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Samenvatting
In een aantal droge duinterreinen verspreid langs de gehele Nederlandse
kust wordt sinds 1991onderzoek gedaan naar de invloed van effectgerichte
maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring. Het betreft monitoring van
vegetatie en bodem in kleinschalige experimentele plots en nagaan van de
invloed van grootschalige beweiding en verstuiving op landschap en vegetatie. In een eerste rapportage wordt ingegaan op de verschillen tussen de
gebieden en het effect van langjarige verstuiving op Schiermonnikoog. Aan
de hand van voorlopige resultaten na één jaar worden mogelijke trends en
implicatiesvoorhet beheer besproken.
De onderzochte vegetaties zijn vergrast of vermost (in één terrein) en
behoren in hun oorspronkelijke staat alle tot het Galio-Koelerion, het Verbond van droge duingraslanden op kalkhoudend tot (oppervlakkig) ontkalkt substraat. De verschillende duinterreinen vertonen elk hun eigen type
vergrasser (Ammopbila arenaria, Calamagrostisepigejos, Elymus arenaria,
Carexarenarid). Pergebied isde totale soortensamenstelling van vergraste
en niet vergraste stadia nog nagenoeg hetzelfde. Dit houdt in dat de oorspronkelijke soorten in deze gebieden nog aanwezig zijn, zijhet inveelgeringere hoeveelheden en bedekking. Op Terschelling tonen historische referenties aan dat vooral korstmossen zijn verdwenen, ook in vergelijking
met huidige nog nietvergraste stadia. Vergelijking metvergraste stadia indit
gebied toont een nog grotereteruggang van het aantal korstmossen.
Experimentele maatregelen als maaien en plaggen blijken na een jaaral
enig succeste hebben. Vanbekalking en zandstrooien kanditnog niet worden gezegd.
Langjarige verstuiving op Schiermonnikoog levert een kleinschalig landschapspatroon op met smalle gradiënten of een grootschalig patroon met
brede gradiënten. Dit hangt waarschijnlijk samen met de landschapsgenese
en -vorm vóórdat de verstuiving begon. De terreinbeheerder dient hiermee
rekeningte houden alvorenstotdeze maatregel overtegaan.
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Inleiding
Sinds enkele jaren wordt vergrassing en vermossing ook door veel beheerders van de duinstrook gesignaleerd. Het zijn processen die in een tijdsbestek van vijf tot vijftien jaar, of soms korter, het duin plaatselijk een heel
ander karakter kunnen geven (figuur 1 en 2).Algemeen wordt aangenomen
dat atmosferische depositie de drijvende kracht isachter deze processen. In
1991werd door het deskundigenteam EGMDroge Duinen in opdracht van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een prae-advies
opgesteld. Het bevat de opzet voor een monitoring (van landschap, vegetatieenbodem)tegen verzuring en eutrofiëring inopen, drogeduinen(Vertegaal et al.,1991). In dit prae-advies werden ook gebieden geselecteerd welkevoor deze monitoring geschikt geacht werden.
Defeitelijke uitvoering van de monitoring gebeurt door de vakgroepFysische Geografie en Bodemkunde van de Universiteit van Amsterdam. Het
werkisin 1991gestart. Erzijn referentieprojecten zijnuitgezet, de beginsituatie werd vastgelegd en de experimentele maatregelen (maaien, plaggen,
bekalken, strooien met kalkrijk zand) zijn voor de eerste maal uitgevoerd.
Op het tijdstip van het EGMsymposium zijn nog geen definitieve resultaten
bekend. Indezebijdrage ligtdenadruk op:
- opzetvan het monitoring programma
- beschrijving van de uitgangssituatie
- voorlopigeresultaten na 1 jaar
Aan de hand hiervan worden mogelijke trends en implicaties voor het
beheer besproken.
Systeemgerichte monitoring indroge duinen welke ingaat op de relatiebiotiek-abiotiek (vegetatie en landschap in relatie tot bodem en geomorfologie)enzichrichtop sturende processen enlimiterendefactoren isin Nederland nog schaars. De algemene relatie tussen geomorfologie en vegetatiesuccessie werd al behandeld door Van Dieren (1934). Geomorfologisch
proces-onderzoek is vooral bekend geworden door het recente werk van
Jungerius aan stuifkuilen (Jungerius et al, 1981;Jungerius &Meulen, 1988,
1989). Het ging hierbij met name om beheersgerichte vragen in verband
met het al dan niet routinematig vastleggen van duinen (Vander Meulen&
Wanders, 1984).
Beschrijvend onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en bodem isin
hetverleden vooralgedaan door Boerboom (1963)enDoing(diverse publicaties, culminerend in Doing, 1988). Recent is o.m. onderzoek gedaan aan
de ontwikkeling van het humusprofiel onder duinbossen (zie bijv. Warde-
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naar & Sevink, 1992).Het recente overzichtswerk van Westhoff & VanOosten (1991) bevat veel gegevens over bodem en vegetatie van de Waddeneilanden. Een goed en recent voorbeeld van systeemgericht, experimenteel
onderzoek in droge duinen en de relatietussen plant en bodem (m.n. schadelijke bodemorganismen) is dat van Zoon (1986, zie ook Oremus, 1982)
over Duindoorn en van Van der Putten (1989) over Helm. Vooralhet laatste
isnauw aan het beheervan de zeereep gekoppeld.
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Over het algemeen kan gezegd worden dat duinbodems bij de studie
van droge duinecosystemen nogal stiefmoederlijk behandeld zijn en dat
niet alleen in Nederland (zie bijv. Sevink, 1991). Systeemgerichte monitoringvan vegetatie en bodem zoals dat momenteel in de referentieprojecten
wordt uitgevoerd isdaarom van groot belang en zal ook voorhet beheer in
een duidelijke leemtegaan voorzien.

Aanpakvanhet monitoringprogramma
Figuur 3geeft de ligging van de referentieprojecten. In de referentieprojecten (op elke lokatie) isonderscheid gemaakt tussen:
A. actuele nogintactevegetatie(actuele referentie)
B. actuelevergraste situatie
C. historische intactevegetatie (historische referentie).
AenCworden gebruikt bijhetvaststellen vanhet doeltype.
Goede historische referenties (d.w.z. vegetatieopnamen, soortenlijsten,
vegetatiekaarten, foto's e.d. van dezelfde plek) zijn zeldzaam. In de meeste
gevallen moet men het doen met (algemene) gegevens 'uit de buurt' (vgl.
vanTooren, 1990). Inhet referentieproject opTerschelling (Rita'sDuin:RD)
is er de beschikking over goede historische referenties (Oostra, 1968).
Bijdeselectie isuitgegaan van devolgende criteria:
- representativiteit van atmosferische depositie,
- representativiteit effecten,
- homogeniteit lokatie,
- beschikbaarheid referentiegegevens,
- medewerking terreinbeheerder,
- concentratievan projecten.
Het monitoringsprogramma richt zichineerste instantie op de volgende zes
referentietypen: Buntgrasduin (Violo-Corynephoretum; associaties volgens
Westhoff & Den Held, 1969), Duinsterretjes associatie (Tortulo-Phleetum),
Duinschapegrasland (Festuco-Galietum), Duinroosvlakte (associatievanRosa pimpinellifolia), Duinpaardebloem associatie (Taraxaco-Galietum) en
Wondklaver-Nachtsilene associatie (Anthyllido-Silenetum). Ditzijn allegraslandenvanopen, droge duinen op kalkrijke totontkalkte bodems.Een referentietype is gedefinieerd als een plantengemeenschap met een maximale
floristische ontwikkeling die in de droge duinen thuishoort. De referentiety-
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pen hebben een (geabstraheerde) betekenis op landelijk nivo (zie Westhoff
&Den Held, 1969).
Behalve referentietypen zijn ook doeltypen onderscheiden. Dit zijn lokale, concrete verschijningsvormen van een referentietype. Doeltypen kunnen worden beschreven op basis van historische gegevens of de actuele situatie, voorzover deze nog intact (dwz nietvergrast ofvermost) is.Op basis
van doeltypen kunnen de vegetatieontwikkelingen alsgevolg van effectgerichte maatregelen worden omschreven.
Figuur 3geeft aan dat er twee soorten referentieprojecten zijn, grootschalige en kleinschalige. De grootschalige hebben betrekking op maatregelen
die door de beheerder op grote (praktijk) schaal worden toegepast, dat wil
zeggen begrazen en verstuiven. De kleinschalige hebben betrekking op
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experimentele ingrepen welke vooralsnog door de beheerder niet op grote
schaalworden toegepast.
Bijde grootschalige projecten isonderscheid gemaakt tussen 'retrospectieve' en 'nieuw ingezette' projecten. In het eerste geval isde beheersmaatregel al enige tijd (soms decennia) geleden ingezet. Met behulp van bestaande gegevens (permanente kwadraten, vegetatie-opnamen en -transecten, vegetatiekaarten en sequentiële luchtfoto's) wordt het effect van de
maatregel nagegaan om te zien of deze inderdaad het (binnen het EGMkader)beoogde resultaat heeft gehad. Bijde nieuw ingezette projecten isde
maatregel in 1991gestart (en de beginsituatie vastgelegd).

Grootschalige referentieprojecten: begrazingenverstuiving
Begrazing (nieuw+ retrospectief)
In I99I zijn twee nieuwe begrazing-experimenten ingezet, t.w. in het Zwanenwater en inDuinen Kruidberg. Het Zwanenwater heeft hetvoordeel dat
al veel langer wordt begraasd in landschapsecologisch goed vergelijkbare
terreindelen. Erishierdoor een tijdreeks van begrazing aanwezig dievergeleken kan worden met niet begraasde delen als blanco's (begrazing sinds
1981, 1984, 1989 en 199D- Het Zwanenwater behoort daarom ook tot de
retrospectieve projecten. Een ander retrospectief project bevindt zich in de
Zeepeduinen opSchouwen (sinds 1983begraasd).
Het monitoringprogramma van de begrazing wordt uitgevoerd met
behulp van sequentiële luchtfoto's, permanente kwadraten, vegetatieopnamenen -transecten en karteringen. Erzijn nog geen resultaten.

Verstuiving (nieuw)
Verstuivingsprojecten zijn ingezet op Terschelling (Waddendistrict) en in
Duin en Kruidberg (Duindistrict). Het primair kalkgehalte is resp. 0,1-0,8%
en 2-10%.Ook de ligging en het karakter van de terreinen verschilt. Eldorado, op Terschelling, iseen gebied vlak achter de zeereep met een homogene vergrassing van Helm (mogelijk is er ook Ammocalamagrostis aanwezig). Op de niet vergraste delen komt Buntgrasduin en Eikvaren-Kraaiheide
associatie voor. Deze typen zijn echter praktisch verdwenen. In Duin en
Kruidberg ligt het terrein meer in de binnenduinen. Vergrassing is hier niet
overal aanwezig. Eris nog een variatie aan vegetatie aanwezig, o.a. enkele
typen open (korstmosrijke en) kruidenrijke duingraslanden, dwergstruweel
(Kruipwilg, Liguster)en duindoornstruweel.
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De stuifkuilen zijn gemaakt door met een graafmachine voorzichtig de
vegetatie en het bovenste deel van de bodem (humeuze, donkere Ah horizont) te verwijderen, zodat het blonde, stuifgevoelige zand aan de oppervlakte komt (figuur 4). Een geomorfologisch vooronderzoek wees uit waar
de meestgeschikteplekken inhetterrein warenvoordeze ingreep.
Monitoring van de verstuiving gebeurt met behulp van een tachymeter
(voor volumeveranderingen van de stuifkuilen) en luchtfoto's (voor oppervlakte-veranderingen). Ook worden er vegetatieopnamen gemaakt op
plaatsen bij de kuilen waar (kalkrijk) zand accumuleert om de reactie van
de vegetatie op overstuiving na te gaan. Ter vergelijking dienen opnamen
op plaatsen zonder accumulatie.

Verstuiving Schiermonnikoog (retrospectief)
De ontwikkeling van stuifduinen op Schiermonnikoog geeft, ook voor het
beheer, interessante resultaten. Er zijn twee gebieden bij betrokken (elk ca
20-25 ha. groot), de Westerduinen ten westen van de vuurtoren en de Badweg, en de Noorderduinen, ten oosten van de Badweg, grenzend aan het
Kapenglob (figuur 5).Beidegebieden stuiven algeruime tijd, volgens oude
luchtfoto's inelkgevalalsinds1969-
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Figuur5
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In 1992 is in beide gebieden een kwantitatieve patroonanalyse gedaan.
Doe! was na te gaan wat de beheersmaatregel heeft opgeleverd aan landschapsdiversiteit. Hieronder wordt verstaan:
verscheidenheid aan oorspronkelijke ecotoop-typen
ruimtelijke rangschikking van deze typen in een 'ecologisch' mozaiek' of
patroon; in dit geval gaat het dus om het gehele landschap en niet enkel
om individuele plantesoorten. Ons inziens is <lit een belangrijk aspect
wat in het EGM project moet warden meegenomen naast de benadering
van (individuele) soorten.
In het veld is een grid gelegd met waarnemingspunten om de 25 m (grootte
van de waarnemingen Sx5 m). Op deze punten zijn abiotische en biotische
variabelen opgenomen. Als biotische variabelen gelden vegetatiestructuur
en soortensamenstelling van de vegetatie; als abiotische variabelen gelden
bijv. winderosie, expositie, ontkalkingsdiepte, optreden van gley, dikte Ah.
Per variabele is waargenomen of hun waarden een bepaald ruimtelijk patroon in het landschap vertonen. Langs een transect zijn deze waarden opgenomen in het veld. Naderhand is berekend hoeveel de waarde van een
variabele gemiddeld verschilt bij puntenparen met een afstand van 25m
50m, 75m, lOOm etc. De resultaten zijn in variogrammen uitgezet (zie Koekoek (1992) voor nadere uitwerking).
Figuur 6 geeft het patroon weer in de Westerduinen van enkele landschapsecologische variabelen langs raaien die 125 m (verticalen) en 100 m (horiFiguur6a
Grafische voorstelling van palronen van waarden van variabelen in de
Noorderduinen
op Schiermonnikoog gemeten
longs raaien.
Gebruikte variabelen;
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Figuur6b
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zontalen) uit elkaar liggen. Uit deze figuur blijkt dat een grootschalige gradient van winderosie (mate van accumulatie/deflatie van zand) en ontkal-

kingsdiepte (in cm van het bodemprofiel) ontstaan is. Bij de variabele vegetatiestructuur (hoogte van de vegetatie) is een dergelijke gradient niet duidelijk aanwezig.
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Figuur7a
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Figuur 7 is een grafische weergave van een theoretisch grootschalig (figuur
?a) en kleinschalig patroon (figuur ?b), waarin de waarden van naburige
punten respectievelijk meer dan wel minder gecorreleerd zijn. Onder de figuren staat het bijbehorende type variogram.
Vergelijking van de afzonderlijke variogrammen van Schiermonnikoog
met dit theoretisch patroon geeft aan dat de Westerduinen een patroon ver-

tonen dat overeenkomt met het linker beeld; de Noorderduinen met het
rechter beeld.
De Westerduinen lijken een grootschalig patroon te Zien te geven. Overgangen zijn breed (vergelijk met limes divergens, Leeuwen, 1965). De Noorderduinen lijken een kleinschalig patroon te zien te geven. Overgangen zijn
smal (vergelijk met limes convergens).
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Figuur7b
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Interpretatie
De mogelijke verklaring van deze verschillen wordt gezocht in de genese
vandebeide gebieden.
De Westerduinen hebben recente verjonging meegemaakt (zie Doing,
1988). Zij liggen nu aan de uiterste westpunt van het eiland en hebben in
het verleden te maken gehad met aanvoer van zand vanuit de eroderende
westkant van het eiland (vgl Klijn, 1981).Door uitstuiving vanuit een dynamische zeereep is waarschijnlijk een grootschalig paraboollandschap ontstaan (Doing, pers. med.). Het landschap vertoont een herhaling (valleien,
duinruggen) dwars op derichtingvan de overheersende wind. Een nieuwe
verstuiving sluit aanbijde reedsbestaande morfologie (ziefig.7a).DeNoorderduinen hebben geen recente verjonging meegemaakt (zie Doing, 1988)
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en hebben waarschijnlijk niet te maken gehad metinwaai vanveel vers
zand uit een zeereep (Doing, pers. med.).Het uitgangspatroon is kleinschaligerenvertoont geen herhaling. Nieuweverstuivingen sluiten hierin eerste
instantie bijaan. Het ismogelijk dat na langetijd ook grootschaliger vormen
ontstaan.

Implicatievoorbeheer
Het hiervoorgaande heeft mogelijk eenbelangrijke implicatie voor het beheer. Alvorens daadwerkelijk totverstuiving over tegaan dient debeheerder de genese van het gebied goed tekennen. Hij zal zich bovendien moeten afvragen welk type landschap hijmetdemaatregel ophetoog heeft,
grootschalig of kleinschalig, enhoelang deverstuiving zalkunnen doorgaan. Eenen ander kan ineen beheersplan worden vastgelegd.

Kleinschalige referentieprojecten
Inleiding
De kleinschalige experimenten zijn uitgevoerd opzes lokaties langsde Nederlandse kust. Één van delokaties, Rita's Duin op Terschelling, isgelegen
inhet kalkarmeWaddendistrikt.De overige vijf bevinden zichin hetkalkrijke Duindistrikt. Delokaties zijn uitgezocht inverschillende vegetatie-referentie-typen ofvegetatie-eenheden (tabel 1).
Aan dehand van een voorbeeld van delokatie Rita's Duin kan deproblematiekvan devergrassinggoed worden geïllustreerd. In1966isde gehele westhelling vandit duin geïnventariseerd (Oostra, 1968). In 1990 is dit
onderzoek herhaald. Op dezelfde plek bevindt zichsinds 1991deEGM-onderzoekslokatie. In 1991 zijn eropnamen gemaakt van devergraste proefvlakken en van deinde buurt aanwezige niet-vergraste vegetaties,dezogeTabel1
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Figuur8

Rita's Duin,Terschelling
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naamde actuele referenties. In 1992 zijn er voor de eerste keer opnamen
gemaakt na de uitvoering van de maatregelen. In figuur 8wordt het totaal
aantal soorten (hogere planten, mossen, groenwieren en lichenen) weergegeven.
Het aantal soorten neemt sterk af, vooral door het verdwijnen van tien
soorten lichenen. Slechts vier soorten zijn er overgebleven: Cladonia foliacea, Cladoniagracilis, Cladinaportentosa en Cladoniafurcata. De bedekking van de lichenen isafgenomen van 50%tot 3%.Vergelijking van de huidige niet-vergraste situatie (1991b) met de vergraste (1991a) geeft al een
achteruitgang inlichenen te zien. Deze wordt nog groter wanneer de huidigenietvergrastesituatiewordtvergeleken metde 1966situatie.
Watbetreft de hogere planten kan geconcludeerd worden dat het aantal
soorten niet sterk is afgenomen, hoewel er enkele soorten zijn verdwenen
zoals Festuca ovina, Violacurtissii en Leontodon saxatilis. Belangrijker is
echter dat de bedekking van met name Ammophila arenaria en ook Calamagrostisepigejosistoegenomen van 30%tot90%.Dezetoename in bedekking gaat samen met een afname van Corynephoruscanescens. De bedek-
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kingvandemoslaag isongeveer gelijk gebleven, maar slechtstwee soorten
zijn dominant aanwezig Dicranum scoparium en Campylopus introflexus.
Ditintegenstelling totdezestigerjaren, toen ermeerdere mossen met gelijke bedekkingen voorkwamen en Campylopusintroflexusnog helemaal niet
werd aangetroffen.
Uitdit voorbeeld komt heel duidelijk devergrassing indedroge duinen
naar voren. Tevens blijkt hoe belangrijk een goede historische referentie is,
iets wathelaas opde overige lokaties in veel mindere mate hetgevalis.

Opzetvandekleinschalige experimenten
Figuur 9geeft een overzicht van demaatregelen dieopiedere lokatie worden uitgevoerd. Erzijn per lokatie negen proefvlakken van4 x 4 meter.
Twee proefvlakken worden niet behandeld; deblanco's.Vier proefvlakken
zijngemaaid endrieproefvlakken geplagd (figuur 10en11).
Kalkstrooien vindt plaats ingemaaide engeplagde proefvlakken. Alskalkis
'asef-kalk' (koolzure magnesiakalk) gebruikt, welke 90% CaC0 3 bevat,
waarvan ca. 20% MgCOj. In het gemaaide proefvlak wordt een onderhoudsdosis gegeven (neutralisatie vandeatmosferische depositie) eninhet
geplagde eenhersteldosis (omde bodem ineenoorspronkelijk pH-trajekt
terugtebrengen).
Zandstrooien wordt uitgevoerd in gemaaide proefvlakken. Per proefvlak wordt perjaar ca.40liter zand gestrooid wat equivalent is aan een
complete bedekking vande bodem meteenca. 0.25 cmdiklaagje. Zandstrooienwordtgezienalshetsimulerenvaneen lichteoverstuiving.
Eénvan degeplagde proefvlakken istotca. 20cmdiepte omgespit:het
zogenaamde grondroeren omkalkrijk zand aande oppervlakte te krijgen
en destructuurvande bovengrond teveranderen.
Figuur9
Opzetvande
kleinschalige
maatregelen

BLANCO

PLAGGEN

PLAGGEN
EN
GRONDROEREN

EENMALIG
MAAIEN

JAARLUKS
MAAIENEN
ZANDSTROOIEN

PLAGGEN
ENCACO3

JAARLIJKS
MAAIEN

JAARLUKS
MAAIEN
ENCACO3

Toelichting:
g r o o t t e v a n« sen proefvlak is 4 x 4 meter
ruimte tussen de proefvlakke n is 2 meter
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Figuur 10
Uitvoeringvan
demaatregelen
inRita'sDuin

Figuur 11
Liggingvanenkeleexperimenteleplotsin de
Middelduinen

In 1991isbegonnen met het monitoring programma. Erzijn inieder vergrast proefvlak vegetatieopnamen gemaakt en tevens opnamen van niet
vergraste situaties. Hierbij zijn de hogere planten, mossen en korstmossen
opgenomen en de bedekkingen weergegeven volgens de decimale schaal
van Londo (Londo, 1975).Ook zijn er profielbeschrijvingen gemaakt en bodemmonsters genomen omde uitgangssituatie vast te leggen. Op elke lokatie zijn twee mengmonsters van ieder vijf submonsters genomen per bo-
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demhorizont (Ah,ACof B,C)en op 1meter diepte. Aan deze monsters zijn
devolgende analyses uitgevoerd:
- totaalanalyse: C,N,P,K,Ca,Mg,Al,Mn,Fe
- pH H 2 0, pH CaCl2,pHKCl
- CaC0 3
- amorf Al,FeenMn
- CECen uitwisselbare kationen H, Al,Fe, Mn, NH4, Ca, K,Mg, Na, N0 3 ,
Cl.
In 1992zijn eréén jaarna deuitvoering van de maatregelen wederom vegetatieopnamen gemaakt. Per proefvlak zijn er vier opnamen gemaakt. De
resultaten die in het volgende gedeelte aan bod komen geven dus een
beeld van destand van zaken overhet eerstejaar.

Verwerking vande gegevens
De verwerking van de gegevens vond plaats met behulp van de computerprogramma's TWINSPAN(Hill, 1979) en CANOCO(ter Braak, 1988).TWINSPANrangschikt vegetatieopnamen en soorten met behulp van een divisieveclustermethode. CANOCOiseen ordinatie programma enrangschiktvolgens een aantal mathemathische methodes soorten en opnamen langs een
aantal z.g. milieu-assen. Deze assen zijn in principe dimensieloos. Opnamen, die qua soortensamenstelling veel op elkaar lijken komen zodoende
dicht bij elkaar te staan. Er wordt onderscheid gemaakt in een directe en
een indirecte analyse. Een indirecte gradiënt analyse (correspondentie analyse) ordineert op basisvan alleen devegetatieopnamen en de milieu-assen
zijn fictief. Bij een directe gradiënt analyse (canonische correspondentie
analyse) is de ordinatie het resultaat van het gezamenlijk effect van vegetatie en gemeten milieuvariabelen. Beide methoden zijn bij de verwerking
vande resultaten gebruikt.
Een indirecte gradiënt analyse is uitgevoerd met de vegetatieopnamen
van 1991:zowel devergraste alsde actuele referentie opnamen zijn bij deze
analyse gebruikt.
Een canonische correspondentie analyse is uitgevoerd met vergraste
opnamen uit 1991en enkele belangrijke bodemecologische parameters van
de Ah horizont met betrekking tot de vegetatie. Dit zijn CaCO de pH, de
C/N ratio,de Ca/Alratioen de nutriënten Nen P
Tenslotte is er een correspondentie analyse en een canonische correspondentie analyse uitgevoerd met de vegetatieopnamen van 1991en 1992.
De laatstgenoemde analyse is uitgevoerd om de invloed van de maatrege-
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len te onderzoeken. De maatregelen (maaien, plaggen, zandstrooien en
kalkstrooien) zijn hierbij alsmilieuvariabelen beschouwd.

Resultaten
De correspondentie analyse van de vegetatieopnamen uit 1991 (figuur 12)
laat zien dat de gebieden verschillen in floristische samenstelling. In alle
gebieden treedt vergrassing op, maar per gebied speelt een andere soort de
rolvanvergrasser/vermosser. Campylopusintroflexusisdevermosser inhet
Ligustervlak (LV).De kalkarme lokaties Rita's Duin (RD) en de Middelduinen (MD) hebben respectievelijk Ammophila arenaria en Carex arenaria
alsvergrassers. Ook inde kalkrijke lokaties spelenverschillende vergrassers
een rol: in het Tilanuspad (TP) is Elymus athericus dominant en in het
Kraansvlak (KV)en het Zuidervlak (ZV) Calamagrostisepigejos.
Metbetrekking tothet beheer moet derhalve devraaggesteldwordenof
de invloed van éénzelfde maatregel in alle gebieden hetzelfde resultaat
geeft.
Figuur 12
p "

Correspondentie
analysevande
vegetatieopnamen uit 1991
(vergrastenniet
vergrast). Degebiedenzijnfloristisch duidelijk
vanelkaarverschillend.Voor
afkortingenvan
gebieden zie
tabel1

\

+"
t ELYMUS
•

•TP
•

'MD
CAREX

+

+
AMMOPHILA

/
-1.0

ZV$c.w

+

RUBUS & + + # V 4
CALAMAGROSTIS * C - * b > .
ROSA•**•*. + +

KV*

+ D

DRD

D

. -

'-

VCAMPYLOPUS
° 8 LV

p•

164

-

DROGE DUINEN

De soortensamenstelling van de vergraste opnamen en de actuele referentie opnamen zijn per gebied vrijwel gelijk. Ertreden structuurverschillen
op door de dominantievangras(achtigen),maardeoorspronkelijke soorten
zijnveelalnog aanwezig.
Uit beheersoogpunt gezien kan dit goede mogelijkheden bieden voor
(her)vestiging of uitbreiding. Maatregelen die de structuur beïnvloeden lijken in dat geval al positief te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld maaien.
Figuur 13toont een canonische correspondentie analysevanenkele vegetatieopnamen uit 1991vanvergraste proefvlakken metbodemgegevens. Deze
analyse blijkt de al eerder gevonden gebiedsverdeling te ondersteunen. De
kalkrijke en de kalkarme lokaties (RD en MD) liggen duidelijk gescheiden
inhetvlakvan deeerstetwee milieu-assen.
Er is een duidelijk verschil in mineralogische bodemsamenstelling tussen de gebieden. Rita's Duin in het kalkarme Waddendistrikt en de diep
ontkalkte Middelduinen op Goeree zijn veel armer dan de overige lokaties.
Opvallend is verder de sterke correlatie van de kalkarme lokaties met een
hoge C/N ratio.
Figuur 13
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Vermeld dient teworden datverderegegevens overde beschikbare stikstofhoeveelheden voor de vegetatie en stikstoftransformaties in de bodem
zullenworden vergaard met behulpvan incubatieëxperimenten.
Figuur 14en figuur 15tonen respectievelijk een correspondentie analyseen een canonische correspondentie analysevan devegetatieopnamen uit
1991 en 1992.
Decorrespondentie analysevan devegetatieopnamen van 1991en 1992
(figuur 14)laat zien dat het verschiltussen degebieden vooralsnog groteris
dan de invloed van de maatregelen. Het patroon in het ordinatiediagram is
hetzelfde als in 1991 met als enig verschil dat de lokatie Tilanuspad (TP)
dichterbij de overige kalkrijke lokaties Zuidervlak (ZV) en Kraansvlak (KV)
ligt.
De resultaten van de canonische correspondentie analyse (figuur 15),
waarbij de maatregelen als milieuvariabelen werden beschouwd, laten na
éénjaareen lichtetrend zien: de geplagde proefvlakken worden gekarakteriseerd door enkele soorten van een open pioniervegetatie (zoals Corynephorus canescens, Aira praecox en Phleum arenariuni) en de gemaaide

Figuur 14
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Figuur 15
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proefvlakken door soorten van een lagekruidenvegetatie (Saxifraga tridactylites, Sedum acre en Poa annua). Daarnaast blijven de onbehandelde
proefvlakken als cluster bestaan met hun dominante vergrasser of vermosser.

Voorlopige conclusies
In dit stadium kunnen alleen voorlopige conclusies worden getrokken. De
volgendevragen zijnvan belang:
- welkevoorlopige conclusies zijn ertetrekkenuitde resultaten?
- welkerichtlijnen zijn er opgrond hiervan tegeven voorhet beheer?
• Het blijkt dat er per gebied verschillende vergrassers zijn (Ammophila,
Calamagrostis,Carexarenaria, Elymus).Mogelijk leidthetzelfde proces
(of complex van processen) per gebied tot een verschillend resultaat,
nietqua vegetatiestructuur, maar welqua dominante soort.
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Een effectgerichte maatregel zal mogelijk niet in elk gebied dezelfde
oplossing kunnen bieden. Bodemfactoren zijn waarschijnlijk de sturende krachten. Verdere uitkomsten van het monitoring programma zullen
hierinzicht inmoeten geven.
• Binnen een referentieproject is de huidige soorten-samenstelling van
vergraste en niet-vergrastevegetaties nagenoeg hetzelfde. Het verschilis
voornamelijk tevinden inde structuurvandevegetatie.
Ditbetekent dit dat (hervestiging enuitbreiding van kritischesoorten in
veelgevallentot de potentiële mogelijkheden behoort.
Maaien als effectgerichte maatregel lijkt al positief te kunnen werken
(plaggen en maaien laten na een jaar een lichte trend zien: een aantal
kritischesoortenvestigen zichweer).
De concurrentie tussen de soorten om licht en ruimte is een belangrijk
sturend proces, dat door het maaien positief lijkt uit te werken voor de
kritische soorten.
• Het referentieproject Rita's Duin (RD) laat zien dat historische referenties van groot belang zijn: bijvergelijking van huidige vergraste en nietvergraste vegetaties valt veel minder op dat er een groot aantal lichenen
zijn verdwenen sindsde 60erjaren.
• Het project op Schiermonnikoog laat zien dat de ruimtelijke patroondiversiteit diebijgrootschalige verstuivingen ontstaat waarschijnlijk afhankelijk isvan het 'grondpatroon' van het betreffende gebied vóór de verstuiving(weeropnieuw) begon.
Bijhet opnieuw laten stuiven van gebieden zalin relatietot beheersdoelen met de genese van het gebied rekening moeten worden gehouden.
De oorspronkelijke morfologie is mogelijk een sturende factor in het
verloopvandeverstuiving diebepaalt welkelandschapsdiversiteit erzal
ontstaan.

Dank
Het monitoringsproject open droge duinen zou niet tot stand gekomen zijn
zonder de medewerking van de beheerders van de gebieden waar de referentieprojecten gelegen zijn. Graagwillen wij hen daarvoor speciaal bedanken.
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