kweldèrgras
Puccinellia cspillsris
bleek kweldergras (waddijk
ter hoogte van Lange Poal
en ter hoogte van Westerveld)
Puccinellia maritima
gewoon kweldergras
Pulicaria dyaenterica
heelblaadjes
Pyrola minor
klein wintergroen
Pyrola rotundi:folia
rondbladig wintergroen
Quareus robur
zomereik
Radiola linoidee
dwergvlas
Ranunculus a.cris
scherpe boterbloem
Ranunculue a. aqautilis
:fijne waterranonkel
Ranunculua baudotii
zilte waterranonkel
Ranunculus flammula
egelboterbloem
Ranunculus repens
kruipende boterbloem
Ranunculus sceleratus
blaartrekkende boterbloem
Reseda lutea
wilde reseda (langs de postweg bij Lange Poal en langs
de fortweg)
Rh.inantus minor
kleine ratelaar
Ribes nigrum
zwarte bes.

Ribes rubrut:1
aalbes
rtibes uva-crispa
kruisbes
Rorippa palustris
JI:oeraskers
R·:Jrippa sylvestris
akl'::erkers
Rosa canina
hondsroos
Ros~ r-.tb:!.ginosa
egelantier (struweel bij
Vianen)
Rosa ruglbsa
rimpelroos
R:.1bus caesius
dauwbraam
Rubus corylifolius
R·1bus divaricatus
(alle natte plekken)
Rubus idaeus
frar:!boos
Runex acetosa
veldzuring
Rumex acetosalla
schapezuring
R~ex
conglomeraus
klmvenzuring
R;.;mex crispus
krulzuring
R·.:cre:t .sari timua
zeezuring
Rumex obtusifolius
ridderzuring
R~~ex thyrsiflorus
geoorde zuring (Lange Poal
en postweg bij Zwarte Lid)
Ru:;:ex t:!'J.yrsiflorus x acutus
(algemeen, overal in weilanden
en langs wegen)
Sa~ina apetala sap erecta
ondersoort tengere vetmuur

(zeeduinen ten noorden van
posthuis en in de 1 6 Kroon•s
polders)
Sagina maritima
zeevetmuur
Sagina nodosa
sierlijke vetmuur
Sagina procumbene
liggende vetmuur
Salicornia spec. div.
zeekraal (het bleek niet
mogelijk het in juni verzamelde materiaal te determineren)
Salix alba
schietwilg
Salix aurna
geoorde wilg
Salix aurita x cinerea
Salix cinerea
grauwe wilg
Salix repene
kruipwilg
Salsola kali
loogkruid
Sambucus nigra
gewone vlier
Samolus valerandi
waterpunge
Saponaria officinalia
zeepkruid
Sarothamnua scopariua
brem
Schoenus nigricans
knopbies
Scilla non-scripta
wilde hyacint
Scirpus lacustris glaucus
ruwe bies
Scirpus maritimus
zeebies
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Scirpus rufus
rode bies
Scrophularia nodoaa
knopig helmkruid
Scutellaria galericulata
blauw glidkruid
Sedum acre
muurpeper
Senecio jacobea
Jacabskruiskruid
Senecio sylvaticus
boskruiskruid
Senecio visc6sua
kleverig kruiskruid
Senecio vulgaris
klein kruiakruia
Sieglingia decurnbene
tandjesgras
Sinapis arvensis
herik
Sisymbrium altiaaimum
hongaarse raket
Sisymbrium officinale
gewone raket
Sium erectum
kleine watereppe
Solanum dulcanara
bitterzoet
Solanum nigrum
zwarte nachtschade
Sonchus asper
brosse melkdistel
Sonchus a. arvensis
akkermelkdistel (langs
de waddijk)
Sonchus a.arvensia ssp·
maritimus
Sonchus oleraceus
gewone melkdistel
Sorbus aucuparia
lijsterbes
Spartina anglica
slijkgras

Spergularia marina
zilte schijnspurrie
Spergularia media
geronde schijnspurrie
Steilaria alsine
moerasmuur
Steilaria graminea
grasmuur
Stellaria media
vogelmuur
Stellarla palllda
(algemeen op -jammergenoeg
onleesbare (red)- plekjes in
de duinen)
Sueda maritima
schorrekruid
Symphytum officinale
smeerwortel Symphytum officinale x uplandicum
(langs de postweg bij
Lange Paal)
Tanacetum vulgare
boerenwormkruid
Taraxacum acistophyllum
Taraxacum laetiforilie
(zeeduinen ten westen van
de Oostenvallei)
Taraxatum nordstadtii
schraallandpaardebloem
Taraxacum palustre
moeraspaardebloem
Taraxacum rubicundum
Taraxacum acanicum
Taraxacum silesiacum
(langs de fortweg, op een
paar plekjes langs de postweg en de vallei van
Mal gum)
Taraxacum tortilobum
gekroesde paardebloem
Taraxacum ssp sect vuigaria

pagrdebloem
Tèssdalia nudicaulis
klein tasjeskruid
TI>~aspi arvense
r l tte krodde
Trogopen p. pratensis
gele morgenster
Trifolium arvense
hazepootje
Trifolium campestre
liggende klaver
Trifolium dubium
kleine klaver
Trifolium fragiferum
aardbeiklaver
Trifolium pratense
rode klaver
Trifolium repens
witte klaver
Triglochin mari tima
schorrezoutgras
Triglochin palustris
z::oeraazoutgras
Triseturn flavescens
gou~~aver (duinrand bij
Westerveld, Poterslid
en Lange Poal)
ge~o~e

Typt~ ang~stifolia

kleine lisdodde
T;-J"pha la tifolia
grote lisdodde
Ulex eurppaeus
gaspeldoorn
Uln~s carpinifolia
gladde iep
Urtica dioica
grote brandnetel
Urtica urens
kleine brandnetel
Vaccinium uliginosum
rijsbes
Vaccinium vitis-idaea
rode bosbes

Valeriane repene (= officinalia
auct.) echte valeriaan (duinen Vianen en Vianenslid)
Veronica arvensis
veldereprijs
Veronica catenata
rode waterereprijs
Veronica chamaedr,ys
gewone ereprijs.
Veronica officinalia
mannetjesereprijs
Veronica sérpyllifolia
tijmbladereprijs
Viburnum apulus
gelderee roos
Vicia eraces
vogelwikke
Vicia hirsuta
ringelwikke
Vicia sativa sap angustifolia
smalbladige wikke
Viola arvensis
akkerviooltje (bij haven)
Viola canina
hondsviooltje
Viola curtisii
duinviooltje
Viola odorata
Maarts viooltje
Vulpia fasciculata
e.o.a. langbaardgras (wild
in de duinen bij de Vitrinenkoop en ten ~W van Oestervallei)
Zanichellia palustris
zanichellia (nog steeds in
de zuidpunt van de
Meeuwenvallei)

