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Voorwoord
Hetgeen u nu in handen hebt is het verslag van een landschapskartering van het eiland Schiermonnikoog, schaal 1:10.000. Zij is
uitgevoerd in opdracht van de dienst van Rijkswaterstaat te
Friesland. Deze dienst had behoefte aan zowel een vegetatiekaart
alswel een landschapskaart. Deze laatste kartering werd uitbesteedaandevakgroepVegetatiekunde, PlantenoecologieenOnkruidkunde te
Wageningen, en daarbinnen speciaal gericht aan de heer Doing. Dhr.
Doing heeft ons begeleid bij het tot stand brengen van deze landschapskartering. Rijkswaterstaat begeleidde ons in de persoon van
dhr. Van Stokkom. Voor ons is het uiteindelijk een negen-maands
doktoraalvak geworden.Voor dedriemaanden veldwerk hebben wij een
stagevergoeding van Rijkswaterstaat ontvangen.
Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode juni-oktober 1985.
Wij hebben, vooral in deze periode, veel hulp gekregen van verschillendemensen.Wij willen henhiervoor, bijdeze,allemaal hartelijk bedanken en inhet bijzonder:
Dhr. Harthoorn, voor het afgeven van de vergunning om op alle
terreinen veldwerk te kunnen verrichten, voor
het vervoer op zijnbrommer naar deoostpunt van
het eiland, voor alle informatie,voor de koffie
en deborrels.
Dhr.Westhoff ,voor de tijd die hij gestoken heeft indebegeleiding van zowel het veldwerk alshet bespreken
en korrigeren van het verslag.
Dhr. Ketner ,voor de begeleiding bij het schrijven van het
verslag.
De Universiteit van Groningen, in het bijzonder dhr. Bakker en
dhr. Franken, voor het verzorgen van de verblijfsmogelijkheid in "De Herdershut".
Stiboka
,voor het beschikbaar stellen van de conceptbodemkaart Schiermonnikoog.
De staf van de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat, in het bijzonder Ton de Meulmeester, voor de goede samenwerking.
Gerda Allersma, dhr.Talsma en Frans, die ons hebben bijgestaan
bij het veldwerk, en Herman Klees voor de praktische tips bij het uittekenen van de uiteindelijke kaart.
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INLEIDING

Schiermonnikoog ishet kleinst bewoondeWaddeneiland van
Nederland. Het totale oppervlak bedraagt ongeveer 3900 ha. Het
groptste deel hiervan wordt ingenomen door duinen, kwelders en
stranden.Depolder enhet dorp beslaan ongeveer 270ha.
Het beheer van het eiland is sinds 1947 in handen van Domeinen.
Een gedeelte echter, waaronder de Stuifdijk, de Bancksdijk, de
Zeereep en andere duinen met een waterkerende funktie, wordt
beheerd door Rijkswaterstaat.
Behoefte aan kennis over de te beheren terreinen en de daaraan grenzende gebieden, resulteerde o.a. in de opdracht van de
vervaardiging van een landschapskaart,schaal 1 :10.000.
Dit verslag is meer dan een uitgebreide beschrijving van de
legenda van de kaart. Na een korte uiteenzetting van de
werkwijze (in hoofdstuk 2 ) ,wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de
historie en ontwikkeling van Schiermonnikoog aan de hand van
geologie, geomorfologie, bodera, hydrologie, vegetatie en
menselijke invloeden. Kennis van deze achtergronden lijkt ons
inziens erg belangrijk voor een goed begrip van de legenda.
oofdstuk 4 is geheel gewijd aan de kaartlegenda en de
hrijving van een honderdtal landschapstypen. Deze
beschrijvingen dienen als voorbeelden. Uiteindelijk moet de
gebruiker zelf in staat zijn de codes te vertalen. Om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij bestaande kennis, hebben we bij de
beschrijving van de landschapstypen o.a. gebruik gemaakt van de
indeling van de vegetatie-eenheden volgens Westhoff en Den Held
(1975).Ook hebben we bijde beschrijving vande landschapstypen
vermeld uit welke - door RWS onderscheiden - vegetatie-eenheden
deze landschapstypen zijn opgebouwd.

3

Voor alle indit verslag voorkomende plantensoorten gebruiken we
deNederlandse naam. De eerste keer dat een plantensoort genoemd
wordt, staat de Latijnse naam er tussen haakjes achter. Tevens
isachter in het verslag een lijst te vinden waarin de plantensoorten met bijbehorende Latijnse benaming inalfabetische volgordegerangschikt zijn.
De nomenclatuur isvoor devaatplanten volgens Heukels enVan
der Meyden (20edruk 1983).Een uitzondering hierop isKruipwilg
(Salix repens) die inde Flora Europaea (Tutin c.s.Vol.1, 1964)
in drie soorten wordt onderverdeeld, waarvan wij in dit verslag
de soort Salix arenaria onderscheiden.Voor Festuca rubra worden
in Heukels en Van der Meyden (1983) twee ondersoorten onderscheiden. Het verschil tussen beide ondersoorten is in het veld
echter moeilijk te zien, zodat we in dit verslag deze onderverdeling niet gebruiken.
Voor het op naam brengen van demossen isgebruik gemaakt van
debeknopte flora van Nederlandse Blad- en Levermossen van
Wim D. Margadant en Heinjo During (1e druk 1982). Voor de
korstmossen isHennipman (1969) gevolgd.
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WERKWIJZE

De landschapskaart van Schiermonnikoog istot stand gekomen met
behulp van dia's (typeCIR; colour infrared) en luchtfoto's
(vliegdatum: 12mei 1984,schaal 1:10.000).
Het gebruik van luchtfoto's en/of dia's heeft een aantal praktische voordelen:
luchtfoto's geven veel meer informatie over landschap en
vegetatie dan kaarten.
jpwint tijd omdat voor de eigenlijke veldwerkperiode de
(voorlopige)grenzen van de landschapseenheden al vastgesteld
kunnen worden.
- je kunt de foto's gebruiken voor oriëntatie inhet veld.
Degtote schaal van de luchtfoto's maakt een gedetailleerde
interpretatie van het onderzoeksgebied mogelijk.De verkregen
(voorlopige) interpretatie laat ons physiognomische eenheden
zien,met anderewoorden het landschapspatroon.
Ingrote lijnen kunnen we dewerkwijze verdelen invier fasen:
j.De voorbereiding
. Het veldwerk
. De uitwerking
. Decheck van het veldwerk

(mei '85)
(juni-oktober '85)
(oktober '85-juni '86)
(mei'86).

De voorbereiding,
Gedurende deze fase hebben weons voornamelijk beziggehouden met
de eerste,voorlopige interpretatie van de dia's,met als doel
het bepalen van de grenzen van de verschillende landschapseenheden.
De kriteria bij de interpretatie waren kleur (-patroon)en
geomprfologie. Dit leverde een kaart op waarop alleen de grenzen
van de voorlopige landschapseenheden aangegeven stonden.Bijdezeeerste interpretatie isgeen voorlopige legenda gemaakt.Dit
kwam enerzijds door tijdgebrek, anderzijds omdat het coderingssysteem van Doing daarvoor eigenlijk niet geschikt is.Indit
systeem kan soms een klein aantal soorten almede bepalend zijn
voor de landschapscode die toegekend wordt aan een bepaald gebied. Dit zal niet altijd zichtbaar zijn opde luchtfoto's,
waardoor een voorlopige legenda niet funktioneel is.Een enander ishet gevolg van het feit dat de bedoelde legenda in hoofdzaak op veldwerk gebaseerd is.
Tevens isopeen zwart-wit afdruk van iedere dia eenop doorzichtige sheet overgenomen interpretatie bevestigd. Dit vergemakkelijkte het veldwerk omdat de foto's konden dienen als
oriëntatiekaart.
In deze eerste fase isook literatuur verzameld ter ondersteuning van het veldwerk.
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. Het veldwerk.
Tijdens het veldwerk is voor iedere onderscheiden kaarteenheid
de landschapscode bepaald en zijn de grenzen van de landschapseenhedengekontroleerd.
Voor het bepalen van de code zijn we in eerste instantie
begonnen met het plotten van een of meerdere opnames per
kaarteenheid. De bedoeling was om met behulp van de zogenaamde
decimale methode (zie bijlage 1en 1a) binnen elke landschapseenheid opnames temaken van ieder aanwezig vegetatietype,om zo
een gedetailleerde beschrijving per kaarteenheid te krijgen.Al
gauw bleek echter dat dit veel te veel tijd vergde, en zijn we
overgestapt op een anderemanier vanwerken.
Die andere manier bestond uit het maken van een globale
beschrijving van de landvorm, de bodem en de vegetatie binnen
elke kaarteenheid (zie bijlage 2 ) .Een aantal punten waar we in
het veld opgelet hebben:
- landvorm : duinvorm, valleivorm, ontstaanswijze (b.v.
primair of secundair), noord- of zuidhelling,
hellingsgraad (steil/flauw), relief (scherp/afgerond),erosieverschijnselen.
- bodem
:zand of klei,humeuzebovenlaag^ eventueleveenvorming,vochtig of droog.
- vegetatie:structuur, patroon, vitaliteit van bepaalde
soorten, soortensamenstelling, mate van bedekking (geschatm.b.v. een vereenvoudigde Tansley-schaal,ziebijlage2 ) .
- beïnvloeding door mens of dier: begrazing, maaibeheer,
rekreatie, bemesting, vastleggen van stuivend
zand,aanplant van bomen ofgrassen.
Tijdens dit veldwerk werden ook de m.b.v. de dia-interpretatie
vastgestelde grenzen gekontroleerd. Al spoedig bleek dat deze
eerste dia-interpretatie te grof was.Door de opgedane veldkennis was het mogelijk meer te onderscheiden op de dia's, en we
besloten een nieuwe dia-interpretatie temaken. Deze tweede interpretatie isdus tijdens develdwerkperiodegemaakt.Kennis en
ervaring,die tijdens dat veldwerk opgedaan werden,zijn indeze
interpretatie verwerkt.
Aan debeschrijving vande landschapseenheden vanhet duingebied
hebben we gezamenlijk gewerkt. Als gevolg van tijdgebrek moest
het overgrote deel van het veldwerk op de kwelders opgesplitst
worden.Om zominmogelijk verschil in interpretatie tekrijgen,
hebben we de eerste dagen van het veldwerk op de kwelder (de
oostpunt) samengewerkt.

. De uitwerking.
In Wageningen werden alle verzamelde gegevens uitgewerkt.Daartoe hebben we al onze "landschaps-opnamen" met bijbehorende
codes in tabelvorm gezet en vergeleken. We kregen zo een overzicht vanonze interpretaties van deverschillende landschappen,
van het begin tot het einde van develdwerkperiode.
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Aan de hand daarvan hebben we zo consequent mogelijk de definitieve landschapscodes vastgesteld.
Tijdens de uitwerking ontstonden er problemen met de codering
van de vochtige tot natte duinvaleien. De grote variatie binnen
de valleien op Schiermonnikoog bleek niet binnen de bestaande
code te vatten te zijn. Er werd besloten een uitbreiding van de
code inte voeren.
Uiteindelijk hebben we nog eenderde,nu definitieve diainterpretatie gemaakt. Deze derde interpretatie was enkel nodig
om de vorige interpretaties, die per dia gemaakt waren, op
elkaar aante sluiten tot ééngeheel.

. Decheck van het veldwerk.
Inmei '86volgde een laatste korte veldwerkperiode onder begeleiding van dhr.Doing.Een aantal landschapseenheden zijn nagelopen en decodes gekontroleerd en zonodig veranderd.
Discussie-punten:
Een gerichter en efficiënter veldwerk zou mogelijk geweest
zijn indien wij van tevoren meer tijd gestoken hadden in
voorbereiding wat betreft de achtergronden en methode van
landschapskartering.
- Tijdens het veldwerk kregen we steedsmeer inzicht indedoor
onsgebruiktemethode van karteren.Dit heeft geleid tot verschil in kwaliteit tussen de opnames in het duingebied en in
het kweldergebied. Dit hebben we enigszins proberen teondervangen door het maken van de tabel (zie:3.De uitwerking).
Toch zijn ons inziens deopnames ende landschapscodering van
de kwelder betrouwbaarder dan die vanhet duingebied.
- Achteraf is tot een uitbreiding van de codering van de natte
duinvalleien besloten.De verzamelde veldgegevens waren daaraan nog niet aangepast. Dit bemoeilijkte aanvankelijk in een
aantal gevallen het benoemen van de kaarteenheid. De tweede
korte veldwerkperiode (mei '86) heeft deze moeilijkheden
echter grotendeels ondervangen.
In het kweldergebied heeft elk van ons afzonderlijk een deel
van het gebied nagelopen en beschreven. Dit kan leiden tot
verschillen in interpretatie, de ene persoon is tenslotte de
ander nietl Bij het achteraf bespreken van de doorlopen
gebieden bleek echter dat wegewoonlijk opéén lijn zaten.
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3.

BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED

Indit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aande geschiedenis
en ontwikkeling van Schiermonnikoog, aan de hand van een zestal
onderdelen,teweten:
1.geologie
2.geomorfologie
3.bodem
4. hydrologie
5. vegetatieontwikkeling
6.menselijke beïnvloeding.
Voor desnelle lezer ishoofdstuk 3.5 samengevat ineen4-tal
sterk vereenvoudigde successieschema's,deze treftmen aanop
pag. 23-26.
Inbijlage 5vindtmen een situatieschets van Schiermonnikoog
waarin de topografische termen vermeld staan.

3.1.

GEOLOGIE
Het eiland isopgebouwd uit holocene afzettingen:
een kleine kern van Oude Duin- en Strandafzettingen, deels
overdekt met Jonge Duinafzettingen.
- de noordelijke flank van het eiland wordt verder ingenomen
door JongeDuinafzettingen enJongeStrandafzettingen.
- de zuidelijke flank heeft voornamelijk kwelderafzettingen aan
deoppervlakte (Bakker e.a., 1979b.), zie figuur nr.1.
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Figuur nr.1 Geologische kaart Schiermonnikoog.
(naar geologische kaartWaddengebied; uitgave
R.G.D./R.IJ.P., 1976 uit;Bakker e.a. 1979b.)
Onder deze afzettingen bevinden zichde Pleistocene afzettingen.

Calai«
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De holocene afzettingen bestaan voornamelijk uit fijnzandig
materiaal van mariene oorsprong, plaatselijk is het slibhoudend
met kleilenzen. Een belangrijke kleilaag van oud holocene oorsprong strekt zich vanaf het dorp uit in noordwestelijke richting. Deze laag bevindt zich op 8 à 10m beneden N.A.P., heeft
een dikte van 2 à 15 m en is ongeveer 1 km breed. Over de
overige Holocene afzettingen bestaat weinig informatie.
Uit historisch-geografische gegevens blijkt dat meer dan
driekwart van het eiland van zeer recente datum moet zijn (vanaf
19eeeuw) (Bakker e.a., 1979b.).

3.2.

GEOMORFOLOGIE
In dit gedeelte zal een beeld gegeven worden van de geomorfologie van het eiland. Het eiland zal daarvoor in een tiental
gebieden opgesplitst worden. De grenskeuze werd bepaald door de
geomorfologische samenhang die ieder van deze gebieden vertoont
(zie figuur nr.2).Het overgrote deel van dit hoofdstuk isovergenomen uit: Het Deelrapport Schiermonnikoog van Bakker e.a.,
1979b.Voor de terminologie verwijzen we naar bijlage nr.5.
Een bijzonderheid van Schiermonnikoog is dat het een relatief
hoog kalkgehalte heeft (± 1% CaC03) ten opzichte van de andere
Waddeneilanden (0.0 - 0.1% CaCOj). Het hogere kalkgehalte drukt
een stempel op de plantengroei en de bodemontwikkeling. De aanwezige plantengroei verhoogt de stabiliteit van deduinen.
Schiermonnikoog is een zogenaamd wandelend eiland. Het eiland
verplaatst zich inoostelijke richting (zie figuur nr.3). Dit is
het resultaat van de eertijds aanwezige kustafslag inhet Westen
en de kustaangroei inhet oosten.Sinds 1600 ishet eiland ongeveer 2.5 km in oostwaartse richting opgeschoven. Dit gegeven
geeft een dynamiek aan die zichtbaar is in het feit dat beduidend minder dan de helft van de duinen van Schiermonnikoog van
voor 1600 dateren. Een groot deel van de duinen is zelfs pas na
1850 ontstaan (Bakker e.a., 1979).Overigens isde kustafslag in
het westen nu tot stilstand gekomen en is daar zelfs sprake van
een aangroeiende kust. Dit is zichtbaar aan het feit dat er
meerdere zeerepen evenwijdig achter elkaar liggen.
De duinenreeks direkt ten noorden van de polder, de Kooiduinenreeks, en het Kapenglop zijn waarschijnlijk de oudste gebieden
van het eiland. In de luwte van dit oudste gedeelte van het
eiland kan zich opnieuw zand gaan afzetten in meerdere
duinenreeksen. Op Schiermonnikoog zijn dit de duinenreeksen
tussen Kooi-enKobbeduinen.Dezeduinen zijn noordwest-zuidoost
georiënteerd. Een bijzonderheid van de duinenreeksen tussen
Kooi- en Kobbeduinen is,dat de tussengelegen lagere delen niet
van de zee zijn afgesloten (zogenaamd onvolledig afgesnoerde
strandvlaktes).
Op de Oosterkwelder bevinden zich kleine circulaire duinkomplexen, waaronder Willemsduin. Verder is dit oostelijke deel
van het eiland vrij vlak en laag.
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Hier heeft zich een kweldervegetatie gevestigd. Dit gebied is
van recente oorsprong (20e eeuw) en groeit nog steeds inoostelijke richting aan'*i*fiçuur nr.4).
Ten noorden van de Oosterkwelder is vanaf de late vijftiger
jaren door Rijkswaterstaat een stuifdijk aangelegd. Sindsdien is
deze dijk diverse malen op verschillende plaatsen doorgebroken
door opstuwend zeewater, en door de mens weer hersteld. Rond
1970was er eenmin ofmeer gesloten dijk vanaf strandpaal 7tot
13. Daarna is de dijk echter weer vernield door de stormvloedkrachten van de zee. Vooral ten oosten van paal 11 is veel
schade aangericht. Het gebied dat ten zuiden van de doorgebroken
stuifdijk ligt,heeft zijndynamische karakter herkregen door de
regelmatige overspoeling en overstuiving die er plaats heeft.
Overspoeling vanaf de wadzijde heeft overigens altijd kunnen
blijven bestaan.

Figuur nr.3 Ligging belangrijkste duinsystemen in 1933.
(Isbary 1936)
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Figuur nr.4Oostelijk deel van het eiland in1933.
(Isbary 1936)
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3.2.1.De stranden aande_west-_en_noordkant_van_het_eiland.
De stranden van Schiermonnikoog zijn zeer breed (300 - 400 m).
Dit wijst op stabiliteit van de kust. Deze stabiliteit kan
echter vrij snel weer veranderen (in labiliteit) hetgeen blijkt
uit de gegevens over de kustlijnontwikkeling (Bakker e.a.,
1979b.). De geringe helling van de zeebodem blijkt uit de aanwezigheid van eenbrandingszonevrijver uit dekust.
Op dit moment (1985/1986) wordt de erosieve werking van de
zeeopdeduinvoet verminderd door destabiliteit vanhet strand
Bovendien levert het strand zand voor de vorming van een nieuwe
zeereep in het westen. Het strand dat in het noorden op het
middengedeelte van het eiland aanwezig is,is te smal voor deze
processen.Hier vindt geen vorming van nieuwe zeerepenplaats.

3.2.2.DeWesterduinen.
Door de eertijds oostwaartse beweging van de kustlijn en duinvoet zijn, door afslag van de duinen, duinkliffen gevormd die
het aangrijpingsvlak voor sekundaire verstuivingsprocessen opleveren.
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De verwaaiing heeft geresulteerd in een tweetal duinenreeksen
met paraboolvormen (hoogte + 15m). Tussen deze twee duinenreeksen bevindt zich een sekundaire samengestelde vallei:de Hertenbosvallei (een sekundaire vallei is een vallei die ontstaan is
na uitstuiving tot ophet grondwaternivo).DeHertenbosvallei is
ontstaan vóór 1860.
De hogere duinen vertonen lokaal aktieve verstuivingsprocessen.Hierdoor zijndezeduinen steeds aan verjonging onderhevig.
Vanaf 1945 grijpt men niet meer in deze verstuivingsprocessen
in.
De meest zeewaarts gelegen duinenreeksen, waaronder de zeereep, zijn jonger en vertonen veelminder verstuivingskenmerken.
Er liggen meerdere zeerepen evenwijdig aan elkaar.
Bij de aangroei van een kust worden soms laagtes afgesloten
van de zee;eenprimaire vallei ontstaat.Het "Groene Strand" is
daar een voorbeeld van. Nu is slechts nog een restant van de
vroegere vallei aanwezig.

3.2.3. De_gebieden_rondom_de Westerplas^
Eigenlijk heeft Schiermonnikoog twee Westerkwelders, de "oude"
en de "nieuwe".De "oude" Westerkwelder ontstond achter een zogenaamde vloedhaak; een aangroeipunt dat zich aan de kopvan een
eiland heeft gehecht en inde richting van devloedstroom in een
zeegat is gestrekt. Op deze vloedhaak kan een duinenreeks ontstaan,waarachter in rustiger water slibafzetting kan plaatsvinden.Daar kan zich een kweldergebied gaan ontwikkelen.
De "oude"Westerkwelder is inmiddels geheel afgesloten van de
zee en heeft daardoor de kenmerken van een kweldergebied grotendeels verloren. Deze afsluiting is door de mens bevorderd door
de aanleg van een dijk. De Westerpias is een natuurlijk water
dat zich in de laagste delen van de "oude" Westerkwelder heeft
ontwikkeld. Rondom deze plas werden kleiafzettingen aangeboord
van het oude kweldergebied (Bakker e.a., 1979), verder vindt men
er ook nog fossiele zeerepen en stuifdijken.
Ten noord-oosten van de Westerpias bevinden zich plassen die
gegraven zijn ten behoeve van de dijkverzwaring.
De "nieuwe" Westerkwelder is op overeenkomstige manier ontstaan. Dezeontwikkeling issnel gegaan.

3.2.4.Het Kapenglop en het zuidelijk daarvan gelegen terrein^
Dit gebied behoort tot de oudste kern van het eiland. De duinen
zijn vermoedelijk gevormd in dé middeleeuwen (De Graaf, 1978).
Deze oude duinen hebben een zuur karakter (pHKCl 4 aan het oppervlak) en een laag kalkgehalte (0.0 - 0.1% in de bovenste 20
cm) (Leertouwer 1967). Dit zijn de gevolgen van langdurige uitloging en humusvorming.
Waarschijnlijk hebben de Kooiduinen tot ca 1850 als zeereep
gefungeerd. Ook nu nog wordt deze reeks aan de oostkant enkele
malen per jaar door zeewater omspoeld.
De IJsbaan ende Berkenpias zijn tweegegraven plassen indit
gebied. De oevers van de Berkenpias zijn als gevolg van rekreatief gebruik kaal.
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3.2.5. Deduinkomglexen ten noordoosten van het_Kagenglop.
Dit gebied is pas na 1850 ontstaan en omvat onder andere een
tweetal boogvormige uitgewaaide duinen, met aan de noord-westzijde een aantal oude duinvalleien.Deze duinenreeksen zijnontstaan door zandaanvoer vanaf het noordelijk gelegen strand. Na
hun ontstaan zijn "ze sekundair verstoven. Hierbij hebben de
westelijke en noordwestelijke winden gedomineerd. Deze verstuiving verliep met tussenpozen, waardoor een tweetal sekundaire
valleien en achterliggende parabolen in serie liggen. Deze
sprongsgewijze verplaatsing zien we het mooist in de vallei ten
oosten van het "tweede Dennenbos". Rond 1930 heeft men een deel
van deduinenmet naaldhout beplant: het "eerste" enhet
"tweede"dennenbos.
Plaatselijk zijn de twee boogvormig uitgewaaide duinen weer
gaan verstuiven. Hierbij zijn soms zeer grote stuifkuilen ontstaan, die tot op het grondwater zijn uitgestoven en dan nieuwe
sekundaire valleien vormen.Het uitgestoven zand isdoor dewind
in zuidoostelijke richting (richting Kapenglop) verplaatst.Hier
zien we dan ook een landschap ontstaan met een sterk mozaïek
karakter.Enerzijds droge kopjes,anderzijds natte laagten.
De vuilnisstortplaats verstoort het meest oostelijke boogduin.

3.2.6. Het Griënglop.
Dit gebied behoort tot de oudste en diepst ontkalkte gebieden.
Rond 1860 is dit terrein afgegraven ten behoeve van dijkbouw.
Later is er nog geplagd, beweid en gehooid. Als gevolg van deze
aktiviteiten ishet gebied vrij vlak.
De Kooiplas ispas in 1962/1963 gegraven.

3.2.7. Devalleien en ruggen tussen Kooi- en Kobbeduinen en Kobbeduinen
Dit gebied is ontstaan in de tweede helft van de vorige eeuw en
het begin van deze eeuw, als gevolg van zandaanvoer uit noordnoordoostelijke richting. Er ontstond een aantal duinenreeksen
en valleien, de zogenaamde onvolledig afgesnoerde strandvlakten,
die ook nu nog enkele keren per jaar onder water komen te staan.
Dit is water dat bij stormvloed vanuit deWaddenzee wordt opgestuwd.Er iseen verhang inde lengterichting (noordwest zuidoost) van het gebied aanwezig. Hierdoor is er vanuit het
noordwesten naar het zuidoosten een toenemende zoute invloed
merkbaar. Het flauwe verhang van de valleien zorgt vrij snel
voor stagnatie van zee-of regenwater.Daarom heeft men slootjes
gegraven om dedrainage te verbeteren.
Deduinenreeksen zijnvermoedelijk door latere erosie verversnipperd inmin ofmeer geïsoleerde komplexen.
De Kobbeduinen, vroeger Steinsduinen genoemd, zijn tegen het
einde van de 19e eeuw ontstaan als drie duinketens die als
gevolg van latere afslag en verstuiving gedeeltelijk in elkaar
geschoven zijn.
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3.2.8. De strandvlakte.
Ten zuiden van de stuifdijk, tussen paal 8 en 10 ligt een vlak
en redelijk begroeid deel van de voormalige strandvlakte. Enkele
malen per jaar, tijdens stormvloeden, wordt het gebied overstroomd door zeewater vanuit de Noordzee. Op de lage vlakke
delen kan zowel het zoete regenval:er als het zoute zeewater
gemakkelijk enige tijd stagneren.
Aan de zuidgrens van de strandvlakte vindt men lage duintjes
van 0 . 5 - 1 mhoogte.

3.2.9. Çs_duinen t e n noor( äen van deOosterkwelder.
Dezeduinenreeks isoost-west georiënteerd enpas tussen 1932en
1944gevormd uit jongeBiestarwegras duintjes (Isbary 1936,uit:
De Graaf 1978). Deze duinenrij heeft vanaf het begin van haar
ontwikkeling aan zware erosie bloot gestaan getuige de steile
noordhellingen. Naar het westen toe worden de duinen steeds
lager.

3.2.10.De_Oosterkwelder^
Dit gebied beslaat het grootste deel van het eiland ten oosten
van de Banckspolder. Het is grotendeels begroeid met kweldervegetaties. De laatste jaren heeft deze vegetatie zich sterk
uitgebreid naar het oosten. Hierdoor hebben we besloten om de
grens van de Oosterkwelder verder naar het Oosten (voorbij paal
14i.p.v.paal 11)te leggen (zie figuur nr.2).
Door het gebied lopen slenken en prielen die een min ofmeer
gefixeerde loophebben.
Vanuit het zuiden kan de zee diep het land inkomen bij hoog
water.Vanuit het noorden gebeurt dit alleen bij stormvloed.
Zoals al eerder genoemd bevinden zich op de Oosterkwelder
cirkulaire duinkomplexen. Deze duinen zijn over het algemeen
vrij laag (1 - 2m) en hebben soms een hoefijzervorm, waarbij
deopening naar het westen ligt.Een aantal duinen inhet oosten
(waaronder Willemsduin) zijn hoger (tot 9m + NAP).De voet van
deze hogere duinkomplexen wordt tijdens overstroming door golfslag afgekalfd. De wind krijgt daardoor meer vat op deze onderste delen van deduinkomplexen. Dezeduinen hebben het uiterlijk
van erosieresten gekregen. Het is niet waarschijnlijk dat deze
geïsoleerde duinkomplexen uit een min of meer gesloten zeereep
zijn ontstaan. De duinkomplexen zijn van elkaar gescheiden door
natuurlijke laagtes.Op deze laagtes heeft zich een zoutvegetatiegevestigd die zich nog steeds uitbreidt naar het oosten.
Inhet noordoosten van dit gebied vinden we de resten van de
stuifdijk. De zee heeft de stuifdijk hier plaatselijk stuk
geslagen bij stormvloeden.
Door de jaarlijkse overstromingen (tijdens stormvloeden) en
door stuifprocessen heeft dit oostelijk deel van de kwelder nog
een vrij dynamisch karakter behouden.
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3.2.11.De_Balg_.
De Balg is het stuk strand ten oosten van de oosterkwelder.Ook
hier ishet strand breed. Op een groot deel van het strand hebben zich sikkelduintjes gevormd die begroeid zijnmet Biestarwegras.Verder ishet strand vlak en onbegroeid.

3.2.12.De Banckspolder.
De Banckspolder werd halverwege de 19e eeuw gevormd na aanleg
van deBancksdijk aan dewadzijde.Door de intensieve agrarische
en toeristische aktiviteiten stelt deBanckspolder in landschappelijk en floristisch opzicht niet veel meer voor. Wel is het
eenbelangrijk fourageergeebied voor ganzen, enbroedgebied voor
weidevogels.
3.2.13.Het Dorpsgebied.
Dit gebied bestaat uit oud duinzand, dat over een oude kwelder
heengestoven is.Door luwte,gunstige grondwaterstand en verrijking onder menselijke invloed vindt men hier het meest "bosvriendelijke" milieu van het eiland. Hier en daar is (onder geplante bomen) sprake van en spontane bosondergroei (ass.
Anthrisco-Fraxinetum).

3.3.

BODEM
Zoals al eerder vermeld indit verslag ishet uitzonderlijke van
de bodem van Schiermonnikoog dat deze een relatief hoog kalkgehalte (0.0 - 4.4%) heeft ten opzichte van de andere Nederlandse
Waddeneilanden. Maar ook op Schiermonnikoog vindt voortdurende
ontkalking van de bodem plaats.Het proces van ontkalking wordt
beïnvloed door verschillende faktoren,waaronder het neerwaartse
transport van geïnfiltreerd regenwater, humuszuren, ligging van
het freatische vlak van de aard van de vegetatie.
Deontkalkingssnelheid isdaarom moeilijk tebepalen.Welmag
worden aangenomen dat de ontkalking op Schiermonnikoog op dit
moment sneller zal verlopen dan op de andere eilanden, vanwege
het feit dat het kalkgehalte een hogere beginwaarde heeft
(Salisbury, 1952 uit: Bakker e.a., 1979b). Uitgaande van een
kalkgehalte van 0.5% moet men bij de snelheid van ontkalking
denken intienden van procenten,per 100jaar (zie figuur nr.5).
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Figuur nr.5

Het nu volgende stuk is geschreven met behulp van gegevens van
de Stichting voor Bodemkartering, uit een publikatie van Steur
en Heyink (1983).
Het overgrote deel van de bodem behoort tot de kalkhoudende
zandgronden. Een deel van deze gronden bevat vanaf het oppervlak enige kalk (voornamelijkde stranden en jongste duinenreeksen in het westen en noorden van het eiland).Het andere deel
heeft een oppervlakkig ontkalkte bodem (groot deel van de
Oosterkwelder en deel van de Kooiduinen). Het oudste gedeelte
van het eiland (bijhet dorp), bestaat voornamelijk uit kalkloze
bodems. Kalkloos wil zeggen dat minstens de helft van het zand
kalkloos is (ten gevolge van uitloging), in de bovenste 80 cm
van de bodem.
De Hertenbosvallei in het westen heeft een grotendeels ontkalkte bodem. Een aantal enkelvoudige sekundaire valleitjes zijn
van recente datum. Hierin bevindt zich kalkhoudend zand op het
nivo van degemiddelde laagste grondwaterstand.
Het zuidelijk deel van de Oosterkwelder en de oostelijke
strandvlakte bestaan uit zeekleigrond (d.w.z. binnen 80 cm
bestaat de bodem voor tenminste de helft uit zavel of klei,
afgezet door getijdenbewegingen).
Er zijn drie plaatsen op het eiland te vinden waar de bodem
tot de zogenaamde moerigegronden behoort (zie figuur nr.6).Dit
zijn minerale gronden die de overgang vormen van veengrond naar
gewoneminerale gronden (Steur enHeyink, 1972).
Het nu volgende bodemkaartje vanSchiermonnikoog iseen conceptbodemkaart vande Stichting voor Bodemkartering teWageningen.
De verklaring van de legenda-eenheden hebben we zelf met behulp
van literatuur samengesteld (Steur enHeyink, 1983).
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Figuurnr.
bodemkaart Schiermonnikoog
- Wageningen)
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Legenda bijconcept-bodemkaart Schiermonnikoog (Figuur nr.6)
CODE

TERM

OMSCHRIJVING

Z

kalkloze zandvaaggronden

Z..A

kalkhoudende zandvaaggronden

Z..Ab

•

Kalkloos wil zeggen:binnen 80cm
voor minstens dehelft uit kalkloos
zand bestaand.Gronden zonder minerale eerdlaag.
Kalkhoudend wil zeggen:binnen 50
cm iser vrije koolzure kalk aanwezig. Indit geval vanaf het oppervlak enige kalk aanwezig.
Idem dito,alleen zijn deze gronden
oppervlakkig ontkalkt.
Gronden zonder ijzerhuidjes(meestal
zeezand+strandvlaktegronden).
Gronden met ijzerhuidjes en tot op
enige diepte verbruining vertonend
(vaak wat oudere mineralogisch wat
rijkere (stuif)zanden.
Gronden met ijzerhuidjes, vrijwel
geen bodemvorming(vooral op jonge
stuifzanden en kalkloze duinen).
Fijn zand (M50<210/u.m).
Idem,tevens ishet lutumgehalte
laag (0- 7.5%<50yu.m).
Matig fijn zand (M50 150-210yum).
Plaatselijk zout (indit geval zijn
het veelal duinvalleien die inverbinding staan met de zee endie af
en toeoverspoeld worden.
Zavel of kleidek, 15 à40 cm dik.
(dunne zee-of rivierkleidekken van
overwegend kalkloze zandige zavel
op zandgronden).

Zn..

vlakvaaggronden

Zb..

vorstvaaggronden

Zd..

duinvaaggronden

m

20..
21..
50..
n...

W
.Wz
V..
M

moerige gronden
moerige eerdgronden
zeekleigronden

Mob

gorsvaaggronden

.72..

AD

overgang kwelderduin

Zand zonder duidelijke humuspodzol B
Moerige bovengrond.
Bestaan binnen 80cm voor ten minste
de helft uit zavel of klei,die
o.i.V.getijdebewegingen is afgezet.
Gronden met half of bijna gerijpte
ondergronden.
Zware zavel en klei inde bovengrond
en zand beginnend binnen 80 cm.
Moet nog opgevraagd worden.

Grondwatertrappen-indeling
grondwatertrap:
gemiddelde hoogste grondwaterstand incm beneden
maaiveld
gemiddeld laagste grondwaterstand incm beneden <50
maaiveld

I

II

III
4.40

VI

IV
>40

VII

<40 40-80 >80

50-80 80-120 80-120 >120 >120

>120
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3.4.

HYDROLOGIE
In het kort zal nu iets gezegd worden over de waterhuishouding
vanhet eiland.Dit aandehand vanBakker e.a.,(1979b).
Sinds ongeveer een eeuw is er een lichte daling van de grondwaterstand merkbaar. Het gaat hierbij om enige decimeters
daling. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen verdamping onder invloed vandeplantengroei.
In de Hertenbosvallei en omstreken is de grondwaterstand
echter meer dan een halvemeter gedaald, wat waarschijnlijk het
gevolg isvan waterwinning indit gebied.
Het Kapenglop en omstreken is waarschijnlijk droger geworden
door de verminderde neerslag in de jaren zeventig ten opzichte
van de jaren zestig. De invloed van waterwinning op dit gebied
is niet waarschijnlijk of zeer beperkt (enkele centimeters). In
de laatste jaren is er zelfs weer een stijgende tendens van de
grondwaterspiegel.
Het Griënglop heeft een gelijke grondwaterstand behouden, de
valleien hebben hier een nat tot vochtig karakter.
Ten oosten van de Kooiduinen worden de gebieden vaak of
minder vaak door de zee overspoeld. Hier is dan ook een zilte
invloed merkbaar.
Voor degrondwatertrappen zie figuur nr.6.

3.5.

VEGETATIEONTWIKKELING

3.5.1. Vegetatieontwikkeling_in_het duingebied
(toegespitst op duingebieden
Schiermonnikoog)

die vergelijkbaar

zijn met

Het overgrote deel van dit hoofdstuk isgeschreven naar Westhoff
e.a. (1970).
Plantengeografisch gezien behoort Schiermonnikoog tot het
Waddendistrikt (Heukels/Van der Meyden, 1983). Het waddendistrikt onderscheidt zich van het duindistrikt door een vegetatie met een eigen floristische samenstelling. Dit is het gevolg
van een aantal verschillen in abiotisch milieu tussen duin- en
waddendistrikt zoals: een minder sterke temperatuurfluktuatie,
een hogere windsnelheid en vooral een lager kalkgehalte (t i%)
van het duinzand.
Indeduinen vindt men een zeer diversmilieu,water en kalkgehalte zijn hier twee belangrijke parameters. Schiermonnikoog
heeft ten opzichte van de andere waddeneilanden een relatief
hoog kalkgehalte. Het kalkgehalte kan echter sterk verschillen
van plaats tot plaats. Regenwater en plantengroei hebben een
grote invloed op de hoeveelheid aanwezige kalk in de bovenlaag
van de bodem. Regenwater kan direkt uitspoeling van kalk veroorzaken en de plantengroei kan indirekt uitspoeling van kalk veroorzaken (door humusvorming in de bodem waardoor de kalk opgelost wordt). Deze laatste vorm van uitspoeling is de belangrijkste.
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Niet alleen bovengenoemde faktoren zorgen voor variatie in
het milieu, ook faktoren als begrazing (door konijnen, schapen,
koeien), inwerking van het zonlicht, temperatuurswisselingen,
verschil in vochtgehalte. De door deze faktoren veroorzaakte
milieuvariaties zijn zichtbaar aande vegetatie.
Het plantenleven in het duingebied begint op het vlakke,uitgestrekte strand. Een voorwaarde voor duinvorming is stabiliteit
van het kustgebied.Deze stabiliteit wordt bereikt door:
a. het schuiven van een in zee geformeerde zandbank, in de
richting van de kust (zie 3.2.2.).
b. het verder stuivenvanhet strandzand landinwaarts.
c. het ontstaan van eenwintervloedmerk ophet strand (dit is
een verzameling van organisch afval die bij hoge waterstanden door de zeewordt afgezet).
Vanaf dit moment begint plantengroei een rol te spelen bij de
verdereduinontwikkeling. Biestarwegras (Elyrausfarctus) vestigt
zich hier op de bij hoog water uitstekende zandbank en op de
sikkelduintjes. Biestarwegras houdt met zijn wortelstelsel en
stengels het eerste zand vast. Het vormt hierdoor jonge, zogenaamde embryonale duinen. Biestarwegras leeft van de uit zee
aangespoelde mineralen en van het regenwater. Niet alleen
Biestarwegras groeit in deze zone. Als voldoende vloedmerkmateriaal aanwezig is komt ook Zeeraket (Cakile maritima) voor.
Overigens kan Zeeraket samen met Loogkruid (Salsola kali subsp.
kali) ook op overstoven vloedmerken verderop in de duinen voorkomen. Op restanten van een oud vloedmerk kan Zeepostelein
(Honkenya peploides) groeien.
Wanneer er voldoende verzoeting heeft plaatsgevonden is Helm
(Ammophila arenaria) in staat de functie van duinvormer over te
nemen. De Helm isonder deze omstandigheden zeer vitaal. Niet
alleen Helm, ook Noordse Helm (x Calammophila baltica) en
Zandhaver (Leymus arenarius) kunnen zich in dit milieu vestigen
en vangen veel zandopmet hun wortelstelsel enstengels.
Inde luwte van de nu gevormde duinen (de zeereep) vinden we
de Kleine Teunisbloem (Oenothera parviflora), Zeemelkdistel
(Sonchus arvensis var. maritimus) en Duinzwenkgras (Festuca
rubra subsp. arenaria). Ook vinden we hier een enkele keer
Zeewinde (Calystegia soldanella). Deze plant kan ook nog voorkomenopplaatsen waar het duinzand licht stuift.
Verdergaand in de ontwikkeling van het duingebied, in tijd en
ruimte, vestigt zich als eerste houtige gewas de Duinhoorn
(Hippophae rhamnoides). In de kalkrijkere duinen kan Duindoorn
groot worden en langere tijd aanwezig zijn. Zij kan echter
massaal aangevreten worden door rupsen van de Bastaardsatijnvlinder. Dit gebeurt ook op Schiermonnikoog, vooral in het
gebied rond Kobbeduinen.
Duindoorn vestigt zich in een duingedeelte waar nog weinig
bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden. Op de wortels van
Duindoorn kunnen straalzwammen (Frankia) leven, die vrije stikstof binden. Het geproduceerde strooisel wordt door de hoge
milieudynamiek snel afgebroken.
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Naast Duindoorn vinden we in dit duingedeelte dan ook plantensoorten dievan de slechts tijdelijk beschikbare stikstof kunnen
profiteren, waaronder:Gewone Vlier (Sambucus nigra), Bitterzoet
(Solanum dulcamara), Grote Brandnetel (Urtica dioica), Asperge
(Asparagus officinalis subsp. officinalis) en Duinriet
(Calamagrostis epigejos).
Inde vochtigere delen van deze duingebieden komt Kale Jonker
(Cirsium palustre), Watermunt (Mentha aquatica) en Gestreepte
Witbol (Holcus lanatus) voor.
Bij een hogere dynamiek in het duingebied ontstaat echter geen
Duindoornstruweel maar een Dauwbraam- (Rubuscaesius) landschap.
Deze vegetatie bevat vaak nog veel Helm.Opgunstige luwe,vochtige of humusrijke plaatsen kan zich hier een bos ontwikkelen
met Ruwe- en Zachte Berk (Betuia pendula resp. -pubescens) en
Ratelpopulier (Populus tremula).
De duingraslanden (kruidenrijke vegetaties) vormen de voornaamste tegenhangers van de struweelbegroeiingen in onze duinen. De
omstandigheden waaronder duingraslanden zich ontwikkelen zijn
vaak ongunstiger dan bij de ontwikkeling van struweelbegroeiingen.Ook ontstaan deze vegetaties wanneer debodem zoveel uitgeloogd is,dat Duindoorn daar niet meer kan blijven groeien en
afsterft.
Konijnen helpen vaak nog een handje mee aan de ontwikkeling
van deze duingraslanden. Zij verscherpen vaak de vegetatiegrenzen tussen duingrasland en struweel. Zo zien we dat Kruiswilg(Salixarenaria)struwelen vaak als eilandjes inhet duingrasland
liggen.
Inhet nu volgende gedeelte zullen eenviertal duingraslanden
besproken worden: de droge kalkhoudende -, de droge kalkarme (onbegraasd en begraasd), en tenslotte de nattere duingraslanden.
Induingraslanden opvrij droge bodem, die vrij kalkhoudend zijn
vinden we soorten als: Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum),
Echt Walstro (Galium verum), Muizeoor (Hieracium pilosella),
Fakkelgras (Koeleria macrantha), Duinreigersbek
(Erodium
cicutarium subsp. dunense), Vroegeling (Erophila verna),Gewone
Rolklaver (Lotus corniculatus), Kleverige Reigersbek (Erodium
glutinosum),Muurpeper (Sedum acre), Zandmuur (Arenaria
serpyllifolia),Duinsterretje (Tortula ruralis) en
Duinklauwtjesmos (Hypnum cupressiforme var. lacunosum).
Op kalkarme delen van de duinen vinden we vooral: Buntgras
Corynephorus canescens),Vroege haver (Airapraecox),
Hondsviooltje (Viola canina), Schermhavikskruid (Hieracium
umbellatum) en Gewoon Gaffeitandmos (Dicranum scoparium). Deze
Buntgrasgezelschappen zijn rijk aan korstmossen.
Gemeenschappelijke soorten van deze twee soorten graslanden
zijn: Zandzegge (Carex arenaria) enRood Zwenkgras (Festuca
rubra subsp. communata).
Bij een hoge graasaktiviteit van konijnen of vee,versnelt de
afbraak van de humus en ontstaat er een vegetatie waarin
Schapegras (Festuca ovina), Gewoon Struisgras (Agrostis
capillaris), Schapezuring (Rumex acetosella), Hondsviooltje,
Gewoon Gaffeltandmos en Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum)
veel voorkomen.
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Op de minder droge delen komen schrale duingraslanden voor
met de volgende soorten: Tandjesgras (Danthonia decumbens),
Torraentil (Potentilla erecta),Borstelgras (Nardus stricta),en
Stijve- en Noordse Ogentroost (Euphrasia stricta subsp. stricta
resp. subsp. artica).
Een heel bijzondec vegetatietype van de kalkhoudende duinen is
het Eikvaren-Kruipwilgstruweel (Polypodio-Salicetum).Deze vegetatie komt voor op plaatsenmet eenhoge luchtvochtigheid
(noordhellingen).Oe kenmerkende soortenkombinatie van deze
associatie is:Kruipwilg, Eikvaren (Polypodiuravulgare),
Rondbladig Wintergroen (Pyrola rotundifolia),Etagemos
(Hylocomium splendens) en Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus
triquetrus).Deze associatie isopSchiermonnikoog optimaal ontwikkeld.

3.5.2. Plantençjroe^in de duinvalleien
De plantengroei in primaire valleien verschilt van die van de
sekundaire valleien.
Een primaire vallei kent vrij veel milieuvariatie. Enerzijds
door de hoogteverschillen binnen het gebied, anderzijds door de
langzame afsluiting van het gebied van het zeewater. Hiermee is
dus een variatie in vochtigheid, zoutgehalte maar ook in
voedingsstoffen aanwezig. Deze milieu-variaties zijn van grote
invloed op de plantengroei.
Als eerste begroeiingstype in de successiereeks van de
primaire valleien vinden wede associatie van
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale), Fraai
Duizendguldenkruid (C. pulchellum) en Sierlijke Vetmuur (Sagina
nodosa). Daarnaast vindt men soorten als Dwergvlas (Radiola
linoides) en Kleine Leeuwetand (Leontodon saxatilis).
Op het centrale deel komen tegelijkertijd soorten voor als:
Waterpunge (Samolus valerandi) enOeverkruid (Littorella
uniflora).
Een later successiestadium vinden we tegen de voet van de
duinen aan:de Knopbies-associatie.De Knopbies-associatie stelt
zeer bepaalde eisen aan het milieu (niet te nat en basisch).
Daardoor kan deze associatie slechts lokaal en slechts korte
tijd voorkomen. Rijkelijk hierin vertegenwoordigd zijn behalve
Knopbies (Schoenus nigricans) ook Parnassia (Parnassia
palustris) tesamen met Duinrus (Juncus alpino-articulatus
subsp. atricapillus). Verder komen we er soorten tegen als:
Drienervige Zegge (Carex trinervis),Zeegroene Zegge (Carex
flacca), Geelhartje (Linum catharticum) en veel typerende bladen levermossen. Vanuit een Knopbies-associatie kan een vallei
zich inverschillende richtingen gaan ontwikkelen.
Inprimaire valleien die bijna kontinu nat zijn en 's-winters
onder water staan komt Riet (Phragmites australis), Watermunt,
Gewone Waterbies (Eleocharis palustris subsp. palustris) en
Kattestaart (Lythrura salicaria) voor. Wanneer in deze valleien
geen maaibeheer plaats heeft zal de vegetatie zich verder gaan
ontwikkelen inde richting van eenElzenbroekbos.We treffen dan
soorten aan als Bitterzoet,Grauwe wilg (Salixcinerea) en
natuurlijk de Zwarte Els (Alnus glutinosa).
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In primaire valleien die een brakke invloed vertonen kunnen
diverse plantengemeenschappen tot ontwikkeling komen. We vinden
hier: Zilverschoon (Potentilla anserina), Fioringras (Agrostis
stolonifera), Herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis) en Witte
Klaver (Trifolium repens).
In een sekundaire vallei beginnen we met een gemeenschap van
Strandduizendguldenkruid en Sierlijke Vetmuur en eventueel
Dwergvlas. Daarnaast is ook weer de Waterpunge-Oeverkruid-associatie aanwezig. De eerste gemeenschap groeit daarbij langs de
rand van de vallei en de tweede groeit juist in het lagere
centrale deel van devallei.
Het volgende successiestadium is een vegetatie met Parnassia,
Duinrus, Zomprus (Juncus articulatus), Zilverschoon, Witte
Klaver en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris). Daarna verschijnt
al snel de Knopbies-associatie, gevolgd door Kruipwilgstruweel.
Deze ontwikkeling lijkt veel op die van de primaire valleien.
Toch vinden we in sekundaire duinvalleien soorten die bij de
eerste niet aanwezig waren. Bijvoorbeeld: Bonte Paardestaart
(Equisetum variegatum) en Dwergrus (Juncus pygmaeus). Veenvorraingkan hier, ook in de latere fasen, niet zo gemakkelijk
optreden. Soms kun je echter helemaal niet uitmaken of een
vallei primair dan wel sekundair van oorsprong is. In valleien
die vroeger in kuituur waren, en thans nog vochtig zijn, vindt
men vaak eenweelderig Duindoornstruweel (het HippophaoSambucetum eupatorietosum).
De eindfase in de successiereeks van de sekundaire valleien
is een Berkenbos. Berken verdragen een schommelende grondwaterstand. Ze blijken soms een beperkte leeftijd te hebben in de
duinen. Het afsterven van Berkenbosjes in de vochtige duinvalleien dient dan ook als een normaal verschijnsel gezien te
worden (Doing, 1963).

3.5.3. Vegetatieontwikkeling °P_w2dden_en_kwelders
Wadden verschillen van stranden in het feit dat hier ook de
fijnere deeltjes tot bezinking komen. Wad en kwelder zijn een
minder extreem milieu dan de stranden en duingebieden, omdat
hier de bodem het water beter kan vasthouden en dardoor een
konstantere temperatuur en stabiliteit kent.
Planten die het zoutgehalte van het water kunnen verdragen
(halofyten) vestigen zich in dit gebied en vormen tesamen de
zoutvegetaties. Deze zoutvegetaties zijn over een groot oppervlak aanwezig en blijven daar ook lange tijd. Dit is anders dan
in het duingebied, daar ontzilt het zand vrij snel en ontstaat
er een zoetwatervegetatie.
Boven de laagwaterlijn wordt het zilte slik grotendeels bedekt
door wieren. Deze wieren dragen bij aan het vastleggen van het
slib,dat een voorwaarde isvoor het leven van de zoutplanten.
Wanneer we vanaf het kale slik landinwaarts gaan lopen komen
we als eerste kwelderplant de Langarige Zeekraal (Salicornia
dolichostachya) tegen. De Zeekraal draagt bij tot een verdere
vastlegging van het slib. De Zeekraal-associatie (Salicornietum
strictae) is in een dusdanig extreem milieu aanwezig dat deze
vegetatie vaak maar uit één soort bestaat. Naast Zeekraal kan
ook Engels Slijkgras (Spartina anglica) voorkomen indit waddengedeelte.
In het getijdegebied, op de overgang van wad naar kwelder,
vinden we op de konstant vochtige vloedmerken het Schorrekruid
(Suaeda maritima).
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Iets hoger op de slikken, waar het gebied langer droog blijft
kan zich het Gewoon Kweldergras (Puccinelliamaritima) vestigen.
Wanneer de kwelder beweid wordt is het Gewoon Kweldergras echt
zodevormend en vinden we daarnaast ook planten als Zeeweegbree
(Plantago maritima),- Schorrezoutgras (Triglochin maritima),
Gerande Schijnspurrie (Spergularia maritima), Zeeaster (Aster
tripolium), Engels Lepelblad (Cochlearia anglica), Lamsoor
(Limonium vulgare), Gewone Zoutmelde (Halimione portulacoides)
en Gesteelde Zoutmelde (Halimione pedunculata). We zijn hierbij
in een gebied gekomen dat alleen nog met hoog water, omstreeks
springvloed, onder water staat.
Zeeweegbree en Lamsoor vinden we ook hogerop op de kwelder,
op de drogere delen; Schorrezoutgras daarentegen bevindt zich
alleen op de nattere delen van de kwelder. De Zeeaster is een
soort die in alle mogelijke zoutvegetaties voorkomt. Naast de
Gerande Schijnspurrie komt ook de Zilte Schijnspurrie
(Spergularia salina) voor in deze zone. In deze zone hoogt de
bodem extra snel op omdat de vegetatie veel dichter is,en daarom meer slib kan vasthouden. De hoeveelheid organisch materiaal
neemt sterk toe, samen met de toegenomen stofproductie leidt dit
tot meer humusvorming. De structuur van de boderawordt losser en
het luchtgehalte neemt toe. We vinden hier geen naar H2S stinkende gereduceerde bodem nabij de oppervlakte, zoals dat bij de
Zeekraalgemeenschapwel het geval was.
Een groot deel van de Oosterkwelder van Schiermonnikoog wordt
echter niet beweid. In deze gebieden vormt het Gewone Kweldergras geen aaneengeslotene mat maar een ijle begroeiing. Als
onbeweide tegenhanger van de Kweldergrasvegetatie op de lage
kwelder krijgen we nu de Zeeweegbree-Lamsoor-associatie. Wanneer
hier beweid zou worden zou na verloop van tijd de hiervoor
besproken Gewoon Kweldergras-associatie ontstaan.
Langs de oevers van de kreken in het waddengebied vinden we tenslotte nog de Gewone Zoutmelde-associatie. Deze gemeenschap is
vrij sterk gebonden aan dit milieu omdat dit milieu nog wel
sterk zilt en kleiig is,maar anderszijds bij laag water tamelijk snel ontwatert, endus doorlucht is.
Bij voortgaande successie gaan de Zeeweegbree-Lamsoor-associatie
en deGewone Zoutmelde-associatie over inde Zeealsem-gemeenschap (Artemisia maritima-gemeenschap) en tenslotte in de Rood
Zwenkgras-Engelsgras-gemeenschap.
De hogere kwelderdelen komen voornamelijk 's-winters onder water
te staan. De vegetatie die we hier aantreffen kenmerkt zich door
een aantal minder specifieke zoutplanten: Engels Gras (Armeria
maritima), Zilte Rus (Juncus gerardii), Melkkruid (Glaux
maritima), Fioringras enRood Zwenkgras.
De meest bekende associatie van de hoge kwelderdelen is die
van de Zilte Rus; het Juncetum gerardii. Deze associatie komt op
Schiermonnikoog vooral voor opgemaaide hoge kwelderdelen.
Op de oeverwallen en op lage slibhoudende zandige heuveltjes
vindt men indit kwelderdeel de Zeealsem-associatie.
Op zandige kwelderdelen die vanaf het begin al boven het
gemiddeld hoogwaternivo liggen, vinden we de Kwelderzegge-(Carex
extensa-)associatie. Behalve Kwelderzegge treffen we in deze
associatie ook aan: Zeeweegbree, Schorrezoutgras, Zeeaster, Rood
Zwenkgras, Melkkruid, Zilte Rus, Fioringras, Fraai Duizendguldenkruid enRode Ogentroost (Odontites verna subsp. serotina).
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De Kwelderzegge-gemeenschap komt ook voor in vochtige tot natte,
door zoet water beïnvloede laagten tussen lage duintjes op
achterduinse strandvlakten die nog maar zelden overstroomd
worden door de zee. Hier vinden we ook de soorten Duinrus en
Riet. Het optimum van de Duinrus ligt in het ontziltingsstadium
waarin Parnassia ook haar optLnum heeft, namelijk tussen de
Kwelderzegge- en de Knopbios-gemeenschap in. Op de zout-zoet
grens vinden we verder nog soorten als: Zilverschoon, Witte
Klaver, Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum), Rietzwenkgras
(Festuca arundinacea), Herfstleeuwetand, Krulzuring (Rumex
crispus) en Zeerus (Juncus maritimus). Deze laatste soort gaat
soms ver de zandige kwelder op.
In het gebied dat de grens vormt tussen de meestal beweide
zandige kwelders en de lage duinkopjes vinden we Zilte Zegge
(Carex distans), Strandduizendguldenkruid, en Sierlijke Vetmuur
er tussen door.
Een ander grensgebied is tenslotte de grens tussen droog-zout en
droog-zoet terrein. Hier vinden we de Zeevetmuur-gemeenschap,
met soorten alsMuurpeper, Zandzegge enGewone Rolklaver.
In dit overgangsgebied kan ook een sterk vloedmerkeffeet voorkomen. Het vloedmerk bestaat hier uit plantenresten die afgezet
worden tegen een hoger gelegen duin. In deze strook vinden we
onder andereStrandmelde (Atriplex littoralis),Spiesmelde
(Atriplex prostrata) en Reukeloze Kamille (Matricaria maritima).
In het meest zuivere geval bestaat de vegetatie hier uitsluitend
uit Strandkweek (Elymuspycnanthus).Opdezehoogste delen vande
kwelder kan naast Strandkweek ook al Duindoorn voorkomen.
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3.6.

MENSELIJKE BEÏNVLOEDING
Ook al ziet Schiermonnikoog er nog zo "natuurlijk" uit, toch
heeft de mens al sinds eeuwen op veel plaatsen de "nodige"
invloed gehad. Een aantal invloeden zijn kleinschalig, andere
aktiviteiten (drinkwaterwinning, duinbeplanting en dijkbouw)
zijn grootschalig. Er volgt nu een opsomming van een aantal van
deze aktiviteiten opSchiermonnikoog.
Verstuivingen hebben zich in de loop der tijd steeds minder op
grote schaal voorgedaan. Niettemin werd er in 1860 besloten de
verstuivingen aan banden te leggen. In 1945 versoepelde men dit
beleid. Op dit moment hebben een aantal verstuivingen vrij
spel. In de zeereep en ook enkele plaatsen in de binnenduinen
worden echter nog steeds takken gelegd en Helm aangeplant om
verstuivingen tegen tegaan.
Schiermonnikoog heeft drie gegraven plassen; de Berkenpias, de
Kooipias en de IJsbaan. In de eerste twee plassen werd zand
gewonnen. Dit zand isgebruikt om de oude Kooiduinen te verstevigen.Dezeduinenreeks heeft namelijk eenwaterkerende funktie.
Bij de Pr. Bernhardweg ligt een vuilnisstortplaats, die een
steeds groter oppervlak in beslag neemt. Er wordt steeds zand
afgegraven om de vuilnisstortplaats af te kunnen dekken.Er zijn
plannen om deze vuilnisplaats op te heffen en het vuil te
transporteren naar het vaste land (mond.med. dhr.Harthoorn).
Ten noorden van de Westerpias en ten zuiden van de polderdijk
zijn kleine rechthoekige plassen te vinden. Waarschijnlijk zijn
deze gegraven ten behoeve vandijkverzwaring.
Ter versteviging van de zanddijk bij de Westerpias is een laag
maasklei hierop aangebracht.
Een aantal valleien inhetduingebied wordt gemaaid.
De naaldbossen en een deel van de loofbossen, zijn door demens
aangeplant.
Een deel vandePosterkwelder wordt door koeien begraasd.Na een
niet te natte zomer worden grote delen van deOosterkwelder door
boeren gemaaid.
Een deel van de afstervende Duindoorn tenoosten van de
Kobbeduinen isdoor demens afgebrand met debedoeling de
verruiging vanmet namedeStrandkweek tegen tegaan.
Rekreatie vindt vooral veel plaats in het duingebied. Overal in
deduinen zijn kaalgelopen paden kris-kras door het landschap te
vinden.
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4.

LANDSCHAPSKARTERING OPVEGETATIEKUNDIGE GRONDSLAG

4.1.

UITGANGSPUNTEN (naar Doing 1974)

4.1.1.

Lan(J

sSlîiEs0SÇ0i0ii®

In de landschapsoecologie kan men uit gaan van een holistische
benadering van het begrip landschap, waarbij het begrip landschap alsvolgt wordt gedefinieerd:
"Een landschap is een gedeelte van het aardoppervlak in
vertikale richting met inbegrip van alles wat zich daarop,
daarboven en daaronder bevindt voor zover het specifiek met
deze oppervlakte als zodanig verbonden is (inklusief levende
wezens, bodem en het betreffende gedeelte van de atmosfeer)
en dat zich op grond van zijn eigenschappen in horizontale
richting af laat grenzen tegen een ander landschap" (Doing,
1974).
Een landschap bestaat uit een aantal komponenten als landvorm,
vegetatie,bodem, atmosfeer,dedierenwereld en demens,die een
geografische samenhang vertonen. Een holistische benadering van
het begrip landschap betekent dat de komponenten niet elk afzonderlijk beschouwd worden, maar juist in hun onderlinge wisselwerking. Een geïntegreerde studie van de geomorfologie, de
bodem, devegetatie etc. isnodig.

4.1.2. Landschapskartering op vegetatiekundige grondslag
In een landschapskaart op vegetatiekundige grondslag worden verschillende landschapseenheden (landschapstypen) onderscheiden.
Op grond van onderzoek heeft Doing voor de duinen dergelijke
eenheden opgesteld, onafhankelijk van het bestaande systeem van
vegetatie-eenheden. De gevolgde principes komen op het volgende
neer:
a. Sommige plantensoorten komen vaker samen voor dan bij een
verdeling volgens het toeval verwacht zou mogen worden. Deze
soorten vormen samen een sociologische soortengroep.
b. Bepaalde kombinaties van soortengroepen, die herhaaldelijk en
ongeveer in dezelfde vorm terugkeren leveren vegetatietypen
op floristische grondslag.
c.Vegetatietypen die ruimtelijk (geografisch)aan elkaar gekoppeld zijn,en steeds weer inongeveer dezelfde vormverschijnen, vormen de landschapstypen. Voor de afgrenzing daarvan
speelt echter ook degeomorfologie een belangrijke rol.
Deze landschapstypen zijn de legendaeenheden van de kaart. Een
landschapskartering opvegetatiekundige grondslag is indeduingebieden de meest voor de hand liggende benadering omdat bodem,
landvorm, geologie en andere nog moeilijker direkt waarneembare
aspekten van het oecosysteem in hoge mate weerspiegeld zijn in
de vegetatie.
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De verschillende landschapseenheden kunnen van elkaar onderscheiden worden op grond van de vegetatie-eenheden waaruit ze
zijn opgebouwd (Doing, 1966). Ze verschillen van elkaar door de
aanwezigheid van:
1.dominante vegetatietypen.
2. bepaalde kombinaties van vegetatietypen.
3.vegetatie-struktuur (relatieve oppervlakte ingenomen door
onbegroeide plekken, kruidenvegetaties, struwelen, bossen
enz...).
4.dominante soorten of soortengroepen of kombinaties van
gezamenlijke dominante soorten of soortengroepen.
5. kenmerkende endifferentiërende vegetatietypen.
6. bepaalde oppervlakte-verhoudingen en ruimtelijke relaties der
aanwezige vegetatietypen.
7. floristische verschillen in gemeenschappelijke vegetatietypen.
8. kenmerkende endifferentiërende soorten of soortengroepen.

4.1.3. VersçhilleU_mft_vegetatie_kartering
Bij een landschapskartering worden ergeen vegetatietypen gekarteerd maar vegetatiekomplexen. Ieder komplex bestaat uit een
aantal vegetatietypen die in zeer bepaalde patronen en oppervlakte-verhoudingen, en in een zeer bepaalde trouwgraad (b.v.
differentiërend, begeleidend) voorkomen.
Een tweede verschil is dat bij een landschapskartering niet
alleen gekeken wordt naar de vegetatie, maar ook naar andere
komponenten van het landschap zoals de bodem, de landvorm, de
hydrologie enz..., voor zover deze in het veld waarneembaar en
karteerbaar zijn.

4.2.

DE KAARTLEGENDA
De tekst van het nu volgende hoofdstuk is voor een groot deel
overgenomen uit het rapport "Landschapsoecologie van de
Nederlandse kust" Doing 1983.Het is echter wel toegespitst op
de situatie op Schiermonnikoog en indien nodig aangevuld met
eigen gegevens ofgegevens vandeGraaf (1978).

4.2.1. ïDiSiÉÏ22
Voor het beschrijven van de verschillende landschapstypen is
gebruik gemaakt van een aantal symbolen in de vorm van cijfers
en letters.Een kaarteenheid krijgt eencodedie bestaat uit een
hoofdletter (het hoofdtype) en tenminste één kleine letter (het
ondertype). Het maximale aantal symbolen binnen een code is
zeven. Het gebruik van meer symbolen zal de overzichtelijkheid
niet tengoede komen.
Deze lettercode is flexibel, d.w.z. in principe is iedere
kombinatie van hoofd- en ondertype mogelijk. De volgorde van de
verschillende letters isniet willekeurig. Als een symbool vooraan in de code geplaatst is,betekent dat,dat dit ondertype een
belangrijke rol speelt in het betreffende landschap. Ook is de
kombinatie van de verschillende symbolen van belang.De kombinatie van de symbolen en de volgorde waarin deze gebruikt zijn
geven meer informatie dan de "som"van de afzonderlijke
symbolen. Dit is inovereenstemming met deholistische visie die
aan het landschapsbegrip tengrondslag ligt (deGraaf 1978).
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De legenda vande aeolische duinlandschappen isopgebouwd uit de
letters van het alfabet (b.v.Akt).Het hoofd- enondertype kunnen ook aan elkaar gelijk zijn (b.v.Rr_= zuiver dauwbraamlandschap). Bij het hoofdtype E, het symbool voor de vochtige duinvalleien, wordt tevens altijd een cijfer als ondertype gebruikt
(b.v. E3).Een vijftal verschillende cijfers maken het mogelijk
de grote variatie binnen de vochtige duinvalleien aan tegeven.
Bij de mariene landschappen, de slikken en de kwelders, wordt
een cijfersysteem gevolgd, in overeenstemming met hun volgorde
inhoogteligging (ziebeschrijving MO t/m M5).Zo zijn zeook in
hun geheel van de aeolische duinlandschappen te onderscheiden.
De aanduiding van het hoofdtype bestaat uit een letter M plus
een cijfer (b.v. M2_).Daarachter moet weer minstens één ondertype volgen in de vorm van een cijfer (b.v.M2_3)of een letter
(b.v.M2t_).
Binnen een code worden maximaal drie cijfers gebruikt. Deze
cijfersymbolen staan direkt achter elkaar. Hoewel hierdoor
bepaalde informatie verloren kan gaan betekent dit wel een vereenvoudiging diedeoverzichtelijkheid ten goede komt.
Wanneer binnen een kaarteenheid een uitgesproken mozaïek voorkomt van twee of meer landschapstypen, die niet geleidelijk op
een natuurlijke manier in elkaar overgaan, maar waartussen als
het ware een "sprong in de code" aanwezig is,gebruiken we een
plus-teken (+).Deze "sprong indecode" kanontstaan alsgevolg
vanmenselijk ingrijpen (bijvoorbeeld maaien) of een andere verstoring. Vooral bij het typeren van de mariene landschappen is
in een aantal gevallen gebruik gemaakt van een plus-teken.

4.2.2. §fsehrijving_der_hoofd-_en_ondertypen
Een uitgebreide beschrijving van de gebruikte symbolen is te
vinden inhet al eerder genoemde rapport (Doing, 1983).Er volgt
nu een enigszins verkorte, en op de situatie op Schiermonnikoog
toegespitste,beschrijving.
De gebruikte letters zijn vaak tevens debeginletters van een
voor het landschapstype karakteristieke plantensoort. Bijvoorbeeld het A-landschap is afgeleid van Ammphila arenaria (Helm).
Dit geldt echter niet altijd. Men doet er daarom verstandig aan
de letters als symbolen op te vatten, dat wil zeggen niet te
veel betekenis te hechten aan de term of naam waarvan ze zijn
afgeleid.
Beschrijving der hoofdtypen in alfabetische volgorde.
A

(Ammophila-landschap)
Geomorfologie en bodem;
Sterk dynamisch, zeer jong of verjongd landschap. Het omvat
zandstrand, al dan niet begroeide sikkelduintjes, zeerepen
(inclusief takkenschermen en Helmbeplantingen), stuifdijken,
kleine stuivende duinkomplexen op de kwelder en sekundair
stuivende duinkomplexen inhet binnenduingebied.
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De bodem is humusloos tot humusarm, en van profielontwikkeling is (nog) geen sprake. Het kalkgehalte varieert van 0.52 3.47% (Bakker 1971 uit de Graaf 1978).
Vegetatie;
Vaak een open en ijle vegetatie waarin diverse pioniersplanten
een belangrijke rol spelen. De dominante soorten zijn Helm en
Biestarwegras.

(Corynephorus-landschap)
Geomorfologie en bodem;
AlsC-landschappen zijn gekarteerd dedroge open kalkarme duinen
met meestal flauwe hellingen en afgeronde toppen, en de matig
vochtige meestal vrij zure valleien.
De bodem is kalkarm en - op de valleien met Berkenbos na minof meer humusarm.
Vegetatie;
De vegetatie bestaat in hoofdzaak uit mossen-, lichenenrijke of
kortgrazige vegetatie-eenheden met een weinig gekompliceerde
struktuur en weinig etages. Vaak is de vegetatie laag, open of
ijl. De valleien herbergen dikwijls floristisch arme Berkenbosjes. Belangrijke plantensoorten zijn de indikatoren voor
relatieve kalkarmoede zoals Buntgras, Gewoon Struisgras,Hondsviooltje, Zandzegge (indien in grote hoeveelheden, wat de vegetatie dan een enigszins "langgrazig" aanzien geeft), Eikvaren,
Kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Gewoon Gaffeltandmos,
Zandhaarmos en anderemossen en korstmossen.

(Hydrocotyle) Natte duinvalleien
Vochtige valleien met een hoge en vaak sterk wisselende grondwaterstand worden,wanneer zevan voldoende omvang zijn, tot het
E-landschap gerekend. OpSchiermonnikoog isechter nog een grote
variatie binnen de E-landschappen te vinden. Dit kwam met de
oorspronkelijke codering niet op een bevredigende wijze naar
voren. Een uitbreiding van de codering was gewenst. Dit resulteerde in een gedetailleerde onderscheiding van een reeks
successiefasen. Om deze verschillende fasen een code te kunnen
geven worden cijfers gebruikt (0t/m 5)alsondertype vanE.

En

Bodem;
Dikwijls kleine terreintjes op plaatsen waar vrij recent uitstuiving heeft plaatsgevonden. Van profielontwikkeling is nog
geen sprake.Deze terreinen staan periodiek (meestal 's-winters)
onder water.
Vegetatie;
Een open uitgesproken pionierfase zonder ofmet een ijle vegetatie. Men vindt er soorten als Waterpunge, Late Zegge (Carex
oederi), Fraai Duizendguldenkruid, Strandduizendguldenkruid en
Sierlijke Vetmuur.
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Ei

Bodem;
Initiële bodemvorming heeft plaats gehad.
Vegetatie;
Er is een goed ontwikkeld vegetatiedek, echter ook met open
plekken en met pioniersoorten. De volgende soorten hebben hier
hunoptimum: Knopbies,Moeraswespenorchis (Epipactis palustris),
Bonte
Paardestaart,
Armbloemige
Waterbies
(Eleocharis
quiqueflora),Herminum (Herminum monorchis)en Late Zegge.Inde
moslaag overwegen levermossen en acrocarpe bladmossen. Soorten
karakteristiek voor de Eg komen ook voor maar vormen niet de
hoof
draassa.

E2

Bodem;
De bodem is basisch, met een dunne maar duidelijk ontwikkelde
sterk humeuze laag.
Vegetatie;
De vegatie is gesloten, kruidenrijk en indikatoren van een
kalkrijke en/of van een enigszins brakke bodem zijn goed
vergetenwoordigd.Belangrijke soorten zijn:Knopbies,Fioringras
(grazig tapijt), Parnassia, Moeraswespenorchis, Bonte Paardestaart, Herminium, Grote Muggeorchis (Gymnadenia conopsea),
Noordse Rus (Juncus arcticus spp. balticus), Duinriet en lage
Kruipwilg. Indemoslaag overwegen pleurocarpe bladmossen.

E3

Bodem;
Oebodem isneutraal of zwaar zuur,met een sterk humeuze laag.
Vegetatie;
De vegetatie is relatief soortenarm, en de indikatoren van een
kalkrijk en/of van een enigszins brakke bodem ontbreken. Hier
vindt men soorten alsWaternavel, Watermunt, Riet, en Kruipwilg
die dan in een hoger opgaande vorm voorkomt dan bijvoorbeeld in
het C-landschap.

E4

Bodem;
Matig zure enoppervlakkig veenachtige bodem.
Vegetatie;
De vegetatie is gesloten, grazig en heeft een blauwgraslandachtig karakter. Indikatoren voor dit matig zure milieu zijn
onder andere: Spaanse Ruiter (Cirsium dissectum), Addertong
(Ophioglossum vulgatum),
Zwarte
Zegge
(Carex
nigra),
Kruipganzerik (Potentilla anglica), Egelboterbloem (Ranunculus
vlammula), Biezeknoppen (Juncus Conglomeratus), Pijpestrootje
(Molinia caerulea), Tandjesgras, Borstelgras en Blauwe Zegge
(Carex panicea).Daarnaast komen ook deE3~soorten voor.

E5

Bodem;
De bodem isvaak sterk verzuurd met oppervlakkige veenvorming en
staat vaak tijdelijk onder water, terwijl de bodengrond in de
zomer vrij lang en sterk kan uitdrogen.
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Vegetatie;
Belangrijke soorten zijn:Moeraskartelblad (Pedicularis
palustris), verschillende Veenmossoorten (Sphagnum div. s p e c ) ,
Kattestaart enSpaanse Ruiter.

(Hippophae-landschap)
Geomorfologie en bodem;
Vrij sterk geaccidenteerde, jonge tot vrij jonge, kalkrijke
duinkomplexen, vaak in de vorm van min of meer doorlopende ruggen. Ook lagere en vochtige valleien kunnen tot het H-landschap
behoren. Het H-landschap ontstaat uit het A-landschap zodra het
stuiven van het zand ophoudt.
De bodem is gewoonlijk droog en aan de oppervlakte (meest
slechts tot op geringe diepte) humeus en enigszins ontkalkt, en
heeft een relatief hoog stikstof-gehalte.
Vegetatie;
De dominante vegetatie is een vrij dicht struweel van Duindoorn
met hoge grassen. Duinriet kan in hoge dichte velden voorkomen.
Belangrijke soorten:Duindoorn, Duinriet enAsperge.

(Koeleria-landschap)
Geomorfologie en bodem;
Vlakke tot flauwglooiende, vrij jonge tot vrijoudematig kalkrijke duinkomplexen. Deze relatieve kalkrijkdom kanop
Schiermonnikoog voorkomen door vorming van een nieuwe (soms
kunstmatige) zeereep, door sekundaire verstuiving van hoge vrij
steile duinenrijen (bijv. Noordelijke boogduin) of door andere
sekundaire verrijking, bijvoorbeeld langdurige aanwezigheid van
meeuwenkolonies (deGraaf 1978).
Kalkgehalte van de bodem: 0.7 - 1% (deGraaf 1978).
Vegetatie;
Het K-landschap heeft vele soorten gemeen met één ofmeer andere
hoofdtypen. De vegetatie bestaat voornamelijk uit (winter)annuellen, hemicryptofyten, mossen en korstmossen en is meestal
ondiep wortelend. Het K-landschap is genoemd naar Fakkelgras
(Koeleria macrantha). Dit grasje komt op Schiermonnikoog echter
weinig voor.Een belangrijke rol spelen onder andere
Zanddoddegras (Phleum arenarium), Muurpeper, Zandhoornbloem,
Duinviooltje,Kleverige Reigersbek, RuwVergeet-me-nietje
(Myosotis ramosissima)enmossen alsDuinsterretje,
Duinklauwtjesmos en Blandgeweimos (Cladonia foliacea). Zuivere
K-landschappen komen opSchiermonnikoog niet voor.

Mn

Het kale,bij ebdroogvallende wad.
Geomorfologie en bodem;
Deondergrens is niet gekarteerd omdat dit landschap in feite
deel uitmaakt van deWaddenzee.
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Dit type kan echter ook lokaal op hoger nivo, in de vorm van geulen
of erosiekommen in karteerbare oppervlakten voorkomen.
Debodem iswat Schiermonnikoog betreft zandig.
Vegetatie;
Het wad ismeestal onbegroeid. Nabij debovengrens kunnen echter ijle
begroeiingen van Zeekraal endiverse wieren aanwezig zijn.

Mj

Lage kwelder
Geomorfologie en bodem;
Vrij vlakke laaggelegen terreinen die tenminste in de dagen rondom
springtij, bij iedere vloed enige uren met zout water zijn overstroomd.
De bodem is zandig met gewoonlijk eendunne laag slib.
Vegetatie;
Het is een open vegetatie van Zeekraal, eventueel ook Engels Slijkgras en Schorrekruid.
De aanwezigheid van een goed ontwikkelde Ml-zône wijst op een aangroeiende of althans redelijk stabiele kust. Bij kustafslag is een
laag klif aanwezig met daarachter een direkt aan de Mn grenzende M2
(of nog hogere) zone.

M2

Middelhoge kwelder
Geomorfologie en bodem;
Relatief reliëfrijke terreinen met kreken,oeverwallen en kommen, die
regelmatig bij springtij korte tijd met zout water zijn overstroomd.
De bodem is zavelig tot zandig in de oeverwallen en kleiig in de
kommen.
Vegetatie;
Vaak iser eenmozaïek vanvegetatietypen aanwezig,doch vooral inde
kommen kunnen ook grote in dit opzicht homogene terreinen aanwezig
zijn.De vegetatie is soortenrijker dan de Mi, meestal vrij gesloten
enwordt voor het grootste deel bepaald door Lamsoor,Gewoon Kweldergras, Zeeweegbree, en Zoutmelde.

M3

Hoge kwelder
Geomorfologie en bodem;
Relatief hoog gelegen terreinen. Vlak of vooral waar zij aan duinlandschappen grenzen voorzien van zandige, kegel- of ringvormige
bultjes.Ook zandige oeverwallen kunnen tot het M3 landschap gerekend
worden. De hoge kwelder wordt alleen bij stormvloed door zeewater
overstroomd, dat wil zeggen,voornamelijk inhet winterhalfjaar.
Debodem bestaat uit eenmengsel van klei en zand.
Vegetatie;
De vegetatie is meestal vrij gesloten en matig soortenrijk.
Karakteristieke of dominante soorten zijn Rood Zwenkgras, Zilte Rus,
Engels Gras en eventueel ook Zeealsem. Ook zandige oeverwallen met
een dichte begroeiing van abundant Strandkweek met Rood Zwenkgras en
Zeealsem worden tot het Mß-landschap gerekend.
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M4

Overgangsterrein tussen hoge kwelder en lage duinvallei
Geomorfologie en bodem;
Ongeveer vlak terrein,door duinvorming relatief recentelijk aan
overstroming door zeewater onttrokken, of nog af en toe - ten
hoogste enkele malender jaar - door stormvloedwater korte tijd
overstroomd.
De bodem is meest zandig met een oppervlakkig kleilaagje.
Onder invloed van neerslag treedt verzoeting op.Het water inde
bodem isofwel brak,of afwisselend zout en zoet.
Vegetatie;
Zowel de echte kweldervegetatie als de aan zoet water gebonden
vegetatie ontbreken.Devegetatie isgewoonlijk grazig,vaak een
verende viltige mat vormend en vrij soortenarm. Karakteristieke
soorten zijnFioringras, Zilverschoon enRode Ogentroost.

M5

Overgangsterrein tussen hoge kwelder endroog duinlandschap.
Geomorfologie en bodem;
Vaak komt het Ms-landschap voor in de vorm van lage ruggen of
stroken langsdevoet vande hogere duinen.
De bodem bestaat uit zand of kleiig zand. Het water in de
meest droge bodem is meestentijds zoet doch bij stormvloeden
treedt af en toeoverstroming met zout water op.
Vegetatie;
De vegetatie is gewoonlijk zeer soortenarm en bestaat voornamelijk uit Strandkweek al dan niet gemengd met Duindoorn. Vaak is
een sterk vloedmerkeffekt aanwezig (M5T).

(Rubus caesius-landschap)
Geomorfologie en bodem;
Sterk geaccidenteerde jonge duinkomplexen met duidelijke paraboolvormen en vlakke sekundaire valleien, die inde richting van
de heersende wind liggen. Gewoonlijk sluit het R-landschap aan
op de zeereep. Het ontstaat nadat gefixeerde duingebieden
opnieuw tot verstuiving zijn overgegaan. Het komt dus niet tot
ontwikkeling bij een aangroeikust. Op Schiermonnikoog komt het
R-landschap vooral voor aan de westkust, die vroeger een vrij
snel terugwijkende kust was, en vormt daar een vrijwel ononderbroken strook achter de zeereep.
De bodem is relatief kalkrijk en heeft geenof slechts eendunne
(enkele centimeters) humeuze bovenlaag waaruit de kalk uitgespoeld kan zijn.
Vegetatie:
De vegetatie isvaak mossen- en kruidenrijk,opdemeeste plaatsen min of meer gesloten en is vaak arm aan bosjes en
struwelen. Dauwbraam komt abundant voor, terwijl ook verspreide
Helm (Vaak in een wat minder vitale vorm) en Glad Walstro
(Galium mollugo) een belangrijke rol spelen.Andere belangrijke
soorten zijn Bitterzoet, Gewone Vlier enDuinklauwtjesmos.
Deze vegetatie is ontstaan nadat een bestaande, niet te ijle
begroeiing (plus de daarbij behorende humeuze bovengrond) met
droog, kalkrijk zand isoverstoven.
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Venige duinvalleien en duinmeertjes.
Geomorfologie en bodem;
Als gevolg van een hoge en een minder sterk wisselende grondwaterstand kan in het E-landschap veenvorming en verlanding
optreden. Het V-landschap komt JX.chtsop weinig plaatsen redelijk goed ontwikkeld voor en dan uitsluitend in grote primaire
valleien (in sekundaire valleien fluktueert de grondwaterstand
dikwijls sterk, zodat deze valleien een gedeelte van de tijd te
droog zijn voor veenvorming).
Oebodem isvenig,vooral indeoudere valleien.
Vegetatie;
Karakteristieke soorten van het V-landschap zijn vooral hoog
Riet (in zeer vitale vorm), Kleine Lisdodde (Iris pseudacorus),
Wolfspoot (Lycopus europaeus), ZwarteEls enGrauweWilg.

- 39

Beschrijving vandeondertypen in alfabetische volgorde.
Bij symbolen waar ook een hoofdtype van bestaat (bijvoorbeeld +a
(A)), wordt dat aangegeven door het hoofdtype er tussen haakjes
bij ie schrijven. De hier gegeven beschrijving heeft echter
alleen betrekking op hun voorkomen als ondertype. Een aantal
symbolen koiusn alleen voor als ondertype. De plantensoort of
toestandsoraschrijving waarvan deze symbolen zijn afgeleid staan
tussen haakjes aangegeven.
Alleen de ondertypen die op Schiermonnikoog voorkomen worden
hier beschreven. Zie voor de volledige beschrijving van alle
ondertypen:
"LandschapsoecologievandeNederlandse kust" (Doing, 1983).
(A)

Dit ondertype duidt opde aanwezigheid vandroog,vrijwel humusloos zand, dat bij sterke wind stuift (an)» of relatief kort
geleden gestoven heeft en op dit moment een vegetatie draagt
waarin veel Helm aanwezig is(a).

(jïerberidion)
Dit ondertype wordt gebruikt indien de landschappen rijk zijn
aan struwelen bestaande uit Eénstijlige Meidoorn (Crataegus
monogyna), Hondsroos (Rosa canina),Egelantier (Rosa rubiginosa)
en eventueel ook Kardinaalsmuts (Eonymus europaeus). Ook duindoorn van meer dan 1 à 1.5 m hoogte kan hiertoe gerekend worden.
Vaak zijn dichte struweel-oecosystemen tevinden in kalkrijke
min of meer vochtige valleien, aan de voet van hellingen of in
kleine kommen, waar door inspoeling verrijking met organisch
materiaal plaats vindt. Normaliter nemen deze oecosystemen geen
grote aaneengesloten oppervlakten in. Ook bij het regelmatig
maar verspreid voorkomen van Meidoorn en/of Hondsroos op duinruggen wordt eenb-ondertype gebruikt.
Debodem ishumusrijk.

c (C)

Een c-ondertype duidt op de aanwezigheid van indikatoren voor
kalkarmoede. In vroege open successiestadia gaat het in de
eerste plaats om Buntgras, eventueel ook Hondsviooltje,
Schermhavikskruid, Zandzegge (indien ingrote hoeveelheden voorkomend), en bepaalde mossoorten als: Gewoon Gaffeltandmos,
Zandhaarmos en veel korstmossen. In latere meer gesloten stadia
duiden Kamperfoeii en Eikvaren op een relatieve kalkarmoede.

(dicht kortgrazig)
Dit is,samenmet g, s, ten z,één van de symbolen die niet een
bepaald landschapstype of vegetatie-komplex, maar een speciale
terreintoestand aangeeft. Het gaat in dit geval om kort- of
dichtgrazige, ten dele ook bemoste, terreintypen die onder
invloed van beweiding afwijken van de onbeweide "normale" vorm.
Het kan ook zo zijn dat de beweiding in het verleden heeft
plaatssgevonden maar dat de vegetatie na het stopzetten van de
beweiding door konijnen werd en nog wordt kortgehouden.
Een uitzondering opdeaanduiding kort- en dichtgrazig vormen
- naar onze mening -dedichte matten van Zandzegge,die ondanks
een vrij langgrazig uiterlijk toch als Cd-landschap worden aangeduid.
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Enkele voorbeelden van belangrijke d-soorten zijn:Gewoon Kweldergras (M2d), Zilte Rus (M3d), Witte Klaver (M4d), Schapegras,
Zandzegge en Vroege Haver (Cd).Deze soorten zijn normalerwijs
in de betreffende hoofdtypen aanwezig, maar als gevolg van de
beweiding sterk uitgebreid.

e (E)

Een ondertype ewordt gebruikt wanneer er vochtindikatoren verspreid en in kleine oppervlakten binnen een landschapseenheid
voorkomen. In de meeste gevallen wordt het e-ondertype niet
gespecificeerd met een cijfer, omdat het type vochtindikatoren
wel op temaken valt uit het hoofdtype van decode.
Bij een C-hoofdtype verwacht men bijvoorbeeld de meer "zure"
vochtindikatoren. In een aantal gevallen is er wel een cijfer
bij het e-ondertype vermeld (bijvoorbeeld M43ent). In deze
gevallen treft men daar soorten die je, gezien het hoofdtype,
daar niet direkt zou verwachten.
Een e-ondertype in het M-landschap duidt op enige zoetwater
invloed,bijvoorbeeld stagnatie van regenwater of zoete kwel van
een nabij gelegen duinenkomplex. De kombinatie M4e duidt op het
voorkomen van Zeebies (soms heel massaal) Riet, Parnassia,
Duinrus en/of Knopbies.DecodeM3e wordt gebruikt wanneer Zilte
Rus abundant voorkomt.
Notabene; DecodeE3e isgebruikt om een landschap aan teduiden
waarin Riet, in een niet zeer vitale vorm, het aspekt van de
vegetatie bepaalt. Daarnaast komen in de ondergroei ook Kruipwilg, Waternavel enWatermunt voor.Voor zeer hoge dichte Rietvelden wordt decode Ve gereserveerd.
Een kleine natte vallei die niet groot genoeg is om apart te
karteren kan met een e-ondertype zonder omgrenzing in de vorm
van een lijn, als "losse e" binnen een grotere kaarteenheid
worden aangegeven. Dit is bijvoorbeeld gedaan met een aantal
kleine sekundaire valleitjes, met een bijzondere flora, gelegen
rond deduinen ten noorden van het Kapenglop.

(Rubus fruticosus)
Een f-ondertype duidt op het regelmatig tot abundant voorkomen
van Knikkend Wilgeroosje (Chamerion angustifolium),Braam (Rubus
fruticosus), en/of Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) als
indikatoren vanorganische verrijking en een zuur milieu.

(langerazig)
Het gaat hier om langgrazige soortenarme vegetaties vooral
bestaande uit Duinriet, diedikwijls optreden inverband met een
storende "externe" invloed op het terrein.Onder andere te vinden alsondergroei van aangeplante naaldbossen.

h(H)

Duindoorn komt talrijk maar veel minder dicht voor als in het
H-hoofdtype, blijft vrij laag en isvaakminder vitaal.
Daarnaast kanook vrij veel Duinriet voorkomen.
Wanneer alle Duindoorn dood is,wordt dit aangegeven door het
h-ondertype tussen haakjes teplaatsen (h).Dit komt vooral voor
in de M5-landschappen.
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(Salix)
Wanneer Kruipwilg opvallend veel voorkomt wordt een i-ondertype
gebruikt. In natte gebieden wordt dit ondertype ook gebruikt
wanneer er veel andere wilgensoorten voorkomen zoals Grauwe
Wilg, en de op Schiermonnikoog vrij regelmatig voorkomende
Laurierwilg (Salix pentandra).
Kruipwilg is slechts een zwakke indikator voor aktuele
milieuomstandigheden. Uitgestrekte Kruipwilgvegetaties in droog
terrein wijzen echter welop een eertijds vochtig karakter,daar
Kruipwilg alleen kan kiemen op vochtige minerale grond. Een
andere mogelijke verklaring voor het voorkomen van Kruipwilgvegetaties in droge terreinen is dat na het leggen van losse
wilgentakken om verstuiving te voorkomen, deze takken op den
duur weer kunnen uitlopen en zodoende een kruipwilgvegetatie
vormen zonder dat een vochtig milieu nodig was.Dit betekent dan
dat bovenstaande eerste verklaring niet in alle gevallen hoeft
op tegaan (mond.med. R.Nieuwenhuis).

(Elytrigiaj_uncea,tegenwoordig Elymus farctus)
Deze letter komt alleen als ondertype van het A-landschap voor
en vormt daarmee een geheel (Ajof aj),en wordt gebruikt om al
dan niet met Biestarwegras begroeide sikkelduintjes op het
strand aan tegeven.Ook op lage jongeduintjes of inde zeereep
kan naast Helm veel Biestarwegras voorkomen (Aaj).

k (K)

Een k-ondertype duidt, wat Schiermonnikoog betreft, op een
oppervlakkige verarming van het R- en H-landschap door verlies
aan vegetatie en humeuze bovenlaag, of op lokale verrijking van
het C-landschap,bijvoorbeeld ineenmeeuwenkolonie.Dit komt in
de vegetatie tot uiting in de aanwezigheid van verschillende
soorten van het Tortulo-Phleetum arenarii.

1

(CaHuna)
Een 1-ondertypeduidt ophet verspreid voorkomen van Struikheide
(Calluna vulgaris). Dit gaat samen met een zure of oppervlakkig
verzuurde humusrijke bodem.

mO (MO)Een mO-ondertype duidt op regelmatig voorkomen van kaleof zeer
ijl begroeide plekken, die kortere of langere tijd door zout
water overspoeld worden.
Vlakke onbegroeide, bij vloed regelmatig of incidenteel met
zeewater overspoelde gedeelten van het A-landschap (het strand
ende zandplaten) worden met A Q mO aangeduid.

ml (M1)De soorten die karakteristiek zijn voor het hoofdtype M1
(Zeekraal en Schorrekruid), kunnen ook op hoger nivo voorkomen,
opplaatsen dieonregelmatig met zeewater overstroomd worden. Ze
zijn dan mozaïek-achtig of homogeen gemengd met de voor dat
hogere nivo karakteristieke vegetatie. In tegenstelling tot het
Mi-hoofdtype komt hier ook veel Kortarige Zeekraal (Salicornia
brachystacya) voor.

m2 (M2)De M2-soorten kunnen in alle andere, voor de zee bereikbare
landschappen als bijmenging voorkomen. In het M3-landschap komt
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dit tot uiting in de aanwezigheid van Lamsoor en Zeeweegbree,
terwijl inhetM1-landschap Lamsoor enGewoon Kweldergras duiden
op een M2-ondertype. Ondertype m2 komt in velerlei kombinaties
voor.

m3 (M3) Dit ondertype komt behalve met andere kweldertypen (M1 en M2)
ook veelgekombineerd met aangrenzende drogeduinlandschappen (A
en K) voor. Belangrijke soorten zijn: Rood Zwenkgras, Zeealsem
en Engels Gras.

m4 (M4) Als brak type komtdit ondertype behalve met M3 en M5,ook veel
gekombineerd met E-landschappen voor, vooral in de primaire
valleien die 's-winters enige tijd overspoeld worden met water
vanuitdeWaddenzee.

m5 (M5) Aangezien M5 een overgangstype tussen hoge kwelder en duin is,
liggen kombinaties met jonge droge duinlandschappen (A, Ren H)
voor de hand.Ditondertype kanechter ook voorkomen inkombinatiemet een M3-hoofdtype om zandige oeverwallen met een vegetatievan abundant Strandkweek en Rood Zwenkgras aan teduiden.
EenM5-ondertype houdt vaak tevenseen vloedmerkkarakter,dus
eenondertype "t"in.

(niet)
Deze letter kan gebruikt worden voor terreingedeelten die om
diverse redenen (voorlopig) niet gekarteerd zijn,maar wel tot
éénder gekarteerde hoofdtypen behoren.

(nul)
De letter o wordt als zodanig nietgebruikt omdat dit verwarring
zou kunnen scheppen met het cijfer nul. Het cijfer nul wordt
gebruikt voor alle landschappen zonder of met slechts een ijle
begroeiing van landplaten. Deze kunnen op grond van hun geomorfologie en substraat steeds tot een bepaald hoofdtype gerekend
worden. Denulwordt dan voornamelijk gebruikt bijde hoofdtypen
A,EendeM-landschappen.
Open zoet water met een permanent karakter wordt aangeduid
als V 0 .
Om het speciale karakter van dit teken goed uit te laten
komen wordt het (behalve bij de M) geschreven als een kleine o
ineen verlaagde positie opde regel. (Eor A Q , V 0 ,MO).

p (P) (Empetrum nigrum)
Deze letter is niet gebruikt in kombinatie met andere letters,
maar staat in enkele gevallen "los" in de kaarteenheden, en
duidt dan op het lokaal voorkomen van Kraaiheide (Empetrum
nigrum).Het hoofdtype PkomtopSchiermonnikoog nietvoor.
q

(quai)
Zonaties van levensgemeenschappen gedomineerd door op vaste
bodem gehechte zeewieren worden als ze een oppervlakte beslaan
dat groot genoeg is om te karteren, aangegeven met MOq. Hoewel
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dit symbool niet door ons gebruikt is, is het toch waarschijnlijk dat deze levensgemeenschappen opSchiermonnikoog voorkomen,
maar dan niet in karteerbare oppervlakten.

r (R)

Onder omstandigheden, die bij hoge kalkpercentages aanleiding
geven tot vorming van R-landschappen, namelijk vermenging van
droog stuivend humusarm zand met organisch materiaal, kan in
minder uitgesproken gevallen het ondertype r over grote oppervlakten voorkomen in andere hoofdtypen (b.v. C, K, A, H ) .
Dauwbraam speelt een relatief grote rol.

(Silene)
Het gaat om humusarme, relatief voedselrijke oecosystemen, tot
stand gekomen onder invloed van langdurige verrijking, als
gevolg van bijvoorbeeld antropogene invloeden als beweiding,
intensieve betreding enhet toedienen van kunstmust.De bedoelde
"rijkdom" heeft een stabiel en permanent karakter. De meeste
s-soorten zijn meerjarig. Enkele belangrijke s-soorten zijn:
Overblijvende Hardbloem (Scleranthus perennis), Oorsilene
(Silene otites),Hazepootje (Trifolium arvense).

(t^idemark)
Een t-ondertype duidt op een tijdelijke verrijkende externe
beïnvloeding. In tegenstelling tot de meeste s-planten (indikatoren van een meer permanente verrijking), zijn nog al wat
t-soorten éénjarige planten. De t-ondertypen komen in de meest
uiteenlopende landschappen voor.
Vooral in de M-landschappen zijn de t-ondertypen wijd verbreid
als vloedmerkterreinen. Op ieder nivo (M1-M5) komen vloedmerkplanten, indikatoren voor snel verterend organisch materiaal,
voor en elk nivo heeft zijn eigen t-soorten. Belangrijke t-soorten zijnonder andere:
Wieren w.o.Zeesla
Schorrekruid, Slijkgras
Zeeaster
Zeerus
Melkkruid
Spiesmelde

MO
vooralM1
M2
M3
M4
M5

Ook overspoeling van een bestaande vegetatie met zand, als
gevolg van een doorbraak in de stuifdijk, heeft een tijdelijk
verrijkende invloed.Het vaak massaal optreden vanMelkkruid als
t-plant isdaar een gevolg van.
Wat de duinlandschappen betreft is in het A-landschap ook vaak
sprake van een vloedmerkeffekt. De bekendste vloedmerkplanten
zijn Zeeraket (vooral in Aj) en Zeemelkdistel. In de andere
droge duinlandschappen heeft een tijdelijke externe verrijking
vaak andere oorzaken, bijvoorbeeld bemesting door vogels of
konijnen. In de originele K-, H- en R-landschappen is plaatselijke verrijking een normaal verschijnsel, zodat hier eenondertype t slechts gekarteerd dient te worden indien het over relatief grote oppervlakten voorkomt. Een aantal t-soorten van deze
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droge duinlandschappen zijn: Akkerdistel (Cirsium arvense),
Bitterzoet enGrote Brandnetel.

v (V)

Dit ondertype komt vaak voor in kombinatie met een E-hoofdtype
en duidt op enige veenvorraing. In de vegetatie komt dit tot
uiting in het voorkomen van soorten als Zwarte Els, diverse
Wilgensoorten, hoog opgaand Riet, Hennegras (Calamagrostis
canescens) ingrote hoeveelheden,Wolfspoot en Kattestaart.
Zoals al eerder vermeld worden hoge dichte rietvelden aangeduid met decode Ve.

w (W)

Terreinen waar bosvorming optreedt of loofbos is aangeplant en
zich spontaan verjongt krijgen een w-ondertype.
Op Schiermonnikoog betreft het voornamelijk Ruwe en Zachte Berk,
ZwarteEls,Ratelpopulier endiverse Wilgensoorten.
Het hoofdtype W is niet besproken. Dit is het landschap der
oude strandwallen en komt opSchiermonnikoog niet voor.

(Oxycoccus)
De x wordt gebruikt in kombinatie met andere letters, maar ook
als "losse x" binnen een bestaande kaarteenheid. In het eerste
geval duidt het op het regelmatig voorkomen van Lepeltjesheide
ofwel Cranberry (Oxycoccus macrocarpos), terwijl een "losse x"
op een enkel plekje Lepeltjesheidewijst.Dezeplantensoort ontwikkelt zich optimaal op natte zure bodems met enige oppervlakkige veenvorming.

(T^pha)
Dit ondertype komt alleen in het V-landschap voor en duidt op
verlandingszônes in voedselrijk water. De belangrijkste y-soort
isKleine Lisdodde.

^zanderij)
Dit is een aanduiding voor afgezande of geëgaliseerde terreinen
en kan in kombinatie met alle hoofdtypen voorkomen.

•
4.3.

Dit tekentje staat achter de code, indien er sprake isvan een
aangeplant naaldbos.

BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE LANDSCHAPSTYPEN
Bij karteringen zoals deze, waarbij het gaat om een deelgebied
binnen een veel groter gebied, moet de kaartlegenda in principe
reeds van tevoren worden vastgesteld.Om toch de gewenste "openheid" ten aanzien van nieuwe of unieke lokale situaties te
garanderen, is een systeem gevolgd van "vrije associatie" van
kaartsymbolen wat betreft hun volgorde en aantal. Het gevolg
hiervan is echter het optreden van een zeer groot aantal kombinaties, zodat deze niet alle afzonderlijk beschreven kunnen
worden.
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van veel voorkomende en/of bijzondere landschapstypen op Schiermonnikoog.
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De landschapstypen zijn gerangschikt in alfabetische volgorde.
Iederebeschrijving bestaat uit 5onderdelen:

1.een globale omschrijving van georoorfologie en vegetatie,
eventueel aangevuld met gegevensover bodem en ligging ten
opzichte van andere landschappen.
2. een opsomming van de door ons waargenomen aanwezige planten- enmossoorten.Hierbij hebben we 2kategorieën onderscheiden: de aspektbepalende soorten (onderstreept in de
tekst) en de wel aanwezige, maar niet aspektbepalende
soorten (niet onderstreept).Bij deze opsomming is niet
gestreefd naar volledigheid,maar naar bruikbaarheid, dien
ten gevolge zijn vooral de meest opvallende en/of belangrijke soorten genoemd.
3.een opsomming van de herkenbare aanwezige vegetatietypen
binnen het landschapstype, naar Westhoff en Den Held
(1975) (tenzij anders vermeld). In de meeste gevallen is
volstaan met vermelding op verbondsnivo.Wanneer echter de
associatie duidelijk teherkennen was, isniet het verbond
maar de associatie aangegeven. Soms waren zowel verbond
als associatie moeilijk teonderscheiden, en isslechtsde
orde vermeld.
4. een opsomming van de herkenbare aanwezige vegetatietypen
binnen het landschapstype, naar de vegetatiekaart van
Schiermonnikoog van Rijkswaterstaat (1986) (zie bijlage
4). Tevens hebben we een schatting gemaakt van de bedekkingspercentages van deze vegetatietypen, binnen het landschapstype. Hiervoor is een gewijzigde schaal van BraunBlanquet (Br-Bl) (1928) gebruikt (zie bijlage 3 ) . wij
willen hierbij opmerken dat deopnames van Rijkswaterstaat
op andere principes berusten dan onze eigen beschrijvingen, waardoor het soms zeer moeilijk te bepalen was welke
vegetatietypen aanwezig waren en inwelke hoeveelheden. De
cijfers moeten dan ook als een globale benadering van de
werkelijkheid gezien worden.Voor de namen van de vegetatietypen die bij de codes horen verwijzen we naar bijlage
4.
5.de topografische ligging van het gebied (zievoor de topografische terminologie bijlage5 ) .

ÄQa 1. sekundair stuivende delen van de binnenduinen. Vaak grote,
vrijdiep uitgestoven kommen.Alleen aan de randen een vitale
Helmbegroeiing, de rest bestaat uit kaal stuivend zand.
2.Helm,Akkerdistel.
3.Elymo-Ammophiletum "redivivum".
4. 8.16 Br-Bl:5.
5. stuifplekken ten westen van de Hertenbosvallei, ten noorden
van het Kapenglop en tenoosten vande Pr. Bernhardweg.
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A^o 1« geëxponeerde delen van de zeeceepmet ijleHelmbegroeiing. De
Helm is vaak aangeplant en niet vitaal. Grote stukken kaal,
stuivend zand ertussendoor.

2. Helm, Noordse Helm.
3. Elymo-Ajunophiletum ( i j l e vorm).
4. 8.16 B r - B l : 5 .
5.Westpun:; strook tussen rijshoutschermen en zeereep.

Aa

1. lage zindruggen dichtbij de kust met een gesloten, vitale
HelmbegroeLing of reliëfrijke hogere duinen waar vitale Helm in
grote pollen groeit en vrijveel kaal stuivend zald aanwezig is.
Aan de lijzijde is vaak bijmenging van andere plantensoorten
aanwezig. Kalkgehaltevanhet zand: 1.3- 1.6%CaCOß
(Leertouwer, 1966).
Noordse Helm, Kleine Teunisbloem, Zeemelkdistel,
2. Helm,
Zandhoornbloem, Canadese Fijnstraal (Erigeron
Muurp
Muurpeper
canadensis).Elymo-Ammophiletum.
4. 8.16 Br

-BI:5.

5.grote celen van de zeereep ende stuifdijk.

ndrug (±1m) langs een slenkmet onregelmatig reliëf,
Aajkt 1.lagez
De veg statie is niet gesloten en bestaat voornamelijk uit
Biestai wegras, bloeiende Helm en Zeemelkdistel. Tussen de
vegetat ie bevindt zich veel kaal zand.Als gevolg van periodieke dverspoeling iseen vloedmerk aanwezig.
2.Biesta;wegras, Helm, Zeemelkdistel, Muurpeper, Gewone
Hoornb: oem, Fioringras, Rood Zwenkgras, Melkkruid, Klein
Kruisk uid (Senecio vulgaris)
3.Elymo- iOtimophiletura.
4. 8.17 B
5.ten

-Bl:4 en 8.16 Br-Bl:3.

e
we>t envan de 4 slenk aandeNoordzee-zijde.

Ahk 1. lijzij ievande stuifdijk met eenvrijgesloten vegetatie van
voornanelijk Helm en frequent Duindoorn (open struweel
vormenü). De Duindoorn blijft laag (0.5 m) en is niet erg
vitaal of dood.
Naast Helm en Duindoorn komen ook regelmatig lage kruiden en
mossen!voor.Ook plekken met alleen kaal zand.
2. Helm,
Duindoorn, Muurpeper, Zandzegge, Gewone Hoornbloem,
Bigge:kruid (Hypochaeris radicata), Gewone Rolklaver, Kleine
Teuni s-bloem, Akkerdistel, Bleekdikkopmos (Brachythecium
albicans),Duinsterretje.
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3.Ammophilion borealis (w.o.Elymo-Ammophiletum) met regelmatig
lage, weinig vitale Duindoorn.
4. 8.5 Br-Bl:3 en 8.16 Br-Bl:4.
5. Zuidhelling vande stuifdijk tussen paal 8 en 10en gedeelten
van de zuidhelling van de zeereep tussen paal 6 en 8.

A j 0 1.lage sikkelduintjes op het strand met een zeer ijle begroeiing van Biestarwegras.
2.Biestarwegras.
3.Agropyro-Honkenyion peploidis w.o.Agropyretum
boreo-atlanticum (ijle vorm)
4. 9.1 Br-Bl:5.
5.Noordzeestrand tussen paal 2en 3enpaal 7tot 16.

Aj 1.sikkelduintjes op het strand met een vrij dichte begroeiing
van Biestarwegras.
2.Biestarwegras.
3.Agropyro-Honkenyion peploidis w.o.Agropyretum boreoatlanticum
4. 9.1 Br-Bl:5.
5.Noordzeestrand tussen paal 1en 2en tussen paal 4en 5.

Ajt 1.duintjes van 1/2 - 1 m hoog met een vrij dichte, vitale
Biestarwegras begroeiing. Aan de voet van de duintjes vinden
we vloedmerkplanten als Loogkruid en Zeeraket.
2. Biestarwegras, Zeeraelkdistel,Zeeraket,Akkerdistel,
Loogkruid.
3.Agropyro-Honkenyion peploidis w.o.Agropyretum boreoatlanticum enSalsolo-Honkenyion peploidis.
4. 9.1 Br-Bl:5 en 8.17-elementenBr-Bl:2 m.
5.Oostpunt vanhet eiland; voornamelijk tussen paal 15en 16.

Ajm4t 1.reliëf-arm terrein op de oostpunt van het eiland, naar het
noorden toe wordt dit terrein door hoge Helmduinen afgeschermd van overstroming vanuit de Noordzee. Vanuit het
zuiden kan echter, bij hoge vloed, het zoute water vanuit de
Waddenzee de laagste delen bereiken.
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De bodem is zandig op de hogere delen en slikkig (aan het
oppervlak) opde lagere delen.
De vegetatie is vrij gesloten met regelmatig plekken kaal
zand. Op de hogere delen is Biestarwegras aspektbepalend en
op de lagere delen Fioringras, plaatselijk is een goed ontwikkeldevloedmerkgemeenschap aanwezig.
2.Biestarwegras, Fioringras, Zeemelkdistel, Akkerdistel, Zeeraket,Canadese Fijnstraal, Zandhaver,Melkkruid,Loogkruid.
3.Agropyro-Honkenyion peploidis en Salsolo-Honkenyion
peploidis.
4.8.17 Br-Bl:5.
5.oostpunt van het eiland, tussen paal 14 en15.

Akm4t 1.voormalige zeereep, tot 4 m hoog, met steile noordhellingen
en naar het zuiden toe langzaam aflopend. De bodem bestaat
uit humusloos zand. De vegetatie is ruig en langgrazig.
Strandkweek enHelm zijn hierbij aspektbepalend. Op de lagere
delen vinden we vooral Rood Zwenkgras, Zilverschoon en
Geelhartje. Op meer beschutte plaatsen vinden we dicht
Duindoornstruweel.
2.Strandkweek, Helm, Rood Zwenkgras, Zilverschoon, Duindoorn,
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea),Akkerdistel,Geelhartje,
Fioringras, Vogelmuur (Stellaria media), Kleine Teunisbloem,
Muurpeper, Zeemelkdistel,RodeOgentroost, Bleekdikkopmos.
3.Elymo-Ammophiletum opdehoge,Lolio-Potentillionen
Angelicon litoralis opde lagere delen.
4. 8.5 Br-Bl:2a en 8.12 Br-Bl:5.
5.voormalige zeereep tenoosten vande Strandvlakte.

Aktm43 1.Terrein dat zichopdeovergang bevindt van enerzijds de hoge
kwelder en anderzijds de restanten van de vroegere stuifdijk.
Het gebied isvrij kalkrijk (± 1.5% CaCOß; Leertouwer, 1967)
als gevolg van regelmatige overstuiving met jong zand vanuit
het noorden.De lagedelen zijn bij stormvloed nog bereikbaar
voor het zoutewater vanuit deWaddenzee.
Deduinkopjes (0.5 - 1m hoog) dragen een open vegetatie van
Helm, Rood Zwenkgras, en verscheidene vloedmerkplanten.
Verder is er plaatselijk veel Muurpeper aanwezig. De lage
vlakke delen hebben een gesloten kortgrazige vegetatie van
Rood Zwenkgras, Fioringras en andere soorten van de hogere
kwelderdelen.
2.Helm, Rood Zwenkgras, Fioringras, Muurpeper, Zilverschoon,
Rode Ogentroost, Witte Klaver, Engels Gras, Akkerdister,
Zeeraket, Kleine Teunisbloem, Zeemelkdistel, Strandkweek,
Duinsterretje,Bleekdikkopmos.
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3.Elymo-Ammophiletum v.'.o.subass/ festucetosum enArmerion
maritimae inde lagedelen.
4. 8.15 Br-Bl:4 en 5.8Br-Bl:3.
5. terreinen direkt achter de stuifdijkresten,tenoosten van de
4 e slenk.

AQIIIO 1.vlak

zandstrand boven de gemiddelde laagwaterlijn, zonder
begroeiing.Wordt dagelijks door vloed overstroomd. Het kalkgehalte varieert van 1 . 5 - 2 % CaCOß (Leertouwer, 1967).

2. 3. 4. 5.grote delen vanhet strand van Schiermonnikoog.

Am5t 1.cirkulair duinkomplex op de middelhoge kwelder. Het duin is
_+1m hoog en de bodem is humusarm. De vegetatie is gesloten
en langgrazig.Strandkweek isaspektbepalend.Helm en
Spiesmelde komen verspreid voor.
2.Strandkweek, Helm, Spiesmelde, Strandmelde, Rood Zwenkgras,
Vogelmuur,Zeemelkdistel,Krulzuring.
3.Angelicon litoralis w.o. Atriplici-Agropyretum pungentis en
Elymo-Ammophiletum.
4. 8.15 Br-Bl:3 en 8.12 Br-Bl:4.
5.duin tenoosten van de 4 e slenk.

Cake 1.zuidhelling van een ± 5 m hoge duinrug. De vegetatie is ijl
tot zeer open. De vroegere stuifkuilen in dit terrein zijn
vastgelegd met behulp van takken. Deze ingreep veroorzaakt
een plaatselijke organische verrijking, hier komt vrij veel
Wilgeroosje voor.Ineen aantal kleine valleitjes aan de voet
van de helling komen, naast Els,Berk enWilg ook een aantal
indikatoren van een kalkrijke bodem voor zoals: Late Zegge,
Strandduizendguldenkruid,Moeraswespenorchis.
2.Helm,Buntgras,Zanddoddegras,Kleverige Reigersbek,
Duinviooltje, Hondsviooltje, Kruipwilg, Wilgeroosje, Zwarte
Els, Ruwe Berk, Grauwe Wilg, Duindoorn, Veldrus (Juncus
acutifloris), Duinriet, Kale Jonker, Strandduizendguldenkruid, Late Zegge, Moeraswespenorchis, Rondbladig Wintergroen,Brunei,Cladonia div. s p e c , Duinsterretje, Duinklauwtjesmos,Elandgeweimos.
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3.Galio-Koelerion w.o. zowel Tortulo-Phleetura aranarii als
Violo-Corynephoretum, indevalleitjes elementen uit Caricion
davallianae en tenslotte plaatselijk Epilobion angustifolii.
4. 8.5 Br-Bl:5, 11.9Br-Bl:2m en 6.1 Br-Bl:2m.
5. zuidhelling vanhet Noordelijk boogduin.

Car 1.hoge,vrij steile zuidhelling.Een ijlebegroeiing van
Buntgras.Naast Buntgras komen ook regelmatig Helm, diverse
korstmossen en laagblijvendeDauwbraam voor.
2.Buntgras,Cladonia div. s p e c , Helm, Kleine Leeuwetand,
Dauwbraam.
3.Spergulo-Corynephorion.
4. 8.4 Br-Bl:5.
5. zuid-helling tenwesten van devuurtoren, indeWesterduinen.

Cd 1. dikwijls een kopjesduinen landschap (2-3 m hoge duinkopjes),
met een dichte kortgrazige vegetatie waarin veel mossen,
grassen en lage kruiden aanwezig zijn. Opvallend isde grote
rol die Zandzegge speelt in de vegetatie. Deze gebieden
werden meestentijds vroeger begraasd door vee, nu wordt de
vegetatie vaak nog kortgehouden door konijnen.
2. Zandzegge, Schapegras, Buntgras, Gewoon Gaffeltandmos,
Zandhaarmos, Gewone Veldbies, Helm, Reukgras, Schapezuring,
Duinklauwtjesmos, Bronsmos (Pleurozium schreberi), Cladonia
div. spec.
3.Violo-Corynephoretum,Airo-Caricetum arenariae en DicranoCladinion (Doing, 1966).
4. 8.4 Br-Bl:4 en 8.1 Br-Bl:3.
5.duinen tenwesten van deBerkenpias ende dijk tussen
Banckspolder enWesterpias.

Cdelw 1.terrein met weinig reliëf en enkele vlakke vochtige delen.
Het kalkgehalte is zeer laag. De vegetatie is afwisselend
kort- en langgrazig,met regelmatig opslag vanBerk enregelmatig Kruipwilg. De aanwezigheid van Struikheide (Calluna
vulgaris), en Dopheide is opvallend, evenals het voorkomen
van andere zuur-indikatoren zoals: Borstelgras, Tandjesgras
en Pijpestrootje.
2. Duinriet, Zandzegge, Borstelgras, Tandjesgras, Dopheide,
Struikheide, Kruipwilg, Gestreepte Witbol, Gewone Veldbies
(Luzula campestris), Zachte Berk, Ruwe Berk, Pijpestrootje,
Cladonia div. spec., Zandhaarmos.
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3.Violioncaninae,fragmentairEmpetri-EricetumenAiroCaricetumarenariae.
4.6.5Br-Bl:4en6.6Br-Bl:3metveelZandzegge.
5.zuid-oostelijkdeelvanhetKapenglop.
Cdew1. overgangsgebied tussen duin en polder. Weinig reliëf, vrij
vochtige enzure bodem. Op de hogere delen (± 0.5 m hoogte)
bestaat de vegetatie voornamelijk uit Zandzegge, met veel
opslagvanZachteBerk.Opdelageredeleniseenvrijdichte
mat aanwezig van:vocht-enzuurindicerendegrassen,meerdere
Zegge-soorten, Rus-soorten en kruiden. Een klein plekje
Kraaiheide ismet een "lossep" inhet kaartvlakaangegeven.
Eenplekjelepeltjesheidemeteen"lossex".
2.Zandzegge, Reukgras, Schapegras, Zwarte Zegge,Borstelgras,
Tandjesgras, Tormentil, Gestreepte Witbol, Gewone Veldbies,
Blauwe Zegge,Biezeknoppen,Waternavel,Pijpestrootje,Gewoon
Gaffeltandmos, Zand Haarmos, Oopheide,Veenpluis (Eriophorum
angustifolium), Ruwe Berk, Kruipwilg, Kraaiheide,Lepeltjesheide.
3.Airo-Caricetum arenariae,Molinio-Arrhenatheretea w.o.JuncoMolinion,EriciontetralicisenViolioncaninae.
4.8.1 Br-Bl:2b,6.5Br-Bl:4en6.6Br-Bl:2b.
5.hetGriënglop.
Cdgb 1.tot 5m hoge oude duinenrij met een onregelmatig reliëf en
afgeronde toppen. Het kalkgehalte is laag (0.0%CaC03; Smid
1970 uit:de Graaf 1978). De vegetatie isgesloten en langgrazig en bestaat voornamelijk uit Zandzegge en Helm,afgewisseld met grote plekken Eikvaren. Regelmatig Meidoorn en
Hondsroosaanwezig.
2.Zandzegge, Helm, Eikvaren, Duinriet, Schapegras, Buntgras,
GestreepteWitbol,Dauwbraam,Kruipwilg,EenstijligeMeidoorn,
Hondsroos,GewoonGaffeltandmos.
3.Thero-Airionw.o.Airo-CaricetumarenariaeenSperguloCorynephoretummetaanwezigheidvaneenaantal"rijkere"soorten.
4.8.2Br-Bl:5en8.1Br-Bl:2b.
5.deelvandeoudeduinenrijvanafhetdorptotdePr.Bernhardweg.
Cdhrf 1.oudeduinenrijmet afgerondetoppen.Kalkgehalte 0.4%;Bluten
1971 uit:Bakker 1979b.Een grotendeels gesloten langgrazige
vegetatie, voornamelijk bestaand uit Zandzegge, Helm en
Gestreepte Witbol.Regelmatig plekken met een geslotenkortgrazige vegetatie met veel mossen. Dauwbraam, Duindoorn,
KnikkendWilgeroosjekomenplaatselijkveelvoor.
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2. Zandzegge, Helm, Gestreepte Witbol, Duindoorn,Glad Walstro,
Dauwbraam, Eikvaren,Schapegras,Schapezuring, Hondsviooltje,
Buntgras,Wilgeroosje,EenstijligeMeidoorn,Grasmuur
(Stellaria graminea), Echt Walstro,GewoneHoornbloem
(Cerastium fontanum),Jacobskruiskruid, Duinriet,Gewoon
Gaffeltandmos, Duinklauwtjesmos.
3.eenHelrarijkSpergulo-Corynephorion,Galio-Koelerionw.o.
Violo-CorynephoreturaenAiroCarieeturnarenariae en tenslotte
een zwakoecosysteemtype 13 (Doing, 1974).
4.8.3 Br-Bl:5 en 8.1 Br-Bl:2b.
5.deel van de Kooiduinen.

Cdsm43t 1.duintjes opdehoge kwelder. Zandigeduintjes (tot 2m hoog),
met een niet geheel gesloten kortgrazige vegetatie van grassen en kruiden, wisselen af met vlakke lagere delen met een
ruigere vegetatie van echte kwelderplanten zoals Zeerus en
ZilteRus.
Het gebied wordt intensief beweid enbemest (met kunstmest).
2.Gewoon Struisgras, Engels Raaigras (Lolium perenne), Helm,
Schapezuring, Schapegras, Zandzegge, Witte Klaver,Overblijvende Hardbloem,Straatgras (Poa annua), Zilverschoon, Kleine
Klaver (Trifolium Dubium),Hazepootje,SmalleWeegbree
(Plantago lanceolata), Hertshoornweegbree (Plantago
coronopus),Muurpeper, Rode Klaver,Kleine Leeuwetand,
Zandhaarmos, Zeerus, Zeeweegbree, Zilte Rus,Fioringras,
Melkkruid.
3.Plantaginetalia maforis, Koelerio-Corynephoretea en op de
lagere delen Armerion maritimae.
4. 5.5 Br-Bl:3, 10Br-Bl:4 en 5.6 Br-Bl:2a.
5.beweide westelijke deel van deOosterkwelder.

Cexg 1.onregelmatige lage kleine kopjes-duinen met een laag kalkgehalte. Een langgrazige vegetatie van voornamelijk Duinriet,
Pijpestrootje en Zandzegge. Verder zijn er enkele plaatsen
met Lepeltjesheide aanwezig.
2.Duinriet, Pijpestrootje, Zandzegge, Biezeknoppen, Kruipwilg,
Lepeltjesheide,Waternavel, Kruipganzerik, Tormentil,
Dauwbraam, RuweBerk,Meidoorn.
3.Junco (subuliflori)-Molinion, Airo-Caricetum arenariae en
Caricetum trinervi-nigrae.
4.6.4 Br-Bl:4 en 7.3 Br-Bl:2b.
5. "eilandje inhet Kapenglop".
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Cgf 1.een in ± 1930 aangeplant naaldbos (Corsikaanse Den) met een
ijle ondergroei van Duinriet en Gestreepte Witbol. Verspreid
komen verder nog voor:Braam (Rubus fruticosus),Brede
Stekelvaren (Dryopteris dilatata), Boskruiskruid, Knikkend
Wilgeroosje, Vogelmuur, Vlier en Breedbladige Wespenorchis
(Epipactus helleborine), hetgeen wijst op enige verrijking.
Omdat een groot deel van de omringende landschappen tot het
C-hoofdtype behoren, hetgeen ook aan de rand van het bos
zichtbaar is,isals hoofdtype hetC-landschap gekozen.
2.Corsikaanse Den (Pinus nigra subsp. maritima), Duinriet,
Gestreepte Witbol, Braam, Brede Stekelvaren, Boskruiskruid
(Senecio sylvaticus),Wilgeroosje, Vogelmuur, Gewone Vlier,
Breedbladige Wespenorchis.
3.ten deleEpilobion angustifolii.
4. 11.5Br-Bl:5.
5.gedeelten van het 2eDennenbos.

Cgrhfw 1.oude duinenrij, die ook nu nog een waterkerende funktie
heeft. Terrein met zeer onregelmatig reliëf (tot 3 m hoog).
Zandzegge, Duinriet en Helm vormen samen over grote oppervlakten een gesloten langgrazige vegetatie. Daartussen komen
regelmatig Dauwbraam en Duindoorn voor, evenals opslag van
Berk.Door degeëxponeerde ligging van dit gebied ten opzichte van het zeewater, blijft het gebied relatief kalkrijk
(salt-spray effekt).Aan deoostzijde komt lokaal veel
Wilgeroosje voor. Een plek met Kraaiheide is met een "losse
p" inde kaarteenheid aangegeven.
2.Helm, Zandzegge, Duinriet, Dauwbraam, Duindoorn, Glad
Walstro,Gestreepte Witbol,Eikvaren,Gewone Vlier,
Wilgeroosje, Ruwe Berk,Amerikaanse Vogelkers (Prunus
serotina), Schapegras, Echt Walstro, Asperge, Akkerdistel,
Zeemelkdistel, Tormentil, Eenstijlige Meidoorn, Hondsroos,
Kruipwilg.
3.Galio-Koelerion, Airo-Caricetum arenariae en elementen uit
Sambuco-Berberidion.
4. 8.2 Br-Bl:2b en 8.6 Br-Bl:5.
5.oostelijke deel van de Kooiduinen.

Ckra c 1.hoge duinenrij met een aantal diepe kuilen en veel ondiepe
stuifplekken. Een vrij ijle begroeiing van voornamelijk
Buntgras, Helm en Zanddoddegras. Op de hellingen vinden we
vooral veel Dauwbraam.Rond de stuifkuilen vinden we een dichtere begroeiing van vitale Helm.
2.Helm,Buntgras, Zanddoddegras,Dauwbraam, Muurpeper,
Zandhoornbloem,Zandzegge,Rood Zwenkgras,Schapegras,
Duinsterretje,Duinklauwtjesmos.
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3.Spergulo-Corynephoretum,Galio-Koelerionw.o.TortuloPhletrum arenarii en plaatselijk Ammophilion borealis.
4. 8.4 Br-Bl:5 en 8.16 Br-Bl:2 m.
5.paraboolduinen ten noordwesten van de Hertenbosvallei.

Cri 1.noordhelling van een vrij hoog duin (4-5m ) .De vegetatie
bestaat voornamelijk uit Dauwbraam enKruipwilg, die een
gesloten struiklaag vormen. Daarnaast is Eikvaren regelmatig
aanwezig enveel grassen, kruiden enmossen.Tussen de Kruipwilg en Dauwbraam isvaak Rondbladig Wintergroen tevinden.
2.Kruipwilg, Dauwbraam, Duinriet, Rood Zwenkgras,Helm, Zachte
Witbol, Rondbladig Wintergroen, Gewone Rolklaver,Glad
Walstro,Kleine Ruit,Schermhavikskruid, Eikvaren, Zandzegge,
Buntgras,Jacobskruiskruid, Zachte Berk,Egelantier,
Duindoorn,Duinklauwtjesmos.
3.Polypodio-Salicetum.
4. 7.4 Br-Bl:5.
5.noordhelling van het Noordelijk boogduin.

E2iem4 1.vlakke, natte primaire vallei (voormalig groen-strand) inhet
noord-westelijk deel van het eiland. In dit gebied vinden we
naast plantensoorten van de zoeteduinvalleien ook nog enkele
soorten die wijzen op een eertijds zoute invloed. We vinden
dan ook een mozaïek van verschillende vegetatietypen.
2. Duinrus, Gewone Waterbies, Riet, Zeebies, Watermunt,
Kruipwilg, Kwelderzegge, Strandduizendguldenkruid, Sierlijke
Vetrauur,Parnassia,Waternavel,Waterpunge,Geelhartje, Klein
Wintergroen
(Pyrola minor), Zeemelkdistel, Melkkruid,
Wolfspoot, Egelboterbloem, Zeerus, Blauwe Zegge, Zwarte
Zegge, Mattenbies, Zeegroene Zegge, Schorrezoutgras, Late
Zegge, Zilverschoon.
3.het is moeilijk om in deze vegetatie duidelijke eenheden
terug te vinden.Van de volgende eenheden is een zwakke vertegenwoordiging aanwezig:Caricion davallianae w.o.Parnassio
-Juncetum atricapilli, Centaurio-Saginetum moniliformis en
tenslotte Halo-Scirpion.
4. 6.2 Br-Bl:5 en 6.3 Br-Bl:2a.
5.het "Groene Strand".

E2ci 1.Kleine, relatief jonge sekundaire vallei temidden van het
C-landschap. De vegetatie is in hoofdzaak gesloten, kruidenrijk en met veel indikatoren van een kalkrijke bodem.
Kruipwilg blijft erg laag. Aan de randen van de vallei staan
enkele Duindoorn-struiken.
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2. Moeraswespenorchis, Zeegroene Zegge, Grote Muggenorchis,
Parnassia,Kruipwilg, Rondbladig Wintergroen, Knopbies,Bonte
Paardestaart,Gewone Rolklaver,Ouinriet,Brunei (Prunella
vulgaris), Riet, Duindoorn,Armbloemige Waterbies,Veenpluis.
3.Caricion davalianae.
4. 6.2Br-Bl:4.
5.sekundaire vallei ten noordwesten van de Hertenbosvallei.

E2K>4 1.vlak deel van de strandvlakte, grenzend aan het duingebied.
Wordt alleen tijdens de wintermaanden door het zoute water
overstroomd. De vegetatie is zeer bijzonder; knopbies komt
veel voor en daarnaast is Zeegroene Zegge opvallend, evenals
Parnassia, Drienervige Zegge endiverse soorten thalleuze
levermossen.
2. Knopbies, Zeegroene Zegge, Zilte Rus,Fioringras, Parnassia,
Drienervige Zegge,Duinrus,Kwelder Zegge, Kruipwilg,
Duinriet, Duindoorn, Riet, Zilverschoon, Melkkruid, Sturmia
(Liparis loeselii), Vleeskleurige Orchis (Dactylorhiza
incarnata), Late Zegge, Waterpunge, Pellia (Pellia s p e c ) ,
Preissia quadrata), Vetmos/Moerasvorkje (Ricardia spec.),
Moerckia flotoviana.
3.Caricion davallianae w.o. een goed ontwikkeld Junca balticiSchoenetum nigricantis.
4. 6.3 Br-Bl:4 en 5.5Br-Bl:3.
5.meest westelijke punt vande Strandvlakte.

E32ihw 1.sekundaire vallei in de Westerduinen. De vegetatie bestaat
voornamelijk uit een laag (Kruip-)Wilgstruweel met daartussendoor regelmatig bomen/struiken. Aan de randen vinden we
plantensoorten uit een eerder successie-stadium zoals:
Moeraswespenorchis, Knopbies, Late Zegge, Duizenguldenkruid
(Centaurium spec.)en Parnassia.
2.Duinriet, Gestreepte Witbol, Waternavel, Kruipwilg, Grauwe
Wilg, Berk (Betuia spec.), Els (Alnus s p e c ) . Hondsroos,
Riet,Gewone Rolklaver, Duindoorn,Dauwbraam, Brunei,Moeraswespenorchis, Rondbladig Wintergroen, Watermunt, Tormentil,
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Parnassia, Blauwe
Zegge (Carex panicea), Zandzegge, Biezeknoppen, Egelboterbloem, Knopbies, Geelhartje, Sierlijke Vetmuur, Duizendguldenkruid, Zilverschoon, Muurpeper, Schermhavikskruid,
Muizeoortje, Noorse Ogentroost, Gewone Vlier, Eénstijlige
Meidoorn.
3.Alno-Salicetum cinerea,Hippophao-Sambucetura en elementen van
Caricion davallianae.
4. 6.4 Br-Bl:4,7.3 Br-Bl:2m en 11.9 Br-Bl:2a.
5.sekundaire vallei ten noord-westen van het 2eDennenbos.
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Eßbwi 1.laag en vrij vochtig gedeelte van een grote vallei, aan de
voet van een hoge duinrug. De bodem heeft een 5 tot 10 cm
dikke humeuze laag. De vegetatie is al in een ver successiestadium, het vormt een vrij dicht en hoog struweel waarin
Berk,Eénstijlige Meidoorn enhoog opgaande Duindoorn aspektbepalend zijn.
2.Ruwe Berk, Eénstijlige Meidoorn, Duindoorn, Grote Brandnetel,GrauweWilg,Hondsroos,Kale Jonker,Dauwbraam,Watermunt, Kruipwilg, Duinriet, Riet, Waternavel, Gelderse Roos
(Viburnum opulus), Egelantier, Kardinaalsmuts, Gewone Vlier,
GrauweAbeel (Populuscanescens),Akkerdistel, ZwarteEls.
3.Prunetalia spinosaew.o.Sambuco-Berberidion.
4.7.5 Br-Bl:4 en 8.10 Br-Bl:2a.
5.gedeelte vandeHertenbosvallei.

E3e 1.vlak laag gelegen terrein.Meestal is het terrein erg nat en
staat het enkele decimeters onder water.De vegetatie bestaat
uit een vrij dicht Rietveld (1.5 m hoog). Regelmatig vinden
wehiertussen Kruipwilg.
2.Riet,Kruipwilg, Duinriet,Kruipganzerik, Biezeknoppen,
Waternavel.
3.4. 12.2Br-Bl:5.
5.laag gedeelte van deHertenbosvallei,gebieden rondom de
Prins Bernhardweg en een terrein ten noorden vande
Berkenpias.
E3em4 1. vlakke natte terreinen, in het overgangsgebied van zout naar
zoet, van de onvolledig afgesnoerde strandvlaktes. In de
winter, bij stormvloed, kunnen deze terreinen nog overspoeld
wordenmet water vanuit deWaddenzee. Indienmogelijk, worden
ze jaarlijks gemaaid. Dikwijls staat het water echter enkele
decimeters boven het maaiveld, zodatmaaien onmogelijk is.De
vegetatie bestaat voornamelijk uit Riet (± 1 m hoog). De
Riet-vegetatie is echter niet gesloten, ertussendoor staat
veel korte Kruipwilg, diverse kruiden en grassen. Er zijn
diverse zoutplanten aanwezig.
2.Riet,Fioringras,Kruipwilg, Duinrus,Zwarte Zegge,
Egelboterbloem, Zilverschoon, Duinriet, Zeebies, Mattenbies
(Scirpus lacustris subsp. lacustris), Echte Koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi), Waternavel, Watermunt, Zeerus, Zilte
Rus, Knopbies,SpaanseRuiter,Biezeknoppen, Parnassia,
KleineWatereppe (Berula erecta), Moeraskartelblad,
Veenpluis.
3.Phragmition, Agropyro-Rumicion crispi w.o. Gemeenschap van
Agrostis stolonifera subvar. salina en Trifolium fragiferum
en tenslotte een zwakke vertegenwoordiging van Caricion
davallianae.
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4. 12.2Br-Bl:4, 12.1 Br-Bl:3 en 6.3 Br-Bl:2a.
5.gebied tussen Kooi- en Kobbeduinen, vooral ter hoogte van de
Prins Bernhardweg.

E3rib 1.grote, vochtige sekundaire vallei ten zuiden van het stuifkomplex indewesterduinen. Hoogst waarschijnlijk vindt overstuiving met kalkrijk zand, vanuit het stuifkomplex, plaats.
De vallei isvrij vlak.Het uiterlijk van de vegetatie wordt
voornamelijk bepaald door hoog opgaande Kruipwilg, Riet en
Duinriet,met regelmatig opslag van struiken en bomen.
2.Duinriet, Riet, Akkerdistel, Kruipwilg, Dauwbraam, Kale
Jonker, Zilverschoon, Kruipganzerik,Waternavel,Grote Brandnetel,Biezeknoppen, Kleefkruid (Galium aparine),Vogelwikke,
Glad Walstro, Watermunt, Tormentil, Hondsroos, Eénstijlige
Meidoorn, GrauweWilg,Ruwe Berk,Gelderse Roos,Duindoorn.
3.Salicetum pentandro-arenariaeen een zwak SambucoBerberidion.
4. 7.3 Br-Bl:4 en 6.4 Br-Bl:3.
5.deel van deHertenbosvallei.

E3vwrf 1.vlak en laag gelegen terrein met een vrij dicht Elzenbos en
een vrijgoed ontwikkelde ondergroei.
2. Zwarte Els, Grauwe Els (Alnus incana), Zachte Berk, Ruwe
Berk, Duinriet, Hennegras, Wolfspoot, Sraeerwortel, Waternavel, Dauwbraam, Kale Jonker, Watermunt, Brede Stekelvaren,
Braam, Grauwe Wilg, Bitterzoet, Ruige Zegge, Pitrus, Zilverschoon,Hondsroos,Eénstijlige Meidoorn,Gewone Vlier,Gewoon
Sterremos (Minium hornum), Fijnladdermos (Eurhynchium
praelongum).
3.Alnion glutinosae en elementen uit Prunetalia spinosae w.o.
Sambuco-Berberidion.
4. 11.10 Br-Bl:5 en 6.1 Br-Bl:2a.
5.bos ten zuid-westen van het 2e Dennenbos en aan de oostzijde
vanhet Noordelijk Boogduin.

Eßseiw 1.lage, zeer vochtige, sekundaire vallei, temidden van een bosrijkeomgeving. Devegetatie bestaat inhoofdzaak uit Riet (±
1 m hoog), met daartussendoor veel hoge Kruipwilg (1 - 2 m
hoog). Verder is er regelmatig opslag van Zwarte Els,Grauwe
Wilg en Zachte Berk aanwezig. De bodem is donker, humeus tot
venig.
2.Riet, Kruipwilg, Waternavel, Wateraardbei, Moeraswalstro
(Galium palustre), Vogelwikke (Vicia cracca), Zilverschoon,
Eénstijlige Meidoorn,Braam,GrauweWilg, Zachte Berk, Zwarte
Els,Groot Laddermos (Pseudoscleropodium purum).
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3.Phragmition en eenopen Salicion cinereae-vorm.
4. 6.1 Br-Bl:5.
5.vallei ten zuidenvan het 2eDennenbos.

E4Qim3td 1.laag gelegen terrein, waar het water op de laagste delen
boven het maaiveld staat. Het is een ontzilt gebied van de
vroegere Westerkwelder, de vegetatie laat plaatselijk nog
zien dat dit gebied vroeger zout is geweest. In het terrein
grazen paarden, hierdoor isde vegetatie enigszins vertrapt.
Voor het overigedeel isdevegetatie gesloten.
2. Zwarte Zegge,Zilverschoon,Waternavel,Kruipwilg,Wolfspoot,
Pitrus (Juncus effusus), Egelboterbloem, Watermunt, Zomprus,
KaleJonker,EenstijligeMeidoorn,GewoneVlier,Kattestaart,
Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris),Harig
Wilgeroosje (Epilobium hirsutum), Brunei, Gestreepte Witbol,
Veldzuring,Tormentil,Zeegroene Zegge,Late Zegge,
Duizendguldenkruid.
3.Caricion curto-nigrae en Lolio-Potentillion anserinae.
4. 6.3 Br-Bl:5 en 6.2 Br-Bl:2m.
5.meest westelijke deel van deoudeWesterkwelder.

E

4li.+e3w 1.vochtig terrein met weinig reliëf.Op de laagste delen staat
het water enkele decimeters boven het maaiveld. De bodem is
kalkarm (0.6% CaCC^; Leertouwer 1967), huraeus en op sommige
plaatsen venig.Over grote delen zijnRiet,Hennegras en
Kruipwilg aspektbepalend. Opde lageredelen vinden we
Oeverkruid, hetgeen wijst op een vrijwel permanent natte
situatie.Langs de rand van dit gebied vinden we veel Berken
enplaatselijk Duindoorn (invloed van het stuifkomplex?).
2.Riet,Hennegras, Zwarte Zegge,Kruipwilg,Waternavel,
Duinriet, Dauwbraam, Oeverkruid, Egelboterbloem, Tormentil,
Spaanse Ruiter,Watermunt,Wateraardbei, Zilverschoon,
Veldrus, Moeraswalstro, Gewone Waterbies, Late Zegge, Ruwe
Bies, Kattestaart, Zomprus, Veenpluis, Duindoorn, Berk,
GrauweWilg,KleineWaterweegbree (Echinodorus ranunculoïdes)
Moeraskartelblad,VleeskleurigeOrchis,Dopheide.
3.Phragmiticn, elementen uit Caricetalia nigrae en SamoloLittorelletum (plaatselijk opde lage delen).
4. 6.1 Br-Bl:4,6.2 Br-Bl:2a en 6.5 Br-Bl:2a.
5.centrale,nattedeel van het Kapenglop.

E42d

1. vlak laag terrein met een humeuze, kalkarme bodem (±0.1%
CaCOß; Leertouwer 1967).
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Het terrein wordt, indien mogelijk, jaarlijks gemaaid. De
vegetatie isgesloten.Duinriet en Kruipwilg zijn aspektbepalend, daarnaast komen ook indikatoren van een zuur milieu
voor.Aan de rand vinden we een Berkenzoom.
2.Spaanse Ruiter, Waternavel, Kruipwilg, Duinriet, Blauwe
Zegge, Zeegroene Zegge, Hennegras, Knopbies, Parnassia,
Tormentil, Zwarte Zegge, Veldrus, Zilverschoon, Egelboterbloem,Watermunt,Vogelwikke,Dopheide,Biezeknoppen,
Moraswespenorchis,Veenpluis.
3.elementen uit Caricion davalianaew.o Parnassio-Juncetum
atricapilli enJunco baltici-Schoenetum nigricantis en
elementen uitCircio-Molinietum.
4.6.1 Br-Bl:5
E4d

1.laag, vrijvochtig, egaal terrrein.Het terreinwordt, indien
mogelijk, jaarlijks gemaaid. De vegetatie is gesloten, kortgrazig, en vaak kruidenrijk.Het bevat onder andere indikatoren van een zuur milieu zoals:Borstelgras, Zwarte Zegge,
Spaanse Ruiter,Biezeknoppen en Egelboterbloem.
2. Zwarte Zegge, Tormentil, Borstelgras, Reukgras, Kruipwilg,
Waternavel,Biezeknoppen,Spaanse Ruiter,Riet,
Zilverschooon,Egelboterbloem, Brunei,Blauwe Zegge,
Kruipganzerik, Gewone Waterbies, Late Zegge, Drienervige
Zegge,Biggekruid, Watermunt, Zilverschoon, Gestreepte
Witbol,Gewoon Haarmos (Polytrichum commune).
3.Circio-Molinetum, Violon caninae en elementen uit Caricetum
trinervi-nigrae.
4.6.5Br-Bl:3 en 6.6 Br-Bl:4
5.meest noordelijke deel van devoormaligeWesterkwelder,
volleybalveld ten westen vandeBerkenpias,strook ten
noorden van deYsbaan en zuidelijk deel van het Kapenglop.

E4em4

1. laag gelegen, primaire vallei,met enkele droge zandige
kopjes.Het grootste gedeelte iserg nat,voor eengroot deel
van het jaar staat het onder water.Tijdens droge perioden
wordt er gemaaid. Bij hoge stormvloed bereikt de zeedit
terrein nog. De vegetatie bestaat voornamelijk uit Riet (tot
lm.hoog) waartussen Zwarte Zegge,Lage Kruipwilg, en kruiden
groeien.
2. Riet, Fioringras,Kruipwilg, Duinrus, Egelboterbloem,
Zilverschoon, Zeebies,Hennegras,Parnassia, Biezeknoppen,
Spaanse Ruiter,Kruipganzerik,Waternavel,Tormentil,
Waternavel,Kale Jonker,Watermunt.
3.elementen uit Parnassio-Juncetum atricappilli en CirsioMolinietum.
4.6.5Br-Bl:4 en 12.2Br-Bl:3
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5. terrein inhet gebied tussen Kooi- en Kobbeduinen bijde
Pr.Bernhardweg.
E4gw

1.terreinmet onregelmatig reliëf.Devegetatie heeft een langgrazig uiterlijk. Pijpestrootje ishier aspektbepalend.
Regelmatig opslag vanBerken.
2. Pijpestrootje,Duinriet,Waternavel,Tormentil,Kruipwilg,
Biezeknoppen,Zachte Berk.
3.Junco (subuliflori)-Molinion.
4. 7.2 Br-Bl:3 en6.5 Br-Bl:4

E45

1.een vlak en laag terrein, omsloten door een Berkenbos. De
vegetatie is kortgrazig,gesloten,met verspreid Riet en
opslag vanBerk,Els,enKruipwilg.Het terrein wordt
gemaaid.
2. Kruipwilg, Zwarte Zegge, Veenpluis, Borstelgras, Gewoon
Haarmos, Biezeknoppen, Waternavel,Moeraskartelblad, Brunei,
Watermunt,KaleJonker,Echte Koekoeksbloem, Dopheide,Zachte
Berk, Zwart Els,Blauwe Zegge,Zeegroene Zegge,Riet,
Tormentil,Veenmos (Sphagnum spec.).
3. eenBorstelgrasrijke vorm vanCaricion curto-nigrae.
4. 6.6 Br-Bl:5
5. terrein inhet bos tenwesten vanhet Griënglop.

Hcki

1.gedeelte van een paraboolduin waarop een laag enopen
Duindoornstruweel te vinden is met verspreide Hei™ en een
ijleondergroei. Zeer regelmatig komen ronde plekken
Kruipwilg voor.Debodem ismatig kalkrijk (0.7%CaCo3,
Leertouwer 1967).
2. Duindoorn,Helm,Buntgras,Kruipwilg, Zeemelkdistel,
Boskruiskruid,Glad Walstro,Zanddoddegras,Kleverige
Reigersbek,Schapezuring,Eikvaren,GewoneHoornbloem, Gewone
Vlier,Duinklauwtjesmos,Elandgeweimos,Duinsterretje.
3.Violo-Corrynephoretum, Tortulo-Phleetum arenarii en een ijl
Oecossysteemtype 13 (Doing, 1974).
4. 8.5 Br-Bl:2 en 7.5 Br-Bl:5
5.meest ooostelijke deelvan hetNoordelijk boogduin.

Heit

1.terrein met weinig en onregelmatig reliëf. Vrij dicht en
hoog Duindoornstruweel, waartussen veel Riet voorkomt.Op de
laagste delen zijn waarschijnlijk brakke invloeden aanwezig.
Het regelmatig voorkomen vanAkkerdistel,Grote Brandnetel en
Bitterzoet wijst op een tijdelijke verrijking (met stikstof).
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2.Duindoorn, Riet, Duinriet, Kruipwilg, Akkerdistel, Knikkend
Wilgeroosje, Bitterzoet, Rood Zwenkgras, Grote Brandnetel,
Gewone Vlier,Dauwbraam, Ruwe Berk,Hondsroos.
4. 7.3 Br-Bl:2b en 7.5 Br-Bl:5
5.tussen Kooi-en Kobbeduinen.
Hfm5t

1.voormalige zeereep ten zuiden van de strandvlakte. Aan de
noordzijde met hogeonregelmatige duinenmet steile noordhellingen, en aan de zuidzijde lagere,meer glooiende duintjes.
De duinenrij is regelmatig onderbroken door doorbraakgaten.
De vegetatie is ruig en vaak moeilijk doordringbaar.Devoornaamste soorten zijn Duindoorn (1 tot 1,5m. hoog) en
Strandkweek. De Duindoorn is niet overal vitaal. Plaatselijk
isveel Knikkend Wilgeroosje aanwezig.
2.Duindoorn,Strandkweek,Duinriet, Knikkend Wilgeroosje,
Zeemelkdistel, Helm, Akkerdistel, Gewone Vlier, Krulzuring,
Bitterzoet, Jacobskruiskruid, Gewone Rolklaver, Riet,
Zilverschoon, Klauwtjesmos (Hypnum jutlandicum).
3.Oecosysteemtype 13 (Doing, 1974), Atriplici-Agropyretum
pungentis enplaatselijk Epilobion angustifolii.
4. 8.7 Br-Bl:5 en 8.11 Br-Bl:2b
5.duinenrij (vroegere zeereep) ten zuiden van de strandvlakte.

Hrc

1.dicht Duindoornstruweel aan de lijzijde van een voormalige
zeereep. Ten westen van de Westerpias is de Duindoorn hoog
(1.5-2m.), terwijl ten oosten van de Grilk de Duindoorn vrij
laag blijft (0.5-1.5m.). Dauwbraam en Helm komen regelmatig
voor en de kruid- en moslaag is goed ontwikkeld. Regelmatig
komen plekken voor met een ijle begroeiing van het C-landschap.
2.Duindoorn, Dauwbraam, Helm, Glad Walstro, Gewone Vlier,
Duinklauwtjesmos,
Zandzegge,
Boskruiskruid,
Gewone
Brandnetel, Jacobskruiskruid, Rood Zwenkgras, Duinriet,
Bitterzoet, Muurpeper, Buntgras,Duinviooltje, Zanddoddegras,
Schapezuring, Hondsviooltje, Cladonia div. s p e c , Zandhaarmos.
3.Oecosysteemtype 13 (Doing, 1974), Violo-Corynephoretum en
Tortulo-Phleetum arenarii.
4. 8.6 Br-Bl:4,8.10 Br-Bl:2a en 8.4 Br-Bl:2a
5.ten westen van deWesterpias en tenoosten vande Grilk.
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Hrft

1.nog vrij jonge (19e eeuw) NW-ZO georiënteerde duinenreeksen
met aan de oostzijde vrij steile hellingen. Het zand heeft
eenvrijhoog kalkgehalte (0.5-1%CaC03,Leertouwer 1967).Er
is een dicht, hoog Duindoornstruweel met vooral op de meest
oostelijke duinenrijopvallend veel Knikkend Wilgenroosje.De
vegetatie is ruig door aanwezigheid van veel Duinriet, veel
Akkerdistel, Grote Brandnetel, Zeemelkdistel, enz. Vroeger
hebben hier ook koeiengegraasd (tot eind jaren '50).
2.Duindoorn, Duinriet, Dauwbraam, Gewone Vlier, Knikkend
Wilgeroosje, Glad Walstro, Braam, Grote Brandnetel,
Mannetjesvaren, Hondsroos, Eikvaren, Helm, Bitterzoet,
Akkerdistel, Vlasbekje (Linaria Vulgaris), Krulzuring,
Zeemelkdistel.
3.hoofdzakelijk Hippophao-Sambucetum,met plaatselijk Epilobion
angustifolii.
4.8..6Br-Bl:5 en 8.11 Br-Bl:3b
5.Kobbeduinen.

Hm5et+43d1. lage duintjes op hoogste delen van kwelder, met een vrij
dicht Duindoornstruweel, veel Strandkeweek en regelmatig
Zeemelkdistel en Akkerdistel. Duindoorn is in de meeste
gevallen niet erg vitaal. De lage,meer vlakke delen worden
regelmatig gemaaid (jaarlijks) en hebben een dichtgrazige
vegetatie van voornamelijk Zilte Rus, Fioringras en Rood
Zwenkgras. Deze delen komen bij stormvloed onder water te
staan.
2.Duindoorn, Strandkweek, Zilte Rus, Fioringras, Rood
Zwenkgras, Zeemelkdistel, Akkerdistel, Riet, Zilverschoon,
Gewone Rolklaver,Duinriet,Gewone Vlier,Bitterzoet,
Haagwinde (Calystegia Sepium),Krulzuring,Geelhartje,Witte
Klaver,Zeebies.
3.Oecosysteemtype 13 (Doing 1974),Angelion litoralis,
Agrostio-Trifolietum en Armerion maritimae op de lagere
delen.
4. 8.7 Br-Bl:4 en 5.8 Br-Bl:3
5.hoogste kwelderdelen tussen 3 e en 4 e slenk.

Kach

1.vrij hoog duinkomplex met een aantal diepe stuifkuilen. Een
korte, ijlevegetatie van:annuellen,mossen,verspreide Helm
enverspreide lage üuindoornstruiken.Het kalkgehalte van het
zand isredelijk hoog (0.7%CaCÛ3,Leertouwer 1967).
2.Helm, Buntgras, Zanddoddegras, Duinviooltje, Zandzegge,
Muurpeper, Jacobskruiskruid, Zeemelkdistel, Gewone Veldbies,
Akkerdistel, Rood Zwenkgras, Kruipwilg, Cladonia div. s p e c ,
Duinsterrretje,Duinklauwtjesmos,Elandgeweimos.
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3.Galio-Koelerion w.o.Violo-Corynephoretum enTortuloPhleetum,met regelmatig Helm en Duindoorn.
4. 8.4 Br-Bl:5
5.gedeelte van het noordelijk boogduin, tenwesten van de
Pr.Bernhardweg.

Kcd

1.vrij lage afgeronde duinen met een vrijwel gesloten soortenrijke groene mat van mossen en lage kruiden. Helm komt verspreid voor in de vegetatie. Af en toe komt er Duindoorn
voor,deze is niet vitaal.
2.Helm, Zandzegge, Duinklauwtjesmos, Glad Walstro, Gewone
Veldbies, Duinviooltje, Echt Walsto, Gewone Rolklaver,
Hondsroos,
Schapezuring,
Mannetjesereprijs,
Duinriet,
Gestreepte Witbol, Kruipwilg, Vroege Haver, Buntgras,
Duindoorn, Gewoon Gaffeitandmos, Elandgeweimos, Zandhaarmos,
Cladonia div. spec.
3.Galio-Koelerion enSpergulo-Corynephorion (Dicrano-Cladinion:
Doing 1963).
4. 8.4 Br-Bl:5
5.lageduinen ten noorden van het 2 e Dennenbos.

Kdsz

1. kunstmatige duinrug (zanddijk, lokaal met Maasklei bekleed)
met een voor het grootste deel aaneengesloten kortgrazige
vegetatie van voornamelijk annuellen en mossen. Ook komen
plekken voor met een meer open karakter. De vegetatie wordt
jaarlijks gemaaid. Als gevolg van de aangevoerde Maasklei
komen er soorten voor die hier niet thuishoren zoals: Wilde
Kruisdistel (Eryngium carapestre) en Heksenmelk (Euphorbia
esula subsp.esula).
2. Rood Zwenkgras,Hopklaver (Medicago lupulina).Duinklauwtjesmos, Haakmos (Rhytidiadelphus squarosus), Smalle Weegbree,
Veldbeemdgras (Poa pratensis),Kleine Leeuwetand, Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), Madeliefje (Bellis perennis),
Muurpeper, Hertshoornweegbree, Hazepootje, Gewone Rolklaver,
Kattedoorn (Ononis spinosae) Gewone Hoornbloem, Knikkende
Distel (Carduus nutans), Wilde Kruisdistel, Speerdistel
(Cirsium vulgare), Heksenmelk.
3.Galio-Koelerion met elementen uit Arrhenatherion.
4. 10Br-Bl:5
5.door de mens opgeworpen zandrug ten zuid-oosten van de
Westerpias.
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Khc

1.voormalige zeereepmet een enigzins onregelmatig reliëf.Zeer
lage en verspreide Duindoornstruiken met regelmatig Helm
ertussendoor en over grote oppervlakten een dichte mat van
mossen en lage kruiden. Op de hogere delen zijn echter licht
stuivende plekken aanwezig.
2. Duindoorn, Helm, Muurpeper, Duinklauwtjesmos, Zandzegge,
Akkerdistel, Zanddoddegras, Kleverige Reigersbek, Duinviooltje,Zandhoornbloera,Buntgras,RuwVergeet-mij-nietje,Gewone
Rolklaver, Rood Zwenkgras, Kleine Leeuwetand, Glad Walstro,
Dauwbraara,Boskruiskruid, Elandgeweimos.
3.Galio-Koelerionmet regelmatig Helm enverspreide Duindoorn.
4. 8.5 Br-Bl:5
5.duinenrij net achter de zeereep tussen paal 4en 6.

M00

1.bij eb niet droogvallend, open zout water.
2.3.4.5.Waddenzee endegrote slenken die bij eb niet droogvallen.

M01

1.vrijwel vlak zandig deel van de lage kwelder of het hogere
wad, dat bij vrijwel iedere vloed overstroomd wordt. Devegetatie bestaat uit zeer ijle begroeiing van Zeekraal.
2. Zeekraaal.
3.Salicornietum strictae (ijle vorm).
4. 21.Br-Bl:5
5. Westerkwelder.

M01t

1.vlakke, laagste delen van de kwelder óf delen van het hoge
wad. Worden vrijwel iedere vloed door zeewater overstroomd.
De vegetatie bestaat uit ijlebegroeiing van Zeekraal.
2. Slijkgras, Schorrekruid.
3.Spartinetum anglicae (ijle vorm) en Suaedetum maritimae (ijle
vorm).
4. 2.1 Br-Bl:5
5.smalle strook onderaan dedijk en ten oosten van de 5 slenk.
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MI10t

1.lagevlakke delen van de kwelder.Worden vrijwel iedere vloed
overstroomt. In de vegetatie zijn Zeekraal en Slijkgras
aspektbepalend.Slijkgras komt vaak voor in grote ronde pollen. Ook komen regelmatig kale onbegroeide plekken en geulen
voor.
2. Zeekraal,Slijkgras,Schorrekruid, Gewoon Kweldergras.
3.Salicetum strictae enSpartinetum anglicae.
4. 2.2 Br-Bl:2a en 2.3 Br-Bl:5
5.tussen de 3e e n 5 e slenk en een gedeelte van de Westerkwelder.

M11

1.vlakke lage kwelder. Loopt bij iedere vloed enige tijd onder
water.De bodem is vrij zandig. De vegetatie bestaat uit een
homogene Zeekraalbegroeiing.
2. Zeekraal.
3.Salicornietum strictae.
4. 2.3 Br-Bl:5
5. tussen 5 e en6 e slenk.

M112t

1.vlakke lage kwelder,door vrijwel iedere vloed overstroomd.
Een dichte Zeekraal-vegetatie en regelmatig schorrekruid,
Slijkgras,Gewoon kweldergras,Lamsoor.
2. Zeekraal,Slijkgras,Schorrekruid,Gewoon Kweldergras,
Lamsoor.
3.Salicornietum strictae,Spartinetum anglicae en inmindere
mate Puccinellietum maritimae.
4. 2.3 Br-Bl:5 en 3.1 Br-Bl:2a
5.tussen 3®en 7«slenk.

M12t

1.vlakke lage delen van de kwelder, door vrijwel iedere vloed
overstroomd. De vegetatie bestaat voornamelijk uit Zeekraal
en zeer regelmatig Schorrekruid, Lamsoor, Gewoon Kweldergras
enSlijkgras.
2. Zeekraal, Lamsoor, Schorrekruis, Gewoon Kweldergras, Slijkgras.
3.Salicornietum strictae en een zwak ontwikkeld Puccinellietum
maritimae.
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4. 3.1Br-Bl:5
5. tussen de 3een 6eslenk.

M123t

1. vlak deel van de lage kwelder met regelmatig lage, zandige
"bulten".De lagedelen staan bijna iedere vloed onder water,
de hogere delen alleen bij springvloed. Op de lagere delen
bevindt zich een vegetatie van voornamelijk Zeekraal,
Schorrekruid en Lamsoor, terwijl de lage duintjes een dichte
vegetatie van rood Zwenkgras en Zeealsem dragen.Op de overgang tussen duintjes en vlakke delen vinden we Schorrezoutgras.
2. Zeekraal, Schorrekruid, Rood Zwenkgras, Lamsoor, Gewoon
Kweldergras,Slijkgras,Schorrezoutgras,Zeealsem,Zeeweegbree.
3.Salicornietum strictae en Suaedetum maritimae opde lage
delen en op de duintjes Armerion maritimae w.o. Artemisietum
maritimae.
4. 3.1 Br-Bl:4 en 3.5 Br-Bl:3
5. tenoosten vande 6 eslenk en aan weerszijden van de 7 e
slenk.

M21t

1. vlakke delen op de middelhoge kwelder, komen alleen rond
springvloed onder water te staan. De bodem bestaat uit een
dunne kleilaag op een zandige ondergrond. De vegetatie is
vrij gesloten en bestaat voornamelijk uit Schorrekruid,
Lamsoor en Gewoon Kweldergras,met hier endaar een
Zoutmelde-"pol".
2.Schorrekruid,Lamsoor, Zeeaster,Gewoon Kweldergras,
Zeealsem, Zoutmelde,Zeekraal,Gerande Schijnspurrie.
3.Suaedetum maritimae en Puccinellion maritimae.
4. 3.1 Br-B1:5 en 4.1 Br-B1:2a
5. tussen de 3 e en 5 e slenk.

M213

1.middelhoge kwelder met iets reliëf inde vorm van lage
zandige "bultjes".Het kalkgehalte is 3,5%CaC0 3 (Leertouwer,
1967). Devegetatie opde lage vlakke delen bestaat uit:veel
delen vinden we een dichte vegetatie van Rood Zwenkgras en
Zeealsem.
2.Lamsoor, Schorrekruid, Zoutmelde, Zeekraal, Rood Zwenkgras,
Zeeweegbree, Zeealsem Zeeaster, Melkkruid, Gewoon Kweldergras, Schorrezoutgras.

67

3.Puccinellionmaritimaew.o.Puccinellietum maritimaeafgewisseld met Armerionmaritimae.
4. 3.1 Br-Bl:4 en 5.1 Br-B1:3
5. ten noord-westen vande 4 e slenk.

M221t

1.vrij vlak deel van de middelhoge kwelder, grenzend aan een
zijarm van een grote slenk.Wordt alleen bij springvloed
overstroomd. De vegetatie bestaat uit "velden" van Schorrekruid afgewisseld met grote ronde plekken Zoutmelde.
2.Schorrekruid, Zoutmelde,Lamsoor,Gewoon Kweldergras,
Zeekraal.
3. Puccinellion maritimae w.o. Halimionetum portulacoidis en
Suaedetummaritimae.
4. 4.1 Br-Bl:4met veel schorrekruid.
5. tenwesten en tenoosten van de 4 e slenk.

M223t

1.middelhoge kwelder, aan weerszijde van een grote slenk, met
onregelmatig reliëf. Het gebied wordt bij stormvloed overstroomd.Devegetatie isgesloten en bestaat voornamelijk uit
Zoutmelde,met regelmatig Rood Zwenkgras. Aan de rand van de
3 e slenk komtbovendien veel Spiesmelde voor.
2. Zoutmelde,Rood Zwenkgras,Zeealsum,Spiesmelde,Strandkweek,
Schorrekruid,Lamsoor,Gewoon Kweldergras.
3.Halimionetum portulacoidis en Artemisietummaritimae.
4. 4.1 Br-Bl:5 en 5.1 Br-Bl:2b
5.oeverwallen aan weerszijden van de 3 e slenk.

M321t

1.komvormige laagte in de hogere kwelderdelen met iets reliëf.
Wordt bij hoge stormvloed bereikt door de zee.Op de laagste
delen is een vegetatie van Schorrekruid, Gewoon Kweldergras,
Lamsoor, Zeekraal e.d. te vinden, terwijl op de hogere delen
eendichte vegetatie van Rood Zwenkgras,Zeeweegbree en
Zeealsum aanwezig is.
2.Gewoon Kweldergras, Schorrekruid, Rood Zwenkgras, Lamsoor,
Zeekraal,Zeeaster,Zilte Rus,Zeealsum, Zeeweegbree,
Zoutmelde,Schorrezoutgras.
3.Armerionmaritimae,Puccinellion maritimae,Suaedetum
maritimae,Artemisietum maritmae en Puccinellietum maritimae.
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4. 3.1 Br-Bl:4 en 5.1 Br-Bl:3
5.verspreid over de Oosterkwelder.

M3td

1.vlak terrein temidden van reliëfrijk hoge kwelderdelen.Wordt
waarschijnlijk alleen bij stormvloed door zout water overstroomd (voornamelijk inhetwinter halfjaar). Hierdoor heeft
zich ter plaatse eengoed ontwikkelde vloedmerkvegetatie kunnen vestigen. De bodem is slibrijk. De vegetatie is gesloten
en bestaat voornamelijk uit Zilte Rus met zeer regelmatig
Spiesmelde.Tijdens niet te natte zomerswordt hier gemaaid.
2. Zilte Rus, Spiesmelde, Lamsoor, Rood Zwenkgras, Zeealsem,
Engels Gras, Zeeaster.
3.Juncetum gerardii met een goed ontwikkelde vloedmerk-vegetatie (Atriplici-Agropyretum pungentis).
4. 5.3 Br-Bl:5met veel Spiesmelde.
5.tenwesten vande 4eslenk.

M332t

1. lage oeverwal met dichte vegetatie van Rood Zwenkgras en Zeealsem. Er tussendoor komen regelmatig Zoutmelde en andere
M2-soorten voor.
2. Rood Zwenkgras, Zeealsem, Zoutmelde, Spiesmelde, Lamsoor,
Strandkweek, Zeeaster,Zeeweegbree,ZilteRus.
3.Artemiesietum maritimae,een zwak ontwikkeld AtripliciAgropyretum pungentus en elementen uit Puccinellion
maritimae.
4. 5.1 Br-Bl:5
5.tussen de 2een 4e slenk.

M335t

1.een oeverwallen-komplex met een onregelmatig reliëf. De lage
zandige duintjes worden waarschijnlijk alleen nog bij stormvloed door het zoute water overspoeld. De vegetatie isgesloten, ruig enbestaat voornamelijk uitdichte strandkweek"velden"met Rood Zwenkgras.
2.Stranókweek, Rood Zwenkgras, Zeealsem, Spiesmelde, Krulzuring, Rode Klaver (Trifolium pratense),Vogelmuur, Zeemelkdistel,Zilverschoon,Grasmuur,Reukloze Kamille.
3.Atriplici-Agropyretum pungentis enArmerion maritimae.
4. 5.10Br-Bl:5
5.tussen de 3een 4eslenk.
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M34d

1.vlak terrein met regelmatig lage heuveltjes, vaak aan voet
van duinkomplexen. De vegetatie is kortgrazig, gesloten en
wordt in niet te natte zomers gemaaid. Rood Zwenkgras is
aspektbepalend in de vegetatie, daarnaast komt regelmatig
voor Fioringras, Witte Klaver, Rode Ogentroost, Engels Gras,
Zeeweegbree.Op de zandige heuveltjes vinden we vooral Witte
Klaver en Rode Ogentroost.
2.Rood Zwenkgras, Fioringras, Witte Klaver, Engels Gras,
Zeeweegbree, Zilte Rus, Rode Ogentroost, Duizendguldenkruid
(Centaurium spec.)Aardbeiklaver,Melkkruid, Kwelderzegge.
3.Armerionmaritamaew.o.Juncetum gerardii subass,
leontedontetosum autumnalis enJunco-Caricetum extensae ende
gemeenschap vanAgrostis stolonifera subvar.salina en
Trifolium fragiferum.
4. 5.7 Br-Bl:5
5. ten oosten van de 5e slenk; vooral aan devoet van cirkulaire
duinkomplex enopde kwelder.

M40en

!•onbegroeide delen van dehogere strandvlakte,die voor
langere tijd (vooral 'swinters) onder brak water staan, en
waarvan de aangrenzende landschappen voornamelijk tot het
M4-landschap behoren.
2. 3.4.5.tenoosten vande 5eslenk; vooral aan devoet van cirkulaire
duinkomplexen opde kwelder.

M43e+hei 1.vlak gedeelte van de strandvlakte met regelmatig lage
duintjes (tot 1m. hoog). Het gebied kan alleen nog inde
wintermaanden, tijdens stormvloed door het water uit de
Noordzee bereikt worden.Devegetatie op de lagevlakke delen
bestaat voor het grootste deel uit Zilte Rus, Fioringras en
Zilverschoon. Plaatselijk kunnen Zeebies en Riet abundant
voorkomen,wat samen met het voorkomen van Duinrus en
Parnassiaduidt opop enige verzoeting.Op de zandige
duintjes komen Duinriet enDuindoornen aspektbepalend voor.
2. Zilte Rus, Fioringras, Zilverschoon, Duinrus, Parnassia,
GewoneWaterbies, Zeebies,Zeerus,Riet,Duindoorn, Duinriet,
Kruipwilg, Zeemelkdistel.
3.Parnassio-Juncetum atricapilli,Halo-Scirpetum maritimi,
Lolio Potentillion anserinae en fragmentair Junco-Caricetum
enxtensae subass;Glysmetosum rufi.
4. 12.1 Br-Bl:5 en 8.7 Br-Bl:2a
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5.deStrandvlakte.
M4ajt

1.met zand overspoelde vlakke terreinen op de hoge kwelderdelen. Fioringras,Melkkruid en Biestarwegras zijn aspektbepalendindevegetatie. (zieblz.79 '•
2.Fioringras,Melkkruid, Rood Zwenkgras, Biestarwegras, Helm,
Zeeweegbree,Gerande Schijnspurrie,Zeemelkdistel,Zeekraal,
Schorrekruid.
3.ArmerionmaritimaeenAmmophillionborealis.
4.8.17(?).
5.opdehogeredelenvandekwelder,tenoostenvande4e
slenk.Ditlandschapstypegrenstaltijdaaneengroteslenk.

M4e

1.vlakterreinopdeOosterkwelder,aandevoetvande
Kooiduinen. De vegetatie bestaat uit eendicht Rietveldmet
daartusseneenaantalM4-soorten.
2.Riet,Fioringras,Zilverschoon,Zeebies,Zeeaster.
3.Lolio-PotentillionanserinaeenHalo-Scirpeteum.
4.12.1Br-Bl:5
5.aandevoetvandemeestoostelijkeuitlopervande
Kooiduinenenaandezuidzijdevandestuifdijk.

M532et

1.smalle strook langs de dijk waar verschillende kwelderzônes
alshetware inelkaar geschoven zijn.Devegetatie isvrij
ruig,StrandkweekenRietzijnhierinaspektbepalend.
Daarnaast komenplantensoortenvandemiddelhogekwelder
voor.
2.Riet,Strandkweek,RoodZwenkgras,Zeeaster,Engels
Lepelblad, Gewoon Kweldergras, Zeealsem, Slijkgras,
Zeeweegbree,Zilverschoon,Zoutmelde,WitteKlaver.
3.Angelicionlitoralis (zwak)enArmerionmaritimae.
4.5.10Br-B-:4,3.1Br-B-:2ben12.1Br-Bl:3
5.onderaandeBancksdijk,bijdehaven.

M5ht+34td1.onregelmatigezandigeduintjes (totlm.hoog)wisselenafmet
lage vlakke delen. De wat hogere zandige delen hebben een
dichte vegetatie van veel Strandkweek, regelmatig Duindoorn
en vrij veel Melkdistel. Duindoorn blijft vrij laag en is
nietvitaalofzelfsdood.
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De lagere,vlakke delen worden gemaaid, de vegetatie is hier
gesloten kortgrazig enbestaat uit m3-enm4-soorten.
2.Strandkweek, Duindoorn, Zilte Rus, Rood Zwenkgras, Fioringras, Zeemelkdistel, Rode Klaver, Krulzuring, Bitterzoet,
Gewone Rolklaver,Grasmuur,EngelsGras,Zeeweegbree, Zeerus,
Zilverschoon,RodeOgentroost, Melkkruid.
3.Atriplici-Agropyretum pungentus, Armerion maritimae, de
gemeenschap van Agrostis stolonifera subvar. salina en
Trifolium fragiferum en tenslotte Oecosysteemtype 13 (Doing,
1974).
4.8.7 Br-Bl:4 en 5.5 Br-BL:2b
5. tussen de 3een 4eslenk.

Rbit

1.struweel temidden van een kopjesduinen landschap.Debodem is
vrij vochtig ter plaatse.Onregelmatig reliëf, ligt lager dan
hetomringende landschap.
2.Kruipwilg,Dauwbraam, Duinriet,Grote brandnetel,Eénstijlige
Meidoorn,Duindoorn,Hondsroos,Akkerdistel,Veldzuring.
3.Sambuco-Berberidion.
4. 8.9 Br-Bl:5 met véél Kruipwilg.
5. indeWesterduinen, ten zuiden vandemeest zuidelijke
duinenreeks.

Rciaa0

1.duinkomplex met onregelmatig reliëf eneen aantal diepe windkuilen alsgevolg van van sekundaire verstuiving. Opeen aantal plaatsen heeft verstuiving plaatsgevonden tot aan het
freatische vlak en zijn sekundaire valleitjes onstaan, deze
plaatsen zijn aangeduid met een "losse e" in de kaarteenheid. De verschillende ontwikkelingsstadia zijn ook hier aangegeven met een cijfer achter de e. Kruipwilg en Dauwbraam
zijn aspektbepalend in het vegetatiebeeld, terwijl een
belangrijk deel van het gebied kaal of slechts ijl begroeid
is.
2.Dauwbraam, Kruipwilg, Buntgras, Rood Zwenkgras, Helm,
Zandhoornbloem, Glad Walstro, Gewone Rolklaver, Kleine
Leeuwetand, Zanddoddegras, Muurpeper, Duinriet, Hondsroos,
Gewone Veldbies, Kleine Ruit (Thalictrum minus),Duinviooltje,GestreepteWitbol, Zeemelkdistel,Duinklauwtjesmos.
3.Galio-Koerionw.o.Violo-Corynphoretum enTortulo-Phleetum en
Salicion arenarae.
4. 7.4 Br-Bl:4,8.4 Br-Bl:3 en 8.16 Br-Bl:1
5.duinkomplex ten noorden van het Kapenglop.
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Rckh

1.steck geaccidenteerd, vrij jong en relatief kalkrijk (1.0%
CaC03f Leertouwer, 1967) duinkomplex met paraboolvormen.
Voormalige zeereep. De vegetatie is erg ijl en laag en
bestaat uit: Helm, Dauwbraam, mossen, korstmossen en lage
kruiden. Vooral aan de binnenduinenrand komt regelmatig lage
Duindoorn voor.
2.Helm, Buntgras, Dauwbraam, Muurpeper, Zanddoddegras,
Kleverige
Reigersbek,
Duinviooltje, Rood
Zwenkgras,
Zandzegge,Kleine Leeuwetand,GladWalstro,Duindoorn, Gewone
Vlier,Duinklauwtjesmos,Cladonia div.spec.,Duinsterretje.
3.een Dauwbraam-rijk en Helm-rijk Galio-Koerion w.o. TortuloPhleetum.
4. 8.3 Br-Bl:£ en 8.4 Br-Bl:$
5.Westerduinen; oude zeereep tussen paal 2 en 3 en tussen paal
3 en4.

Rht

1.onregelmatig, vrij laag (1.5-2m. hoog) reliëf, landinwaarts
van een voormalige zeereep. Het kalkgehalte van de bodem is
vrij hoog: 1.4%CaC03 (Leertouwer, 1967). Een gesloten vegetatie van Dauwbraam, Duinriet en Duindoorn. Duindoorn vormt
hier een open struweel en isongeveer 1.5m. hoog.
2.Dauwbraam, Duindoorn, Duinriet, Glad Walstro, Helm, Akkerdistel,Vlasbekje, Zandzegge,Jacobskruiskruid, Schapezuring,
Knikkend Wilgeroosje, Boskruiskruid, GewoneVlier,Hondsroos,
Zeemelkdistel,Haakmos,Duinklauwtjesmos.
3.open Oecosysteemtype 13 (Doing, 1974).
4. 8.6 Br-Bl:5
5. smalle strook ten westen van Kobbeduinen, ter hoogte van
Strandvlakte.

Rihc

1.duinen met onregelmatig reliëf,dikwijls aan een lijzijde van
een vroegere zeereep. Soms zeer steile hellingen aanwezig in
het landschap. Vrij dichte mat van regelmatig Dauwbraam met
daartussendoor véél Kruipwilg (soms opgroeiend tot 1.5m.
hoogte). Regelmatig Duindoorn (vitaal) endaartussendoor veel
Duinriet. Enkele delen van de vegetatie zijn ijler begroeid
met soorten vanhet C-landschap.
2.Kruipwilg, Dauwbraam, Duinriet,Duindoorn,GestreepteWitbol,
Zandzegge, Glad Walstro, Helm, Gewone Veldbies, Schapegras,
Buntgras, Jacobskruiskruid, Duinklauwtjesmos, Cladonia
div.spec.
3.Duindoorn enDauwbraamrijk Galio-Koelerion.
4. 8.6 Br-Bl:4 en 7.4 Br-Bl:3

73-

5.oostzijde van het noordelijk boogduin en de lijzijde van de
voormalige zeereep bijpaal 3en 4.

Rkcd

1.een relatief hoog gelegen licht golvend terrein, landinwaarts
van een voormalige zeereep. De vegetatie is vrij gesloten en
bestaat voornamelijk uit Dauwbraam. Verder komen voor: verspreideHelm, veel lage kruiden, regelmatig weinig vitale tot
dode Duindoorn.Devegetatie is kortgrazig.
2.Dauwbraam, Helm, Duindoorn,Rood Zwenkgras,Gestreepte
Witbol,GladWalstro,Buntgras, Jacobskruiskruid,
Duinviooltje,Gewone Veldbies,Schapezuring,Noorse
Ogentroost, Eikvaren, Schapegras,GewoneVlier, Kleine
Leeuwetand,Gewone Rolklaver,Gewoon Gaffeltandmos,
Duink1auwtjesroos.
3. een Dauwbraamrijk Galio-Koelerion.
4.8.3 Br-Bl:5 en 8.2 Br-Bl:§m
5. ten westen van deWesterplas.

Rrk

1.relatief hoog gelegen, vrij vlakke zone direkt landinwaarts
van een vroegere zeereep.Devegetatie bestaat uit een
groene,vrij dichte mat van voornamelijk Dauwbraam. Verspreid
komt Helm voor en er iseengoed ontwikkelde kruid- en
moslaag.
2.Dauwbraam, Helm,Muurpeper,Duinviooltje,Glad Walstro,
Hondsviooltje, Zandzegge, Zandmuur, Zanddoddegras, Kleverige
Reigersbek, Schapegras, Mannetjesereprijs, Buntgras, Gewoon
Gaffeltandmos, Duinklauwtjesmos,Cladonia div.spec.
3.Galio-Koelerionmet veel Dauwbraam enplaatselijk VioloCorynephoretum.
4. 8.3 Br-Bl:4 en 8.4 Br-Bl:3
5.deel van deWesterduinen, ten noord-westen van de Hertenbosvallei.

Ve

1.nat terrein zonder reliëf.Het water staat het hele jaar
boven het maaiveld. Devegetatie bestaat bijnageheel een
hoog endicht Rietveld (±2m.hoog)met hier en daar een Berk.
2.Riet, Zachte Berk.
3. Phragmition.
4. 6.1 Br-Bl:5
5. ten westen van de reddingsweg.
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Vei

1.lageontzilte delen van de vroegereWesterkwelder.Devegetatievertoont nog enkele sporen van het vroegere ziltemilieu.
Het is een vrijwel gesloten vegetatie van voornamelijk Riet,
verder komen Harig Wilgeroosje enGrauweWilg regelmatig
voor.
2.Riet,Harig Wilgeroosje,GrauweWilg,Wolspoot,Pitrus,
Waternavel, Watermunt, Wateraardbei (Potentilla palustris),
Kattestaart,Dauwbraam, RodeOgentroost.
3.Phragmitionmet elementen uitCaricion curto-nigrae.
4.6.lBr-Bl:2ben 12.2Br-Bl:5
5. rietkraag rond deWesterpias.

Veid

1.vrijvlak,nat terrein,wordt, indienmogelijk, jaarlijks
gemaaid. Hennegras,Wateraardbei en Kruipwilg bepalen voornamelijk het vegetatiebeeld. Kruipwilg blijft laag door het
maaien.
2.Wateraardbei,Hennegras,Kruipwilg,Slanke Waterbies
(Eleocharis palustris susp.uniglumis),Zilverschoon,
Egelboterbloem, Biezeknoppen,Waternavel,Puntmos
(Calliergonella cuspidata).
3.Caricion-nigrae.
4.6.1 Br-Bl:5
5.kleine natte vallei,tenoosten van het Kapenglop.

Veig

1.nat vlak terrein, voor een groot deel van het jaar staat het
water boven het maaiveld. De bodem is venig en kalkarm. De
vegetatie isvrij ruig en langgrazig, en bestaat voornamelijk
uit:Hennegras,Kruipwilg, vocht- en zuurindicerende soorten.
2.Hennegras, Kruipwilg, Zwarte Zegge, Wateraardbei, Gewone
Waterbies,Biezeknoppen, Mattenbies,Waterdrieblad
(Menyanthis trifoliata), Veldrus, Kattestaart, Egelboterbloem, Grote Waterweegbree (Alisma plantago-aquatica),
Watermunt, Spaanse Ruiter, Veenpluis, Gele Lis, Lidsteng
(Hippuris vulgaris).
3.Phragmation enCaricion curo-nigrae.
4. 6.1 Br-Bl:5
5.venige vallei tenoosten van het Kapenglop.
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Vwief

1.vlak en vrij vochtig deel van eengroteonvolledig afgesnoerde strandvlakte. Het is een primaire vallei met een zwartbruine, iets venige,bodem. Indewinter,tijdens hoge stormvloed, kan het gebied nog bereikt worden door het zoute
water. De vegetatie bestaat uit bos van voornamelijk Els en
Grauwe Wilg, met een vrij open en betrekkelijk soortenarme
ondergroei van Hennegras, Riet, Brede Stekelvaren en regelmatig Braam.
2. Zwarte Els,Grauwe Wilg, Hennegras, Grauwe Els, Zachte Berk,
Ruwe Berk, Riet, Brede Stekelvaren, Braam, Mannetjesvaren,
Biezeknoppen, Ratelpopulier.
3.Alno-Salicetum cinerae.
4. 11.9 Br-Bl:5
5.ten noord-oosten vanhet 2eDennebos.

v

ov

1*verlandingspunt bijdeWesterpias.Devegetatie bestaat voornamelijk uit Wolfspoot met daartussendoor regelmatig Waterweegbree, Lisdodde en Moeras-Vergeet-raij-niet (Myosotis
palustris).
2.Wolfspoot, Harig Wilgeroosje, Watermunt, Kleine Lisdodde,
Moeras-Vergeet-mij-nietje,Waterweegbree, Biezeknoppen,
Kruipwilg.
3.Phramitionw.o.Typhetum angustifoliae.
4. 6.1 (?)
5.Noord-west punt van deWesterpias.

V0z

1. zoet of iets brak water, ontstaan als gevolg van graafwerkzaamheden door demens.
2.3.4.5.Berkenpias,Kooipiasende IJsbaan.
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5.EENOVERZICHT VAN EEN AANTAL LANDSCHAPPEN OP SCHIERMONNIKOOG
WESTERDUINEN
Het komplex van duinen en valleien op de Westpunt van het eiland,
de Westerduinen, behoort voor een groot deel tot het R-landschap. Dit
is niet zo verwonderlijk, in de 18« eeuw was er aan deze Westpunt
van eiland sprake van een terugwijkende kust wat, naast de aanwezigheid van grote hoeveelheden kalkrijk zand, een voorwaarde is voor de
ontwikkeling van het Dauwbraaralandschap. Achter de zeereep ligt een
aaneengesloten strook R-hoofdtypen (Rckh,Rcak,Rckih,Ric,Rei, Rihc,
Rkhc) en r-ondertype (Hrt). We vinden echter een vrij ijle Dauwbraaravegetatie, wat vermoedelijk samenhangtmet het feit dat het kalkgehalte op Schiermonnikoog, vergeleken bij de duinen van het duindistrikt,
relatief laag is (0.02%CaCO3, Leertouwer 1966),en dat na de vorming
van een nieuwe zeereep de dynamiek (overstuiving met kalkrijk zand)
enigszins is afgenomen.
Op verschillende plaatsen heeft de wind nog vrij spel en zijn
kleine stuifplekken (ondertypen a^ tot vrij grote stuifkomplexen (Apa) te vinden. Wanneer uitstuiving doorgaat tot aan het
freatische vlak ontstaan kleine sekundaire valleitjes met dikwijls
bijzondere pioniervegetatie (£2in Ricaa).
Wat betreft de wat oudere sekundaire valeien zijn er verschillende
ontwikkelings-(successie-)stadia tevinden:

- een vrij jonge nog weinig ontkalkte vallei,met een waardevolle
flora (o.a. Bonte paardestaart, Grote Muggeorchis,Knopbies,parnassia) (E^ci)
- een valleitje van vergelijkbare oorsprong en leeftijd maar
waarvan, als gevolg van menselijke beïnvloeding (bemesting,maaibeheer),de flora sterk verarmd is (E?rj
- een aantal wat oudere valleien waar na humusvorming en
ontkalking van de bodem vrij soortenarme Berkenbosjes te
vinden zijn (Ejw). Vaak zijn aan de randen van dergelijke valleien nog wel verschillende soorten van eerder
successie-stadium tevinden (E^wrc,E-^ihw).
HERTENBOSVALLEI
De Hertenbosvallei is ontstaan na versmelting van een aantal door
verstuiving onstane valleien tot één grote vallei. Deze vallei was
eertijds veel natter en rijker aan struweel (Moerman 1926,Den Hartog
1954, Westhof
1954; uit de Graaf
1978). Door
kaalkap
en als gevolg van beweiding is struweelvorming enigszins teruggedrongen. Ten gevolge van grondwaterstanddaling en overstuiving vanuit een
aangrenzend stuifkomplex is een groot deel van de vallei droger
geworden. Nadat de beweiding plotseling is stopgezet is enige
verruigingopgetreden (Ribcdge).
Een gedeelte van de vallei wordt sinds ± 1977 jaarlijks gemaaid.
Naast een aantal soorten karakteristiek voor een enigszins zure oude
vallei (Addertong, Spaanse Ruiter,Veenpluis) komenook
Moeraswespenorchis, Duindoorn, Blauwe Zegge en Zeegroene Zegge voor,
wat vermoedelijk tedanken is aan overstuiving met kalkrijk zand vanuit het aangrenzende stuifkomplex (E^d).
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Aan de voet van de duinenreeks waar zich de zuiveringsinstalstallatie bevindt, zijn vrij dichte hoogopgaande struwelen
te vinden met o.a. Meidoorn, Hondroos, Duindoorn en een enkele
Kardinaalsmuts (Ejbwi, Hbri). Een b-ondertype kan men aantreffen in vochtige, voedselrijke delen van een vallei,dus vooral
aan een hellingvoet waar, als gevolg van erosie humusrijk materiaal is aangevoerd. Het is echter ook mogelijk dat deze zeer
dichte struwelen daar voorkomen dankzij het jaarlijks lozen van
zeer mineralenrijk spoelwater van de filters van het pomp
station (mond.med. Hr.Leeftering; uitde Graaf 1978).
VOORMALIGE GROENE STRAND
Nadat, na een periode van hevige kustafslag aan de Westpunt
van het eiland in de 18 e eeuw, een naderende zandbank zichverheelde met het strand, ontstond er tussen die zandbank en de
duinen een vlakte, die begroeid raakte; het Groene strand. Op
deze vlakte die alleen bij springvloed nog door de zee overspoeld werd,ontwikkelde zich een bijzondere vegetatie.Nadat de
zandbank zich echter geheel had aangesloten en grote hoeveelheden zand beschikbaar kwamen voor verstuiving werd het Groene
strand overstoven. Nu rest nog slechts een kleine smalle strook
waar nog een bijzondere flora te vinden is, als relikt van een
eertijds uitgestrekte groen strand (E 71 em4).
VOORMALIGE WESTERKWELDER
DeWesterkwelder is rond 1950 van de zee afgesloten. De kenmerken van een kwelder zijn merendeels verloren gegaan. Alleen
het voorkomen van o.a. Rode Ogentroost en Zilte Rus wijzen op
een voormalige zilte invloed. De vegetatie bestaat uit schrale
vochtige graslanden (E4£, eed) en Rietvegetaties (Vei).
KAPENGLOP
De oorsprong van het Kapenglop blijkt moeilijk te achterhalen. De Graaf (1978) spreekt over: " een primaire, in oorsprong
brakke vallei".Anderen zijn echter van mening dat we hier te
maken hebben met een sekundaire vallei (mond. med. H. Doing).
Was er vroeger sprake van een natte vlakte met een duinmeertje
(de Graaf 1978), nu staat het het water alleen op de laagste
delen nog boven het maaiveld(E^+e-jW). Een lokaal enigszins
venige bodem wijst op een veel natter verleden (Ejvwbfi). Na
een aantal opeenvolgende droge zomers kunnen ook de~zë laagste
delen droog vallen.
Uit onderzoek (vanEngelmoer enHendriksma, 1979 uit; Bakker
1979a.) blijkt dat de vegetatie tussen 1965 en 1977 sterk
gewijzigd is wat in belangrijke mate aan de grondwaterstanddaling wordt toegeschreven. Ook veranderingen inhet beheer en het
beëindigen van de beweiding kunnen hieraan bijgedragen hebben
(Zadelhoff, 1983).
Het Kapenglop iséén vandeoudstegebieden van
Schiermonnikoog, en als gevolg van langdurige uitloging is de
bodem vrij zuur (J^d, E 4 gw, E42É' E^i-t-e^w). Hier treft
men dan ook -als één van de weinige plaatsen op het eilandsoorten als Struikheide, Lepeltjesheide (Cranberry) en Dopheide
(Erica tetralix) (Ddelw,Cexg).
DUINEN TEN NOORDEN VAN HETDORP
De duinen ten noorden van het dorp behoren tot de oudste en
meest ontkalkte gebieden van Schiermonnikoog. Deze duinen behoren allen tot het C-landschap (Cdibz,Cdi,Cdgb,Cdbw, Cakh).
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Na het stopzetten van deze beweiding isverruiging opgetreden in
de vorm van dichte Zandzeggevegetaties (Cd).
KOOIDUINEN
De kooiduinen en Verlengde Kooiduinen behoren ook tot de
meest ontkalkte gebieden van Schiermonnikoog. Het overgrote deel
is gekarteerd als C-landschap. Tot ca. 1850 fungeerde deze
duinenreeks inz'ngeheel als zeereep.Nuwordt alleen het meest
oostelijke deel nog enkele keren per jaar, bij stormvloed, aan
de noord-oostzijde omspoeld door zeewater.Van NWnaar ZO isdan
ook sprake van een steeds duidelijker wordende verrijking, tot
uiting komend in opeenvolging van verschillende landschappen
(Ckia,Cdiwh,Cdghf,Cgrhfw).
NOORDELIJK BOOGDÜIN
Het Noordelijke boogduin is pas na 1850 ontstaan, en is
sindsdien altijd veel aanverstuiving onderhevig geweest,isbary
(1936) maakte al melding van een Duindoornvegetatie die als
gevolg van overstuiving plaats maakte voor Helm. Op een aantal
plaatsen, o.a. de lijzijde van de meest oostelijke boog, is nu
nog een ijle en lage Duindoornvegetatie te vinden (Hcki, Kach).
Het verstuivingsproces duurt nog steeds voort. Deels laat men
deze verstuiving de vrije hand, en zijn er aktieve windkuilen
aanwezig (Apa, Ckia). Aan de zuidwestzijde van het Noordelijk
boogduin probeert men de verstuiving juist tegen te gaan, door
het leggen van takken (Kach,Cake?).
De vallei aan de zuidwestzijde vandit duinenkomplex bestaat uit
afwisselend vochtige laagten met boomopslag (Ejjwvif), en droge
ruggen en kopjes (Cairw).Plaatselijk isde bodem wat venig.
DUINEN TEN NOORDEN VAN HET 2e DENNEBOS
Het K-landschap komt op Schiermonnikoog niet veel voor.
Slechts op matig kalkrijke min of meer gefixeerde droge duinen
ten noorden van het 2e Dennenbos kunnen tot het K-hoofdtype
gerekend worden (Kcd, Khc, Kacr, Krc). Hier is geen sprake
geweest van sterke overstuiving met kalkrijk zand zoals het
geval isopde westpunt van het eiland.
ONVOLLEDIG AFGESNOERDE STRANDVLAKTES
De onvolledig afgesnoerde primaire valleien, tussen Kooi- en
Kobbeduinen, staan bloot aan incidentele overspoeling met
zeewater vanuit de Waddenzee. Tijdens hoge stormvloeden kan het
water zelfs ten westen van de Bernhardweg komen.Als gevolg van
het aanwezige verhang is er van het noordwesten naar het zuidzuidoosten sprake van een toenemende zilte invloed. In het
zuidoosten gaan deze valleien over in de kwelder (Ejem4 M43ed - M345te - M3t). De vegetatie bestaat voor een groot
deel uit Rietvelden, Kruipwilgstruwelen (Ejwcdib,Ejvwr).
Demin ofmeer geïsoleerdeduinkomplexen zijn restanten van eertijds noordwest-zuidoost georiënteerdeduinreeksen (Hrct,Rcdgh,
Cdiehw,Chgrfe,Cdgh,Cdhgrm5t).
KOBBEDUINEN
De Kobbeduinen zijn nog betrekkelijk jong en diepe ontkalking
heeft nog niet plaats gehad. Voor het grootste deel bestaat de
vegetatie uit een dicht en ruig Duindoornstruweel. Aan de
oostzijde komt over grote oppervlakten ook massaal Knikkend
Wilgeroosje voor, op plaatsen waar de Duindoorn al is
afgestorven. Deze afgestorven plantenresten zorgen voor een
organische verrijking, die samen met een relatief lage pH een
goed milieu schept voor het Knikkend Wilgeroosje (Hrft).

- 79-

De laagte tussen de verschillende duinenketens zijn tijdens
stormvloeden via een aantaldoorbraakgaten nog bereikbaar voor
de zee.Het zijn vlakke terreintjes, afgewisseld met min ofmeer
geisoleerde duinkomplexen (restanten van één vande drie
duinketens) Hrft +m43et). De lage delen vormen het
overgangsgebied tussen hoge kwelder en lageduinvallei.Onder
invloed van neerslag treedt verzoeting op.
Posterkwelder
DeOosterkwelder beslaat eengroot deel van het eiland.Het
gedeelte tenoosten vande 3e slenk isnog erg jong,getuige een
kaart uit 1933 (Isbary; f i g . 4 ) . Eengrootdeel bestond indie
tijd uit vegetatieloze zandvlakten, terwijl tussen 3e en4e
slenk en zuidwest van het Willemsduin sprake was van
Zeekraalvelden. Nu ishetgebied grotendeels begroeid met
kweldervegetaties.De brede M1-enM2-landschappen duiden op
een aangroeikust.
Opeen aantal plaatsen,bijvoorbeeld op vlakke,relatief laag
gelegen terreinen grenzend aandegrote slenken en opde
strandvlakte, kan een bestaande vegetatie (nadatde zee vanuit
het noorden zich opnieuw toegang heeft weten te verschaffen)
overspoeld worden met zand.Devegetatie krijgtdan enigzins een
pionierkarakter, waarin Helm en Biestarwegras kunnen voorkomen.
Melkkruid en Fioringras kunnen massaal optreden (M4at,M4ajt,
Aj).
Hetgebied vanaf paal 25 totde 3e slenk isouder.Het isaan
erosie onderhevig wat blijkt uit een klifrand; het M3-landschap
grenst direkt aan het kale wad (MO.0),dat ongeveer een halve
meter lager ligt.
Tot 1958werd degehele Oosterschelde begraasd door koeien.
Deze begrazing had eenduidelijke invloed opde vegetatie.Er
was destijds sprake van "een uitgestrekte weide van lage grassen
en kleine plantjes" (Den Hartog 1952 uit; Bakker 1984). Na het
stopzetten vande beweiding,gingen overheersen (M335, M335t).
De soortenrijkdom van de vegetatie nam af.Ookde uitbreiding
van Duindoorn viel samen met het stopzetten van de beweiding (de
Graaf, 1978) (M5ht+m34td).
beweide deel Posterkwelder
Een gebied van ruim 100ha. ten westen van de 2eslenk is
afgerasterd en wordt intensief begraasd door koeien.Een klein
gedeelte vandit gebied (ten westen van de 1eslenk) wordt sinds
1962 bemest.De vegetatie isvoor hetgrootste deel kortgrazig
en gesloten.Opde lagere kwelderdelen spelen Gewoon Kweldergras
en Zilte Ruseen belangrijke rol (M32d,M3td).Wat hoger opde
kwelder kan Zeerus abundant voorkomen. De koeienmijden deze
plant (M3t).Opde lage zanderige duintjes inhet verlengde van
de Kooiduinen treft men eveneens een kortgrazige vegetatie aan,
waarin een aantal plantensoorten tevinden zijndie specifiek
reageren op langdurige vertrapping, beweiding en verrijking
(s-soorten) (Cdsm43t).
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De strandvlakte
De strandvlakte wordt aande noordzijde begrensd door de
Stuifdijk,aande zuidzijdedoor een west-oostgeoriënteerde
duinenrij. Het isvrij vlak en laag terreinmet verspreide duinkopjes.Devlakkedelen worden tijdens stormvloeden overspoeld
met water vanuitdeNoordzee.
Een groot gedeelte van deze vlakke terreinen wordt ingenomen
door een vrij dichte lage vegetatie van o.a. Zilte Rus,Fioringras en Zilverschoon (M34td). In afvoerloze laagten kan water
stagneren.Dit water isbrak;het iseenmengsel van regenwater,
incidenteel binnenvloeiend stormvloedwater en eventueel kwelwater.Hier vind men soorten als Zeebies (lokaal abundant), Riet
en Ruwe Bies (ScirpusLacustris subs, tabernaemontani).
De duinkopjes dragen een dichte vegetatie o.a. Duindoorn,
Helm, Strandkweek en Duinriet (M43e+hei, M43e Q ht, M43et,
M43et+hm5t).
Op plaatsen waar bijna permanent water staat, is er geen of
slechts een zeer ijle begroeing (M40eo).
Een heel bijzonder landschapstype treffen we in de uiterste
westpunt van de Strandvlakte, grenzend aan de Kobbeduinen. Dit
type vinden we op plaatsen waar de haloserie overgaat in de
hygroserie,opvochtige kalkrijke zandgronden met een wisselende
waterstand, die 's winters enkele malen onder water staan. De
vegetatie bestaat uit abundant Knopbies en verder nog soorten
als Drienervige Zegge,Duinrus,Parnassia enverschillende soorten thalleuze levermossen. Bakker (1979) maakt melding van
Herminium,Sturmia (Liparis loeselii) ende vleeskleurige Orchis
(Orchis incarnata) (E?m4).
Willemsduin
De geïsoleerde duinkomplexen op de Oostpunt van het eiland,
waarvan demeest oostelijke hetWillemsduin is,staan nog steeds
bloot aan zware erosie getuige de steile klifachtige hellingen
(Art, Aat, Akt). De duinen ten noorden van deze geïsoleerde
komplexen zijn wat jonger en schaars begroeid(Aa).
deBalg
Duinvorming ten noordoosten van het Willemsduin is mogelijk
geworden nade laatste verheling van een zandbank uitdebuitendelta aan de westpunt van het eiland (zie blz:77). Vergeleken
met de gegevens van de Graaf hebben de met Biestarwegras begroeide duintjes (Ajt, Ajn) zich een kleine 500m in oostelijke
richting uitgebreid.
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acrocarpe mossen

cirkulair duinkomplex

- mossen met een eindstandig sporenkapsel,

duinen dieontstaan ineengeïsoleerde positie op
eengroot strand, vaak enigszins beschut door een
nabijgelegen groot duinkomplex. Van alle richtingen
wordt zand aangevoerd en vastgelegd.

struktuur van het duin:

Lixestarwegras begroei1ng
Melmbegroeiing
Zoutvcgetatic

faoaxfl voor ïtiüoJts
fcy ipr,n3ig.

hemicryptofyten

meerjarige planten met hunoverwinteringsorganen op
of net boven de grond.

paraboolduin

U-vormigeduinstruktuur met deopen zijde naar de
wind gericht. De "armen"van het paraboolduin sluiten meestal een enkelvoudige, soms samengestelde
sekundaire vallei in.Dehellingen van het paraboolduin zijnmeestal aan binnen- enbuitenzijde vrij
stijl.

pleurocarpe mossen

vloedmerk

- mossen met sporenkapsels aan korte zijtakken.

zonevan aangevoerd (organisch-)materiaal door de
zee afgezet langsde vloedlijn,bij hoog water/
springvloed/stormvloed.
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LIJSTVAN GEBRUIKTENEDERLANDSE
OFFICIËLELATIJNSEBENAMING,IN

PLANTENNAMEN MET BIJBEHORENDE
ALFABETISCHE VOLGORDE

Aardbeiklever
Addertong
Akkerdistel
Amerikaanse Vogelkers
Armbloemig eWaterbies
Asperge

Trifolium fragiferum
Ophioglossum vulgatum
Circium arvense
Prunus serotina
Eleocharisguingueflora
Asparagus officinalis subsp. officinalis

Biestarwegras
Biezeknoppen
Biggekruid
Bitterzoet
Blauwe Zegàe
Bonte Paardestaart
Borstelgras
Boskruiskruid
Braam
BredeStek«:lvaren
Breedbladige Wespenorchis
Brunei
Buntgras

Elymus farctus
Juncus conglomeratus
Hypochaerus radicata
Solanum dulcamara
Carex panicea
Equisetum variegatum
Nardus stricta
Senecio sylvaticus
Rubus fruticosus
Dryoteris dilatata
Epipactus helleborine
Prunella vulgaris
Corynephorus canescens

Canadese Fi jnstraal
Corsicaanse Den

Erigeron canadensis
Pinus nigra var.maritima

Dauwbraam
Deens Lepelblad
Dopheide
Drienervige Zegge
Duindoorn
Duinreigersbek
Duinriet
Duinrus
Duinviooltji
Duinzwenkgras
Dwergrus
Dwergvlas

Rubus caesius
Cochleria danica
Erica tetralix
Carex trinervis
Hippophae rhamnoides
Erodium cicutarium subsp.dunense
Calamagrostis epigejos
Juncus alpinoarticulatus subsp.atricapillus
Viola curticii
Festuca rubra subsp. arenaria
Centaurium spec.
Juncus pygmaeus
Radiola linodes

Echt Duizendguldenkruid
Echt walstrc
Echte Koekoeksbloem
Eénstijlige|Meidoorn
Egelantier
Egelboterblo|em
Eikvaren
Engels Gras
Engels Lepelblad
EngelsRaaigiras
EngelsSlijkijras

Centaurium erythraea
Galium verum
Lychnis flos-cuculi
Crataegus monogyna
Rosa rubiginosa
Ranunculus flamula
Polypodium vulgare
Armeria maritima
Cochleria anglica
Lolium perenne
Spartina anglica

Duizendguld^nkruid
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Fakkelgras
Fioringras
Fraai Duizendguldenkruid

Koeleriamacrantha
Agrostis stolonifera
Centauriurapulchellum

Geelhartje
Gelderse Roos
Gele Lis
Gerande Schijnspurrie
Gesteelde Zoutmelde
GestreepteWitbol
Gewone Hoornbloem
Gewoon Kweldergras
Gewone Rolklaver
Gewoon Struisgras
Gewone Veldbies
Gewone Vlier
GewoneWaterbies
Gewone Zoutmelde
Glad Walstro
Grasmuur
Grauwe Abeel
Grauwe Els
GrauweWilg
Grote Brandnetel
Grote Muggenorchis

Linum catharticum
Viburnum opulus
Iris pseudocorus
Spergularia maritima
Halimione pedunculata
Holcus lanatus
Cerastium fontanum
Puccinellia maritima
Lotus corniculatus
Agrostis capillaris
Luzula camprestis
Sambucus nigra
Eleocharis palustris subsp.palustris
Halimione portulacoides
Galium mo11ugo
Stellaria graminea
Populus canescens
Alnus incana
Salix cinerea
Urtica dioica
Gymnadenia conopsea

Haagwinde
Harig Wilgeroosje
Hazepootje
Heksenmelk
Helm
Hennegras
Herfstleeuwetand
Herminium
Hertshoornweegbree
Hondsroos
Hondsviooltje
Hopklaver

Calystegia sepium
Epilobium hirsutum
Trifolium arvense
Euphorbia esula subsp.esula
Ammophila arenaria
Calamagrostis canescens
Leontodon autumnalis
Herminium monorchis
Plantago coronopus
Rosa canina
Viola canina
Medicago lupulina

Jacobskruiskruid
Kale Jonker
Kamperfoelie
Kardinaalsmuts
Kattedoorn
Kattestaart
Kleefkruid
Kleine Klaver
Klein Kruiskruid
Kleine Leeuwetand
Kleine Lisdodde
Kleine Ruit
KleineTeunisbloem
Kleine Watereppe
Kleine Waterweegbree

Senecio jacobaea
Cirsium palustre
Lonicera periclymenum
Euonymus europaeus
Ononis spinosa
Lythrum salicaria
Galium aparine
Trifolium dubium
Senecio vulgaris
Leontodon saxatilis
Typha angustifolia
Thalictrum minus
Oenothera parviflora
Berula erecta
Echinodorus ranunculoïdes

-86

KleinWintergroen
Kleverige Reigersbek
Knikkende Distel
Knikkend Wilgeroosje
Knolboterbloem
Knopbies
Koninginnekruid
Kortarige Zeekraal
Kraaiheide
Kruipganzerik
Kruipwilg
Krulzuring
Kwelderzegge

Pyrolaminor
Erodiumglutinosum
Carduus nutans
Chamerion angustifolium
Ranunculus bulbosus
Schoenus nigricans
Eupatorium cannabinum
Salicornia brachystacya
Empetrum nigrum
Potentilia anglica
Salix arenaria
Rumexcrispus
Carex extensa

Lamsoor
Langarige Zeekraal
Late Zegge
Laurierwilg
Lepeltjesheide
Lidsteng
Loogkruid

Limonium vulgare
Salicornia dolichostachya
Carex oederi
Salix pentandra
Oxycoccusmacrocarpus
Hippurus vulgaris
Salsola kali subsp. kali

Madeliefje
Mannetjesereprijs
Mannetjesvaren
Mattenbies
Melkkruid
Moeraskartelblad
MoerasVergeet-mij-nietje
MoerasWalstro
Moeraswespenorchis
Muizenoor
Muurpeper

Bellis perennis
Veronica officinalis
Dryopteris filix-mas
Scirpus lacustris subsp. lacustris
Glaux maritima
Pedicularis palustris
Myosotis palustris
Galium palustre
Epipactus palustris
Hieracium pilosella
Sedum acre

Noordse Helm
Noordse Ogentroost
Noordse Rus

XCallamophila baltica
Euphrasia stricta subsp. arctica
Juncus arcticus subsp. balticus

Oeverkruid
Oorsilene
Overblijvende Hardbloem

Littorella uniflora
Silene otites
Scleranthus perennis

Parnassia
Pijpestrootje
Pitrus

Parnassia palustris
Molinia caerulea
Juncus effusus

Ratelpopulier
Reukeloze Kamille
Riet
Rietzwenkgras
Rode Klaver
Rode Ogentroost
Rondbladig Wintergroen

Populus tremula
Matricaria maritima
Phragmites australis
Festuca arundinacea
Trifolium pratense
Odontites verna subsp. serotina
Pyrola rotundifolia
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Rood Zwenkgras
Ruwe Berk
RuweBies
RuwVergeet-mij-nietje

Festuca rubra (subsp.commutata)
Betuia pendula
Scirpus lacustris subsp.tebernae montani
Myosotis ramosissiraa

Schapegras
Schapezuring
Schermhavikskruid
Schorrekruid
Schorrezoutgras
Sierlijke Vetmuur
SlankeWaterbies
SmalleWeegbree
Smeerwortel
Spaanse Ruiter
Speerdistel
Spiesmelde
Stijve Ogentroost
Straatgras
Strandduizendguldenkruid
Strandkweek
Strandmelde
Struikheide
Sturmia

Festuca ovina
Rumex acetosella
Hieracium umbellatum
Suaeda maritima
Triglochin maritima
Sagina nodosa
Eleocharispalustris subsp. uniglumis
Plantago lanceolata
Synphyturaofficinale
Cirsiumdissectum
Cirsium vulgare
Atriplex prostrata
Euphrasia stricta subsp. arctica
Poa annua
Centauriura littorale
Elymus pycnanthus
Atriplex littoralis
Calluna vulgaris
Liparis loesellii

Tandjesgras
Tormentil

Dathonia decumbens
Potentilla erecta

Veenpluis
Veldbeemgras
Veldrus
Vlasbekje
Vleeskleurige Orchis
Vogelmuur
Vogelwikke
Vroege Haver
Vroegeling

Eriophorum angustifolium
Poa pratensis
Juncus acutiflorus
Linaria vulgaris
Orchis incarnata
Stellaria media
Vicia cracca
Airapraecox
Europhila verna

Wateraardbei
Waterdrieblad
Watermunt
Waternavel
Waterpunge
Waterweegbree
Wilde Kruisdistel
Witte Klaver
Wolfspoot

Potentilla palustris
Menyanthes trifoliata
Mentha aquatica
Hydrocotyle vulgaris
Samolusvalerandi
Alisma spec.
Eryngiumcarapestre
Trifolium repens
Lycopus europaeus

Zachte Berk
Zanddoddegras
Zandhaver
Zeevetmuur
Zandhoornbloem
Zandmuur

Betuia pubescens
Phleum arenarium
Leymus arenarius
Sagina maritima
Cerastium semidecandrum
Arenaria serpyllifolia

Zandzegge
Zeealsem
Zeeaster
Zeebies
Zeegroene Zegge
Zeekraal
Zeeraelkdistel
Zeepostelein
Zeeraket
Zeerus
Zeevetmuur
Zeeweegbree
Zeewinde
Zilte Rus
ZilteSchijnspucrie
Zilte Zegge
Zilverschoon
Zomprus
ZwarteEls
Zwarte Zegge

Carex arenaria
Artemisia maritima
Aster tripolium
Scirpusmaritimus
Carex flacca
Salicornia spec.
Sonchus arvensisvar.
Honkenya peploides
Cakilemaritima
Juncus maritimus
Sagina maritima
Plantago maritima
Calystegia maritima
Juncus gerardii
Spergularia salina
Carex distans
Potentilla anserina
Juncus articulatus
Alnus glutinosa
Carex nigra

maritimus
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Bleekdikkopmos
Bronsmos

Brachythecium albicans
Pleurozium schreberi

Duinklauwtjesmos
Duinsterretje

Hypnumcupressiforme var. lacunosum
Tortula ruralis

Elandgeweiroos
Etagemos

Cladonia folacea
Hylocomium splendens

Fijnladderroos

Eurynchium praelongura

Gewoon Gaffeltandmos
Gewoon Haarmos
Gewoon Sterremos
Groot Laddermos

Dicranum scoparium
Polytrichum commune
Mnium hornum
Pseudocleropodium purum

Haakmos

Rhytidiadelphus sguarrosus

Klauwtjesmos

Hypnum jutlandicum

Pellia
Pluimstaartmos
Preissia
Puntroos

Pellia spec.
Rhytidiadelphus triquetrus
Preissia guadrata
Calliergonella cuspidata

Ruig Haarmos

Polytrichum piliferum

Zandhaarmos

Polytrichum juniperinum
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Genljzi^de schaal naar Braun-Blanquet;
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BIJLAGE 4:VEGETATIETYPENNAAR DEVEGETATIEKAARTVAN
SCHIERMONNIKOOG VANRIJKSWATERSTAAT (1988)

VEGETATIETYPEN SCHIERMONNIKOOG.
1

Onbegroeid.

Vegetatietvpen behorende totdeSalicoraia-Spartinagroep.
2.1
Salicornia strictaeenSpartinetumtownsendii.
2.2
Spartinetumtownsendii,Corrillion1953.
2.3
Salicomietum strictae,Christansen 1955.
Veqetatietypenbehorende totdePuccinellia groep.
3.1
Puccinellietummaritimae typicum initiale fasemet
Puccinelliamaritima,Westhoff 1947
3.2
Puccinellietum maritima typicumvariantmet Limonium
vulgare,Beeftink1962.
3.3
Puccinellietum maritimae typicum faciesvan
Puccinelliamaritima,Beeftink1962.
3.4
Puccinellietum maritimae typicum faciesvan Plantago
maritima enLimonium vulgare,Beeftink1959.
3.5
Puccinellietum maritimae typicum typemet Artemisia
maritima.
Veqetatietypen behorende totdeHalimionegroep.
4.1
Halimionetumportulacoides,Kuhnholtz-Lordat 1927.
Vegetatietvpen behorende totdeArmeriongroep.
5.1
Artemisietummaritimae typicum faciesvan Artemisia
maritima,Beeftink 1965prophase.
5.2
Atripliceto-Elytrigietum pungentis(Beeftink enWesthoff 1962)Feekes1950.
5.3
Juncetumgerardii inopsvariantmet Juncusgerardii,
Dijkema1983.
5.4
Juncetum gerardiiarmerietosumvariantmet Juncus
gerardii,Dijkema1983.
5.5
AssociatievanJuncusmaritimusen Oenanthe
lachenalii,R.Tx.1937.
5.6
Juncetum gerardii inopsvariantmetAgrostis stoloniferaenFestucarubra,Dijkema1983.
5.7
Juncetum gerardii armerietosum variantmet Agrostis
stolonifera enFestuca rubra,Dijkema1983.
5.8
Plaatselijke eenheid behorende tot Agropyro-Rumicion
crispi,Nordh.l940 emR.Tx1950.
5.9
Halo-Scirpetummaritimi (vanLangenddnck 1931)Dahl
etHadac 1941
5.10 Artemisietum maritimae typicum, faciesvan
Agropyron pungens,Feekes1950.
Vegetatietvpen behorende totdeHvdrocotvlevulgaregroep.
6.1
Calamagrostis canescenstype.
6.2
Mentha aquatica-Carex oederi ssp.pulchellatype.
6.3
Carexpaniceatype.
6.4
Holcus lanatustype.
6.5
Danthonia decumbens-Anthoxanthum odoratumtype.
6.6
Nardus stricta-Festuca ovina ssp.tenuifoliatype.

Vegetatietvpen behorende totdePotentilla erecta-Cirsium
groep.
7.1
Holcus lanatustype.
7.2
Potentilla erectatype.
7.3
Rubus caesiustype.
7.4
Ammophila arenaria-Polypodium vulgaretype.
7.5
Hippophae rhamnoides-Salixrepenstype.
Vegetatietvpen behorendetotdeCirsiumarvensegroep.
8.1
Festucaovina ssp.tenuifoliatype.
8.2
Polypodiumvulgaretype.
8.3
Holcus lanatus-Rubus caesiustype
8.4
Corynephorus canescens-Phleumarenariatype.
8.5
Hippophae rhamnoides-Ammophilaarenariatype.
8.6
Hippophae rhamnoides-Rubuscaesiustype.
8.7
Hippophae rhamnoides-Elymuspycnanthustype.
8.8
Hippophae rhamnoides-Sambucusnigratype.
8.9
Hippophae rhamnoides-Calamagrostisepigejostype,
8.10 Sambucusnigratype.
8.11 Chamerion angustifoliumtype
8.12 Ammophila arenaria-Elymus pycnanthustype.
8.13 Ammophila arenaria-Holcus lanatustype.
8.14 Ammophila arenaria-Rubus caesiustype.
8.15 Ammophila arenaria-Oenothera parvifloratype.
8.16 Ammophila arenariatype.
8.17 Elymus farctus-Plantagomaritimatype.
Vegetatietypebehorende totdeElymus farctusgroep.
9.1

Elymus farctustype.

Vegetatietvpen behorende totdeLoliumperennegroep.
10.1

Elymus pycnanthus-Trifolium repenstype.

Vegetatietvpen behorende totdeHolcus lanatusgroep.
11.1 Anthoxanthum odoratumtype
11.2 Acerpseudoplatanus-Dryopteris dilatatatype.
11.3 Picea sitchensistype.
11.4 Pinus sylvestristype.
11.5 Pinusnigravar.maritima-Rubus fruticosustype,
11.6 Salixcinereatype.
11.7 Betuia pubescens-Holcus lanatustype.
11.8 Betuiapendula-Salixrepenstype.
11.9 Betuia pendula-Alnusglutinosatype.
11.10 Alnusglutinosatype.
Vegetatietvpen behorende totdePhragmitesaustralisgroep.

12.1 Scirpusmaritimus-Solanumdulcamaratype.
12.2 Hydrocotylevulgare-Menthaaguaticatype.
12.3 Phragmitesaustralistype.
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