B E P L A N T I N G EN
RECREATIE IN DE HAAGSE
DUINEN
RAPPORT
VAN DE A D V I E S C O M M I S S I E
DUINBEPLANTING

I N S T I T U U T VOOR T O E G E P A S T
B I O L O G I S C H O N D E R Z O E K IN DE NATUUR (ITB ON)
ARNHEM, KEMPERBERGERWEG
M E D E D E L I N G Nr. 39 / 1958

11

T E V E N S P U B L I K A T I E VAN
HET

LABORATORIUM

VOOR

PLANTENSYSTEMATIEK

EN - G E O G R A F I E VAN DE L A N D B O U W H O G E S C H O O L
TE WAGENINGEN
BELMONTIA II ECOLOGY, FASC. 3, 1958 NR. 12

INHOUD
biz.
WOORD VOORAF
I.

5

INLEIDING

6

De ontwikkeling vanhetbeheer in deHaagse waterleiding duinen . .
Functies van het duin
Het recreatieduin bij Meyendel
Het tegenwoordige duin als natuurgebied
Recreatie in de natuur
Aard der beplanting
II.

6

D E VEGETATIE VAN MEYENDEL, J. H. A. Boerboom

8
10
10
11
13
17

Inleiding
De in hetgebied voorkomende plantengemeenschappen. Hunsamenstelling en verbreiding
De vegetatiekartering
III.

D E RECREATIE IN MEYENDEL, A. Coops

17
24
43
47

Inleiding
47
Werkwijze bijhetonderzoek naar derecreatie inMeyendel, zomer 1954 48
Resultaten van het onderzoek
54
IV.

D E BETEKENIS VAN MEYENDEL ALS NATUURGEBIED IN HET GEHEEL VAN HET

NEDERLANDSE DUINLANDSCHAP, V. Westhoff

V.

GRONDSLAGEN VOOR EEN BEPLANTINGSPLAN,

VI.

D E TECHNISCHE UITVOERING VAN BEPLANTINGEN IN HET DUINGEBIED,

94

V. Westhoff en H. Otto . . 1 0 2

H. Otto en A. Stoffels
SUMMARY

119
122

Bijlagen :
Karakteristiek van het duingebied aan de hand van foto's
Begroeiing en landschap vande duinen onder Scheveningen en Wassenaar
van omstreeks 1300tot heden, J. H. A. Boerboom
Vegetatiekaart, J. H. A. Boerboom

WOORD VOORAF
Het is een feit, waarvan achteraf gezien de betekenis moeilijk kan worden overschat,
dat, toen de waarde van de duinen voor de drinkwatervoorziening van een belangrijk
deel van West-Nederland eenmaal was onderkend, de waterleidingbedrijven erin geslaagd zijn geleidelijk grote oppervlakten duinterrein in bezit of beheer te verkrijgen
en zij deze daarna bijna hermetisch voor het publiek hebben afgesloten gehouden.
Weliswaar deed de wateronttrekking de vegetatie plaatselijk veranderen, maar de verkaveling in kleine percelen en de bebouwing met villa's en dergelijke werd voorkomen.
Het spreekt haast vanzelf, dat in deze tijd, waarin voor een nog steeds groeiende bevolking de behoefte aan gelegenheid tot recreatie in de vrije natuur groter is dan ooit te
voren, de vraag gerezen is in hoeverre het mogelijk zal zijn gedeelten van de waterleidingterreinen, zonder dat aan hun bestemming voor de drinkwaterwinning schade
wordt gedaan, voor grotere aantallen recreatie-zoekenden open te stellen, dan tot dusverre
verantwoord werd geacht. De directie van de Haagse duinwaterleiding heeft zich van dit
probleem rekenschap gegeven en had reeds voor zichzelve een bevredigende gedragslijn
uitgestippeld. Bij een bezoek aan de waterleidingterreinen en de daarop met de directeur
gevoerde besprekingen in het voorjaar van 1953 bleek aan de directeur van het I T B O N
en de ondergetekende, dat de directie der Duinwaterleiding, in deze handelende in overeenstemming met het gevoelen van het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage, een antwoord zocht op de vraag, of de door hem ontwikkelde methode inderdaad juist was en
zo ja, in welke richting hij zou moeten worden uitgebreid. Bovendien bestond behoefte
aan een goede fundering van de gevolgde methodiek en daarom vroeg men een antwoord
op de volgende belangrijke vragen:
a. indien bepaalde gedeelten van het duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar
voor recreatie beschikbaar worden gesteld, aan welke eisen moet dan de beplanting van
die gedeelten van het terrein voldoen, opdat het terrein daardoor de gelegenheid zal geven
tot zo ruim mogelijke recreatie in een omgeving, die landschappelijk aan de hoogste eisen
voldoet;
b. op welke wijze dient een onder a bedoelde beplanting te worden aangelegd en na volgroeiing voor het recreatieve gebruik te worden beheerd.
In overeenstemming met de wensen van de directie van de waterleiding benoemde het
Centraal Comité van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
(ITBON) een commissie met de opdracht dit vraagstuk in studie te nemen.
Op 24 april 1953 kon deze commissie haar eerste vergadering houden; het resultaat van
haar arbeid is in het hierbij openbaar gemaakte rapport vervat.
De publikatie geschiedt met instemming van het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage,
in het vertrouwen, dat de verrichte arbeid ook buiten de kring van het Haagse bedrijf
vruchten zal kunnen afwerpen. De medewerking, welke de commissie van de zijde van
het bedrijf mocht ondervinden, kan niet hoog genoeg worden aangeslagen.
Als voorzitter van het bestuur van het I T B O N stel ik het op prijs hier te getuigen van
de grote dank, die wij verschuldigd zijn aan allen, die aan het tot stand komen van dit
rapport hebben medegewerkt, zeer in het bijzonder aan de bewerkers van de verschillende min of meer zelfstandige hoofdstukken en aan het Prof. Dr. G. L. Funke-fonds
en de Koninklijke Maatschappij Diligentia, die het drukken van de kaarten mogelijk
maakten.
Prof. Dr. G. A. VAN POELJE

I. INLEIDING
D E O N T W I K K E L I N G VAN HET BEHEER IN DE HAAGSE WATERLEIDINGDUINEN

De duinwaterleiding van 's-Gravenhage heeft als waterwinplaats het duingebied
tussen Scheveningen en het Wassenaarse Slag. Rond 600 ha van dit gebied zijn
eigendom van de gemeente, terwijl rond 700 ha van de Staat der Nederlanden in
erfpacht zijn ontvangen.
Deze waterwinplaats is van stijgende betekenis, niet alleen voor het zich uitbreidende 's-Gravenhage, maar tevens voor andere omliggende gemeenten in ZuidHolland, diein de toekomst het drinkwater uit de Haagse duinen zullen ontvangen.
AHeen op voorwaarde van het behoud van bovenbedoeld duingebied zal het in de
totkomst mogelijk zijn, het zuid-westelijk deel van de provincie Zuidholland
van goed drinkwater te voorzien.
Meyendel ') is ten dele opengesteld voor het publiek en vervult daardoor als
recreatiegebied een belangrijke secondaire functie.
Er mag worden verwacht, dat ook in de toekomst, indien dat met de nodige omzichtigheid geschiedt, een belangrijk gedeelte van de overige terreinen, zij het onder
beperkende bepalingen, voor het publiek kan worden opengesteld.
Het is de bedoeling van 's-Gravenhage deze openstelling zo ruim mogelijk te
houden. Beperking zal alleen worden gevonden in het veilig stellen van de belangen van de drinkwatervoorziening en uiteraard in de kwetsbaarheid van het
duin.
Het grote bezoek en de betrekkelijk geringe omvang van de terreinen van Meyendel
en omgeving maakten het aanleggen van een bebossing noodzakelijk, waardoor
het duin minder kwetsbaar werd. De wijze van bebossing, welke in het recreatieterrein werd toegepast, week echter sterk af van de voor ons land normale duinbebossing.
Ten einde na te gaan, of de ontwikkelde wijze van bebossing in de toekomst zou
kunnen worden gehandhaafd, dan wel door een andere of door andere voorzieningen zou moeten worden vervangen, is in 1953 op initiatief van het Haagse
Waterleidingbedrijf en met medeweten van het gemeentebestuur van 's-Gravenhage door het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
(ITBON) de „Adviescommissie Duinbeplanting" in het leven geroepen, welke
de opdracht ontving, om gebruik makend van de ervaring opgedaan bij het beheer
*) Met Meyendel wordt in dit rapport bedoeld het gehele waterwingebied van de duinwaterleiding van 's Gravenhage tussen Scheveningen en het Wassenaarse Slag.

der Haagse duinen en elders, na te gaan, hoe het voor het publiek toegankelijke
deel van de Haagse duinen zo intensief mogelijk kan worden dienstbaar gemaakt
aan de recreatie. Als voorwaarden hierbij werden gesteld:
1. dat aan de waterwinning zo weinig mogelijk nadeel wordt toegebracht.
2. dat de natuurlijke begroeiing van het duingebied zoveel mogelijk behouden
dient te worden.
Deze commissie was als volgt samengesteld:
Prof. Dr. G. A. van Poelje, lid van de Raad van State, voorzitter van het Centraal
Comité van het ITBON, voorzitter.
Ir. H. M. Bos, hoofdingenieur bij de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage.
J. Bruyn, kunstschilder te Wassenaar.
Ir. A. J. Gurck, directeur van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage.
Ir. G. Memelink, houtvester bij de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem.
Ir. H. Otto, landschaparchitect te Utrecht.
Dr. J. A. van Steyn, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Ir. A. Stoffels, consulent bij het Staatsbosbeheer te Haarlem.
Prof. Dr. H. J. Venema, hoogleraar te Wageningen, Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool.
Dr. V. Westhoff, adviseur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
tot 1957 wetenschappelijk medewerker van het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool, sindsdien hoofdingenieur
bij het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) te Bilthoven.
Dr. A. D. Voûte, directeur van het ITBON te Arnhem, secretaris.
In 1955 bedankte de heer Bos, die als 2e secretaris optrad, wegens vertrek naar
elders, als lid.
De voor recreatie opengestelde en alsnog open te stellen terreinen liggen, zoals
gezegd, in de omgeving van Meyendel. Teneinde over het beheer van deze gebieden een gefundeerd advies te kunnen geven was het nodig niet alleen te beschikken
over topografische kaarten, maar tevens over een vegetatiekaart, een vegetatiekundige beschrijving en een sociologische analyse van de gedragingen van het
publiek w.o. de voorkeur welke het voor verschillende terreintypen aan de dag legt.
Het onderzoek dat hiervoor nodig bleek, is verricht door de heer Ir. J. H. A.
Boerboom en de heer Ir. A. Coops, wetenschappelijke medewerkers van het
Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool.
Het doel van het werk van de Commissie was blijkens het bovenstaande te komen
tot praktische richtlijnen, op grond waarvan een landschaparchitect een beplantingsplan zou kunnen opmaken. Voordat zij dit kon bereiken, was het nodig, dat
zij er zich rekenschap van gaf, welke functies het Haagse duin heeft, in hoeverre
deze functies samenhangen met de haar gegeven opdracht, welke ervaringen men

bij het beheer van de Haagse duinen reeds had opgedaan, wat moet worden verstaan onder het duin als natuurmonument en welke eisen in verband hiermee in
het algemeen aan de behandeling van het duin moeten worden gesteld. Pas nadat
zij het hierover eens was geworden, kon aan het opstellen van bovenbedoelde
richtlijnen worden gewerkt.
De Commissie verwacht, dat de beginselen waartoe zij is gekomen, ook door andere duinbeherende instanties zullen kunnen worden toegepast, in het bijzonder
met betrekking tot terreinen, die zij voor recreatie zouden willen openstellen.

FUNCTIES VAN HET DUIN

De functies, welke de duinen voor ons land hebben, kunnen in het algemeen in
vijf groepen worden samengevat, die elk hun specifieke problemen meebrengen:
Het zijn de volgende:
1. zeewering;
2. waterwinning en waterberging;
3. recreatie;
4. het geven van de mogelijkheid tot het verrichten van natuurwetenschappelijk
onderzoek en natuurstudie.
5. het leveren van land-, tuin- en bosbouwprodukten.
De rangschikking van deze groepen van functies is niet willekeurig: de eisen, welke
moeten worden gesteld om de duinen als zeewering dienst te laten doen, prevaleren boven die van de duinen als bron van drinkwater enz.
Ad. 1. Het behoeft geen betoog, dat de functie als zeewering prevaleert boven
elke andere functie en dat hiermee bij de behandeling van het duin ten volle rekening moet worden gehouden. De overige functies kunnen slechts dan tot hun recht
komen, wanneer de zee geen toegang tot het duingebied heeft. Vooral de zeereep
moet daarom vast liggen en in goede conditie verkeren. Wordt de zeereep doorbroken, zoals dit b.v. tijdens de ramp in 1953 in Walcheren het geval is geweest,
dan moeten de daar achter liggende duinen het achterland voldoende beschermen.
Bij de behandeling ook van deze duinen mag dus hun functie als zeewering niet
uit het oog worden verloren.
Ad. 2. Achter de Zuid- en Noordhollandse duinen bevindt zich de „Randstad
Holland", die voor zijn drinkwatervoorziening voor een groot deel op deze duinen
is aangewezen. Verlies of verontreiniging van dit waterreservoir zou voor dit
dichtbevolkte gebied rampzalige gevolgen hebben. Zeer grote kosten worden gemaakt ten behoeve van een optimaal gebruik van de duinen voor de drinkwatervoorziening. Nu de toestand is ontstaan, waarbij de regenval onvoldoende is om
het zoetwaterreservoir dat onze duinen vormen, in stand te houden, is men ertoe

overgegaan water uit onze grote rivieren in de duinen te brengen. Het gevolg van
het een en ander is dat in de waterwingebieden alle overige functies slechts betekenis kunnen hebben, voor zover de belangen van de drinkwatervoorziening niet
bedreigd worden.
Ad. 3. Hoe langer hoe meer zoeken de stedelingen recreatie in de vrije natuur.
Het isde commissie niet bekend of dewaarde van deze recreatie ooit is afgewogen
tegen andere vormen van ontspanning. Zeker is echter, dat zij effectief is en
dat er in de toekomst steeds meer behoefte aan zal bestaan.
Voor de „randstad Holland" behoren de duinen tot de belangrijkste natuurgebieden. Het is om deze reden, dat de recreatie als derde in de bovenstaande rij is
opgenomen.
Ad. 4. Reeds lang wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de fauna en
flora in de duinen, naar het ontstaan en de ontwikkeling der duinformaties en
naar verband en wisselwerking tussen vegetatie en milieu.
Sinds enige jaren bevinden zich laboratoria van de Stichting Wetenschappelijk
Duinonderzoek op Terschelling en Voorne.
De Haagse duinen zijn onderwerp van wetenschappelijk onderzoek uitgaande van
het Meyendel Comité, in 1922 georganiseerd door Dr. A. Schierbeek. Het werk
wordt nog steeds voortgezet en staat thans onder de algemene leiding van Prof.
Dr. D. J. Kuenen, hoogleraar in de zoölogie te Leiden.
De „Duinwaterleiding" van 's-Gravenhage heeft steeds dit onderzoek bevorderd,
o.m. door een klein veldlaboratorium ter beschikking te stellen. Het onderzoek
geschiedt ook thans in overleg met de directie van de Duinwaterleiding. Door dit
onderzoek is de natuurwetenschappelijke betekenis van de Haagse duinen sterk
op de voorgrond getreden.
Ad. 5. In veel duingebieden is gezocht naar de mogelijkheid tot het aanleggen
van een rendabel bos. Het is bekend, dat de economische mogelijkheden van de
bebossing afnemen, naarmate men de zee nadert. In hoofdzaak komen voor doelmatige duinbebossing enige exoten in aanmerking, vooral de naaldhoutsoorten
Oostenrijkse en Corsicaanse den, en wel in gesloten, dichte, althans in de jeugd
ongemengde opstanden.
De mogelijkheid voor het aanleggen van goede rendabele bossen is in de duinen
van de Haagse duinwaterleiding niet groot. Zeker valt het economisch nut van de
houtproduktie in het niet tegenover het voordeel, dat de stad Den Haag heeft
van de aanwezigheid van effectief recreatiegebied.
Om deze redenen is de houtproduktie als laatste der functies genomen, d.w.z.
er is slechts ruimte voor, indien zij niet strijdt met de belangen van een der andere
functies.

H E T RECREATIE-DUIN BIJ MEYENDEL

De ervaring leerde het duinbeheer, dat het recreatief verblijven in de duinen,
doordat men zich vrij door het duin kon begeven, voor de bezoekers van hogere
waarde was, dan het recreatief passeren langs de paden. Daarom is het rond 100 ha
grote terrein bij Meyendel zo opengesteld dat een ieder zich vrij mag bewegen.
Hiermede wordt tevens bereikt, dat het terrein vele malen meer bezoekers kan
bergen, dan wanneer men op de paden moet blijven.
De in Meyendel gevoerde politiek had tot consequentie, dat het opengestelde
terrein tegen beschadiging als gevolg van het „belopen" moest worden beschermd.
De enige methode hiertoe was het terrein te bebossen. Hierbij deed zich een
belangrijk probleem voor: in het algemeen behoren bossen werkhout te leveren;
deze bossen werden echter aangelegd met het oog op de recreatie en niet met de
bedoeling om werkhout te leveren. Het werden dus geen produktiebossen, hetgeen
betekende, dat de ervaringen verkregen met het aanleggen van produktiebossen
in de duinen maar zeer ten dele konden worden toegepast.
De eisen toch die de recreatie ter plaatse stelt, zijn in vele opzichten in strijd met
de voorwaarden, die bij de produktie van werkhout gelden. Onder deze omstandigheden wordt de opbrengst van werkhout slechts een fractie van wat zij onder
de daarvoor meest gunstige omstandigheden in Meyendel zou kunnen opleveren,
waarbij moet worden opgemerkt, dat onder deze meest gunstige omstandigheden
de opbrengst van werkhout in Meyendel gering zou zijn in vergelijking met de
opbrengst in b.v. Gelderland, Drente of Brabant. Men moest dus nieuwe wegen
zoeken en heeft deze gevonden.
De richtlijnen, welke bij de bebossing in Meyendel zijn en nog worden toegepast
laten zich aldus samenvatten.
1. Gebruik van inheemse houtsoorten.
2. Aanleg van een open bebossing, waarvan geen werkhout van enige betekenis
mag worden verwacht.
3. Bescherming van het relief van het duin.
De ervaringen, verkregen bij dit zeer interessante experiment zijn voor de Commissie van grote waarde geweest. Vergelijkt men ze met de conclusies waartoe de
Commissie uiteindelijk is gekomen, dan blijkt dat men laatstgenoemde infeite als
een uitbreiding kan beschouwen van hetgeen door de Duinwaterleidng van 'sGravenhage was ontwikkeld.

H E T TEGENWOORDIGE DUIN ALS NATUURGEBIED

De mens heeft reeds zeer lang in het duinlandschap ingegrepen en wel zodanig,
dat het thans moeilijk is een helder beeld te krijgen van het niet-beïnvloede duin.
Vermoedelijk is het oorspronkelijke duin in hoofdzaak een stuifduin geweest,
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plaatselijk begroeid met duindoorn, kruipwilg, helm enz., dat zich onder de inwerking van de heersende westelijke winden langzaam naar het oosten voortbewoog. Om dat te beletten is men reeds vroeg begonnen met het vastleggen van
het stuivende duin. Aan de landzijde ontstonden bovendien landgoederen, die van
een beplanting met bomen en heesters werden voorzien. In de laatste honderd jaar
is tussen Scheveningen en het Wassenaarse Slag ten behoeve van landbouw en
jacht veel aanplant midden in de duinen tot stand gekomen.
Wij hebben dus te doen met een van ouds door de mens beïnvloed gebied en moeten wanneer wij spreken over een „natuurmonument" of zelfs „natuurgebied"
dit feit steeds in het oog houden en niet denken aan een hypothetisch en ietwat
romantisch aandoend begrip „oorspronkelijk duin".
De noodzaak om het duin speciaal voor de recreatie te behandelen, hangt samen
met de vastlegging van het natuurlijke duin. Immers, ware het duin in beweging
dan zou er geen gevaar voor beschadiging door een intensieve recreatie bestaan.
De eventuele beschadigde delen toch zouden spoedig weer af- of onderstuiven.
Zodra echter het duin als geheel zich niet meer mocht verplaatsen, werd de toestand anders. Toen ontstond het streven naar een steeds verder gaande vastlegging
en pas daarna rees de vraag, hoe het duin tegen het belopen door de mens zou
kunnen worden beschermd.
RECREATIE IN DE NATUUR

De recreatie zoekende mens verlangt bewust of onbewust een zo innig mogelijk
contact met de natuur. Het publiek wenst in de vrije natuur bij voorkeur niet de
hand van de mens te zien.
De twee uitersten: enerzijds de ongerepte natuur of wildernis, anderzijds een
stadspark, beroeren de mens op verschillende wijze. In het park zal de mens zoeken
naar de uitingen van de cultuur. Bij het wandelen hierin zal hij bewondering hebben voor de schepping van de menselijke geest, die wanneer het goed is, door aanleg en kleurschakeringen een harmonisch geheel heeft opgebouwd, dat een esthetisch genot van de hoogste graad kan verschaffen. Dit genot is vermengd met een
gevoel van bewondering voor en vantrots op demens, dietot een dergelijke schepping in staat is gebleken.
In de ongerepte natuur ondergaat de mens de rust en de majesteit van het onbegrepene. Hier past geen bewondering voor menselijk kunnen. Menselijk ingrijpen
mag niet worden opgemerkt. Alles, waaruit zulk ingrijpen blijkt, werkt storend.
Wanneer alles goed is, vinden wij ook in dit natuurgebied een harmonisch geheel,
dat eveneens een esthetisch genot van de hoogste graad kan verwekken. Het genieten van de natuur zal echter bovenal elementen in zich dragen van „opgaan in"
en „deelnemen aan", hetgeen in het stadspark wordt vervangen door „genieten
van" en „begrijpen".
11

Het ingrijpen van de mens in een stadspark mag dus in het oog springen. Beelden
en andere kunstuitingen kunnen hier met de speciaal daartoe aangelegde beplanting één geheel vormen. In het stadspark mag men zien, dat voortdurend wordt
ingegrepen om een zo goed mogelijk geheel te handhaven. Het ingrijpen in een
natuurgebied moet echter onopvallend geschieden. Hier moet de natuur zich zelf
kunnen ontplooien en het ingrijpen van de mens zal slechts een leiden van de
natuurlijke processen met zich mogen brengen, nooit een verbeten strijd hiertegen.
Het stadspark mag door een bepaald persoon gesigneerd zijn, het natuurgebied
was reeds gesigneerd en elke menselijke signatuur is hier een aantasting.
Meyendel is een gebied, waarin de mens beseft dat hij aanraking heeft met de
natuur en ongetwijfeld is dit een belangrijke reden waarom dit gebied zozeer is
gezocht. Elk verder ingrijpen zal er op gericht moeten zijn om het gebied als natuurterrein te handhaven. Ook al zal de deskundige bemerken, welke invloed de
mens in de loop van de tijden heeft uitgeoefend (ontwatering, bemesting, resten
van wallen en hagen enz. verraden zich in de samenstelling van de vegetatie), zo
zal toch de niet-specialist de indruk behouden, dat hij zich in de ongerepte natuur
bevindt. Deze illusie dient gehandhaafd te blijven. Hiertoe is nodig een natuurlijk
aandoend patroon van geschakeerde vegetatie, zonder starre lijnen en zich aanpassend aan de vormen (vooral het reliëf) van het terrein.
In dicht bevolkte centra alsdievan de „Randstad Holland" zalsteedseengebrekaan
voor recreatie bestemde gebieden bestaan. Het isstellig onmogelijk hier alle duinen
voor recreatie te sluiten. Integendeel, een groot deel zal hiervoor moeten openstaan
en wel zodanig, dat het publiek de in aanmerking komende terreinen zonder bezwaar op een vrije middag of op een avond kan bereiken. Hierbij blijkt het onmogelijk waterwingebieden geheel te vermijden. Dit kan tot moeilijkheden aanleiding geven, immers beschadiging der duinen en een eventuele vervuiling verminderen de waarde van het duin als waterreservoir. Met de groei van de „Randstad
Holland" wordt het watergebruik groter en neemt de drang naar recreatie in de
duinen toe. Wil men waterwinning en recreatie combineren, dan moet derhalve
een oplossing worden gevonden waarbij de gebieden welke voor recreatie worden
vrijgegeven, optimale geschiktheid hiervoor hebben.
Bezien vanuit het gezichtspunt der waterwinning zou een vastliggend duin met
een natuurlijke begroeiing te verkiezen zijn boven een duin met aanplant van bomen en struiken. Ook uit een oogpunt van natuurbescherming is het juister een
duingebied zoveel mogelijk aan eigen ontwikkeling over te laten. Deze ontwikkeling leidt tot een mozaïek van vegetaties, dat ten dele bestaat uit begroeiingen met
duinheesters en zelfs duinbos, ten dele uit dwergstruikgezelschappen b.v. van
dauwbraam en kruipwilg en ten dele uit min of meer open, lage duinbegroeiingen
met grassen, kruiden, mossen en korstmossen (duinmat). Deze laatste nu is echter
zo teer dat zij in de zomer bij warm droog weer door de mens plaatselijk geheel
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vernietigd kan worden, zodat recreatie juist in die tijd op vele plaatsen ontoelaatbaar zou zijn.
Zou men zich dus beperken tot het vastleggen van het duin met helm, dode
duindoorn e.d. dan zou de bovengenoemde kwetsbare duinmat een zo grote
oppervlakte blijven innemen, dat het gebied voor recreatie van enige omvang
volkomen ongeschikt zou zijn, tenminste wanneer men, zoals in Meyendel het
geval is, het publiek toestaat, zich vrij over het terrein te bewegen. Wanneer men
de kwetsbare gebieden voor het publiek afsluit, zoals b.v. in het grootste gedeelte
van het Nationale Park „De Kennemer Duinen", dan kan ook een zij het minder
dichte recreatiebezetting zonder ingrijpende maatregelen worden opgevangen.
Het probleem van Meyendel is dus gebonden aan de tamelijk grote bewegingsvrijheid, die de bezoekers hier gewend zijn te genieten en die men om sociaalpsychologische redenen wenst te handhaven.
Hieruit volgt, dat recreatie van enige omvang alleen mogelijk is, indien het duin
deugdelijk is beschermd door een begroeiing met bomen of heesters. De belangrijkste vraag blijkt dus te zijn op welke wijze de duinbeplanting moet worden
onderhouden en uitgebreid om de recreatiemogelijkheden tot een maximum op
te voeren.
AARD DER BEPLANTING

Wordt dus om bovengenoemde redenen bewust een landschap gekozen, dat
de mens in contact brengt met de natuur, dan zal bij het opmaken van de richtlijnen rekening moeten worden gehouden met hetgeen van nature ter plaatse aanwezig is en met de ontwikkeling, die een natuurlijke vegetatie zou doorlopen.
Het recreatieduin moet één geheel vormen met de omliggende duinen, het zal
hierin onopgemerkt moeten overgaan.
Door een goede beplantingswijze dient de ruigheid van de oorspronkelijke natuur
te worden benaderd. Hiermede hangt samen de eis, de geaccidenteerdheid van
het terrein zoveel mogelijk te bewaren, daar hierdoor de zo noodzakelijke afwisseling in overeenstemming met het oorspronkelijke duin wordt geaccentueerd.
Dit betekent dat vooral de duintoppen door beplanting tegen erosie en aftrappen
moeten worden beschermd. De aan te brengen beplanting moet duurzaam zijn,
d.w.z. zichzelf tot op grote hoogte in stand kunnen houden, ondanks het verschijnsel, dat zich in de vegetatie een zekere verandering (successie) pleegt te voltrekken.
Deze te verwachten successie moet dus al bij voorbaat in de plannen zijn betrokken. Dit houdt mede in, dat de aan te brengen soorten de concurrentie met omringende gewassen moeten kunnen doorstaan en bij voorkeur ook, dat zij zich
moeten kunnen verjongen.
Om dit te bereiken zal men moeten uitgaan van een overzicht van de vegetatietypen (plantengemeenschappen), zoals deze in het gebied worden aangetroffen en
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van een vegetatiekaart, waaruit de verdeling en verspreiding dezer vegetatietypen
over het terrein blijkt. Iedere plantengemeenschap is in harmonie met het milieu
(de standplaats) waar zij zich bevindt; daarom treft men uiteenlopende vegetatietypen aan, al naar gelang er verschillen bestaan in de hoogte boven het grondwater,
het kalk- en humusgehalte van het duinzand, de kracht van de wind (de afstand
tot de zee), de helling, de expositie, de exploitatiegeschiedenis enz. Wil men in
ieder van deze milieu's die begroeiing aanbrengen, die zich daar ter plaatse het
beste kan handhaven, dan kan men niet beter doen dan zich baseren op het sortiment, dat met het milieutype samen blijkt te gaan. Niet alleenvoor de soortkeuze
kan men zich laten leiden door een vegetatiekaart, welke aangeeft, wat van nature
ter plaatse thuis hoort, maar ook voor wat betreft de verhouding in aantal tussen
de individuen dier soorten in de aan te brengen beplanting, kan een dergelijke
kaart ons belangrijke inlichtingen verschaffen. Zo zal in het ene sortiment de berk
kunnen overwegen, in een ander de meidoorn, in een derde de grauwe abeel, terwijl nochtans deze drie sortimenten uit dezelfde plantensoorten bestaan, immers
ook de kwantitatieve verschillen worden door het milieu bepaald.
De vegetatiekunde verschaft aldus aan de landschaparchitect de basis, waarvan
hij zal moeten uitgaan.
Men hoort nogal eens de klacht, dat onze inheemse houtsoorten zo weinig talrijk
zijn en onvoldoende materiaal voor de landschaparchitect opleveren. Dit is maar
zeer ten dele juist. De duinen zijn zeker niet arm aan ter plaatse thuis horende
soorten. Er komt hier echter een belangrijk punt bij. Wanneer men voldoende rekening houdt met de zeer grote gevarieerdheid in de terreingesteldheid en in het
milieu die in de gevarieerdheid van de vegetatie tot uitdrukking komt, dan krijgen
zelfs beplantingen met een beperkt aantal soorten een grote afwisseling en sluiten
zij bovendien goed bij het landschap aan. In dit opzicht biedt de vegetatiekunde
nog een grote mogelijkheid van toepassing die vaak onvoldoende wordt uitgebuit.
Bovendien kan men nog enkele soorten gebruiken, die weliswaar niet ter plaatse
inheems zijn maar zich in het desbetreffende gebied goed kunnen handhaven.
Voor Meyendel mogen in dit verband worden genoemd de esdoorn en de olijfwilg. Met het aanplanten van dergelijke gewassen blijft echter de nodige voorzichtigheid geboden. (Zie nader Hoofdstuk VI).
De vorm en de groei van bomen en struiken wordt in de duinen bijzonder sterk
beïnvloed door de zeewind; nu is het merkwaardig, dat de sinds lang daar voorkomende bomen hun bijzondere schoonheid juist hieraan te danken hebben (o.a.
meidoorn, eik, zwarte populier en zelfs de groveden). Veel van deze bomen vertonen vooral op sterk aan die wind blootgestelde plaatsen een overgang naar de
struikvorm. Dit is een zeer bijzonder aspect van het duin, dat niet alleen door de
verfijnde natuurminnaar wordt gewaardeerd, maar duidelijk ook door de grote
massa van het publiek prachtig wordt gevonden. Nu is bekend, dat bij de exemplaren van verschillende boomsoorten, die op houtproduktie zijn geselecteerd, de
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stammen een sterke neiging hebben recht te groeien en in verticale zin een alzijdige symmetrische kroon trachten te vormen. Deze bomen blijven, indien zij
door de wind worden aangetast, recht. De kroon sterft aan de windzijde af en
buigt zich niet met de wind mede. Men krijgt dan de indruk van een ziekelijk
gewas, dat bij het aanschouwen tegenzin opwekt. Ook de vorm van enkele exoten,
als Oostenrijkse en Corsicaanse den, die, indien zij enigszins beschut in het duin
staan, wellicht beter groeien danvele andere houtsoorten alseik, beuk en groveden,
is bezwaarlijk aanvaardbaar. Elke boom lijkt precies op zijn buurman. Zij zijn alle
van precies dezelfde meetkundige vorm; kaarsrechte stam en kegelvormige kroon.
Wanneer men daarbij nog neemt de harde groene kleur, dan zijn deze exoten,
hoewel zij ter plaatse goed groeien, in esthetisch opzicht een onaanvaardbaar
storend element in het duin.
Het eindresultaat - de aan te brengen beplanting mitsgaders de veranderingen,
die daarin tengevolge van successie zullen optreden - moet niet alleen voldoen aan
de eis,dat het terrein daardoor minder kwetsbaar wordt, doch ookin overeenstemming zijn met de voorkeur van het publiek voor bepaalde terreintypen.
Op grond van deze overwegingen is de Commissie gekomen tot de volgende
beginselen:
1. Een van de kenmerken van het duinlandschap is zijn dynamisch karakter. Dit
komt bij genoemde opzet relatief noghet beste tot zijn recht, daar de successie die
verwacht kan worden, in de plannen is begrepen.
2. Het eigenaardige coloriet en de vormenwereld van de duinvegetatie hangen
ten nauwste samen met de specifieke invloed, die zee, wind en bewegelijk zand
uitoefenen op de aan dit milieu aangepaste planten (zie Hoofdstuk II). Door gebruik te maken van dit oorspronkelijke sortiment in al zijn variatie behouden wij
dus ook het esthetisch karakter, dat wij van het duinlandschap gewend zijn.
3. Een van de meest opvallende aspecten van het duinlandschap is zijn reliëf.
De beplantingsplannen zullen er op gericht moeten zijn, dit reliëf te handhaven.
Men moet er daarbij op bedacht zijn, dat dezich recreërende massa tot nivellering
van het terrein aanleiding geeft en dat de beplanting dus speciaal de in dit opzicht
zo kwetsbare toppen en ruggen zal moeten beschermen. Deze beplanting geeft
tevens een zeer gewenste beschutting voor de recreatie in de dellen, terwijl zij het
reliëf, waar dit landschappelijk wenselijk is, kan accentueren.
4. Naarmate men de zee dichter nadert, moet de invloed van de wind steeds
sterker waarneembaar zijn. In het duin openbaart zich deze invloed in de wijze,
waarop het terrein isgevormd; in het recreatieduin magdeze invloed ook zichtbaar
zijn in de beplanting (grillig gevormde bomen, enz.)
5. De beplanting moet er op gericht zijn de grilligheid van het duin goed te
laten uitkomen. Eenvormigheid bij de beplanting met niet ter plaatse thuishorende
bomen en struiken en rechtlijnigheid van de aanleg dienen dus zoveel mogelijk te
worden vermeden. Men late de bomen zoveel mogelijk hun natuurlijke groeiwijze
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en probere niet in grote gebieden een opgaand, uit slechts één houtsoort bestaand
bos te scheppen. Uitgestrekte monocultures van exoten zijn star en weinig dynamisch.
6. De bomen en struiken, welke voor de beplanting worden gebruikt, dienen
zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Voorkeur hebben dus die bomen
en struiken die in het betrokken gebied voorkomen of er in sociologisch verband
kunnen groeien; hierbij dient men echter ook de eis te stellen, dat zij wat kleur
en vorm betreft, niet zodanig afsteken bij de rest van de beplanting, dat hun aanwezigheid als kunstprodukt wordt aangevoeld.
Bij de beplanting blijve men dus binnen het bereik van het door de natuur
gegevene of men sluite hierop onopvallend aan.
De aanwezigheid van de zee en de grote verschillen in windsterkte bewerken een
grote verscheidenheid op klimatologisch gebied. Bovendien wijst de vegetatiekaart op een grote verscheidenheid in de natuurlijke vegetatie, die niet slechts op
klimatologische maar ook op bodemkundige verschillen berust. Van nature vragen
de duinen dus reeds om een grote verscheidenheid in beplanting. Het is de taak
van de beheerder van het recreatieduin, om deze verscheidenheid niet onder een
eenvormige beplanting te doen schuil gaan, integendeel deze zal in de beplanting
even goed als in het natuurlijke duin tot uiting moeten komen.
Met alle bovengenoemde gegevens zal bij het inrichten van gedeelten van Meyendel als recreatieterrein rekening moeten worden gehouden. In de hoofstukken
I en II worden deze gegevens nader uitgewerkt, in de hoofstukken V en VI
worden de richtlijnen voor beplanting opgesteld.
In de bovenstaande richtlijnen is de esthetische zijde van het vraagstuk niet afzonderlijk in beschouwing genomen, hoewel ook naar de mening van de Commissie juist de esthetische vormgeving van het landschap een doel is, waarnaar
moet worden gestreefd. De Commissie meent echter, dat deze vormgeving niet
haar taak is, maar die van de landschaparchitect. Hij toch zal voor elk gebied een
gedetailleerd plan moeten opmaken, waarbij hij, gebruik makend van de richtlijnen
van de Commissie, een landschap ontwerpt van de hoogste esthetische waarde.
Reeds thans voldoet het grootste deel van de Meyendelse duinen aan een dergelijke
eis. De Commissie heeft gemeend om ter ondersteuning van het werk van de
landschaparchitect een aantal beelden van het landschap, welke het door haar gestelde doel dicht benaderen, als bijlage bij dit rapport te moeten voegen.
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II. DE VEGETATIE VAN MEYENDEL
Ir. J. H. A. Boerboom
INLEIDING

Begrip vegetatie
Onder de vegetatie van een gebied verstaat men het complex van de ter plaatse
voorkomende plantengemeenschappen, m.a.w. het actueel aanwezige plantendek.
Hierbinnen zijn meestal een aantal naar opbouw en soortencombinatie verschillende eenheden te onderscheiden. Zo kunnen we voor een bepaald gebied b.v. een
onderscheid maken tussen de bossen, de struwelen, de graslanden en de spontane
onkruidbegroeiingen op akkers. Binnen deze hoofdeenheden is het dan weer mogelijk een onderindeling in lagere vegetatie-eenheden aan te brengen, b.v. loofbossen en naaldbossen, graslanden met overwegend droogte indicerende kruiden
en graslanden waarin een groot aantal planten voorkomen, die beschouwd worden
als aanwijzers van een vochtige bodem, enz.
Het leek gewenst om bij het begrip „vegetatie" een ogenblik stil te staan, omdat zo
vaak verwarring blijkt te bestaan met het begrip „flora". Bij de flora van een gebied heeft men zich nl. voor te stellen een opsomming van alle binnen dat gebied
voorkomende plantensoorten. Het is dus in tegenstelling tot vegetatie een abstract
begrip.
Het verschil tussen vegetatie en flora treedt duidelijk aan het licht aan de hand van
een voorbeeld. Van het duinterrein tussen Scheveningen en het Wassenaarse Slag
kan men zeggen, dat de vegetatie vrij arm ontwikkeld is. Een groot deel van het
terrein is immers slechts spaarzaam begroeid. De flora is er daarentegen tamelijk
rijk: er werden nl. ca. 450 verschillende hogere plantensoorten gevonden.

Factoren die de vegetatie van een gebied bepalen
De vegetatie wordt bepaald door het ter plaatse heersende milieu en door de
bereikbaarheid van het gebied voor de diverse soorten. Zo kunnen sommige
soorten op plaatsen, waar een hen passend milieu heerst, ontbreken, doordat
deze soorten de afstand van hun naaste groeiplaatsen tot de betrokken gebieden
niet konden overbruggen. Voor plantengeografisch geïsoleerd liggende streken
kan deze factor van groot belang zijn. Bovendien vinden invloeden, die vroeger
op het plantenkleed hebben ingewerkt, tot op zekere hoogte thans nog hun weer17

spiegeling in die begroeiing. De huidige begroeiing van het grootste deel van ons
land wordt in hoofdtrekken door het ingrijpen van de mens bepaald. Deze is het
geweest die in grote lijnen heeft vastgesteld, waar tegenwoordig bos, waar grasland en waar bouwland voorkomt, hoewel deze indeling zeker niet onafhankelijk
van de plaatselijke milieufactoren tot stand is gekomen.
In het jonge duinlandschap is de invloed van de mens relatief gering gebleven en
drukt het bijzondere duinmilieu zijn stempel op de vegetatie. Het grondwater
is hier nl. in de meeste gevallen voor de plant onbereikbaar, terwijl het duinzand
weinig in staat is de neerslag vast te houden. Erkend moet worden, dat een zekere
compensatie op zal treden door de hogere luchtvochtigheid in de kustzone van ons
toch al vochtige land. Maar ook de zonnestraling is, vooral op zuidhellingen, vaak
intensief, zodat we vele planten aantreffen, die slechts dank zij hun speciale bouw
onder deze moeilijke groeiomstandigheden een bestaan kunnen vinden. Aangezien
de kleurschakeringen in het patroon van het duinlandschap bepaald worden door
het eigenaardig karakter der planten onder invloed van dit speciale milieu, is het
gewenst, nader op dit karakter in te gaan.

Voorzieningen van deplant met betrekking tot het extreme duinmilieu
Meestal zijn de assimilatieorganen van de duinplant beschermd tegen een al te
sterke verdamping, b.v. doordat het blad sterk is ingerold, zoals bij veel grassen:
helm (Ammophila arenaria), schapegras (Festuca ovina) en rood zwenkgras
(Festuca rubra var. arenaria) ; of doordat het blad van een waslaagje is voorzien,
wat heel duidelijk is bij de blauwe zeedistel (Eryngium maritimum) en ook bij de
genoemde grassen; ofwel het blad isjuist glimmend en wat leerachtig, wat minder
voorkomt, maar o.a. bij de liguster (Ligustrum vulgare) het geval is. Weer andere
planten hebben wollige of sterk behaarde bladen, zoals veelal de kruipwilg (Salix
repens, vooral de zg. var. arenaria), of bijzonder dik blad: de in de zeereep talrijke akkermelkdistel (Sonchus arvensis var. maritimus) en muurpeper (Sedum
acre) ;of ook sterk beschubd blad, hetgeen de duindoorn (Hippophaë rhamnoides)
zijn bijzondere kleur verleent. Mossen bezitten naast het vermogen om tijdens
droge perioden de bladen in te rollen vaak glasharen, die onder zulke omstandigheden de verdamping beperken. Het tijdens droogte grauwe en onopvallende mosdek van grijs duinmos (Rhacomitrium canescens) en duinsterretje (Tortula ruraliformis) verandert na een regenbui geheel van aspect door de opname van water
en het uitrollen van de blaadjes, en geeft aan het duinlandschap dan een frisse
smaragdgroene kleur. Een korstmos, Cladonia foliacea, heeft bij droogte de witte
onderkant naar boven gekeerd, maar verwisselt die bij regen voor de heldergroene
bovenzijde. Groot is hierdoor de variatie in kleur van het duin bij verschillende
weersomstandigheden.
Het duinzand is door het grote poriënvolume en het lage vochtgehalte een slechte
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warmtegeleider, waardoor wel de temperatuur van het zand aan de oppervlakte
tot hoge waarden kan oplopen, maar de dieper wortelende gewassen juist een
relatief koele bodem vinden. Door het bezit van een diepgaand en krachtig ontwikkeld wortelgestel wordt het uitdrogen van dewortelsvoorkomen en de mogelijkheid tot wateropname vergroot. Diep wortelende soorten zijn o.a. helm, liguster en
kruipend stalkruid (Ononis repens), maar ook bij een aantal andere typische duinplanten zijn bewortelingsdiepten van meer dan een meter geen zeldzaamheid.
Een nog geheel andere wijze om de periode van degrootste droogte door te komen,
vinden we verwezenlijkt bij een groep van planten zoals het zanddoddegras
(Phleum arenarium), het kandelaartje (Saxifraga tridactyiites) en het ruw vergeetme-nietje (Myosotis hispida), die aangeduid worden met de naam „winterannuellen". Deze veelal kleine plantjes kiemen in het najaar, wanneer de hoge zomertemperaturen en de daarmee samenhangende grote droogte achter de rug zijn.
Als een rozetje, dat nog maar weinig uitgroeit, brengt het plantje de winter
door, om, zodra het voorjaar aanbreekt, zich verder te ontwikkelen. Bloei en zaadrijping voltrekken zich al heel vlug en vroeg en wanneer in juni het duin onder
de hete zon blakert, zijn de fijne zaden reeds gerijpt en verschrompelen de plantjes
spoedig. De bewortelingsdiepte van deze winterannuellen overschrijdt de 10 cm
niet. Deze vegetatiecyclus is zeer merkwaardig. Is voor de meeste planten in ons
land de winter het „ongunstige" jaargetijde, waarbij de éénjarige plant de meer
resistente zaadvorm aanneemt, voor de genoemde soorten is dit blijkbaar de zomer.
Hierin komen deze soorten overeen met planten uit bepaalde steppevegetaties
en inderdaad moet erkend worden, dat het milieu waarin het zanddoddegras,
het kandelaartje enz. in de duinen groeien - waarover bij de beschrijving
van de vegetatie meer - vergelijkbaar is met omstandigheden, die in de steppe
heersen.

Invloed van de zeewind op de planten
Maar niet alleen de droogte is het, die het duinmilieu in zo sterke mate doet afwijken van dat van de omgeving. Een zeer belangrijke factor is ook de zeewind,
in de duinen krachtiger dan in het achtergelegen polderland, maar vooral van een
veel hoger zoutgehalte. Tegen deze combinatie van grote windkracht en hoog
zoutgehalte zijn niet veel planten bestand. Op de sterk aan de wind blootgestelde
plaatsen kunnen slechts weinig soorten groeien. De helm, die in dit gebied vrijwel de alleenheerschappij heeft op de meest zeewaarts gelegen duinhelling, schijnt
hier generlei nadelige invloed van te ondervinden. Overigens zoeken de planten
meest de windschaduw op en ontwikkelen zij zich bij voorkeur in de luwte van
één of ander duin. Struwelen volgen in hun hoogteontwikkeling vaak opvallend de duinomtrek, zoals de vlier (Sambucus nigra) vlak achter de van zee af
eerste reeks van duintoppen en de wat meer landwaarts gelegen bosjes van zwarte
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populier (Populus nigra). Meer geïsoleerd staande struiken, met name van de
meidoorn (Crataegus monogyna), vertonen prachtige windvormen, doordat de
takmassa zich geheel heeft ontwikkeld aan de van de wind afgekeerde stamzijde.
Verwijderen we ons verder van de zee, dan zien we de invloed van de wind op
de vorm van deze duinplanten gaandeweg afnemen. Struwelen, in de zone van
100-300 m vanaf de kust ontbrekend, worden allengs talrijker, zij zijn minder op
de luwte vlak achter een duintop aangewezen en hun hoogte neemt toe. Ook
voegt zich een aantal nieuwe soorten bij de aanvankelijk overheersende meidoorn.
De dwergstruikvegetaties op noordhellingen, die nabij de zee geheel door de liguster werden bepaald, worden eveneens soortenrijker. De geleidelijke afname in
kracht en zoutgehalte, die de zeewind vanaf het strand in landwaartse richting
ondergaat, vindt haar uitdrukking in aard en samenstelling van de begroeiing.
Dit des te meer aangezien ook andere milieufactoren in dezelfde richting aan een
zeker verval onderhevig zijn, b.v. het kalkgehalte van de bodem. Hierdoor laten
bepaalde vegetatietypen zich in hoofdzaak rangschikken tot een aantal parallel
aan de kust lopende stroken. We hebben te maken met een duidelijk voorbeeld
van ,,zonatie" van het plantendek.
Nog op een andere manier oefent de wind grote invloed uit op de begroeiing der
duinen, en wel door het tot verstuiving brengen van de bodem. Men kan zeggen,
dat de duinen na de afzetting van het zand door de zeehun huidige vorm verkregen
door een eeuwenlange interactie van wind en vegetatie, waarbij in sommige tijden
de ene, later weer de andere factor de overhand had.
De mens heeft hierbij een rol gespeeld, meestal ten nadele van de vegetatie, nl.
door het rooien en kappen van gewassen, door het weiden van schapen en door het
bevorderen van de konijnenstand. Maar ook werd sinds onheuglijke tijden ter
conservering van de duinen helm en enig houtgewas aangeplant. Er bestaan
aanwijzingen, dat eertijds de duinen aan een belangrijk sterkere mate van verstuiving onderhevig zijn geweest.
Nog steeds evenwel wordt van het strand af zand tegen de zeereep opgewaaid
(vooral na een periode van enige duinafslag). En ook thans nog komt een beperkt
aantal, in omvang gewoonlijk kleine, actieve windkuilen in de duinen voor. Op
kwetsbare plaatsen (b.v. waar de vegetatie als gevolg van het graven door konijnen
vernield werd) heeft de wind vat op de reeds vastgelegde bodem gekregen en
brengt deze opnieuw tot verstuiving. Er ontstaat een door de wind uitgeblazen
kuil, waarbij de aangrenzende begroeiing wordt ondermijnd. Het vrijkomende
zand wordt met de wind een eindweegs meegevoerd en weer afgezet in de luwte,
waarbij de daar aanwezige vegetatie overstoven wordt. De grote instabiliteit van
de bodem en daarmee samenhangend het steeds opnieuw ontstaan van onbegroeid
terrein, schept mogelijkheden aan een zeer bepaalde groep van planten, de „pioniers", of wel soorten, die zich bij uitstek vestigen op maagdelijke bodem. Daarentegen worden soorten, die zich slechts ontwikkelen in een constant en zeer
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gelijkmatig milieu, uitgesloten. Daarbij komt, dat het stuivende zand, nog afgezien
van de functie die het heeft i.v.m. deze verjonging van bodem en vegetatie, op de
plant zelf inwerkt en daardoor scherp selecterend werkt. Slechts weinig planten
kunnen aan de werking van het stuivende zand het hoofd bieden. Stuivend zand
is in veel gevallen de factor die volkomen bepalend voor het optredend vegetatietype is, het is dan de zg. master-factor.
De fysiognomie van de duinvegetatie wordt sterk bepaald door deze extreme
milieufactoren. De grijsgroene tint van een groot deel der duinbegroeiing hangt
samen met de heersende droogte; de krachtige zeewind is wellicht de voornaamste
oorzaak van de openheid van het duinlandschap en zeker vaak van de grillige
vorm der verspreid staande bomen en struiken; de weinig gesloten vegetaties
weerspiegelen het pionierkarakter van de begroeiing en daarmee de onstabiliteit
van de bodem.

Soortensamenstelling van de duinvegetatie
Het behoeft niet te verwonderen, dat onder deze omstandigheden niet slechts
het fysiognomisch beeld van de duinvegetatie sterk afwijkt van dat van de begroeiing der omgevende landschappen, maar dat ook de samenstelling der soorten
zeer specifiek is. Veel planten, die in de duinen min of meer algemeen zijn, treffen
we elders in ons land niet of slechts op zeer bepaalde plaatsen aan. Illustratief
is al de naam van sommige soorten, zoals duinroos (Rosa pimpinellifolia) en duindoorn. De duinroos wordt binnen Nederland inderdaad uitsluitend in de duinen
gevonden en heeft zijn hoofdverspreiding in uitgesproken continentale streken.
Ook de duindoorn blijft bij ons vrijwel tot de duinen beperkt; deze soort heeft het
zwaartepunt van zijn areaal in rivier- en beekdalen van de Alpen, waar de plant
echter - o.a. in dekleur dervruchten - van onze duindoorn afwijkt en tot een andere
vorm of variëteit gerekend moet worden. We hebben hier te maken met een verschijnsel, dat voor een vrij groot aantal duinplanten valt waar te nemen; zij hebben
het zwaartepunt van hun areaal in Centraal- of Oost-Europa en blijven in ons land
beperkt tot de duinen, soms nog een strook langs de grote rivieren en eventueel
Zuid-Limburg. Andere voorbeelden hiervan zijn de liguster, de geoorde- en de
nachtsilene (Silene otites en S. nutans), de driedistel (Carlina vulgaris) en het
kandelaartje. Men spreekt in dit geval van „stroomdalplanten".
Het eigen floristisch karakter van de duinen komt tot uitdrukking in de plantengeografische indeling, die Van Soest voor Nederland ontwierp. Hij liet zich in
hoofdzaak leiden door de verspreiding der soorten, en onderscheidde o.a. een
Duindistrict, waarin het gehele Hollandse en Zeeuwse duingebied ten zuiden van
Bergen (N.H.) valt. Ten noorden van die plaats gaan nl. enerzijds een aantal
planten in de duinen optreden, die ten zuiden daarvan ontbreken, terwijl anderzijds planten uit het zuidelijk duingebied in het noorden niet voorkomen. Uit
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het vervolg zal blijken, dat het onderscheid tussen de duinstrook en de rest van
het land nog sprekender wordt, wanneer we ons niet naar floristische doch naar
vegetatiekundige criteria richten.

Algemene vegetatiekundige begrippen
Om meer in detail de vegetatie van het onderzochte gebied te behandelen, dienen
we ons eerst vertrouwd te maken met enige algemene vegetatiekundige begrippen.
Bij de beschrijving en onderlinge afgrenzing van vegetatie-eenheden maakt men
volgens de zg. Frans-Zwitserse School gebruik van de eigenschap van vele soorten, dat zij zich optimaal ontwikkelen en een min of meer duidelijk verspreidingsmaximum bereiken binnen één of een slechts beperkte groep van plantengemeenschappen. Zij zijn dan voor de betreffende vegetatie(s) karakteristiek. Een plantengemeenschap, die d.m.v. bepaalde karakteristieke soorten van andere gemeenschappen te onderscheiden is, die van een vrij constante floristische samenstelling
is en die gekenmerkt is door een zekere stabiliteit, wordt met de naam „associatie"
aangeduid.
De associaties worden als regel genoemd naar één of twee kenmerkende en zo
mogelijk constante - d.w.z. in de meeste tot de associatie behorende vegetaties
voorkomende - soorten.
Bepaalde associaties, die in structuur en soortensamenstelling overeenkomst vertonen, kunnen tot hogere eenheden samengevat worden, de z.g. verbonden. Deze
verbonden kunnen weer samengevoegd worden tot „orden" en de orden tenslotte
tot „klassen". Zulks geheel in overeenstemming met het samenvoegen van soorten
tot geslachten, geslachten tot families enz., in de plantensystematiek.
Vaak bestaat bovendien behoefte aan een indeling binnen de associatie. Men
maakt hierbij gebruik van zg. differentiërende soorten, dat zijn soorten, die niet
aan de associatie gebonden hoeven te zijn, maar binnen de associatie een duidelijke voorkeur aan de dag leggen voor een bepaalde groep van vegetaties. Deze
vegetaties kunnen dus door het voorkomen van de betreffende soorten van de
overige vegetaties binnen de associatie onderscheiden worden. Zij worden tot een
„sub-associatie"samengevoegdengenoemd naaréénvandedifferentiërende soorten.
Enerzijds is de vegetatie een functie van het milieu, maar omgekeerd oefenen ook
de planten invloed uit op b.v. de bodem en het microklimaat van hun groeiplaats.
Daardoor wijzigen zij het milieu en wel vaak in een richting, die voor een aantal
dezer planten ongunstig is. Het veranderde milieu schept daarentegen mogelijkheden voor soorten, die wegens hun andere oecologische eisen in de eerste gemeenschap geen plaats konden vinden. De samenstelling van de gemeenschap wijzigt
zich, en zal na verloop van tijd dermate veranderd zijn, dat we niet meer van dezelfde associatie kunnen spreken. In zekere zin draagt de eerste gemeenschap dus
tot haar eigen ondergang bij, maar ze is tevens de noodzakelijke wegbereidster
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voor de volgende gemeenschap. De verschillende begroeiingen mogen we dus niet
statisch beschouwen, maar dienen we te zien als een bepaald stadium in een ontwikkelingsreeks. Dit proces, waarbij een plantengemeenschap zich geleidelijk in
structuur en samenstelling wijzigt en tenslotte in een andere gemeenschap overgaat, is aan de vegetatie inherent en wordt aangeduid met de term „successie".
Naast de aan zekere wetten onderhevige rangschikking van vegetatie-eenheden
naar hun plaats (zonatie), hebben we hier dus te maken met een bepaalde rangschikking in de tijd.
De successie kan op ieder willekeurig punt door een invloed van buitenaf in een
andere richting gedrongen of geheel afgebroken worden, in het geval van de duinvegetatie b.v. door het opnieuw tot verstuiving komen van aangrenzend terrein.
Men zal begrijpen, dat een associatie een zekere tijd nodig heeft om zich min of
meer volledig te ontwikkelen. Planten, die zware zaden bezitten, of zich vnl.
vegetatief voortplanten, hebben vaak langere tijd nodig om zich in een milieu,
dat aan hun oecologische eisen voldoet, te vestigen. Verloopt de successie snel,
dan ontwikkelt zich reeds een volgend gezelschap, voordat het voorgaande de
gelegenheid heeft gekregen zich volledig te ontplooien.
Ook kan soms een zekere evenwichtsfase ontstaan, waarbij de vegetatie zich
nauwelijks nog verder in de successierichting vermag te ontwikkelen. De voor ons
land algemene ontwikkelingstendens van pioniergezelschap via een min of meer
gesloten struweelstadium tot opgaand bos kan nl. door plaatselijke omstandigheden
(b.v. door een sterk afwijkende milieufactor) in een bepaalde fase worden opgehouden. In tegenstelling tot de voorafgegane successiestadia wordt dit voorlopige
eindpunt wel met „stationair gezelschap" aangeduid. Vaak domineren één of
enkele soorten in een dergelijk gezelschap dusdanig dat slechts weinig andere - en
zeker niet voor die vegetatie karakteristieke - soorten een plaatsje hebben kunnen
veroveren. Evenmin zijn de dominerende soorten karakteristiek, aangezien zij in
tal van andere vegetaties een belangrijke rol spelen. Het enige positieve kenmerk,
dat dergelijke vegetaties dan ook van andere vegetaties onderscheidt, is de volstrekte dominantie van die soort of enkele soorten. In dit geval is het voor de hand
liggend van deze dominantie uit te gaan, waarbij in werkwijze aangesloten wordt
bij de zg. Skandinavische School. We spreken bij vegetaties, waarin één soort of
weinig soorten een absolute dominantie bereiken en geen voor die vegetatie
karakteristieke soorten optreden, van een „sociatie" of, bij een gecompliceerder
gebouwde vegetatie, van een „consociatie". Het lijkt ons in dit verband niet nodig
deze begrippen scherper te omlijnen.
Dit toepassen van de principes van twee scholen leidt tot generlei tegenstrijdigheden of hinderlijke inconsequenties. Integendeel vullen de beide scholen elkaar uitstekend aan en komt een toepassing van de verschillende methodieken
ieder onder de omstandigheden, waaronder deze methodiek het beste tot haar
recht komt, de vegetatiebeschrijving van een geheel gebied slechts ten goede.
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Helmgemeenschap en vlierstruweel
De helmgemeenschap (Elymeto-Ammophiletum) is de associatie van het sterk
stuivende duin. Deze gemeenschap kan echter uitsluitend tot ontwikkeling komen
op die plaatsen, waar het zand aangevoerd wordt. Geen plant kan zich vestigen,
noch zich op den duur handhaven, daar, waar de wind het zand wegblaast. Een
gestage zandaanvoer is voor de helm zelfs een voorwaarde voor optimale groei.
Met het zand worden immers de noodzakelijke voedingszouten aangevoerd. Door
het omhoog zenden van steeds nieuwe spruiten volgt de plant het bodemoppervlak. Aldus kan de helm zelfs meegroeien bij een jaarlijkse hoogteaanwas van het
duin van 50-100 cm. Het krachtigste weet de helm zich dan ook te ontwikkelen
bovenop de eerste reeks van toppen, waar, vanaf het strand, bij flinke wind het
zand opgewaaid wordt. Vaker dan in het overige duin komt de helm hier tot bloei.
De gemeenschap is overigens arm aan soorten. Op de zeewaarts gerichte helling
voert de helm vrijwel de alleenheerschappij. Op de toppen van de eerste duinreeks
kunnen we bovendien een speciale vorm van de akkermelkdistel vinden met vleziger en scherper stekend blad (Sonchus arvensis var. maritimus) alsmede rood
zwenkgras. Ook twee soorten, die we bij een kust met aanwas eer op het strand
vinden, langs oude vloedlijnen en op de zich vormende eerste duintjes, nl. zeeraket (Cakile maritima) en biestarwegras (Agropyron junceum), komen wel op de
zeereep voor. De zandhaver (Elymus arenarius) treft men eveneens in de helmgemeenschap aan, maar voornamelijk in de nabijheid van wegen en paden. Op
dezelfde wijze gedraagt zich de veel op gewone helm gelijkende Noordse helm
(Ammophila baltica). De onafgebroken zandaanvoer en de nog in kracht onverminderde zeewind verhinderen in het algemeen de vestiging van andere soorten
en houden daarmee de helmgemeenschap in stand.
Wat er gaat gebeuren, wanneer enige beschutting tegen de wind wordt geboden,
zien we vlak achter de eerste duintoppen, waar bij de strandpalen 93 tot 95 een
terreininzinking van enige meters diepte zich over een lengte van meer dan 2km
uitstrekt. In een lange en smalle strook heeft zich hier een dicht vlierstruweel
gevormd. Ook de duindoorn heeft zich nu kunnen vestigen. Onder de struiken
waait nog vrij veel zand binnen, zodat van een ondergroei nauwelijks sprake is.
Wel vallen enige veelvuldig in het struweel optredende lianen op, nl. bitterzoet
(Solanum dulcamara var. marinum) en heggerank (Bryonia dioica).
Maar ook elders in de duinen, waar secundaire verstuiving optreedt, krijgt de
helmgemeenschap opnieuw kans. Meestal is de helm dan evenwel niet meer zo
vitaal als in de zeereep. Ook kunnen zich gemakkelijk enige andere soorten uit
de aangrenzende of uit de vroegere vegetatie naast de helm handhaven, zoals
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kruipwilg, hondstong (Cynoglossum officinale) en fakkelgras (Koeleria albescens).
Neemt het stuiven af, dan krijgen verschillende mossen een kans en kan zich de
duindoorn vestigen. Wel blijft ook de helm aanwezig, maar aanmerkelijk minder
vitaal. Geleidelijk kunnen nu meerdere duinsoorten in deze begroeiing binnendringen en al naar de omstandigheden ontstaan hieruit verschillende vegetaties.

Duinsterretjesgemeenschap
Meestal zien we echter op onbegroeide plekken in het duin een ander pioniergezelschap het terrein veroveren, ni. de duinsterretjesgemeenschap (TortuletoPhleetum). Het is de gemeenschap van winterannuellen, die reeds bij de inleiding
ter sprake kwam. Zij is gebonden aan weinig begroeid, kalkrijk zand en verdraagt
een lichte overstuiving. Eigenlijk is deze gemeenschap alleen in het voorjaar goed
te bestuderen, maar bij een nauwkeurige beschouwing vallen er dan ook heel wat
soorten te noteren. In het jonge stadium heeft het duinsterretje met zijn dikke
kussens de overhand. Tussen de omhoog gerichte stengeltjes wordt het aanwaaiende zand vastgehouden en zo komt het mos vaak op een kleine verhevenheid te
staan. In het voorjaar vinden we hier, hoewel klein en onopvallend, de eerste
bloemen van het duin. Het zijn de vroegeling (Erophila verna) en het al genoemde
kandelaartje. Iets later bloeien ook het ruw vergeet-me-nietje, de zandhoornbloem
(Cerastium semidecandrum), zandmuur (Arenaria serpyllifolia), zanddoddegras en
veldereprijs (Veronica arvensis). Wanneer eind juni deze plantjes reeds uitgebloeid en verdroogd zijn komen pas de meerjarige en dieper wortelende kruiden
tot bloei. Dan valt het geelvan de bloeiende muurpeper en walstro (Galium verum)
in het oog, soms ook het rose-violet van kruipend stalkruid. Sierlijk steken de
zacht glanzende halmen van het fakkelgras (Koeleria albescens) omhoog. En op
regelmatige afstanden richten zich de spruiten van de zandzegge (Carex arenaria)
op, een soort, die met haar meterslange uitlopers veel bijdraagt tot de vastlegging
van het schaarsbegroeide terrein. Later in hetjaar ishet alleen nog het duinsterretje
dat aan de gemeenschap kleur verleent, en dan nog uitsluitend bij vochtig weer.
De grote, smaragdgroene plekken vallen dan sterk op tussen de overigens grijsgroen, later ook meer geel- of roodbruin getinte begroeiing.
Wordt het bovenste laagje van de bodem door het naar beneden zakkende regenwater enigszins uitgeloogd - een proces, dat zich, wanneer geen nieuw kalkhoudend zand wordt aangevoerd, waarschijnlijk vrij snel kan voltrekken - dan wordt
het duinsterretje geleidelijk vervangen door andere mossen, vooral klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme var. elatum). Dit mos vormt meer dan het vorige een
gesloten dek. De kleine winterannuellen, die zich bij voorkeur op open terrein
ontwikkelen, vinden reeds minder gunstige groeivoorwaarden, maar zijn toch alle
nog wel aanwezig.
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Paardebioem-walstro-gemeenschap
Meestal krijgen op de nu meer geconsolideerde bodem enige grassen en een aantal
fraai bloeiende kruiden de overhand. Tussen het schapegras, het fakkelgras en
de zachte haver (Helictotrichon pubescens) zorgen rolklaver (Lotus corniculatus),
thijm (Thymus pulegioides), echt en meestal ook glad walstro (Galium verum en G.
mollugo), vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), muizeoortje (Hieracium pilosella) en duizendblad (Achillea millefolium) injuli voor een bont bloemenmozaïek.
De ogentroost (Euphrasia spec.), de veldbies (Luzula campestris) en het tere geelhartje (Linum catharticum) vallen minder op. Deze vegetatie werd tot dusverre
gerekend tot de oorspronkelijk voor Ameland beschreven associatie van schapegras
en echt walstro (Festuceto-Galietum), maar vertoont hiermee dermate belangrijke
verschillen, dat het de vraag is, of niet beter gedaan werd de gemeenschap tot een
afzonderlijke associatie te rekenen. Omdat in deze vegetatie enige duinpaardebloemen (Taraxacum spec, d i v j algemeen voorkomen en waarschijnlijk specifiek
voor de associatie zijn, zou men hiervoor de naam paardebloem-walstro-gemeenschap (Taraxaco-Galietum) kunnen aannemen.
In het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding beslaat dit vegetatietype uitgestrekte delen. Met name kan het aangetroffen worden in een groot aantal dellen
naar de zeekant. Konijnen leggen een sterke voorkeur aan de dag voor deze gemeenschap. Zij houden het door hun vraat laag, verhinderen daardoor wellicht
het opslaan van struiken en staan ook door het afknagen van stengels een rijke
bloei van enkele soorten in de weg. Toch weet kruipwilg vaak van bestaande
kernen uit in de vegetatie binnen te dringen. Schapegras en ook andere soorten zijn
daar minder goed tegen bestand, maar aan de andere kant vinden nu enige soorten,
die we later nog in de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap ( AnthyllidetoSilenetum) zullen ontmoeten, gelegenheid zich mede te vestigen, zoals b.v. de
wilde peen (Daucus carota). Zijn de omstandigheden voor struikgroei gunstig,
dan kan de ontwikkeling nog verder voortschrijden en bosvorming inzetten met
vestiging van meidoorn en liguster. Voor we echter deze ontwikkelingsreeks verder
vervolgen willen we eerst terugkeren tot het late stadium van de duinsterretjesgemeenschap nl. dat met klauwtjesmos.
Duinbuntgrasgemeenschap
De successie tot een grazige vegetatie zal in het algemeen geschieden op min of
meer vlak, althans niet op zeer geëxponeerd terrein. Op nog drogere plaatsen
(zuidhellingen) zullen veeleer in het dek van klauwtjesmos verschillende korstmossen (Cladonia spec, div., Cornicularia aculeata) gaan optreden. Er ontstaat
een gezelschap dat we dienen op te vatten als een overgang tussen de duinsterretjesgemeenschap en de duinbuntgrasgemeenschap
(Violeto-Corynephoretum),
genoemd naar het hondsviooltje (Viola canina var. dunensis) en buntgras (Coryne26

phorus canescens). Een goed ontwikkeld voorbeeld van de duinbuntgrasgemeenschap is in de niet ver van het strand verwijderde duinen evenwel zeldzaam, waarschijnlijk als gevolg van het primair hoge kalkgehalte van het duinzand. Wel
bedekt deze gemeenschap een uitgestrekt gebied in de duinen die langs de binnenduinrand liggen. Daar heeft in sommige delen de vegetatie op noord- zowel als op
zuidhellingen, in de valleien en op de duintoppen het grauwe aanzien, dat door de
sterk dominerende korstmossen veroorzaakt wordt. Ook het grijs duinmos treedt
veelvuldig op. Karakteristiek is naast enige korstmossoorten het zandblauwtje
(Jasione montana). De bodem blijkt hier in de bovenste, wel doorwortelde horizont volkomen ontkalkt te zijn.
Sociaties van duindoorn, kruipwilg en dauwbraam
In de nog niet volledig gesloten vegetatie der duinsterretjesgemeenschap heeft
ook de duindoorn gelegenheid gekregen zich te vestigen. Vooral op zuidhellingen
kunnen zichzotamelijk open struwelen van dezesoort vormen.Het vaak in de voorgaande stadia al aanwezige Jacobskruiskruid (Seneciojacobaea) handhaaft zich in
hoofdzaak. De moslaag neemt echter in bedekking af en wordt goeddeels vervangen
door enkele zeer algemene duinplanten: dauwbraam (Rubus caesius), rood
zwenkgras en duinriet (Calamagrostis epigeios). Ook kunnen deze laatste soorten,
soms samen met kruipwilg, tot dominantie komen. Zulke vegetaties beslaan, samen
met overgangen naar de paardebloem-walstro-gemeenschap, een zeer groot gedeelte van het gebied. Door het gemis aan kenmerkende soorten is het niet wel
mogelijk ze bij een associatie onder te brengen en spreken we in dit geval het
liefst, afhankelijk van de dominerende soort(en), van een groep sociaties van duindoorn, en/of kruipwilg, dauwbraam, enz.
Wondklaver-nachtsilene-gemeenschap
Op noordhellingen tenslotte ontstaat uit de duinsterretjesgemeenschap een zeer
soortenrijke vegetatie, de gemeenschap van wondklaver (Anthyllis vidneraria) en
nachtsilene (Silene nutans), ofwel: het Anthyllideto-Silenetnm. Overweegt op zuidhellingen, voor zover met struweel bedekt, de duindoorn, hier zijn het kruipwilg,
liguster en de vrijwel overal in de duinen aanwezige dauwbraam, die de massa
der vegetatie vormen. Daarnaast zijn haast alle soorten constant, die reeds genoemd
werden voor de paardebloem-walstro-gemeenschap en bovendien een hele reeks,
die op deze noordhellingen een uitgesproken optimum bereiken. Veel van deze
laatste soorten vinden we in Nederland, behalve hier, vrijwel uitsluitend op de
kalkhellingen van Zuid-Limburg en hier en daar langs de grote rivieren. Het zijn
naast de wondklaver en de nachtsilene: driedistel (Carlina vulgaris), agrimonie
(Agrimonia eupatoria), scherpe fijnstraal (Erigeron acer), kleine bevernel (Pitnpinella saxifraga) en bitterkruid (Picris hieracioides). Voorts vallen op: de meer
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naar het zuidoosten aan bepaalde bos- en struweeltypen gebonden welriekende
salomonszegel (Polygonatum odoratum) en de eveneens vnl. in bossen voorkomende eikvaren (Polypodium vulgare). Ook enkele karakteristieke duinmossen zijn
aan deze vegetatie gebonden. Een zeer opvallende en merkwaardige verschijning
is nog de kruisgentiaan (Gentiana cruciata), een soort die in de zone van optimale verbreiding van het Anthyllideto-Silenetum, dat is op ca. 330-800 à 1000 m
van het strand af, hierin werkelijk massaal voorkomt. Meer landwaarts isde soort
wat minder algemeen, maar komt zij plaatselijk, b.v. in droge en lichte berkenbosjes en langs struweelranden in de Kijfhoek, toch vrij algemeen voor. De kruisgentiaan heeft de duinen tussen Katwijk en Scheveningen als enige groeigebied
binnen ons land (behoudens Voorne, waarheen de plant niet zeer lang geleden is
overgebracht), en hiervan ligt het overgrote deel der vindplaatsen ten zuiden van
het Wassenaarse Slag.
Zoals reeds gezegd spelen wat betreft bedekking dwergstruiken, zoals kruipwilg
en liguster, in de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap een overwegende rol. Ook
meidoorn en hondsroos (Rosa canina) vindt men regelmatig. Hierin onderscheidt
dit gezelschap zich van het Anthyllideto-Silenetum, dat elders, en wel optimaal
tussen Katwijk en Noordwijk, ontwikkeld is. Bovendien is naast de al genoemde
kruisgentiaan nog een overigens zeker niet algemeen plantje binnen deze gemeenschap differentiërend voor ons gebied t.o.v. de Katwijk-Noordwijkse duinen, nl.
het rozenkransje of kattepootje (Antennaria dioica), een samengesteldbloemige
(Compositae), die afzonderlijke plantjes met witte mannelijke bloemen en met
rose vrouwelijke bloemen heeft. Ook schapegras, algemeen in de vegetaties der
noordhellingen van de duinen ter hoogte van Meyendel, ontbreekt in die van het
Katwijkse gebied. We kunnen dan ook van een speciale vorm van de gemeenschap
spreken, waarbij het voor de hand ligt deze naar de kruisgentiaan te noemen.
(Anthyllideto-Silenetum variant met Gentiana cruciata of eventueel AnthyllidetoSilenetum gentianetosum).
Groeien struiken als meidoorn, liguster en duindoorn krachtig uit, dan krijgt de
gehele vegetatie meer het karakter van een struweel. De karakteristieke kruidensoorten worden enigszins verdrongen. Maar tussen de struiken vinden we soms
enkele berken (Betuia verrucosa) of jonge eiken (Quercus robur). Ook enige kruiden, zoals het nagelkruid (Geum urbanum), geven aan dat we hier te doen hebben
met een later successiestadium: de bosvorming heeft ingezet. Tot een werkelijk opgaand bos komt het op deze noordhellinkjes nooit, daartoe is het milieu tenslotte
toch niet geschikt. Het verst in die richting gevorderde successiestadium wordt
gevormd door kreupelbosjes van enige meters hoogte, bestaande uit berk en eik.
Dat evenwel op de noord- en oosthellingen van de hoge duinen langs de binnenrand van het duin sommige loofhoutsoorten een behoorlijke hoogte kunnen bereiken, blijkt wel uit de hier geplante eiken, beuken (Fagus silvatica), esdoorns
(Acer pseudo-platanus) en iepen (Ulmus campestris).
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Meidoorn-liguster-struweel
Wij zagen hoe uit de paardebloem-walstro-gemeenschap via een stadium met
kruipwilg een struweel van b.v. meidoorn en liguster kan ontstaan. Ook een aantal
andere struiken mengen zich hier gaarne tussen. A^ooral meer binnenwaarts
(Kijfhoek) kunnen deze struwelen tot veelsoortige en rijkbloemige vegetaties uitgroeien. Naast duindoorn, meidoorn en liguster vinden we dan zuurbes (Berberis
vulgaris), hondsroos (Rosa canina), egelantier (Rosa rubiginosa), kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus), Gelderse roos (Viburnum opulus), kamperfoelie (Lonicera
periclymenum) en eventueel bitterzoet (Solanum dulcamara) of heggerank. Hier
en daar reiken de decoratieve stengels van dewilde asperge (Asparagus officinalis)
tussen en boven het struweel uit. 's Zomers zijn deze duinstruwelen van een rijke
bloemenpracht, later in het jaar vallen de talrijke levendig rode, oranje en donkerblauwe vruchten op tussen het in allerlei schakeringen verkleurende loof. Deze
gemeenschap, het meidoorn-liguster-struweel (Hippophaëto-Ligustretum), die we
alleen van het Duindistrict kennen, vertoont in soortensamenstelling een sterke
overeenkomst met West- en Middeneuropese zoomgezelschappen, dat zijn gezelschappen van voornamelijk heesters en klimplanten langs bosranden e.d. (orde
Prunetalia spinosae). De meest verwante gezelschappen in Nederland vinden we
in Zuid-Limburg en in mindere mate langs de grote rivieren.
Fysiognomisch heeft het meidoorn-liguster-struweel veel van de ,,schibljak",
een struikformatie van een duidelijk continentaal getint klimaat, welke nauw aansluit bij de Westmediterrane „maqui". De bedoelde vegetaties, die in de gebergten
van de Balkan hun optimale ontwikkeling bereiken, bestaan overwegend uit
struiken, die hun blad in de winter verliezen en hebben b.v. berberis, meidoorn
en liguster met het duinstruweel gemeen.

Berkenbossen
In de duinen kan de berk in dit struweel een zekere rol gaan spelen - meestal is het
in de valleien de zachtharige berk (Betuia pubescens) - en men zou zich kunnen
voorstellen, dat de berken door groei en toenemende sluiting de niet omhoog komende struiken het licht en daarmede de ontwikkelingsmogelijkheden ontnemen.
De meeste soorten uit het meidoorn-liguster-struweel verdragen inderdaad geen
sterke overschaduwing. Vooral de duindoorn, die in de eerste plaats toch pionier
is, vermindert al gauw in vitaliteit en sterft af. De meidoorn daarentegen kan tot
een lage boom uitgroeien en bovendien nog vrij veel schaduw verdragen. Het geheel zou zich aldus kunnen ontwikkelen tot een vegetatietype, waarin de zachtharige berk domineert, waaronder plaatselijk nog vrij veel meidoorns voorkomen
en de overige struweelsoorten slechts weinig vitaal en ten dele als relict uit een
voorgaand successiestadium een zwak ontwikkelde struiklaag vormen. De hier
beschreven eindfase met dominerende berk stemt in hoofdtrekken overeen met
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de berkenbossen van Bierlap en Kijfhoek. De successie kan hier op de ook vroeger
wat drogere plaatsen ongeveer een verloop als het geschetste gehad hebben, maar
het lijkt niet aannemelijk, dat deze gehele boscomplexen via het meidoorn-ligusterstruweel tot ontwikkeling zijn gekomen.
Dat deze terreinen hun huidige begroeiing voor een goed deel aan de mens te
danken hebben is wel zeker. In de 19e eeuw zijn Meyendel, de Bierlap, Berkhei en
een klein gedeelte van de Kijfhoek in landbouwcultuur geweest. Maar uit een
recent archiefonderzoek is wel gebleken, dat ook voordien deze en andere pannen
grotendeels met berkenbos waren bedekt. Voor zover uit de beschikbare gegevens
gereconstrueerd kon worden, heeft b.v. de Kijfhoek - behoudens een klein perceel,
tussen 1840 en 1844 ontgonnen en ca. 25jaar later weer tot bos geworden - in elk
geval sinds 1800zonder onderbreking een berkenbos gedragen. Wel is er ook in de
eeuwen daarvóór incidenteel wat hout in de duinen aangeplant, doch tot de aanleg
van vele ha beslaande berkenbossen zal het zeker niet gekomen zijn.
Langs welke ontwikkelingsweg dergelijke berkenbossen overigens ontstaan zijn,
is nog niet geheel duidelijk. Men moet zich in de eerste plaats wel realiseren, dat
deze bossen zich waarschijnlijk in een ander milieu gevormd hebben dan thans ter
plaatse heerst. De wateronttrekking in de duinen ten noorden van Scheveningen
heeft in 1874 een aanvang genomen en bleef de eerste decenniën beperkt tot het
duinterrein nabij de watertoren en de geleidelijk verder naar het noordoosten verlengde hoofdader. Veilig kunnen we dus aannemen, dat de grote duinvalleien van
Bierlap en Kijfhoek aanmerkelijk vochtiger waren, toen zichhierin de berkenbossen
ontwikkelden. Een dergelijk milieu vinden we tegenwoordig nergens in het onderzochte gebied - behoudens eventueel in een deel van sprang G - en ook elders in
de kalkrijke duinen zijn tegenwoordig, althans op voldoende afstand tot de zee
om boomgroei toe te laten, geen uitgestrekte, vochtige valleien te vinden, uitgezonderd in de niet geheel vergelijkbare duinen van Voorne. Het is ons nu dus nergens mogelijk de ontwikkeling, zoals die zich destijds voltrokken moet hebben,
op de voet te volgen.
Een uitzondering werd gemaakt voor het laagste gedeelte van sprang G (nabij de
vacuümpomp Bierlap), waar gedurende een groot deel van het jaar het water
boven of tot aan het bodemoppervlak staat. Zoals te verwachten was wijkt de vegetatie hier sterk af van die in de - zoveel drogere - pannen van het omringende duin.
Zeer oud is de begroeiing die we hier aantreffen nog niet. In het zuidoosteinde,
waar de sprang zich verbreedt, heeft zich enig struikgewas ontwikkeld, waarin de
grauwe wilg (Salix cinerea) domineert en voorts beide berkesoorten (Betuia
pubescens en B. verrucosa) voorkomen. De boompjes hebben op het ogenblik een
hoogte van ca. 5 m bereikt. Het relatief talrijke voorkomen van de grauwe wilg een soort die ook elders in duinbosjes wordt aangetroffen, maar nergens dominant
- is opvallend. Het verdient voorts de aandacht, dat de beide berkesoorten op deze
uitgesproken natte plaats blijkbaar wel kunnen groeien, maar er waarschijnlijk
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toch geen ideale kiem- of groeiomstandigheden vinden, gezien het geringe aandeel,
dat de berken in het geheel innemen. Sterker afwijkend is de kruidenvegetatie.
Plaatselijk bedekt de niet van elders binnen het onderzochte duingebied bekende
padderus(Juncus subnodulosus)debodem vrijwel geheel, soms samen met leverkruid
(Eupatorium cannabimim). Iets teruggaande in de sprang heeft zich een dicht rietveld (Phragmites communis) ontwikkeld. In deze padderus- en rietbegroeiing kan
men enkele planten vinden, die eveneens niet of slechts uiterst zelden in het overige
duin voorkomen: zeebies (Scirpus maritimus), waternavel (Hydrocotyle vulgaris),
kleverig en moeraswalstro (Galium uliginosum resp. G.palustre), drienervige zegge
(Carex trinervis), waterbies (Eleocharispalustris) en vleeskleurige orchis (Orchis
incarnata). Enige aanwijzingen omtrent opbouw en samenstelling van de vroegere
duinbosjes geeft deze vegetatie ons zeer zeker. Aan de andere kant dient men te
bedenken, dat het gevaarlijk is conclusies van algemene aard op dit ene voorbeeld
te baseren.
Waren de associaties, die we tot nu toe ontmoetten, uitgesproken duingemeenschappen - Elymeto-Ammophiletum, Tortuleto-Phleetum, Violeto-Corynephoretum,
Taraxaco-Galietum, Anthyllideto-Silenetum en Hippophaëto-Ligustretum - met de
berkenbossen is dit in duidelijk mindere mate het geval.Het merendeel der soorten
behoort niet tot wat men voor ons land min of meer typische duin- of stroomdalplanten zou kunnen noemen. De dominerende zachtharige berk treedt evenals de
daarnaast voorkomende ruwe berk in verschillende bosgezelschappen binnenslands
op. In de struiklaag mogen dan nog een paar soorten uit het Hippophaëto-Ligustretum voorkomen, zij doen dat met duidelijk verminderde vitaliteit: de nog algemene
liguster bloeit b.v. niet meer. En ook in de kruidlaag treffen we overwegend planten aan, die hun hoofdverbreiding hebben binnen de grote groep van West- en
Middeneuropese bossen der rijkere gronden (klasse Querceto-Fagetea), zoals zenegroen (Ajuga reptans), nagelkruid (Geum urbanum), drienerfmuur (Moehringia
trinervia), keverorchis (Listera ovata) en dagkoekoeksbloem (Melandrium
rubrum).
Toch hebben ook deze berkenbossen een aantal elementen meer speciaal gemeen
met de Zuidlimburgse zoomgezelschappen en struwelen (Prunetalia spinosae)
en de bij successie daaruit voortkomende, matig continentale bossen van zachtharige eik (orde Quercetalia pubescentis), die in de Eifel b.v. een rol gaan spelen:
wilde asperge, welriekende salomonszegel, donderkruid (Inula conyza), ruig
viooltje (Viola hirta) en glad parelzaad (Lithospermum officinale). Het karakter
van de bodemvegetatie kan overigens voor diverse berkenbosjes zeer uiteenlopen
als gevolg van verschillen in vochthuishouding en stikstofgehalte van de bodem
en van de hoeveelheid direct zonlicht, die tot de bodemvegetatie doordringt.
In bossen, die geheel buiten de invloed van het grondwater liggen, kan de bodem
in hoofdzaak bedekt worden door duinriet, braam, liguster en kamperfoelie,
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soorten, die hier meest laag blijven. De vegetatie maakt een weinig weelderige
indruk en ook de floristische samenstelling is vrij arm. Wel valt op enkele plaatsen
het lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) op, dat dan - door vegetatieve vermenigvuldiging - grote horsten vormt. Ook de welriekende salomonszegel en de
asperge hebben een relatief optimum binnen dit berkenbostype.
In een groot deel van de Bierlap en in de noordwestelijke helft van de Kijfhoek
overheerst een ander type van droog berkenbos, dat ook verspreid over het gehele
terrein vrij algemeen voorkomt. Hierbij wordt het aspect van de bodemvegetatie
bepaald door een geheel andere groep van soorten, en wel door de grote brandnetel
(Urtica dioica), kleefkruid (Galium aparine), klis (Arctium s p e c j , akkerdistel
(Cirsium arvense), dagkoekoeksbloem, drienerfmuur en hondsdraf (Glechoma
hederacea). Het zijn meestal soorten, die in het door de mens niet sterk beïnvloede
landschap hun verbreiding voornamelijk hadden in de bossen van de jonge,
alluviale en zeer voedselrijke gronden langs beken en rivieren (verbond AlnoUlmion, klasse Querceto-Fagetea). Later vonden zij bovendien een geschikt milieu
rondom nederzettingen van de mens, waar onder invloed van de cultuur de
bodem rijk was aan bepaalde zouten, vooral nitraten, z.g. ruderale plaatsen. Dat
deze soorten in sommige berkenbossen zo sterk dominant op kunnen treden, wijst
in die gevallen op een relatief hoog gehalte aan voedingszouten, of meer speciaal
een hoog nitraatgehalte.
Nu blijkt dit bostype vaak voor te komen op terreinen, waar gedurende de vorige
eeuw enige tijd landbouw is bedreven. Zowel in de Bierlap als in de Kijfhoek en
Meyendel zijn hiervan duidelijke voorbeelden aan te wijzen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat deze tijdelijke ontginning en bewoning, die al haast weer een eeuw
geleden beëindigd werd, nog steeds een stempel op de vegetatie drukt. Evenwel
vindt men, verspreid in het terrein, ook kleinere bosjes en struwelen met een
overeenkomstige bodemvegetatie, terwijl van menselijke cultuur hoegenaamd geen
sprake kan zijn.
Men dient echter tebedenken, dat het duinzand, vergeleken met andere zanden van
Nederland, b.v. het Veluwse, zeker niet voedselarm is. Het kalkgehalte is primair
hoog, de toevoer van zouten (niet alleen het keukenzout) is tijdens storm en regen
in deze kuststrook zeker niet te verwaarlozen. Daarbij lijkt juist het nitraatgehalte
- behalve misschien op de zeereep - in het minimum te verkeren. Maar verschillende planten verrijken door nitraatrijk strooisel de bodem belangrijk. De symbiose
van duindoorn met stikstofbindende bacteriën is daarenboven zeker van belang.
Daarbij komt, dat de in de duinen verspreid liggende bosjes vaak een grote aantrekkingskracht op vogels uitoefenen. Het lijkt zeer wel mogelijk, dat de hier talrijke trekvogels voor een plaatselijke verrijking van de bodem aan nitraten zorg
hebben gedragen. Opvallend is, dat we een nitraatindicerende bodemvegetatie
speciaal onder meidoorns aantreffen.
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Een derde type berkenbos is zeldzamer en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal vochtindicerende soorten, als watermunt (Mentha aqiiatica),
kattestaart (Lythrum salicaria), leverkruid (Eupatorium cannabinum), riet (Phragmites communis), glidkruid (Scutellaria galericulata), rietzwenkgras (Festuca
arundinacea), wolfspoot (Lycopus europaeus), moerasandoorn (Stachys palustris)
en pijpestrootje (Molinia caerulea). Vóór de wateronttrekking aan de duinen zullen
de vochtige berkenbosjes talrijker geweest zijn en kwamen deze en andere soorten
algemener voor. Dat deze op een grotere vochtigheid van de bodem aangewezen
planten zich toch min of meer hebben kunnen handhaven is ten dele te danken
aan de plaatselijke aanwezigheid van een veenlaag op geringe diepte, die het water
verhindert snel naar diepere lagen te zakken. In de bosjes, die wij thans van het
praedicaat „vochtig" zouden kunnen voorzien, treft men slechts één of enkele
van deze soorten aan en dan als regel met weinige individuen. Het aspect kan
bepaald worden door verschillende grassen: duinriet, fioringras (Agrostis stolonifera), ruw beemdgras (Poa trivialis), waartussen de valeriaan (Valeriana officinalis) en kale jonker (Cirsium palustre) dan vaak hoog opschieten. Meestal zijn
ook wel enige soorten uit het vorige type terug te vinden, zoals brandnetel en
drienerfmuur.
Wanneer deze nitraatindicerende soorten weer gaan domineren, en men de bodem
naast vochtig tevens als nitraatrijk mag aanmerken, bereikt de vegetatie haar grootste weelderigheid. Dit vierde type berkenbos is eveneens nogal zeldzaam.

Duinrietvelden
Van nature reeds laat het berkenbos vrij veel licht tot de bodem door. Wanneer
bovendien de berkenopstand tamelijk hol staat, kunnen, bosplanten zich moeilijk
handhaven en worden zij verdrongen door soorten, die onder de gewijzigde omstandigheden een grote concurrentiekracht hebben. Vooral het duinriet en ook de
braam ontwikkelen zich krachtig. Daarnaast zien we soorten verschijnen uit de
paardebloem-walstro-gemeenschap, als echt walstro, rolklaver, vleugeltjesbloem.
Ook de kruisgentiaan vindt hier wel eens nieuwe mogelijkheden.
Wanneer op dit ijler worden van het bos het algehele afsterven van de berken
volgt - een verschijnsel dat hier en daar opvallende vormen heeft aangenomen - dan
ontstaat tenslotte een dor uitziende grasvlakte. Duinriet domineert en verdringt
door zijn grote concurrentiekracht andere soorten, of wel verhindert hun vestiging.
Altijd vinden we nog wel een paar armelijke meidoorns en ligusters, die het in
de dichte grasmat ook blijkbaar slechts moeilijk uithouden. St.-Janskruid (Hypericum perforatum) en vlasleeuwebek (Linaria vulgaris), in het overige duin ontbrekend, staan hier meer dan eens tussen of langs wat laag struweel. De aanwezigheid van soorten als echt walstro, kruipend stalkruid en rolklaver leidt ertoe deze
vegetaties op te vatten als een duinrietfacies van de paardebloem-walstro-gemeen33

schap. Deze duinrietvelden komen het meest voor in enige grote dellen, als
Bierlap, Kijfhoek, Sparregat en bij het Koningsbos, maar ook in een aantal kleinere pannen treft men ze aan.

Eiken- enpopulierenbossen
Vrij regelmatig mengt de zomereik zich in de berkenopstanden, hoewel juist de
grotere boscomplexen vaak vrijwel zuivere berkenbossen zijn. In de meest landwaarts gelegen zone van het duin kan de eik overheersen, zoals in het Oude Rijs
en ook in delen van Meyendel, waar forse exemplaren voorkomen. Maar hiervan
iszeker veel,zoniet alles, geplant. De boom- of struik-etage van debosjes op noordhellingen bestaat naast de soorten van het meidoorn-liguster-struweel veel uit
ruwe berk en eik, met hier en daar een fraaie lijsterbes (Sorbus aucuparia). In de
lage vlakke delen wordt op enkele plaatsen de berk vervangen door de ratelpopulier (Populus tremula), terwijl de bodemvegetatie weinig van karakter verandert. Bijvoorbeeld is dit het geval in een deel van de Kijfhoek. Wat hiervan de
oorzaak mag zijn, is mij onbekend. Wel ziet men soms de ratelpopulier een niet
geheel gesloten meidoorn-liguster-struweel binnendringen, zodat ook hier een
natuurlijke successie via het struweel-stadium kan verlopen. Andere populiersoorten treffen we vnl. op de duinhellingen aan, en wel de abeel - meestal de
grauwe (Populus canescens), daarnaast ook de witte abeel (P. alba) - en de zg.
zwarte populier (vnl. Populus nigra). Zij vormen meestal éénsoortige bossen en
zijn niet aan een bepaalde expositie gebonden, maar in hun hoofdverbreiding binnen het gebied van de Haagse Duinwaterleiding eerder aan een parallel aan de kust
lopende zone. Wel komt het eerste kleine bosje van de zwarte populier al op een
afstand van 300 m van het strand voor, maar op een aantal hoge duintoppen
meer landwaarts - ongeveer in een zone van 1500-1800 m van het strand - beslaan zulke bossen een veel grotere oppervlakte. Het zijn zeer markante groepen,
die het landschapsbeeld in die zone bepalen.
Bij de grauwe abeel hebben we met een overeenkomstig geval te maken. Deze
soort bedekt belangrijke delen van de meest landwaarts gelegen hoge duinreeks,
soms afgewisseld door opstanden van de zwarte populier of van de in later tijd
aangeplante Oostenrijkse den (Pinus nigra ssp. nigra).
In hoeverre deze bossen van zwarte populier en grauwe abeel reeds van nature
in het duin voorkwamen, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk, dat
in het geval van de zg. zwarte populier veel door de mens tot stand isgekomen. Een
gedeelte van deze populierenbossen blijkt nl. niet uit onze inlandse en wel voor de
duinstreek als wild aangenomen Populus nigra te bestaan, maar uit Euramerikaanse bastaarden, en wel overwegend Populus serotina. Dat althans deze laatste
bomen geplant moeten zijn, lijdt geen twijfel. Aan het voorkomen in het terrein is
dit soms duidelijk kenbaar, de oude populieren staan dan langs de rand van een
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vroeger duinpad. Neemt men evenwel de moeite de thans moeilijk herkenbare,
maar na enig zoeken nog wel terug te vinden oude karresporen door het duin te
volgen, dan blijken meer populierengroepen bij het patroon van oude duinpaden
aan te sluiten dan men bij een vluchtige beschouwing zou vermoeden. Dit geldt
evenzeer voor de bossen van Populus nigra als die van P. serotina. Door archiefonderzoek is komen vast te staan, dat in de vorige eeuw, toen op verschillende
plaatsen boerderijtjes in het duin verrezen, hier en daar langs en in de nabijheidvan
slagen populierstekken uitgezet werden. Men zou hiervoor de inlandse zwarte
populier gebruikt hebben, maar ook deveel op deze soort lijkende Populus serotina,
van welke bastaard bekend is, dat hij inderdaad reeds in het begin van de 19e eeuw
in Nederland voorkwam. De huidige populierenbosjes zouden dan voor een groot
deel, zo niet geheel, in dgl. beplantingen hun oorsprong vinden.
Abelen werden reeds lang geleden bij duinbeplantingen gebruikt. Cats, onze
eerste duinbebosser, zei reeds in zijn „Hofgedachten":
„Als iemant recht bemerckt het wesenvan Abeelen
Die kunnen uyt'er aert ons wijsheyt mededelen:
Die boomwort meestgebruyckt tot schutting van den wint,
Gelijck men menighmaal in deze landen vint".
Het lijkt zeer wel mogelijk, dat de abelen behalve als windscherm ook geplant
werden ter vastlegging van gevaarlijk stuivende duinen en dan is het begrijpelijk,
dat in de eerste plaats de duinen, die aan het cultuurland grensden, hiervoor in
aanmerking kwamen. Ook voor Bloemendaal en Vogelenzang viel aan Doing
Kraft een merkwaardige strook van grauwe abeel op, aan de westzijde van de binnenste duinrug. Hoe deze bossen van zwarte populier en van grauwe abeel dan
ook tot stand gekomen zijn, zij laten zich op een natuurlijke wijze in het geheel
der duinvegetatie inpassen en landschappelijk betekenen zij een verrijking.

Dennenbossen en overige bosjes
Inzake de aanplantingen van pijnbomen kan men dienomtrent evenwel van mening
verschillen. Het meest werden gebruikt de grove den (Pinus sylvestris) en de
Oostenrijkse den (P. nigra ssp. nigra). De oudste aanleg van grove den, nl.
in de vallei Meyendel, dateert van ca. 1830. De grove den is hier min of meer gemengd met verschillende loofhoutsoorten, vooral eik, voorts zwarte populier,
grauwe abeel en berk. Dit terrein is voor het publiek opengesteld en wordt sterk
belopen. De bodem is op plaatsen, die niet al te zeer betreden worden, min of
meer begroeid, wat wellicht te danken is aan de menging met loofhout en aan het
feit, dat de grove den nog vrij veel licht tot de bodem laat doordringen. De vegetatie is echter soortenarm; duinriet domineert. Een strook in de nabijheid van de
boerderij moet gerekend worden tot het rijkere bostype. Vroegere landbouwcultuur is hier, althans ten dele, zeker debet aan.
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Enige decenniën later kwam onder invloed van W. C. H. Staring het Koningsbos
tot stand, eveneens een beplanting van hoofdzakelijk grove den. Ook hier vindt
men een arme bodemvegetatie van overwegend duinriet. Gedurende de laatste
oorlog heeft dit bos zeer geleden.
Nog armer is de bodembegroeiing in de van later tijd daterende opstanden van de
Oostenrijkse den, voor zover hier althans nog van enige vegetatie sprake kan wezen.
De Oostenrijker laat door zijn dichtere kroon zeer weinig licht door en bovendien
verkeren de opstanden van deze soort in een jonger en dichter stadium. Meestal
vinden we dan ook slechts een stevig pakket naalden op de bodem. Merkwaardig
is, dat in deze donkere bosjes de wespenorchis (Epipactis helleborine) algemeen is.
Deze orchidee is differentiërend voor de droge bostypen en we treffen de soort
behalve in deze dennenaanplanting nogal eensaan inbosjes van de zwarte populier.
Naast de grove den en de Oostenrijker werden aangeplant de Corsicaanse den (P.
nigra ssp. laricio), de zeeden (P. pinaster) en de bergden (P. mugo) ; de oppervlakten door deze soorten ingenomen zijn slechts gering. Nog tal van andere boomsoorten werden incidenteel en verspreid in de beplantingen aangebracht, meest
in de vallei van Meyendel, als esdoorn, wilde kastanje (Aesculus hippocastanum),
iep en acacia (Robinia pseudo-acacia).
Tenslotte vermeld ik nog de vooral naar de zeekant hier en daar aangeplante bosjes
van de olijfwilg. Zij bestaan uit twee soorten (Elaeagnus multiflora en E. angustifolia), de één van Japan en de ander van Zuidoost-Europa afkomstig. Beide soorten zijn goedtegen het duinmilieu en in het bijzonder tegendeziltezeewind bestand.

Gemeenschap van kruipend struisgras en haarmos
Keren we nog één keer terug naar de graslandvegetaties. Hiervan bleek de paardebloem-walstro-gemeenschap (Taraxaco-Galietum) het gezelschap van het jonge,
kalkrijke duin te zijn. Wordt de bodem kalkarmer, dan krijgt men met een ander
gezelschap te maken. Een voorbeeld hiervan vormen verschillende grasvelden ten
oosten van de boerderij Meyendel. We missen hier de rijk bloeiende kruiden van
de meer zeewaarts gelegen graslandjes. Ook het schapegras is minder algemeen.
In plaats daarvan domineert thans het kruipend struisgras (Agrostis canina). Doordat dit echter een wat ijle mat vormt, kan de moslaag goed ontwikkeld zijn. Deze
wordt haast geheel ingenomen door een soort haarmos (Polytrichum juniperinum).
Bij het Taraxaco-Galietum daarentegen was klauwtjesmos dominant in de moslaag.
Ook een aantal korstmossoorten (Cladonia spec, div.) zijn waarschijnlijk differentiërend. Bovendien treden enige andere soorten op, die een zuurder milieu aanwijzen: schapezuring (Rumex acetosella), tandjesgras (Sieglingia decumbens) en
klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis). Met welke naam dit ook elders in de
duinen aangetroffen vegetatietype het beste aangeduid kan worden is nog niet
duidelijk. Voorlopig bedienen we ons daarom van de term „gemeenschap van
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kruipend struisgras (Agrostis canina) en haarmos
(Polytrichumjuniperinum),,.We\
is het waarschijnlijk, dat deze gemeenschap ondergebracht moet worden bij het
verbond van de vroeghaver (Theyo-Airion).
Raaigras-kamgras-weide
Weer anders is de grasmat van de zg. Harstenhoek samengesteld, d.i. het terrein
ingesloten door Harstenhoekweg, Pompstationsweg en Zwolsestraat. In deze
graslanden domineert veelal gewoon struisgras (Agrostis tenuis). Het algemene
voorkomen van schapezuring en hazepootje (Trifolium arvense) wijst op een
enigszins zure bodem. Typische duin- of stroomdalplanten bezit dit gezelschap
nauwelijks meer; alleen wijzen fakkelgras, zachte haver en eventueel thijm op
een zekere verwantschap met b.v. het Taraxaco-Galietum. Een geheel andere
groep van soorten staat hier thans echter tegenover, nl. van planten, die het
zwaartepunt van hun verbreiding in de weidegezelschappen vinden. Het zijn vrijwel alle gras- en klaversoorten: zachte dravik (Bromus mollis), timotheegras
(Phleum pratense, vaak hier in de var. nodosum), kropaar (Dactylis glomerata),
Engels raaigras (Lolium perenne), witte, liggende en kleine klaver (Trifolium
repens, T. campestre resp. T. dubium) en akkerwinde (Convolvulus arvensis).
Blijkbaar heeft de toevoer van organische stof (visafval met de netten) en de
sterke betreding, die hier plaatsvindt, een overeenkomstige uitwerking op de
grasmat als een matige beweiding.
Deze vegetatie behoort tot de raaigras-kamgras-weide (Lolieto-Cynosuretum).
Een aantal differentiërende soorten binnen de associatie wijst op een droge en
relatief voedselarme vorm (L.-C. luzuletosum campestris), namelijk: veldbies,
muizeoor, rolklaver, kleine smalbladige weegbree (Plantago lanceolata var.
sphaerostachya) en knolboterbloem (Ranunculus bulbosus).
Verrassend was op dit terrein de vondst van gestreepte klaver (Trifolium striatum),
een in hoofdzaak mediterraan-atlantische soort, die in ons land hier en daar langs
het binnenduin op overeenkomstige standplaatsen gevonden is.
Overgangen tussen het Taraxaco-Galietum en Lolieto-Cynosuretum luzuletosum
vinden we op verschillende plaatsen in het duin, meest op plekken die vrij sterk
betreden worden.
Een overzicht waarin weergegeven de ontwikkeling van de pioniergemeenschappen
tot debij verschillende exposities optredende successie-statia vindt men op pag. 38,
In dit schema werden van de tot dusver genoemde gemeenschappen de berkenbossen en de tot het Thero-Airion te rekenen graslanden niet opgenomen.
Invloed van konijnen en vogels
De invloed van dieren op de vegetatie kwam reeds op verschillende plaatsen ter
sprake. Zo zagen we dat de konijnen door het graven medewerken aan een even37
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tuele hernieuwde verstuiving van het terrein en een verjonging van de vegetatie.
In het nog geheel onbegroeide zand naast de holen vindt de hondstong vaak een
groeiplaats. Wellicht hebben de konijnen veelal zelf de van vele weerhaakjes voorziene vruchtjes aan hun vacht hierheen meegenomen. De bodem vlak voor het
konijnenhol draagt door de veelvuldige betreding en de ophoping van uitwerpselen eveneens een enigszins afwijkende vegetatie, diehet midden tussen een Tortuleto-Phleetum en een Taraxaco-Galietum kan houden. Kruiskruid (Senecio vulgaris) is misschien differentiërend voor deze vegetatie.
De invloed, die de konijnen, vooral door hun vraat, over een lange reeks van jaren
op de duinvegetaties uitoefenen, zal door de sterke vermindering van deze dieren
als gevolg van het optreden van de virusziekte myxomatose na verloop van enige
tijd goed te beoordelen zijn.
Ook het voorkomen van nitraatindicerende kruiden in sommige bosjes werd in
het voorgaande reeds in verband met de aanwezigheid van vogels gebracht. Nog
duidelijker is de reactie van de vegetatie in de grote meeuwenkolonie. De meeuwen
voeren ongetwijfeld grote hoeveelheden van bepaalde voedingszouten aan, als
kalk, stikstof en fosfor. De betreding van de bodem is sterk. Het resultaat is een
zeer laag blijvend en vaak niet geheel gesloten vegetatiedek, waarin muurpeper
als regel volstrekt domineert.

Ruderale gezelschappen
Vaak heeft de aanwezigheid van de mens door ontginningen verarmend op flora
en vegetatie gewerkt, maar aan de andere kant droeg de mens ongewild bij tot
de verspreiding van een groot aantal soorten en schiep hij door dezelfde ontginningen voor sommige planten en levensgemeenschappen een milieu, dat in de niet
door de mens beïnvloede natuur slechts hoogst zelden of in het geheel niet voorkwam. Tot de plantengezelschappen, die goeddeels hun bestaan aan de mens te
danken hebben behoren o.a. de ruderale gezelschappen. Op nitraatrijke en enigszins vochthoudende bodem, al dan niet beschaduwd, waren het soorten uit bossen
van jonge en voedselrijke gronden, die hier een nieuw, hen passend milieu
vonden.
Deze groep van planten kwam al even ter sprake bij een bostype dat o.a. in de
Bierlap veel bleek voor te komen. In dat geval hadden we echter duidelijk met een
bosvegetatie te doen.
Ruderale gezelschappen vormen deze soorten in het hier beschreven duingebied
slechts bij de boerderij Meyendel en hier en daar in de buurt van de Watertoren.
Het ligt niet in de bedoeling een volledige soortenlijst van deze begroeiingen te
geven, maar als meest algemene en kenmerkende soorten mogen wellicht gelden:
grote brandnetel, klis, smeerwortel (Symphytum officinale), zwarte nachtschade
(Solanum nigrum), akkerdistel (Cirsium arvense), witte dovenetel (Lamium album),
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ridderzuring (Rumex obtusifolius), raket (Sisymbrium officinale), look-zonder-look
(Alliaria officinalis), grote weegbree (Plantago major) en muur. Alle zijn het
soorten, die niet alleen in Nederland, maar praktisch door geheel Europa op dergelijke standplaatsen gevonden worden. De factoren, die hier met de menselijke
invloed samenhangen, zoals nitraatrijkdom van de bodem, overwegen blijkbaar
geheel t.o.v. klimatologische omstandigheden, bodemtextuur, enz.: de antropogene
invloed fungeert als masterfactor. In het algemeen kan gezegd worden, dat deze
vegetaties vallen binnen de orde der ruderale gemeenschappen (Chenopodietalia)
en daarvan in het verbond van de grote en kleine klis (Arction lappae).
Meer specifiek voor de duinen zijn een aantal vegetaties op eveneens door de
mens beïnvloede plaatsen, maar met een uitgesproken droge,zonnige, mindervoedselrijke standplaats. Planten met een overwegend continentale verbreiding spelen
hierin een belangrijke rol. In Nederland blijven zij vrijwel beperkt tot Z.-Limburg,
het gebied van de grote rivieren en de duinkust. Daar hebben zij een duidelijk
optimum langs de paden, op puinstortingen e.d. Relatief rijk vertegenwoordigd is
de familie der ruwbladigen (Boraginaceae) en ook kruisbloemigen (Cruciferae)
komen veel voor.
Het meest markant is wat dit betreft een groep van planten die we bij voorkeur
aantreffen langs sintelpaden (b.v. in de sprang), maar ook wel langs de rand van
het ruiterpad of de opgebroken spoorlijnbijdePompstationsweg en op de hellingen
van het juist opgeworpen uitkijkduin even ten noorden van Scheveningen. Zeer
algemeen kan daar zijn het gedurende een groot deelvan de zomer zo rijk bloeiende
slangekruid (Echium vulgare). Deze soort vertoont een bijzonder duidelijke voorkeur voor de sintelpaden. Met de gele muurpeper kan het blauw van deze ruwbladige een prachtig geheel vormen. Minder algemeen zijn de meeste andere
soorten, als gele en witte honingklaver (Melilotus altissimus en M. albus), die
evenals de koningskaars (Verbascum thapsus) veeleer een zandiger standplaats
verkiezen. Zeer wisselvallig in hun voorkomen zijn een paar merkwaardige planten:
de wegdistel (Onopordum acanthium), een reusachtige distel met grote, viltachtig behaarde en breed aflopende bladen en dikke purperkleurige bloemhoofdjes; en de doornappel (Datura stramonium), een mooie, brede plant, behorende tot
de familie der nachtschaden (Solanaceae). Volgens Snellen van Vollenhoven
zou de verspreiding van de doornappel in dit gebied samenhangen met het vervoer van afval der Leidse wolfabrieken, die de zaaddozen van deze soort gebruikten om wollen stoffen te kaarden. In deze associatie, die als de gemeenschap van
slangekruid en witte honingklaver beschreven is, zijn ook tamelijk zeldzaam de
ossentong (Anchusa officinalis), akkerkromhals (Lycopsis arvensis), guichelheil
(Anagallis arvensis) en wilde reseda (Reseda lutea). Geen van deze planten treffen
we eigenlijk in het werkelijke duin aan. Dat is wel het geval met de hondstong,
een soort, diein allerlei open vegetaties, als de duinsterretjesgemeenschap en duin40

doornsociaties, algemeen is en ook binnen de gemeenschap van slangekruid en
witte honingklaver een zeker optimum vertoont.
Voor deze gemeenschap moet tenslotte nog genoemd worden het decoratieve gras
muurdravik (Bromus tectorum), dat we echter ook goed in de beide volgende associaties kunnen vinden.
De begroeiing op sommige puinhopen en ten dele afgebroken bunkers in het duin
vertoont verwantschap met die van de vorige standplaatsen. Het milieu van de beide vegetatietypen komt dan ook sterk overeen. Weer kunnen slangekruid en
muurpeper domineren, hoewel daarnaast vaak braam en helm op de voorgrond
treden. Andere soorten zijn vlasleeuwebek (Linaria vulgaris), Canadese fijnstraal (Erigerofi canadensis) en bijvoet (Artemisia vulgaris), de soort waar de
associatie naar genoemd werd. Ook in het binnenland komt degemeenschap voor.
Naast de helm en dauwbraam zijn de zandkool (Diplotaxis tenuifolia) en de teunisbloem (Oenothera biennis) differentiërend voor het duingebied, waarvoor een subassociatie onderscheiden werd: de zandkoolrijke bijvoetgemeenschap (Artemisietum vulgaris diplotaxetosum).
Al weer verwant met de beide vorige associaties en hier vaak overgangen mee
vormend is de zandkoolrijke kruipertjesgemeenschap (Hordeetum murini diplotaxetosum) . Het is de associatie van de niet of weinig belopen wegranden. Vaak is
ze goed ontwikkeld onder en langs het prikkeldraadhek van de duinpaden, minder
goed langs de rand van het ruiterpad. Kruipertje (Hordeum murinum) en zandkool zijn wel de meest opvallende soorten; voorts de zandhaver. Echte duinelementen zijn hierin nog rood zwenkgras en helm. Kweek (Agropyron repens) en
herderstasje (Capsella bursa-pastoris) zijn evenals in overeenkomstige vegetaties
van het binnenland frequent. Speciaal in het ruiterpad komen voor loogkruid
(Salsola kali), Sophiekruid (Sisymbrium sophia), Hongaarse raket (S. altissimum) en ook ridderzuring en smeerwortel.
Vermelding verdient nog een begroeiing op ongeveer overeenkomstige standplaats,
die misschien het beste tot dezelfde associatie te rekenen is. Het is een open vegetatie op enigszins vaste zandbodem langs de paden, met elementen van de duinsterretjesgemeenschap, zoals zanddoddegras en kandelaartje. Kenmerkend voor
dit gezelschap zijn twee nogal zeldzame silenes, de geoorde en de kegelsilene
(Silene otites en S. conica). Misschien is bovendien Deens lepelblad (Cochlearia
danica) differentiërend.
Vallen de wegranden niet onder de bescherming van een hek, dan gaat betreding
de rol van masterfactor vervullen. Er ontstaat een gezelschap dat ook elders langs
veel betreden paden te vinden is: de gemeenschap van Engels raaigras en grote
weegbree (Plantagineto-Lolietum) met, behalve de beide soorten waarnaar de
associatie genoemd werd: schijfkamille (Matricaria matricarioides), straatgras
(Poa annua), zachte dravik (Bromus mollis) en witte klaver.
Ettelijke soorten met het Plantagineto-Lolietum gemeen heeft een laatste gezelschap,
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de vetmuurgemeenschap (Sagineto-Bryetum argentei), diewel een heel specifiek,
maar toch in ons land algemeen voorkomend milieu heeft. Het ontwikkelt zich
nl. tussen de straatstenen. Alle soorten blijven hier noodgedwongen klein en gedrongen. Het best op deze bijzondere standplaats ingesteld is de liggende vetmuur.
(Sagina procumbens). Dit lage en onopvallende plantje verkeert steeds in gezelschap van straatgras, grote weegbree en bepaalde mossen. Op de bestrate wegen
van het beschreven duingebied is de hier overigens zeker niet algemene hertshoornweegbree (Plantago coronopus) misschien tevens karakteristiek voor de associatie.
Men zou niet verwachten, dat ook de duindoorn als een „struikje", dat 1 cm
in hoogte nauwelijks overschrijdt, tussen de stenen gedrongen niet zeldzaam is.
Deze laatste gemeenschappen, die dus aangetroffen worden op min of meer sterk
door de mens beïnvloede plaatsen, zijn op de volgende wijze in groepen onder
te brengen.
1. Gemeenschappen nabij woningen, op erven, enz.
Bodem zeer stikstofrijk, standplaats vrij vochtig tot vrij droog, geen betreding.
Begroeiingen te rekenen tot het Arction lappae, associaties onduidelijk.
2. Gemeenschappen van niet of zwak betreden wegbermen,puinhopen, enz.
Bodem min of meer stikstofrijk, standplaats droog tot zeer droog, betreding ontbrekend of zwak:
a. associatie van Echium vulgare en Melilotus albus
b. Artemisietum vulgaris diplotaxetosum
c. Hordeetum murini diplotaxetosum
3. Gemeenschappen van sterk betreden wegbermenen tussen straatstenen
Bodem min of meer stikstofrijk, standplaats vrij droog tot droog, sterke betreding:
a. Plantagineto-Lolietum
b. Sagineto-Bryetum argentei
Resumerend blijken de meeste in de duinen voorkomende plantengezelschappen
volkomen aan het duingebied gebonden te zijn en alsspecifieke duingezelschappen
beschouwd te moeten worden.
Een uitzondering hierop maken slechts:
1. verschillende bosbeplantingen, vooral die van de Oostenrijkse den;
2. de begroeiing van sommige sterk door de mens beïnvloede plaatsen, als randen van paden, die sterk betreden worden;
3. de sterk belopen grasvelden van de Harstenhoek (Lolieto-Cynosuretum luzuletosum), die corresponderen met weiden op de pleistocene zandgronden in het
oosten en zuiden van ons land;
4. wellicht de tot het Thero-Airion te rekenen grasvelden bij de boerderij Meyendel, die behalve in het binnenduin waarschijnlijk ook elders terug te vinden zijn.
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D E VEGETATIEKARTERING

Om verschillende redenen kan het wenselijk zijn de vegetatie van een gebied in
kaart te brengen.
Het wetenschappelijk belang is duidelijk. Direct op de voorgrond treedt het geografische element: het locale zowel als regionale areaal van bepaalde plantengemeenschappen kan slechts aan de hand van vegetatiekarteringen nauwkeurig
vastgesteld worden. Een ander onderdeel van de vegetatiekunde, de synoecologie,
die zich bezig houdt met het naspeuren van de samenhang tussen vegetatie en
milieu, zal naast beschrijving van de begroeiing en meting van het milieu zich
graag van een vegetatiekaart bedienen om de grote lijnen in decorrelatie nate gaan.
Ook bij de bestudering van de landschapsgeschiedenis kan een vegetatiekaart zeer
waardevolle gegevens verstrekken.
Meestal bestaan er hiernaast aanleidingen van meer praktische aard, die tot de
vervaardiging van een vegetatiekaart doen besluiten. Deze kunnen van velerlei
aard zijn, doch berusten er in veel gevallen op, dat de vegetatie, immers ontstaan
onder invloed van het milieu, een betrouwbare indicator voor dat milieu vormt.
Aan de vegetatie is het milieu tot op zekere hoogte af te lezen en een vegetatiekartering kan ons een overzicht van de verschillen in milieu binnen een gebied geven.
Een moeilijkheid hierbij blijft de interpretatie: de vegetatie reageert nl. op het
milieu als geheel; welke factoren van het milieu hierbij doorslaggevend kunnen
zijn, is niet zonder meer uit de vegetatie af te leiden. Maar hierbij kan onsjuist de
synoecologie te hulp komen.
Tot het opstellen van een vegetatiekaart van het duingebied gelegen tussen het
Wassenaarse Slag en Scheveningen hebben verschillende omstandigheden aanleiding gegeven. Het betreft hier een rijk geschakeerd duingebied, waarbinnen een
aantal belangwekkende vegetatietypen voorkomen, die vaak een zeer karakteristieke verbreiding hebben. Op zichzelf kan dit reeds een reden zijn om een vegetatiekaart van het gebied te vervaardigen. In het onderhavige geval kwam hier
echter nog bij, dat zich in dit duin op korte termijn ingrijpende veranderingen
zullen voltrekken. Door de bevloeiing van duinpannen met Lekwater zal de grondwaterstand in het omringende duin stijgen.
Uit wetenschappelijk en praktisch oogpunt is het van belang na te gaan welke wijzigingen in het plantenkleed de grondwaterstijging te weeg zal brengen. Om deze
veranderingen in de vegetatie te registreren kan men op plaatsen, waarvoor aangenomen moet worden, dat de stijging van het grondwater een rol zal gaan spelen,
proefperken aanleggen. Door de plantensoorten, die in deze proefperken voorkomen, jaarlijks kwalitatief en kwantitatief op te nemen valt nauwkeurig na te gaan
in welke richting en langs welke weg de vegetatie zich ter plaatse wijzigde. Inderdaad werden in verschillende begroeiingstypen dergelijke proefperken aangelegd,
waarvan het grootste deel sinds 1952 opgenomen is. Deze methode is zeer geschikt
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voor detailonderzoek op een beperkt aantal plaatsen; om een overzicht te verkrijgen
van de veranderingen, die over het gehele duingebied plaatsvonden, dienen wij de
beschikking te hebben over een vegetatiekaart. Door vergelijking van de latere
toestand met deze kaart kan men zien op welke plaatsen zich veranderingen voltrokken hebben en van welke aard deze veranderingen zijn.
Daarnaast is de vegetatiekaart reeds direct van belang voor het beheer van het
terrein. Nu dit gebied een steeds grotere betekenis gaat vervullen in verband met
de recreatie zullen voorzieningen getroffen moeten worden ten einde aan de consequenties hiervan het hoofd te kunnen bieden. Onder meer zullen beplantingen
aangebracht moeten worden. De vegetatiekaart kan van dienst zijn bij de beoordeling van de vraag, welke terreinen zich het beste lenen voor openstelling ten
behoeve van het publiek, welke terreinen eventueel voor bebossing in aanmerking
komen en welke bostypen wij ons op verschillende plaatsen ten doel hebben te
stellen. Evenzo stelt zij ons in staat te beoordelen welke terreinen, b.v. uit een
natuurbeschermingsoogpunt, van iedere beplanting uitgesloten dienen te worden.
In het hoofdstuk over de grondslagen voor een beplantingsplan komen deze kwesties nader ter sprake.
Hoezeer de kaart bij de oplossing van dergelijke vragen ook van nut mag zijn,
men mag het bezwaar, dat nu eenmaal aan iedere overzichtskaart kleeft, nl. dat
sommige details slechts zeer ten deletot hun recht komen, niet uit het oog verliezen.
Maar het heeft geen zin bij de geboorte van het kalf te treuren omdat het dier
slechts vier en geen vijf poten heeft. Wel brengt dit mede, dat men bij de oplossing
van bepaalde vraagstukken nooit zal mogen volstaan met een raadplegen van de
kaart zonder dat dit gevolgd wordt door een bezoek aan het terrein om ter plaatse
aan de details de nodige aandacht te kunnen schenken.
Het lijkt voor de hand te liggen bij de vaststelling van de legenda voor deze vegetatiekaart aan te sluiten bij de in het voorgaande beschreven vegetatie-eenheden,
dus de sub-associaties, associaties, verbonden, orden, sociaties en consociaties.
Inderdaad werd getracht de legenda-eenheden zoveel mogelijk hiermee te laten
corresponderen. Om praktische redenen moest echter in een aantal gevallen van
deze regel afgeweken worden.
De duinbegroeiing vertoont vaak aanmerkelijke verschillen over slechts geringe
afstand. Eén vegetatietype beslaat dan een aaneengesloten oppervlak van niet
meer dan enkele vierkante meters. Het geheel vormt een vaak grillig mozaiek,
waarin de verschillende elementen in velerlei combinaties voorkomen. Hier is het
de helmgemeenschap met een aansluitende smalle band van de duinsterretjesgemeenschap, die het duin bedekt; enige schreden verder heeft zich deze laatste
gemeenschap reeds gesloten en hebben we te doen met een overgang naar de
paardebloem-walstro-gemeenschap, terwijl weer luttele meters verder duindoorn,
kruipwilg of dauwbraam overheersen. De verschillen tussen deze vegetaties zijn
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zeker groot genoeg om hun afzonderlijke kartering te rechtvaardigen. Wil men door
middel van een kartering de opbouw van een landschap in detail nagaan, dan
moeten deze kleine oppervlakten inderdaad zoveel mogelijk afzonderlijk aangegeven worden. Dit is b.v. geschied bij de kartering van de Bierlap op een schaal
1 : 1000 door Ir. A. Coops en Mevr. B. ten Zeldam-Hartelust en van een klein
deel van de Kijfhoek door de schrijver.
Waar thans echter behoefte aan bestond, was een overzichtskaart van het gehele
duingebied van de Haagse Duinwaterleiding op een veel kleinere schaal. Ter beschikking stond een langs fotogrammetrische weg vervaardigde kaart op schaal
1 : 5000 met o.a. hoogtelijnen om de 5 m. Met deze kaart als basis is het, nog afgezien van het wel zeer tijdrovende van een dergelijke werkwijze, ten enen male
uitgesloten deze kleine oppervlakten aan te geven. Daarbij komt nog, dat men het
doel: een kaart, die een duidelijk overzicht van het gehele terrein geeft, voorbij zou
streven.
Men zou kunnen opmerken, dat door het kiezen van vegetatie-eenheden van
hogere orde voor de legenda, dus door het samenvoegen van associaties tot verbonden, enz., het aantal eenheden terugloopt en daarmee het aantal grenzen. De
vereenvoudiging, die hieruit voortvloeit is echter maar zeer betrekkelijk. Want de
verschillen tussen terreinen waarin aan elkaar grenzende vegetatietypen voorkomen, zijn uit syn-systematisch oogpunt groot, zodat het geen regel is, dat de diverse
tot één verbond behorende associaties een min of meer aaneengesloten duingedeelte beslaan. Bij de omgrenzing van de legenda-eenheden heeft men zich dus
voor deze duinbegroeiingen op een andere basis te funderen.
Aangezien de opzet van de vegetatiekaart o.a. inhield de veranderingen na te gaan
die tengevolge van de bevloeiing in de vegetatie zullen optreden en het te verwachten is dat deze veranderingen zich vnl. in de duinpannen zullen voltrekken, ligt
het voor de hand bij de kartering speciaal aandacht aan de begroeiing van die
pannen te wijden.
Nu hebben bovendien deze vlakke en lage delen vaak een enigszins homogener
begroeiing. Verschillen in expositie vallen weg, de vegetaties kunnen er wat dichter
zijn, waardoor de wind minder vat op de bodem krijgt en de plaatselijke werking
van het stuivende zand tot een minimum beperkt blijft. Zijn deze duinpannen niet
te gering van oppervlak, dan is hiervan de vegetatie bij gebruik van de kaart met
schaal 1 : 5000 uitstekend te karteren.
Naast de grazige begroeiingen, die we hier aantreffen (vnl. Taraxaco-Galietum)
moeten de bossen en struwelen onderscheiden worden. Deze vormen een zeer
interessant element in het geheel der duinbegroeiing. De struik- en boomvegetaties
werden in een viertal legenda-eenheden ondergebracht. Als basis voor de indeling
zijn genomen soortengroepen, die beschouwd kunnen worden als indicatoren voor
het edafisch milieu der vegetaties, d.i. het milieu voor zover dit betrekking heeft
op de bodemgesteldheid, geheel in overeenstemming met de in het voorgaande
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gegeven beschrijving van de verschillende berkenbostypen. Met opzet werd niet
uitgegaan van de samenstelling van de heersende struik- resp. boomlaag, hoezeer
een hoofdindeling meidoornstruweel-berkenbos-pijnbos-enz. zich bij een eerste
beschouwing ook opdringt. De gekozen werkwijze vergemakkelijkt nl. een eventuele latere vergelijking, wanneer veranderingen in de oecologie opgetreden kunnen
zijn. Bovendien bleek aan een hoofdindeling naar de dominerende boomsoort(en)
het bezwaar te kleven, dat over kleine afstanden grote verschillen hierin voorkwamen, zonder dat het karakter van de vegetatie als geheel zich sterk wijzigde.
De praktische uitvoering zou een dergelijke indeling zeer bemoeilijken, de overzichtelijkheid zou er onder lijden. Binnen deze hoofdeenheden werd wel een onderindeling toegepast, die zich naar de dominerende houtsoort(en) richt.
Vanwege de grote waarde van de kruidenvegetatie der bossen en struwelen als
aanwijzer van de vochttoestand van de bodem, en omdat de bosjes in het landschap
zo sterk opvallen en dus gemakkelijk terug te vinden zijn, werden deze vegetaties,
ook al waren zij van geringe omvang, steeds gekarteerd.
Van de begroeiingen van duintoppen en duinhellingen konden de bossen en
struwelen gemakkelijk afzonderlijk behandeld en geheel overeenkomstig aan de
valleibossen gekarteerd worden. Ook de rijke noordhelling-begroeiingen, Jie tot
de gemeenschap van wondklaver en nachtsilene behoren, werden, indien fraai ontwikkeld en bij voldoende uitgestrektheid, afzonderlijk in kaart gebracht. Tenslotte
bleken de helmgemeenschap en de duinbuntgrasgemeenschap in een aantal gevallen een aaneengesloten oppervlak van voldoende omvang te beslaan om deze
associaties in de legenda op te nemen.
Het rijk gevarieerde en grillig samengestelde mozaïek, waarvan de helmgemeenschap, de duinsterretjesgemeenschap, de duinbuntgrasgemeenschap, de paardebloem-walstro-gemeenschap, de wondklaver-nachtsilene-gemeenschap, sociaties
of consociaties van duindoorn, duinriet, kruipwilg, dauwbraam en liguster in
allerlei mogelijke successiestadia en overgangen de bouwstenen vormen, deze grote
restbegroeiing is naar de fysiognomie in drie legenda-eenheden gesplitst. De
onderscheiding berust op het min of meer gesloten karakter van de begroeiing en
daarmee samenhangend op de „kwetsbaarheid", dus op de gevoeligheid voor beschadiging van de vegetatie door mechanische oorzaken (windkracht, betreding
door mens en dier). Wel correleert de hierbij aangelegde maatstaf in hoofdzaak
met bepaalde gezelschappen. Toch blijven deze legenda-eenheden vegetatiekundig
onvermijdelijk heterogeen. Plaatselijk talrijk of opvallend voorkomen van de duindoorn en de liguster binnen deze vegetaties is bovendien door middel van een
speciaal symbool aangegeven.
Het zal duidelijk zijn, dat de indeling in deze laatste drie begroeiingstypen slechts
zeer globaal kan wezen.
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DE RECREATIE IN MEYENDEL
Ir. A. Coops
INLEIDING

De recreatie in het duingebied is ten dele nauw verbonden met die van strand en
badplaats. Niet alleen is het duinterrein voor velen een immer gezocht ontspanningsgebied, doch ook speelt het een rol bij het opvangen van hen, die het bij tallozen zeer gezochte strand bij slechte weersomstandigheden niet kunnen bezoeken.
Op de grote betekenis van de kuststrook in het algemeen voor de recreatie is de
laatste jaren herhaaldelijk gewezen; enkele malen is in publikaties aan de hand
van schattingen van het aantal recreatiezoekenden - nu en in de toekomst - de
grote behoefte aan recreatieruimte in dit gebied duidelijk gesteld.
Zo verscheen in 1949 een rapport van de Provinciale Stedebouwkundige Dienst
van Zuidholland, getiteld: „Het probleem van de ontspanning in de vrije natuur
in Zuidholland". Enkele cijfers, aan dit rapport ontleend, mogen hier niet ontbreken.
De stedelijke bevolking langs de kust in Zuidholland wordt geschat op 1,6 miljoen
(1949; schatting 1970: 2 miljoen); terwijl men voor de steden buiten de kuststrook
0,27 miljoen vindt (in 1970: 0,36 miljoen). De bevolkingsdichtheid in de hoek
Den Haag-Rotterdam-Hoek van Holland is 2188 inwoners per km2 (in 1970:
2730 inwoners per km 2 ).
Het percentage van de stedelijke bevolking, dat op mooie, zomerse dagen naar
buiten trekt, schatte Bijhouwer (1940) op 25. Voor de kuststrook zouden wij dan
komen op een aantal van 397.000 mensen op mooie dagen (voor 1970: 535.000),
waarbij dan nog op een aantal personen van buitenaf valt te rekenen. De vraag
is nu, of er voor al deze mensen „plaats" is in de recreatiegebieden.
Op dagen met geschikt strandweer wordt voor de toekomst (1970) het aantal bezoekers op het strand op maximaal 235.000 geschat; daarvoor zou 37 km strand
(dus van Rockanje tot Noordwijk) voldoende zijn. De overigen moeten elders, in
de duinstrook en het plassengebied, een toevluchtsoord vinden. Toch schat men,
dat er, zelfs wanneer veel meer terreinen dan tot nu toe zijn opengesteld, een
„plaatsgebrek" zal zijn voor ongeveer 45.000 personen.
Ook voor koele dagen, als het strand eigenlijk ontoegankelijk is, is een dergelijke
schatting gemaakt. Er gaan dan natuurlijk ook minder mensen naar buiten, maar
desondanks schat men, dat er op zulke dagen voor ± 100.000 personen eigenlijk
geen plaats is.
In 1958 werd in het rapport: „De ontwikkeling van het Westen des Lands" (uit47

gave Rijksdienst voor het Nationale Plan) de situatie - in ruimer verband - opnieuw geschilderd.
Hierin wordt het aantal recreatiezoekenden in het Westen (Noord- en Zuidholland
en Utrecht) tijdens topperioden thans geschat op 1,5 à 2 miljoen (1980: 2,5 à 3
miljoen), zowel Nederlanders als buitenlanders, die hun vertier ten dele in de
steden zoeken, doch voor het overgrote deel in de vrije natuur.
De huidige capaciteit van de recreatiegebieden in het Westen des lands wordt
geschat op 2 miljoen bezoekers (de steden buiten beschouwing gelaten). Het
strand alleen al neemt van dit aantal 1 miljoen voor zijn rekening.
Mede op grond van deze cijfers is het duidelijk, dat het Nederlandse kustgebied
voor de recreatie een belangrijke rol heeft te vervullen. Strand, duin en badplaats
trekken vooral op zomerse dagen een vrij hoog percentage van de bevolking van
vele tientallen kilometers ver tot zich. Deze exodus naar de kust brengt speciale
problemen met zich mee; één ervan is b.v. de invloed van het drukke en geregelde
bezoek op de vegetatie van de duinen.
Het is een bekend feit, dat de duinbegroeiingen in het algemeen sterk te lijden
hebben, wanneer zij door het recreatiezoekende publiek met een zekere frequentie
worden betreden. Daarnaast kan men veronderstellen, dat verschillende begroeiingstypen - al dan niet natuurlijk - een verschillende mate van aantrekkelijkheid
bezitten voor debezoekers,diezichineen recreatieterrein onregelmatig verspreiden.
Enerzijds liggen hier moeilijke problemen, anderzijds vele mogelijkheden.
Het beheer van duinterreinen geeft de moeilijke taak eenjuist evenwicht te scheppen tussen vrij toegankelijk en voor het publiek afgesloten terrein, verantwoorde
en toch resistente beplantingen aan te brengen, het publiek in dejuiste richting te
leiden, en zo nog meer. Kortom, het gebied op de goede manier te ontsluiten of
. . . . „gesloten" te houden. Dat het daarbij van belang is te trachten inzicht te
krijgen in de wensen en verlangens van het publiek, spreekt vanzelf; in het bijzonder is het noodzakelijk te weten, welke terreintypen, die een zekere mate van
betreding kunnen verdragen, het publiek bij voorkeur bezoekt.
De hierna volgende verhandeling en gegevens berusten op een onderzoek in een
van onze recreatieterreinen in het duingebied, nl. Meyendel. Het is aannemelijk,
dat het gedrag van het publiek en de verhouding van de gemiddelde bezoeker tot
het milieu van het terrein, die bij dit onderzoek zijn nagegaan, meer in het algemeen voor het publiek in vele dergelijke terreinen geldend mogen worden geacht.
WERKWIJZE BIJ HET ONDERZOEK NAAR DE RECREATIE IN MEYENDEL,
ZOMER

1954

a. Vormen van recreatie
In de zomer van 1954 heeft het onderzoek plaatsgevonden. De hierbij gevolgde
methoden worden in het onderstaande nader uiteengezet. Het zijn tellingen en
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enquêtes onder de bezoekers, waaruit reeds blijkt, dat hierbij het publiek een zeer
belangrijke rol heeft gespeeld. Het contact met dit publiek is gezocht gedurende
een aantal zondagen. In verband daarmee is het nuttig na te gaan, welke verschillende vormen van recreatie men kan onderscheiden.
Als voornaamste vormen kunnen gelden de lokale recreatie op weekdagen, de vakantierecreatie in de zomer en de zondag- en weekendrecreatie. De lokale recreatie op weekdagen omvat in het algemeen een betrekkelijk gering aantal personen,
dat zich over een gehele week min of meer gelijkelijk verdeelt; zij heeft dientengevolge slechts geringe invloed op de vegetatie, de rust en de reinheid van het terrein. Naast de herkomst van het publiek in geografisch opzicht is die qua milieu
hierbij van belang. In Meyendel is het verschil tussen week- en zondagen opvallend, hoewel hierover geen cijfers bekend zijn. In het algemeen is deze lokale recreatie een „rustige" recreatie.
De vakantierecreatie is zeer heterogeen van aard, sterk bepaald door de weersomstandigheden. De nabijheid van vakantiecentra speelt hierbij een rol. Voor Meyendel moet in dit verband Scheveningen worden genoemd, doch de invloed daarvan
mag niet worden overschat. Het belangrijkste facet van de vakantierecreatie is
hier de zg. „dagrecreatie". Vergelijking met de zondagrecreatie is dus zeer wel
mogelijk.
De zondagrecreatie tenslotte is voor de meeste van onze recreatiegebieden wel de
belangrijkste recreatievorm. Dit in eerste instantie wegens het grote aantal bezoekers van een samenstelling, die voor de meeste terreinen mogelijk min of meer
overeenkomt, en met voor de toekomst, bij het huidige arbeidssysteem, ongetwijfeld grote perspectieven.
Een recreatieonderzoek is dan ook voor de zondagrecreatie het meest van belang,
terwijl het ons tevens het meeste inzicht kan geven in de verhoudingen van het
publiek tot elkaar en in de functie, die de eigenschappen van het terrein spelen bij
het „opvangen" van dit publiek. Ook interesseert ons de vraag, in welke mate
het publiek bepaalde terreintypen mijdt of juist aantrekkelijk vindt.
b. Verkeerstelling, telling van deperceelbezetting enenquête
Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van een aantal methoden, die op dit gebied
ten dele al vaker zijn gebruikt en die gegevens opleveren, die van belang zijn voor
onze kennis van het desbetreffende recreatieterrein en de gedragingen van het
publiek in een recreatieterrein in het algemeen. Naast de aandachtige beschouwing van het publiek en het leren kennen van het terrein en zijn directe, en - voor
zover van belang - vrij verre omtrek, leveren tellingen en enquêtes de voornaamste
gegevens, die voor het bepalen van het belang van het gebied voor de recreatie
nuttig zijn.
Ook bij het onderzoek in Meyendel in de zomer van 1954 zijn deze werkwijzen
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toegepast. De in het volgende hoofdstuk vermelde gegevens, ook in tabellen en
figuren, berusten in hoofdzaak hierop.
Tevens echter is een tellingsmethode gebruikt, die volgens onze verwachtingen
duidelijker cijfers zou kunnen verschaffen omtrent de waarde van bepaalde
gedeelten van het recreatieterrein, in het bijzonder een aantal verschillende, op de
voorgrond tredende begroeiingstypen. Wij menen, dat de hieromtrent vermelde
resultaten in dit opzicht verhelderend zullen zijn wat dit belangrijke probleem
bij het recreatieonderzoek betreft.
Aldus zijn de volgende methoden gebruikt:
1. verkeerstelling,
2. perceelbezettingstelling,
3. enquête,
en wel op de volgende data:
Hemelvaartsdag 27 mei
zondag
30 mei
zondag
6 juni
zondag
13 juni
zondag
20 juni
zondag
27 juni
zondag
4 juli
zondag
11 juli

1954 : 2
1954 : 1 en 2
1954 : 2 en 3
1954 : 3
1954 : 2 en 3
1954 : 2 en 3
1954 : 3
1954 : 1 en 2

De weersomstandigheden op deze dagen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
27 mei (Hemelvaartsdag): zeer warm,
30 mei: licht, later zwaar bewolkt, met een weinig regen,
6 juni: wisselend bewolkt met enige regen,
13 juni: zwaar bewolkt, nu en dan regenbuien,
20 juni: na zware buien in voorgaande nacht: zeer warme voormiddag, later
enige afkoeling,
27 juni: wisselend bewolkt; matige tot krachtige westenwind,
4 juli: zwaar bewolkt met in de voormiddag af en toe buien; krachtige
zuidwesten wind,
11 juli: half bewolkt, later vrijwel onbewolkt; warm.
De redenen, dat het onderzoek uitsluitend plaats heeft gevonden gedurende de
zondagen, zijn in het voorgaande reeds uiteengezet.
1. Verkeerstelling
Op 30 mei en 11juli 1954 is aan de verschillende uitgangen van het gebied (zie de
kaart) het in- en uitgaande verkeer geteld.
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Het doel van deze tellingen was:
a. het verkrijgen van enige cijfers over bezoekersaantallen op representatieve
zondagen, gerekend naar de drukte op zomerzondagen. Dit om de behoefte aan
ean dergelijk terrein met concrete cijfers te demonstreren. Ook schattingen voor
andere dagen hebben (door combinatie van andere gegevens met deze tellingscijfers) een betrouwbaarder basis;
b. het verzamelen van cijfers over de spreiding van het bezoek over de dag;
c. het verkrijgen van enige gegevens over de wijze van vervoer, het gebruik van
de ingangen, e.d.
Het weersverloop op de dagen der verkeerstelling was als volgt:
Zondag 30 mei 1954. Aanvankelijk tot ongeveer 13.00 uur, licht bewolkt, met temperaturen tot 16° C (schaduw). Matige wind. Te 13.30 uur gedurende slechts
ongeveer 10 minuten enige regen. De bewolking houdt aan; van ongeveer 17.30
uur af trekt een lichte, vochtige nevel over het terrein.
Zondag 11juli 1954. Aanvankelijk wisselend bewolkt, vrij warm (19° C schaduw).
Later, van ongeveer 12 uur af, half, daarna geheel onbewolkt, temperatuur ongeveer 20° C.
2. Perceelstelling
Deze berust op een gedurende een aantal zondagmiddagen herhaalde tellingvan het
aantal personen, dat op enige, tevoren voor deze tellingen uitgezochte terreingedeelten aanwezig is.
De werkwijze wordt op pag. 69 uitvoeriger toegelicht.
3. Enquête
Deze enquête, gehouden gedurende een vijftal zondagen in juni en juli 1954,
geeft gegevens, die berusten op geheel willekeurige steekproeven onder de in het
recreatieterrein aanwezige bezoekersgroepen. Het resultaat, afgeleid uit 110
enquêtes (corresponderend met 540 personen bij een totaal aantal bezoekers van
9600 voor een normaal warme dag) geeft wel een aantal duidelijke aanwijzingen;
mits men de omstandigheden in het oog houdt, kan men de hieruit af te lezen
tendenzen wel als juist beschouwen. De gestelde vragen zijn o.a. de volgende:
1. woonplaats, straat:
2. beroep:
3. hoe naar Meyendel gekomen?
a. vervoermiddel: lopend/fiets/auto/bromfiets/motorfiets/tram/
b. waar vervoermiddel gelaten?
c. gevolgde route (in hoofdzaak):
d. welke ingang?
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4. op doortocht/ochtend/middag/hele dag/
verder dagplan:
5. frequentie bezoek aan Meyendel: elke week/geregeld/zelden/
sinds
6. frequentie bezoek deze plek: voorkeur/toevallig/
7. oordeel over Meyendel:
Op deze plaats wil ik niet nalaten dankbaar de medewerking bij het onderzoek te
memoreren van het personeel van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Daarnaast dienen genoemd te worden de afdeling Sociologie en Sociografie van de
Landbouwhogeschool, de Gemeentelijke Diensten voor Stadsontwikkeling en
Wederopbouw te Rotterdam en te 's-Gravenhage.

c. Schets van Meyendel
Het is wenselijk voor een algemene oriëntatie enige factoren te bespreken, die in
het Meyendelse gebied van belang zijn voor het hierna te geven beeld van de recreatie in dit gebied, zoals ligging en verbindingen en voorzieningen ten behoeve
van het publiek.
Vegetatie en beplanting van dit gebied worden elders in dit rapport uitvoerig
besproken.
1. Ligging en verbindingen
Meyendel ligt ten noorden van Den Haag, midden in het duingebied, dat daar een
breedte heeft als vrijwel nergens elders langs onze kust. Hoewel Meyendel niet op
grote afstand is gelegen van de agglomeraties van Den Haag, moet men constateren, dat het terrein in vele opzichten toch min of meer „afgelegen" is.Zo komen
bus- noch tramlijnen dicht in de nabijheid (dichtstbijzijnde tramhalte (Den HaagLeiden) ± 30 min. lopen); de wandelaar moet de ± 7 km lange afstand langs het
strand of door het mulle zand over het militaire terrein (Waalsdorp) afleggen;
wielrijders kunnen het terrein bereiken langs het fietspad door de duinen of via
de drukke Leidsestraatweg en de Stoeplaan over „De Kieviet". Een rustiger
doch wat onoverzichtelijke weg leidt van de Waalsdorperweg langs het landgoed
Oosterbeek via de Buurtweg naar ,,De Kieviet". Het gemotoriseerde verkeer kan
alléén via de Leidsestraatweg het terrein bereiken. Voor allen is dus min of meer
„moeite" weggelegd voordat Meyendel is bereikt.
Bezoekers uit zuidelijker plaatsen hebben van Den Haag af dezelfde mogelijkheden; de meesten (auto, fiets, enz.) zullen wel de Leidsestraatweg volgen, fietsers
komen ook vaak langs het duinfietspad. Tot Den Haag kunnen Rotterdammers en
Delftenaren de Rijksweg volgen; uit Delft kan men bovendien goed langs de Vliet
rijden (via Rijswijk).
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Wassenaar heeft als gemakkelijkste verbinding die via „De Kieviet"; de Leidenaren (wielrijders) zullen mogelijk vaak het duinpad verkiezen.
De verbindingsmogelijkheden binnen Meyendel zijn in het algemeen beperkt:
hierin komt (en is reeds gekomen !) verbetering door aanleg van nieuwe fiets- en
wandelpaden, die het drukke verkeer langs de vrij smalle toegangsweg moeten
ontlasten.
Naar het strand is een provisorische verbinding via een ruiterpad (zomer 1954;
hierin is sindsdien verbetering gekomen).
2. Recreatiemogelijkheden en -voorzieningen
De recreatiemogelijkheden in Meyendel hangen voornamelijk af van de fantasie
van het publiek: het terrein is daaraan meestal wel dienstbaar te maken en is dus
mogelijk van secundair belang. Er is slechts een lijst van verboden, die in dit opzicht als beperkende factor een rol speelt:
hinderlijk lawaai maken,
voetballen,
tent opslaan of hangmat spannen,
graven,
vuur maken,
fiets buiten de paden meevoeren,
bloemen plukken etc. etc.
Behalve een toevoerweg voor alle verkeer zijn er speciale wandel- en rijwielpaden.
Ten gerieve van het paardrijdend publiek is een net van ruiterpaden aanwezig,
terwijl bij de boerderij een zg. springtuin is gelegen.
Afgezien van beplantingen en aanleg van paden vindt men in Meyendel betrekkelijk weinig speciale voorzieningen voor het publiek. Wel moet hier b.v. gewezen
worden op de grote zorg, die men aan voldoende parkeerruimte besteedt. Er is
een 5-tal parkeerplaatsen met een capaciteit van enige honderdtallen auto's; zij
liggen langs de weg van De Kieviet naar de boerderij. Voor wielrijders daarentegen is in dit verband geen speciale regeling getroffen; zij kunnen echter ('s zondags) op 4 plaatsen hun fiets bij enige particuliere bewakers afgeven, nl. bij het
dienstgebouw, in de boerderij, bij het Koningsbos en bij Golfzang.
De bezoeker kan zich laven aan een aantal waterpompen, die op een tweetal punten,
nl. bij het dienstgebouw en bij Golfzang, zijn aangebracht. Daarnaast is er een
tweetal gelegenheden, waar men iets kan gebruiken, nl. de boerderij „Meyendel"
(café-restaurant) en de theetent „Meij en Duin" (met zitjes), gelegen langs de
grote weg, ongeveer 500 meter van de ingang bij De Kieviet verwijderd.
Op warme dagen wordt bij deze ingang meestal een fruit- en limonadekar gestationeerd.
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R E S U L T A T E N

V A N

H E T

O N D E R Z O E K

a. Het publiek
1. Herkomst en samenstelling van het publiek
Het publiek in het recreatieterrein is in sterke mate heterogeen van samenstelling
en wel in velerlei opzichten, namelijk welstand, ontwikkeling, leeftijd, enz. Deze
heterogeniteit geeft ten dele een verklaring voor het verschil in de gedragingen van
diverse groepen van bezoekers.
De samenstelling van het publiek is, zoals reeds eerder werd genoemd, bovendien
sterk variërend naar gelang we te maken hebben met de lokale recreatie op werkdagen, de vakantierecreatie, en de weekend- en zondagrecreatie in de verschillende jaargetijden.
In de eerste plaats vertoont de samenstelling van het publiek over deze recreatievormen verschillen in herkomst. Deze is b.v. gedurende de wintermaanden en
op werkdagen in voor- en naseizoen in sterke mate van lokaal karakter (Wassenaar),
terwijl gedurende het vakantieseizoen het publiek mede voor een zeker percentage
uit wijdere omgeving afkomstig is. Eveneens is er een verschil in gemiddeld sociaal
milieu van de bezoekers op werkdagen en op zondagen.
Voor het gemiddelde beeld van de zondagrecreatie in Meyendel heeft het onderzoek in 1954 enige meer concrete aanwijzingen opgeleverd. Uit dit onderzoek
blijkt, dat ongeveer de helft van het publiek uit tamelijk nabije omgeving afkomstig is (Den Haag en voorsteden; afstand tot 10 km). P^en groot deel (30%) komt
uit Rotterdam en omgeving (afstand i 25 km), en een kleiner deel (10%) uit
Delft, dat op ongeveer 15 km afstand ligt. Het is duidelijk, dat niet alleen de afstand de grootte van het bezoek aan het recreatieterrein bepaalt, doch veeleer de
aanwezigheid of het ontbreken van andere terreinen in de buurt, de verbindingen
en vaak een zekere traditie; zo is het ontbreken van voldoende recreatieruimte voor
Rotterdam één van de oorzaken van het hoge percentage bezoekers aan Meyendel;
ook in vroegerjaren kwamen velen uit Rotterdam naar dit gebied.
In tabel I op blz. 56 zijn enige cijfers, berustend op de in het voorgaande
genoemde enquête weergegeven.
Figuur 1 toont een zg. stromenkaartje, waarop het verband tussen de bezoekersaantallen en de grootte en ligging van de woonplaatsen tot uiting komt.
De wijze, waarop de bezoekers van verschillende herkomst het terrein bereiken, is
uiteraard wel enigszins afhankelijk van de afstand tot het recreatieterrein. Dat
deze verschillen voor b.v. Den Haag en Rotterdam echter slechts weinig sprekend
zijn - men zou met name voor de wielrijders eigenlijk nog veel grotere verschillen
verwachten - is wel een aaawijzing voor de bijzondere plaats, die het terrein in
vrij wijde omgeving inneemt.
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Fig. 1
„Stromenkaart"; voorstelling van de relatieve aantallen bezoekers, hun herkomst en de
afstanden, welke zij moeten afleggen om het terrein te bereiken.
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T a b e l I.

H E R K O M S T VAN D E BEZOEKERS AAN M E Y E N D E L

Den Haag (met Voorburg, Rijswijk en Scheveningen)
(600.000 inwoners)

46%

Rotterdam (met Schiedam en Vlaardingen)
(850.000 inwoners)

31%

Delft
(70.000 inwoners)

10%

Wassenaar
(20.000 inwoners)

3%

Leiden (met Oegstgeest)
(100.000 inwoners)

Z

Voorschoten (met Leidschendam)
(20.000 inwoners)

2°'

Buiten Zuid-Holland

11 0 '
/O

Buiten Zuid-Holland, doch b.v als logé tijdelijk in Den Haag of Rotterdam, etc.

3

Tabel II.

5°/
.'0

INDELING VAN BEZOEKERSGROEPEN VOLGENS GEBRUIKTE VERVOERMIDDELEN

% van het totaal aantal
groepen

Totaal
bezoek

Lopen
Lopen + tram
Fiets
Bromfiets
Motorfiets
Auto

2,3
1,5
54,0
9,9
2,3
30,0

Totaal

OO'
,0

Den
Haag

1.5
1,5
27,0
6,1

—
12,7

Rotterdam

Delft

Wassenaar

Leiden

Voorschoten

Van
verre

Van ver, doch
b.v. als logé
tijdelijk in Den
Haag of R'dam
0,8

—
13,5
3,8
2,3
10,5

6,7

1,5

0,8

1,5

—

3,0

—
—
2,2

1,5

1,5

0,8

0,8

100,0

De herkomst van het publiek uit de wijken van Rotterdam en Den Haag geeft
eveneens een zekere spreiding te zien. Hiervan geeft figuur 2 reeds een aanwijzing
(concentraties). Deze spreiding is niet regelmatig over de stadsoppervlakte verdeeld, doch is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid, het welstandsniveau en
andere eigenschappen van de betreffende wijken. De relatie van het bezoekersaantal met deze factoren is in figuur 3 schematisch voorgesteld.
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Fig. 2
Herkomst van bezoekersgroepen in Meyendel uit verschillende delen van de grote steden in
westelijk Zuidholland. Gegevens enquête Meyendel 1954. Elke stip stelt de plaats van
herkomst voor van een geënquêteerde groep.
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BEZOEK AAN MEYENDEL UIT DEN HAAG EN ROTTERDAM
VERDEELD VOLGENS NAAR WIJKGEGEVENS GEMIDDELD INKOMEN

Den Haag
Rotterdam

A

Aantallen Meyendel-bezoekers uit wijken van
Den Haag en Rotterdam (wijken gegroepeerd
naar gemiddeld inkomen)
Totaal Den Haag . - 100
Totaal Rotterdam = 100

B

(x f 1000.—) -•-. wijksgewijs gemiddeld
inkomen

C

( < 1000)

- - Totale wijkbevolking

Bevolkingsaantallen van wijken met overeenkomstige cijfers voor het gemiddelde inkomen
zijn samengevoegd

Fig. 3
Voorstelling van het verband tussen bezoekersaantallen aan het recreatieterrein
gemiddelde inkomen van de wijken, waaruit het publiek afkomstig is.

en het

Deze voorstelling, geldend voor Den Haag en Rotterdam, is in grote lijnen in
overeenstemming met de indeling van Meyendelbezoekers naar beroepscategorieën (tabel III).
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Tabel III.

HERKOMST VAN DE BEZOEKERS VAN MEYENDEL VOLGENS INDELING NAAR BEROEPSCATEGORIEËN

Welstandsklasse
I
II
III

Omschrijving

van liet totaal

Ongeschoolde arbeiders

lü

Geschoolde arbeiders, ateliermeisjes, typisten, etc.

30

Kleine zelfstandigen, winkeliers, ambachtslieden, kantoor40

bedienden e.a. lager administratief personeel
IV
V
VI

Onderwijzers, aannemers, hoger administratief personeel

10

Bedrijfsleiders, ondernemers van kleinere bedrijven

5

Grootindustriëlen, directeuren, leraren, artsen

5

2. Het verloop van het bezoek over eenrecreatiedag
Het verloop van het bezoek vertoont in het algemeen een zeker regelmatig beeld.
Op mooie zondagen met regelmatige weersomstandigheden geeft het verloop van
het bezoek een „normaal" beeld te zien, dat in het algemeen geldt voor elk recreatieterrein. Zo'n „normaal" beeld geven de curven van figuur 4 weer voor het
verloop van het bezoek van Meyendel op 11 juli 1954.
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Fig. 4
Voorstelling van het verloop van het bezoek aan een recreatieterrein (Meyendel) onder
normale omstandigheden

In de morgenuren en de vroege middaguren neemt het binnenkomend bezoekersaantal recht evenredig met de tijd toe. Halverwege de namiddag wordt het maxi59

mum bereikt; dan neemt de stroom bezoekers, die het terrein binnentrekt, aanvankelijk zeer snel af, doch later minder snel: men bedenke daarbij, dat er dan
alweer een tweede fase in het bezoekverloop is ingetreden, nl. die van de avondrecreatie.
Uitgaand publiek is er in de morgenuren slechts weinig; de aantallen nemen echter
geleidelijk, in het begin van de namiddag zeer sterk toe, tot zij op een bepaald
moment die van het binnenkomend bezoek gaan overtreffen. De toeneming zet
zich daarna voort, doch bereikt na enige tijd een hoogtepunt. Daarna volgt een
sterke afneming, die nu recht evenredig met de tijd verloopt.
In werkelijkheid vertoont het verloop van het bezoek kleine afwijkingen van deze
geïdealiseerde, vloeiende curve (Figuur 5).
Deze afwijkingen uiten zich vooral in de aantallen van het binnenkomend publiek;
zo gaan de bezoekersaantallen per tijdseenheid tegen 12 uur en tegen half twee
met een sprong omhoog. Een aanwijzing voor de veronderstelling, dat dit geen
toevalligheden zijn, geeft ons het overeenkomstige beeld van de telling van 30 mei,
vooral duidelijk voor de histogrammen van in- en uitgaand autoverkeer (Figuur 6).
Het is slechts de bedoeling met de bezoekerscurven het algemene beeld te schetsen; toch levert ons de curve nog wel een aardig gegeven, nl. het moment van de
maximale bezetting van het terrein op 11juli. Dit is nl. het moment, waarop de
krommen van het binnenkomend bezoek en uitgaand bezoek elkaar snijden, nl.
+ 15.45 uur. De door beide krommen ingesloten oppervlakken geven de mogelijkheid tot bepaling van het maximaal aanwezige bezoek. Dit is echter direct af te
lezen uit de cumulatieve verdeling in figuur 7, die het aantal gelijktijdig aanwezige
bezoekers geeft voor elk half en heel uur (11 juli 1954).
Het weersverloop op 30 mei 1954 is gestoord door een kortdurend regenbuitje,
's middags omstreeks half drie. De telstaten geven dit te zien door een sterke stijging van het aantal uitgaande rijwielen, bromfietsen en auto's; dit blijkt nl. van
14.30 uur tot 15.00 uur ongeveer tweemaal zo hoog te zijn als dat van het halfuur
vóór 14.30 uur of nà 15.00 uur. De voetgangers reageren trager en bereiken pas
van 15.00 tot 15.30 uur een top.
Op 11juli daarentegen is het weer de gehele dag mooi; het regelmatige weersverloop tekent zich ook af in de bewegingen van het publiek.
Duidelijk komt dit b.v. tot uiting in de grafieken van figuur 5 en figuur 6. Ter vergelijking zijn de histogrammen voor het in- en uitgaande autoverkeer op 30 mei
en 11juli 1954 naast elkaar gesteld. Daarbij valt ogenblikkelijk de verstoring in de
middaguren van 30 mei op; begin en eind van het verloop vertonen echter een vrij
normaal beeld.
Een hierbij niet genoemde groep, die van de ruiters, kan in dit verband buiten
beschouwing blijven, daar deze in het algemeen niet voor langere tijd op een bepaalde plek vertoeven. Zij bezoeken het terrein slechts in de voormiddag (niet na
half twee, volgens tellingen 1954).
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3. De spreiding van het publiek over het terrein
De spreiding van het bezoek over het terrein vertoont een zeker regelmatig samengaan met bepaalde terreinbegroeiingen, doch is in eerste instantie sterk afhankelijk van ligging en bereikbaarheid. Voor zover deze spreiding afhankelijk is van
bepaalde eigenschappen van het recreatieterrein, wordt hierop elders in dit hoofdstuk uitvoerig ingegaan.
Sommige punten hebben een druk bezoek wegens hun gemakkelijke bereikbaarheid. Dit geldt in het bijzonder voor het per auto komend publiek, dat ten dele bij
voorkeur in de nabijheid van enkele geschikte parkeerplaatsen blijft, b.v. voor een
picnic.
Ten aanzien van het wielrijdend publiek geldt dit in veel mindere mate, daar men
in vele gevallen een rijwiel kennelijk niet als belemmering voelt om zich tot in de
uithoeken van het terrein te begeven.
Het bleek bij een telling, dat op een aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers van
2000, die per flets of bromfiets waren gekomen (corresponderend met 1100 fietsen
en bromfietsen), ongeveer 500 rijwielen in het terrein buiten de paden aanwezig
waren. Slechts 200 waren op een bewaakte parkeerinrichting aanwezig; de rest
was grotendeels ,,in beweging".
De beweeglijkheid van het publiek over het terrein hangt wel in sterke mate af
van het vervoermiddel, dat in vele gevallen niet wordt verlaten, of waarheen men
in elk geval steeds weer terugkeert.
Dat dewielrijders een geheel andere beweeglijkheid bezitten dan de automobilieten,
wordt in de onderstaande tabel IV nog eens tot uitdrukking gebracht.
Tabel IV.

OVERZICHT VAN DE PLAATSING VAN VERSCHILLENDE VOERTUIGEN

o.'
,0

Rijwielen
Bromfietsen
Motorfietsen
Auto's

Ter plaatse
neergezet

Gestald op
parkeer- of
bewaarplaats

87
91
33
5

8
9
67
90

Elders
geplaatst

5

5

Totaal

100
100
100
100

De mate, waarin dit feit een rol speelt bij de bezetting van het terrein is o.a. afhankelijk van de verhouding van de aantallen verschillende voertuigen.
Deze blijkt uit tabel V.
Hierbij dient men te bedenken, dat een fiets of bromfiets 1tot 3personen vervoerde, een motorfiets 2, een auto gemiddeld 4,5.
Hierbij is ook van belang in welke mate van de verschillende ingangen wordt
gebruik gemaakt.
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Tabel V.

SAMENSTELLING VAN HET„WAGENPARK" IN MEYENDEL

% vanhet totaal aantal voertuigen
(volgens verkeerstelling)
Rijwielen
Bromfietsen
Motorfietsen
Auto's

Tabel VI.

85
5
1,6
8,4

H E TGEBRUIK VAN DEVERSCHILLENDE INGANGEN VAN MEYENDEL

Percentage van totaal
aantal bezoekersgroepen
Ingang Kievit
Ingang Houten brug
Ingang Waalsdorp

70
29
1

De ingang Kieviet ligt aan dekant van Wassenaar, enis door devillawijk„De
Kieviet" vrij gemakkelijk te bereiken. Het is de enige ingang, waarvan het gemotoriseerde verkeer gebruik kan maken.
De Houten brug is de ingang aan het duinfietspad van Scheveningen naar het
Wassenaarse Slag. Ingang Waalsdorp geeft toegang van Den Haag via een lange
wandeling door hetmilitaire oefenterrein Waalsdorp, datechter slechts op een
speciale toegangskaan betreden mag worden.
Het isvan belang, dat een voor de geliefkoosde bezigheden van het publiek geschikt
en toegankelijk terrein dichtbij de ingang isgelegen. Dit isb.v. inMeyendel het
geval voor de ingang bij „De Kieviet", waardoor het merendeel van de bezoekers
het terrein betreedt. Velen zoeken daar een plekje, dus al voordat zij verder inhet
terrein zijn doorgedrongen.
Zie overigens over de kwestie van de spreiding over het terrein, vooral inverband
met de invloed van terreineigenschappen enweersomstandigheden, onder b.
4. Het territoriumverschijnsel
Een andere factor, die inbepaalde terreingedeelten een rol speelt bij de aanwezigheid van het publiek, isde frequentie en deduur van het verblijf. Deze komenin
onderling verband tot uiting in tabel VII. Daaruit blijkt, dat de bezoekers, die het
terrein zeer vaak ofgeregeld bezoeken, inhet algemeen een groot deel van de dag
blijven. Vrijwel allen, die elke week komen, blijven degehele dag in het gebied.
Een interessant verschijnsel doet zich hierbij voor: nl. het feit, dat het „hele-dagpubliek" en een groot deel van het „halve-dag-publiek" bijelk bezoek terugkeert
naar eenzelfde plek, diemenalshet ware als eigendom beschouwt en „waar
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een ander geen recht op heeft". Ook kan men in zekere mate bij alle bezoekersgroepen spreken van het in bezit nemen van een eigen plekje, dat gedurende één
recreatiedag of een deel daarvan in stand wordt gehouden. Wij willen dit eigen
plekje het territorium noemen. Dit hier gebezigde territoriumbegrip is te vergelijken met hetzelfde b.v. voor vogels gebruikelijke.
Tabel VIL

FREQUENTIE EN TIJDSDUUR VAN HET BEZOEK
i

0'

Hele dag

Halve dag

Elke week
Geregeld
Zelden
Eerste keer

7
21
13
4

1
29
14
6

3
1
1

8
53
28
11

Totaal

45

50

5

100

/o

Op doortocht ! Totaal
S

Het territorium is de gebiedsruimte, die een bepaalde groep zich in het terrein
heeft uitgekozen, en die voor een groot deel van de dag of gedurende de gehele dag
in het bezit blijft van die groep. Door een zeker gevoel voor de minimummaat
blijven „indringers" buiten dit gebied. Als een bepaalde groep b.v. elke week opnieuw dezelfde omgeving opzoekt, is het territoriumbezit een min of meer bewust
verlangen geworden.
Al komt strijd om een bepaald territorium niet voor, toch verneemt men in plaats
daarvan wel uitingen van teleurstelling, als het gekozen plekje bij aankomst reeds
blijkt te zijn bezet.
Wij willen dit territoriumverschijnsel in de recreatie zien als één van de belangrijkste factoren, die, samenhangend met allerlei terreineigenschappen, de capaciteit
van het recreatieterrein bepaalt.
Hieronder zal blijken, dat de grootte van het territorium varieert naar de gesteldheid en de begroeiing van het terrein.
5. Samenstelling van bezoekersgroepen
Het territorium is te beschouwen als het tijdelijke eigendom van een grotere of
kleinere groep van bezoekers. De grootte van zo'n gezelschap houdt binnen zekere
grenzen geen direct verband met de grootte van het territorium, zodat de dichtheid
van een bepaald terreintype in verband hiermee eveneens afhankelijk is van de
grootte van de bezoekersgroepen. Vooral bij de zondagrecreatie bestaan deze
groepen uit meestal meer dan twee personen (zie tabel VIII).
Uit de tabel blijkt het overheersen van het aantal familiegroepen over het aantal
der andere bezoekersgroepen. Ook de grotere groep neemt een behoorlijk percentage in, evenals het paartje.
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Tabel VIII.

G R O O T T E E N SOCIAAL VERBAND H I N N E N D E BEZOEKERSGROEPEN

°,'i vanhet totaal

1

—

per groep

opgegeven straatnamen (adressen)
per groep

5,4
7,1
2
2
1

1,5
5
2
1,7
1

59
16
9
15
1

Familiegroep
Grotere groep
Tweetal (vrienden,etc.)
Paartje
Enkeling

Gemiddeld aantal

Gemiddeld aantal
personen

Wat hetgebruikte vervoermiddel bijdediverse groepen betreft, moge tabel IX
ons enigermate inlichten.
Tabel IX.

H E T G E B R U I K T E VERVOERMIDDEL B I J D E DIVERSE C A T E G O R I E Ë N VAN BEZOEKERSGROEPEN

0/
/o

Familiegroep

Lopen
Tram + lopen
Fiets
Bromfiets
Motorfiets
Auto
Totaal

1
3
37
8
1
50
100

Grotere
groep

Tweetal
(b.v.
vrienden)

Paartje

—

—

—

100

88

69

—
—
—

—

—

12

—

8
23

—
—
—
—
—

100

100

100

100

Enkeling

100

Het isdemoeite waard wat meer aandacht tebesteden aan defamiliegroep.Wij
willen datdoen door middel van enige tabellen, die voor zichzelf spreken (tabel
X, XI en XII).
Tabel X.

S A M E N S T E L L I N G V A ND E F A M I L I E G R O E P

Samenstellingvan
de groep

Gehuwde manen vrouw
1 gezin (met kinderen)
2 gezinnen
3 gezinnen
Vader met kinderen
Moeder met kinderen
Totaal

% vanhet totaal
aantal lamiliegroepen

Aantal gezinnen
per 100groepen
in totaal

10
46
28
9
3
4

10
46
56
27
3
4

100

146

67

Aantal per 100 groepen
c.m. 145 gezinnen
Aantal gezinnen zonder kinderen
Aantal gezinnen met alleen kinderen beneden 6 jaar
Tabel XI.

31
57

SAMENSTELLING VAN DE FAMILIEGROEP

Aantal per 100groepen
(c.m. 145 gezinnen)
Volwassen mannelijke personen
(ouder dan25 jaar)
Volwassen vrouwelijke personen
(ouder dan25 jaar)
Jongens
( ± 6-20 jaar)
Meisjes
( ± 6-20 jaar)
Jonge kinderen
(beneden 6 jaar)
Tabel X I I .

142
50
44
151

STERKTE VAN FAMILIEGROEP EN GEZIN

Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
J

141

sterkte vande familiegroep
gezinssterkte in Meyendel
gezinssterkte in de gemeente 's-Gravenhage
gezinssterkte in wijk 3 ('s-Gravenhage) 1 )

) Uit wijk 3 komen zeer veel Meyendel-bezoekers.

Ook voor degrotere groepen volgt hier een leeftijdsverdeling. Degrotere groep
bestaat in hetalgemeen uit leden van jeugdverenigingen, eenaantal vrienden,
buurtgenoten e.d.(tabel XIII).
Tabel X I I I .

SAMENSTELLING VAN DE GROTERE GROEP(het gemiddeld aantal personen per groep is 7)
Verdeling naar leeftijd engeslacht van debezoekers inhet grotere groepsverband.
Aantal op 100personen
in 14 groepen

Volwassen mannelijke personen
(ouder dan25 jaar)
Volwassen vrouwelijke personen
(ouder dan25 jaar)
Jongens
( ± 8-20 jaar)
Meisjes
( ± 8-20 jaar)
Jongere kinderen
(jonger dan8 jaar)
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67
29
1

b. Bezetting van verschillende terreintypen.
1. Bevolking van diverse terreingedeelten; aantrekkelijkheid en capaciteit.
In het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal eigenaardigheden weergegeven van
het publiek in een recreatieterrein. Deze eigenaardigheden hebben, zelfs als ons
dat niet onmiddellijk blijkt, vaak hun invloed op de wijze, waarop het terrein wordt
bevolkt, in het bijzonder op de manier, waarop deze bevolking van verschillende
terreingedeelten plaatsvindt. In dit hoofdstuk willen wij aannemelijk maken, dat
meer nog dan door de samenstelling en de verschillende inslagvan de bezoekersgroepen de bezetting van verschillende terreingedeelten wordt bepaald door
eigenschappen van het terrein zelf, waarbij wij o.a. denken aan de wijze van begroeiing, de ligging t.o.v. ingangen en wegen, de geaccidenteerdheid en tevens de
weersgesteldheid - een factor van buitenaf. Deze factoren blijken een dermate
belangrijke invloed op de bezetting van terreingedeelten uit te oefenen, dat wij bij
verdere beschouwing het publiek als één geheel beschouwen.
Daar men niet kan aannemen, dat de spreiding van het publiek over het terrein
geheel op toeval berust, wordt de vraag gesteld, in hoeverre de genoemde factoren
bepalend zijn voor de mate, waarin het publiek bepaalde terreingedeelten op de één
of andere wijze aantrekkelijk vindt en dus bezoekt. Verschillende van de terreinkeus-bepalende factoren lopen zeer uiteen, en betreffen vaak detailkwesties;
niettemin blijkt het mogelijk aan de hand van een aantal telgegevens enig inzicht
te krijgen in de terreinkeus van het publiek onder diverse omstandigheden.
De wijze, waarop is getracht iets te weten te komen over de voorkeur van het
publiek, is in het kort de volgende.
In het terrein, willekeurig verspreid, is een 15-tal terreintjes, variërend van 0,1
tot 1 hectare uitgezocht, die we hier percelen zullen noemen. Deze percelen zijn
alle van min of meer verschillende aard: sommige gemakkelijk te bereiken, andere
afgelegen, sommige zijn „open", andere „gesloten" ( = dichtbegroeid); sommige
heuvelachtig, andere vlak, enz., in diverse combinaties.
Op deze percelen nu, die hierna beschreven zullen worden, genaamd A, B, C, D,
enz. tot P, is een zestal malen nagegaan, hoeveel publiek aanwezig was, juister
gezegd: hoeveel personen zich daar voor een langere tijd ophielden (criterium:
zitten, liggen of spelen), er hun territorium hadden gekozen.
Uit de gedurende deze tellingen verkregen bezettingsaantallen is een indruk te
krijgen van de rol, die verschillende begroeiingstypen in Meyendel spelen ten
opzichte van de recreatie. In het bijzonder zijn in dit verband een tweetal begrippen
te onderscheiden, nl. capaciteit en aantrekkelijkheid van een terreintype.
Een hoog bezoekersaantal op een bepaald moment is uitdrukking van een hoge
capaciteit aan bezoekers; het hoeft echter nog niet te wijzen op een grote aantrekkelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden, die tot uitdrukking komen, wan69

neer men van een aantal zondagen de bezettingsaantallen, liefst van een ongeveer
gelijktijdig ogenblik, vergelijkt.
Een aantrekkelijk terrein zal steeds in meerdere of mindere mate zijn bezocht;
het kan zowel een lage als een hoge capaciteit hebben.
Een onaantrekkelijk terrein echter zal in het algemeen niet of slechts in zeer geringe
mate worden bezocht; in speciale gevallen echter, b.v. bij zeer warm weer bij een
zekere overbevolking van het terrein, kan zeer wel een hoge capaciteit blijken, nl.
uit een hoog bezoekersaantal.
Met andere woorden: de capaciteit blijkt uit ,,presentiecijfers" de aantrekkelijkheid echter mede uit „constantiecijfers".
Een zeer hoge capaciteit van niet aantrekkelijke terreinen komt vaak overeen met
de maximum-capaciteit; ook bij aantrekkelijke terreinen, doch dan iser steeds sprake van een zekere overbevolking. Naast het begrip „maximale capaciteit" willen
we dus spreken van de „normale capaciteit", die in zekere zin ook een maat is
voor de aantrekkelijkheid.
Een zestal malen geschiedde deze telling op hetzelfde middaguur, nl. omstreeks
15.00 uur. De gegevens hiervan zijn verwerkt in de volgende tabel (XIV). Hierin
wordt voor de zes teldagen het aantal personen, op de percelen aanwezig, gegeven,
omgerekend voor percelen van gelijke grootte, nl. 0,5 ha.
Tabel XIV.
Perceel
nr.

Oppervlakte

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P

1232 m 2
855 m 2
4213 m 2
3256 m 2
2529 m 2
3601 m 2
1433 m 2
1894 m 2
4043 m 2
10300 m 2
1534 m 2
2642 m 2
3117 m 2
3023 m 2
5004 m 2

a

Tots al

b

c

d

e

—
—
16
7

—
—
7
7
29
6

—
—
—
72

f

6

11

79

113

168
73
50
53
130
94
14
39
115
15
125
59
53
32
139

104

155

267

489

1159

16
11

—

—

—

4
15
50
4
11
8
5
12
19

16
17
22
21
7

14
16
6
14

—
5
10
13
4
5

16

—

—
23
25

—
23
18

—

11
41
14
36
27
7
16
22
53
45
67
37

—

Percelen A—P: zie hiernavolgende beschrijvingen,
a, b, c, d, e en f: de verschillende telzondagen.
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Idem als percentage van het
bezoektotaal op de terreinen
A - P (0,5 ha!)

Aantal getelde personen
(per 0,5 ha)

a

b

e

_!

—
—
—
22
10

—
—
10
10
39
9

—
—
—
100

d

_
—

e

f

—

— —

—

6

7 | 30

23

15
6
4
5
11
8
1
3
10
1
11
5
5
3
12

100

100 ' 100

100

100

H

—
13
16
5
14
—
4
10
12
4
5

2
10
33
3
7
5
3
8
12

6

—
6
6
8
8
3

—
9
9

—

—
10

9
6

2
8
3
7
6
2
3
4
11
9
14
8
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In de tabel zijn de zes teldagen a, b, c, d, e en f gerangschikt volgens toenemend
bezoek aan Meyendel (bepaald opgrond van het totalebezoek op de 15telpercelen).
Deze cijfers zijn in figuur 8 verwerkt, waarbij eveneens de bezoekersaantallen
als percentage van het totale bezoek van de beschouwde percelen op de betreffende
teldag zijn gegeven. De figuur spreekt overigens voor zichzelf. Aan de hand hiervan is het mogelijk een analyse te geven van de recreatieve functie van de diverse
terreinen. Deze worden in het hiernavolgende in het kort beschreven; in aansluiting hierop volgt dan een korte samenvatting van de aan de hand van de in figuur 8
voorgestelde tellingsgegevens getrokken conclusies.
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Beschrijving van de telpercelen
A. 0,12 ha.
10 m hoge ongesnoeide populieren, een enkele eik. Onderlinge afstand 5 tot 20 m.
Geringe struikvegetatie van hondsroos, meidoorn, Oostenrijkse den, liguster,
kardinaalsmuts, etc., waartussen als „compartimenten" grazige plekken. Vlak,
deels licht glooiend terrein. Zeer goed bereikbaar langs harde weg; parkeerplaats
en waterpompen in onmiddellijke nabijheid.
De enkele malen, dat hier bezoekers werden aangetroffen, geven weinig aanknopingspunten. Het - ook relatief - zeer hoge aantal bezoekers op Hemelvaartsdag
is toe te schrijven aan overbevolking.
Het terrein blijkt - vooral door zijn a.h.w. compartimentsgewijze opbouw - een
enorme capaciteit te bezitten; aan de bekrompenheid van deze „compartimenten"
zal het waarschijnlijk wel te wijten zijn, dat het terreintype niet geliefd is.
Een verhoging van de aantrekkelijkheid kan men in dergelijke terreinen verwachten, wanneer men de oorzaak van het „celkarakter" wegneemt, b.v. door de bomen
enige meters op te snoeien; dit gaat echter gepaard met vermindering van de
capaciteit.

B. 0,09 ha.
Dichte beplanting van nog struikachtige Oostenrijkers, grove dennen, abelen,
meidoorns en populieren onder scherm van enkele oude populieren en grove
dennen. Hiertussen enige open, grazige plakken.
Zacht glooiend terrein. Vrij goed bereikbaar langs veel als wandelpad gebruikt
ruiterpad. Aan twee zijden afgerasterd.
De luwheid van deze begroeiing komt tot uiting in het bezoek op de winderige
zondag, 27 juni.
Overigens ishet terrein niet geliefd, hoewel vooral paartjes dit perceel wel bezoeken.
Het hoge aantal bezoekers op Hemelvaartsdag is hier weer te wijten aan „overbevolking"; de capaciteit blijkt dan behoorlijk te zijn.
Een directe verbetering is nog niet mogelijk; in de toekomst: opsnoeien en selectief
kappen.

74

75

C. 0,42 ha.
100-jarig eikenbos met enkele grove den en berk.
Weinig ondergroei; bodem ongeveer voor de helft door vegetatie bedekt, overigens
strooisel.
Zwak glooiend terrein; naar zuid overgaand in dennenbos (zie D). Vrij goed bereikbaar langs ruiterpad en bospad.
Boven een bepaald bezoekerstotaal en bij niet te koel weer wordt dit terrein
regelmatig bezocht; het percentage van het totale bezoek loopt zelfs op voor c,
d en e. Echter is dat percentage voor f weer sterk gedaald, doch het aantal is weinig
toegenomen; de maximale capaciteit is hier bereikt en bedraagt ± 100 pers./ha.
(Veel binnenduinrandbossen hebben een dergelijk karakter. Hier kan men wellicht op eenzelfde capaciteit rekenen.)

D. 0,33 ha.
100-jarige, 15 m hoge grove dennen; een enkele eik. Matig hol bos. Struikvegetatie zeer gering.
Bodembedekking deels voornamelijk naalden (toppen en dalen), deels voornamelijk vegetatie (hellingen).
Heuvelachtig terrein; omgeving dergelijke begroeiing. Vrij goed bereikbaar langs
bospad.
Het type van een in het algemeen aantrekkelijk terrein, doch met een onder normale omstandigheden geringe capaciteit ( ± 4 0 pers./ha). Hier wil iedere groep
nl. graag zijn eigen valleitje hebben (spel). Pas bij abnormaal druk bezoek krijgt
men een afwijkend beeld te zien: de capaciteit neemt dan in sterke mate toe.
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E. 0,25 ha.
Zandige speelvlakte in het bos, omsloten door 100-jarige eikenwal en vrij dicht
berkenbos, met vrij veel struikvegetatie en grazige bodem.
Vlak terrein, behalve een enkel walletje.
Goed bereikbaar langs enige zandpaden. Omgeving oud dennen-eikenbos, aan
noordzijde dicht, jong dennenbosje. Vrij centraal gelegen.
Door beschutte ligging vooral op koele en winderige dagen geliefd. Op warme
dagen relatief minder aantrekkelijk; de normale capaciteit is blijkbaar vrij gering
( ± 70 pers./ha), doch op zeer warme dagen kan een hoge capaciteit worden bereikt.

F. 0,36 ha.
100-jarig grove-dennenbos met enkele eiken.
Geringe struikvegetatie met o.a. Prunus serotina, meidoorn, beuk, hondsroos,
populier, etc.
Bodembedekking grotendeels vegetatie, de rest strooisel en open zand.
Heuvelachtig terrein, naar het n.w. openliggend. Zeer goed bereikbaar langs harde
weg (geen auto's).
Weinig luwte is oorzaak van het geringe bezoek op de koelere dagen. Bij warmte
neemt het bezoek ongeveer evenredig met het totale bezoek toe. De normale capaciteit blijkt bij ± 50 pers./ha te liggen.
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G. 0,14 ha.
Open duin met in dalletjes enige berkenbosschages, op de toppen duindoornkruipwilg-begroeiingen. Zandige hellinkjes. Heuvelachtig terrein.
Goed bereikbaar langs verhard wandelpad.
De eigenaardige combinatie in dit type van: kleine omvang - open terrein (doch
met voldoende luwte) is oorzaak van het feit, dat het bezoek ongeveer omgekeerd
evenredig is met het totale bezoek. Bij koel weer nog het meest in trek, dan dus
aantrekkelijk, doch met geringe capaciteit.
Bij mooi weer minder aantrekkelijk: te geringe omvang en te sterke geleding!

H. 0,19 ha.
100-jarig eikenbos met enkele grove dennen.
Vrij veel struikvegetatie met o.a. vlier, hondsroos, kornoelje, lijsterbes, etc.
Bodembedekking voornamelijk vegetatie (o.a. brandnetels). Heuvelachtig terrein.
Omgeving dergelijke begroeiing.
Goed bereikbaar langs bospad; enigszins afgelegen.
Dit blijkt een weinig aantrekkelijk terrein.
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I. 0,40 ha.
Open grazig terrein, omzoomd door struikgewas met o.a. meidoorn, hondsroos,
abeel, duindoorn, kruipwilg.
Bodembedekking voornamelijk gras, hier en daar enige bramen; plaatselijk zandig.
Lichtglooiend terrein met aan drie zijden een 1-meter hoge, steile (40°) rand.
Omgeving: jong bos van Oostenrijkers, elders dicht met struikgewas bezet, heuvelachtig terrein.
Goed bereikbaar (harde weg, geen auto's).
Aantrekkelijk terrein, vooral op warmere dagen. De normale capaciteit is dan
echter gering (50 pers./ha), daar de bezoekers, die zich langs de (rondlopende)
rand nestelen, zich nooit geheel ,,vrij" voelen (het gezicht op elkaar hebben).
Onder abnormale omstandigheden (zeer warme Hemelvaartsdag) blijkt de capaciteit hoog te zijn.

K. 1,03 ha.
Open duin met slechts enkele, lage bomen (abelen e.a. populieren).
Struikvegetatie gering, hier en daar op kopjes (voornamelijk kruipwilg en duindoorn).
Bodembedekking: zeer weinig vegetatie; overwegend los zand. Heuvelachtig
terrein.
Zeer goed bereikbaar langs Meyendelseweg, aan de hoofdingang van het terrein.
Langs deze weg vrij brede bermen, met hogere bomen.
Voor niet te warme dagen blijkt dit terrein een ideaal type te zijn.
a tot en met e geven een volledig evenredige toename van het bezoekersaantal te
zien ( = steeds gelijk percentage van het bezoekerstotaal!).
De hoogst bereikte - doch nog niet maximale - capaciteit is 100 pers./ha.
Slechts de zeer warme dag geeft een opmerkelijk laag aantal bezoekers; erzijn dan
te weinig schaduwplekken en het zand is te warm om op te zitten of te lopen.
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L. 0,15 ha.
± 30-jarig berkenbos.
Vrij geringe struikvegetatie met o.a. berk, eik, liguster, meidoorn, hondsroos.
Bodembedekking: 3/4 vegetatie (deels grazig); de rest strooisel.
Vlak terrein, deels omgeven door 1à 2 m hoge wal. Omgeving: dergelijke begroeiing.
Vrij goed bereikbaar langs bospad (toegangsweg naar kaartenterrein); enigszins
afgelegen.
Aantrekkelijk bij koel weer, doch ook bij warmer weer, wanneer het centrale
terrein al „vol" begint te lopen en het publiek al meer afgelegen plekken opzoekt,
een behoorlijke bezetting (capaciteit ± 100 pers./ha).
Op zeer warme dagen is de capaciteit zelfs zeer hoog.

M. 0,26 ha.
Open, grazig terrein met verspreide struiken, omzoomd door struikgewas en enig
opgaand hout.
Geringe struikvegetatie: berk, meidoorn, ratelpopulier en eik.
Bodembedekking overwegend grazig, hier en daar zandplekken.
Vlak terrein, aan noord- en zuidzijde oplopend (wallen). Omgeving: vrij open begroeiingen, afgewisseld door berkenbos en ratelpopulier-bosschages.
Vrij goed bereikbaar langs zandpad; enigszins afgelegen.
Alleen bij warm weer een aantrekkelijk type. De capaciteit bedraagt dan ca. 150
pers./ha.
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N. 0,31 ha.
20-jarig, vrij hol, grove-dennenbos met enkele eiken.
Struikvegetatie: vrijwel ontbrekend.
Bodembedekking: 3/4 grazig, 1ji dennenaalden.
Heuvelachtig terrein.
Vrij goed bereikbaar; verhard fiets- en wandelpad in de nabijheid.
Aantrekkelijk, capaciteit ± 1 0 0 pers./ha.

O. 0,30 ha.
20-jarig, vrij dicht Corsicaanse dennenbos.
Struikvegetatie: vrijwel ontbrekend.
Bodembedekking: 3/4 dennenaalden; */«vegetatie (mossen en grassen).
Glooiend terrein.
Goed bereikbaar; verhard wandelpad er langs.
Centraal gelegen.
Onaantrekkelijk.
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P. 0,50 ha.
Open, grazig terrein, aan noordzijde begrensd door brede wal met zwaar geboomte
(grove den, kastanje, zwarte populier, eik).
Struikvegetatie: gering (op wal).
Bodembedekking: overwegend grazig.
Vlak terrein, aan noordzijde ± 4 m hoge, 25° hellende wal.
Omgeving: dergelijke begroeiingen (niet toegankelijk).
Zeer goed bereikbaar langs harde weg; parkeerplaats aanwezig.
Centraal gelegen.
Aantrekkelijk terrein, vooral bij zonnig weer.
Het terrein heeft een hoge capaciteit, welke ± 230 pers./ha bedraagt.
Dit getal is spoedig bereikt (centrale ligging!); ook onder abnormaal warme weersomstandigheden wordt geen sterke toeneming van de capaciteit waargenomen.
Het getal van 230 personen per ha is enigszins misleidend. De lengte van de bosrand bepaalt hier de opnamecapaciteit; deze blijkt in dit geval 120personen per
100 meter bosrand te zijn.
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2. Analyse van het recreatieve gebruik van verschillende terreintypen
Bij beoordeling van de gegevens moet men o.a. rekening houden met enige eigenaardigheden.
Wanneer op koele dagen het bezoekersaantal slechts gering is, kan de spreiding
over de telpercelen een beeld geven, dat meer aan het toeval iste wijten dan dat op
warme, drukkere dagen.
In het algemeen kan men wel zeggen, dat op de eerste vier teldagen (tot een totaalbezoek op de 15 percelen van :t 400 personen) het publiek nog selectief het
„territorium" bepaalt (beïnvloed door bereikbaarheid en andere terreineigenschappen).
Voor de vijfde teldag geldt, dat de keuze niet meer alleen van factoren van terrein
en bereikbaarheid afhangt, doch ook van de „volheid" van het terrein.
Op de drukste dag tenslotte, Hemelvaartsdag, wordt op bijna elk terrein een
zekere overbevolking geconstateerd; de selectieve vermogens zijn dan blijkbaar
gereduceerd tot het onderscheiden van een koele plek in de schaduw.
Hieruit blijkt tevens, dat het noodzakelijk is de begrippen aantrekkelijkheid en
capaciteit scherp gescheiden te houden. Een beoordeling naar aanleiding van gegevens van één dag is dan ook niet goed mogelijk.
Een andere factor is het zogenaamde „randeffect" (d.w.z. dat het publiek zich langs
bos- of vijverranden concentreert), dat de in het voorgaande genoemde bezettingscijfers per hectare voor een enkel geval enigszins dubieus maakt, nl. voor terreinen,
die duidelijk een randbegroeiing hebben, zoals de speelwei „P". Niettemin hebben
de cijfers wel waarde, daar men kennelijk ook een zekere ruimte verlangt, zodat een
klein terrein met veel randen geen hogere capaciteit behoeft te hebben dan een
even groot terrein met een enkele randbegroeiing. De afstand tussen twee tegenover elkaar liggende bosranden moet dus niet te gering zijn, veel meer dan 50
meter.
In het bosgebied wordt de maximale capaciteit in eerste instantie bepaald door
het schaduwgevend oppervlak, doch onder meer normale omstandigheden spelen
andere factoren een belangrijke rol, vooral de mate van geleding, zoals heuvels,
struikvegetatie, etc.
In het algemeen wordt de capaciteit gedrukt door de geleding; een „open" bos
(d.w.z. geen ondergroei; ruimte tussen de stammen) op glooiend tot licht heuvelachtig terrein heeft normaal de hoogste bezetting; bij abnormaal druk bezoek
(maximale capaciteiten bereikt) gaat een en ander echter niet meer op.
Bij al deze kwesties moet men wel in het oog houden, dat het bezoek niet individueel, doch groepsgewijs geschiedt. Het algemene verschijnsel van de familiegroep,
vaak zelfs een combinatie van enige families, schept meer mogelijkheden t.a.v.
de capaciteit dan wanneer de bezoekers voornamelijk als enkelingen kwamen.
Deze stellen nl. dezelfde, ja mogelijk zelfs hogere eisen t.a.v. hun areaal.
Uit de lijst van de bezoekersaantallen zijn zonder veel moeite die terreinen aan te
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wijzen, welke speciale aantrekkingskracht bezitten op koele of op warme dagen.
Het blijkt, dat op koele dagen sterk worden bezocht (ook procentueel): E, G en L.
Zowel bij koele als bij warme omstandigheden vallen blijkbaar D en K in de smaak,
waarbij men echter moet bedenken, dat de capaciteit van D te gering is om vergelijkingen op warme dagen mogelijk te maken.
Op warme dagen worden geprefereerd: C, F, I, M en vooral P.
Resumé aantrekkelijke terreinen
Op koele dagen:
de in het bos ingesloten, beschutte speelvlakte (E),
het open duin met luwe, dicht begroeide valleitjes (G),
het ingesloten beschutte berkenbos (L).
Op koele en op warme dagen:
het heuvelachtige, oude dennenbos (D),
het open, geaccidenteerde duin (K).
Op warme dagen:
het loofbos (vlak terrein, geen sterke boombegroeiing) (C),
het op het westen geëxposeerde dennenbos (F),
de open vlakte met vrij dichte struikranden (I),
de open vlakte met losse struik- en boomranden (M),
de open vlakte met zware loofhoutwal (P).
Onaantrekkelijk zijn in het algemeen:
het populierenbosje met het compartimentenkarakter (A),
het 20-jarige Corsicaanse dennenbos (O),
het loofbos met sterke, hoogopschietende bodemvegetatie (H),
terwijl op zéér warme dagen het open duin (K) wordt gemeden.
c. Bevolking en opnamecapaciteit van het terrein
1. Omvang van het bezoek
Een eerste cijfer, dat ons enig inzicht verschaft in de mate van de bevolking van
het terrein, is het totale bezoekersaantal. Men zou dit cijfer gaarne voor een reeks
recreatiedagen willen bepalen, doch dit is - gezien de daaraan verbonden moeilijkheden - ten enenmale onmogelijk. Toch zijn voor een zeker houvast tellingen
van een enkele zondag reeds van groot belang, vooral ook wanneer het mogelijk is
daaraan andere gegevens te koppelen. In het hiernavolgende worden deze cijfers
gegeven, op grond van verkeerstellingen gedurende twee zondagen, met het doel
te komen tot een algemene bepaling van het verloop van de bezoekersaantallen
in verband met verschillende weersomstandigheden gedurende een aantal zondagen.
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Gedurende een tweetal zondagen zijn tellingen van al het binnenkomend en uitgaand publiek in Meyendel verricht. De totale aantallen voor deze teldagen (van
9 uur tot 18.30 uur) zijn in de volgende tabellen XV en XVI vermeld.
Een enkele opmerking bij deze tabellen volgt hieronder.
Voor het omrekenen op aantallen personen werd (zoals blijkt uit de hierbij afgedrukte telstaten) telling van diverse vervoermiddelen verricht, verdeeld naar hun
bezetting, b.v. rijwielen met 1persoon, 1persoon met 1achterop, enz. Zo kon het
corresponderende aantal personen gemakkelijk worden berekend. Voor motorfietsen werd steeds een corresponderend aantal van 2 personen gerekend, voor
autobussen 40. Voor auto's is op beide teldagen d.m.v. steekproeven een factor gevonden van 4,4 resp. 4,5 gebaseerd op telling van inzittenden in enige honderden
auto's.
Het bezoekersaantal blijkt op 11- grofweg - tweemaal zoveel te zijn als op 30 juli

Tabel XV.

VERKEERSTELLING MEYENDEL, 30 MEI 1954

Totale aantallen, geteld op telpunten Kieviet, Houten brug en Waalsdorp.
Aantallen vervoermiddel en etc.

Corresponderend
aantal personen

IN

UIT

IN

UIT

Rijwielen (1 persoon)
Idem
(1 + 1 persoon)
Idem
( 1 + 2 personen)
Tandems
Bromfietsen (1 persoon)
Idem
(1 + 1 persoon)
Idem
(1 + 2 personen)
Voetgangers
Kinder- en wandelwagens
Ruiters
Auto's
Autobussen
Motorfietsen

2189
347
36
7
54
56
2
440
3
59
439
1
64

2150
351
41
5
70
46
2
418
3
60
422
1
61

2189
694
108
14
54
112
6
440
3
59
1932
40
128

2150
702
123
10
70
92
6
418
3
60
1857
40
122

Totaal aantal vervoermiddelen
(behalve ruiters en kinderwagens)

3166

3178
5779

5653

Totaal aantal personen

Aantal
personen
per teleenheid
1
2
3
2
1
2
3
1
1
1
4,4
40
2

Bij het afsluiten van de telling om 19.00 uur waren op de parkeerplaatsen o.a. nog aanwezig:
9 auto's en 3 motorfietsen.
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T a b e l XVI.

VERKEERSTELLING MEYENDEL, 11 JULI 19S4

Totale aantallen, geteld op telpunten Kieviet, Houten brug en Waalsdorp.
Aantallen vervoermiddelen etc.

Rijwielen (1 persoon)
Idem
( 1 + 1 persoon)
Idem
( 1 + 2 personen)
Tandems
Bromfietsen (1 persoon)
Idem
(1 + 1 persoon)
Idem
( 1 + 2 personen)
Voetgangers
Kinder- en wandelwagens
Ruiters
Auto's
Autobussen
Motorfietsen
Totaal aantal vervoermiddelen
(behalve ruiters en kinderwagens)
Totaal aantal personen

IN

UIT

4081

3975

923
86
32
125
119
8
531
5
52
488
1
70

865
92
22
128
133
7
520
5
52
472
1
65

5932

5861

Corresponderend
aantal personen
IN

UIT

4081
1846

3975
1730

258
64
125
238
24
531
5
52

276
44
128
266
21
520
5
52

2196

2124

40
140

40
130

9600

9311

Aantal
personen
perteleenheid

1
2
3
2
1
2
3
1
1
1
4,5
40
2

Bij het afsluiten van de telling om 18.30 uur waren op de parkeerplaatsen o.a. nog aanwezig:
24 auto's en 4 motorfietsen.

mei. Een eigenaardigheid daarbij is, dat de aantallen auto's ongeveer even hoog
liggen, evenals die van de motorfietsen.
Speciaal wielrijders en bromfietsers blijken zich door de kleine weersverslechtering te hebben laten beïnvloeden.
2. Capaciteit van het terrein
Wat in verband met de bezoekersaantallen de capaciteit van het geheleterrein van
Meyendel betreft, moeten we er rekening mee houden, dat slechts een deel van
het totale bezoek van één dag gelijktijdig aanwezig is.Een uur vóór het drukste moment is hiervoor gevonden ± 40% van het totaal. Van deze40% is dan weer slechts
een deel, dat zich heeft „gevestigd", zijn territorium heeft bepaald. De rest is „in
beweging".
De telling van de perceelbezetting kan ons wat dit betreft gegevens verschaffen
voor een aantal dagen, waarop geen telling van alhet recreatieverkeer heeft plaatsgevonden.
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Immers voor de dagen, dat beide zijn geschied, is het mogelijk een correlatie te
vinden tussen het totale aanwezige publiek en dat deel ervan, dat zich op de gewenste telpercelen op hetzelfde moment ophield. Wij willen hiervoor verwijzen
naar figuur 8, waarin deze correlatie tot uitdrukking is gebracht; de getallen, die
niet op tellingen berusten, zijn daarbij door inter- of extrapolatie verkregen. De
aangegeven aantallen voor warmere dagen liggen echter verre boven de normale
capaciteit van het terrein; er is dan in sterke mate sprake van overbevolking.
Een indruk van de werkelijke capaciteit - dus onder normale omstandigheden krijgt men door de omvang van de diverse terreintypen in het recreatiegebied te
meten, en de capaciteit van elk van deze typen na te gaan. Voor Meyendel krijgt
men dan - zeer globaal - het volgende staatje:
oud dennenbos + loofbos 20 ha
capaciteit 50 pers./ha,
jong dennenbos
10 ha
capaciteit 10-100 pers./ha,
berkenbos
5 ha
capaciteit 100 pers./ha,
open duin
5 ha
capaciteit 100 pers./ha,
speelwei
1ha (300 m rand) capaciteit 120pers./100 m bosrand
diversen
10 ha
capaciteit 50 pers./ha.
(de genoemde capaciteit is niet de maximale, maar de normale).
De uit bovenstaande gegevens te schatten capaciteit is dus ruim 3000 personen.
Dat wil zeggen, dat 3000 personen gelijktijdig een plaats kunnen vinden, zonder
dat er sprake is van overbevolking van het terrein. Deze capaciteit wordt in
Meyendel op normaal-warme zondagen juist bereikt; het terrein is onder deze
omstandigheden dus aan de grens van zijn normale opnemingsmogelijkheden.
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DE BETEKENIS VAN MEYENDEL ALS NATUURGEBIED
IN HET GEHEEL VAN HET NEDERLANDSE DUINLANDSCHAP
Dr. V. Westhoff

De betekenis van ieder natuurgebied is relatief. Zij hangt samen met de vraag,
welke andere vergelijkbare natuurgebieden in nabije of verre omgeving zijn te
vinden en in welk opzicht deze van meer of van minder belang zijn te achten dan
het onderhavige. Hoe netelig zulk een vergelijking is,wordt het beste geïllustreerd
door een kritische beschouwing van de veel misbruikte term „uniek". Strikt
genomen is ieder natuurgebied, ieder organisme „uniek", daar geen enkel levend
fenomeen zich elders op precies gelijke wijze herhaalt. Hieruit blijkt reeds, dat
de term „uniek" met enige korrels zout genomen moet worden; maar met hoeveel?
Dit hangt er van af, welke componenten men in de vergelijking betrekt: hetlandschapsschoon, de landschapsgeschiedenis, de bodem, de flora voor wat de hogere
planten betreft, de vegetatie, de lagere planten (mossen, zwammen, algen),
de zoogdier- en vogelfauna, de insecten, de lagere fauna, enz. Gewoonlijk worden
om praktische redenen slechts enige van deze componenten beschouwd; hoe meer
men er echter in zijn vergelijking opneemt, des te meer is men geneigd, op het
relatief „unieke" karakter van de gebieden in kwestie de nadruk te leggen. Een
sprekend voorbeeld is het oeroude loofwoud - zg. „boombos" - het Speulder en
Sprielder Bos bij Putten op de centrale Veluwe, dat oppervlakkig gezien botanisch arm is, omdat er slechts weinig soorten hogere planten in voorkomen en
deze nog met geringe massa, doch dat in werkelijkheid door zijn grote rijkdom
aan merkwaardige mossen, korstmossen en zwammen in botanisch opzicht tot
de belangrijkste bossen van ons land gerekend moet worden!
Aangezien het duingebied van Meyendel gedurende een reeks van jaren intensief
is geïnventariseerd, en daarbij ook tal van groepen van organismen bestudeerd
werden, waar men elders gewoonlijk niet aan toekomt, is een buitenstaander licht
geneigd, de betekenis van Meyendel als natuurgebied te overschatten. Men dient
echter goed te beseffen dat het feit, dat in Meyendel een aantal nieuwe soorten
voor ons land of zelfs voor de wetenschap gevonden zijn, voor de meeste groepen
in wezen niets anders betekent dan dat deze groepen elders in het duingebied minder nauwkeurig of zelfs in het geheel niet zijn bestudeerd. Slechts voor opvallende
en over ons gehele grondgebied goed onderzochte en bekende organismen als
hogere planten en vogels geldt, dat, wanneer deze speciaal voor Meyendel bekend
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zijn, inderdaad wel mag worden aangenomen, dat hierin een karakteristieke eigenaardigheid van dit gebied mag worden gezien.
Een waardevolle „synthetische" mogelijkheid tot vergelijking van de natuurwetenschappelijke betekenis van natuurgebieden wordt geboden door de vegetatiekunde,
die de plantengemeenschappen dezer gebieden beschrijft en vergelijkt. De plantengemeenschap toch reageert zeer nauwkeurig op het totaal van de milieufactoren en is bovendien het biotoop, het „substraat", waaraan tal van minder opvallende organismen gebonden zijn. Deskundigen kunnen b.v. op grond van het
voorkomen van een bepaalde plantengemeenschap met een zekere waarschijnlijkheid vermoeden, dat in dit milieu ook bepaalde bijzondere insecten, slakken,
schimmels enz. zullen leven.
Het geheel van plantengemeenschappen, het „vegetatiecomplex", van een bepaald
natuurgebied is dan ook relatief de beste en tevens eenvoudigste norm ter bepaling
van zijn natuurwetenschappelijke betekenis. In de praktijk van de natuurbescherming (aankoop, beheer, planologische bestemming) wordt deze norm hier te
lande dan ook algemeen gehanteerd. Niettemin zijn ook hieraan nog de nodige
problemen verbonden. Zonder hier diep op in te gaan, willen wij slechts releveren:
1. dat plantengemeenschappen in nog aanzienlijk mindere mate dan soorten
„vaststaande" eenheden zijn, maar van plaats tot plaats een geleidelijke geografische variatie vertonen, zodat onze norm ons steeds als zand door de vingers dreigt
te glippen; er is dus een grote ervaring en goede scholing voor nodig, om dit
criterium te kunnen toepassen;
2. dat ook hierbij zich natuurlijk het bezwaar voordoet, dat het ene gebied beter
onderzocht is dan het andere.
Zo mag onze dankbaarheid voor de omstandigheid, dat thans een vegetatiekaart
van Meyendel ter beschikking staat, ons niet uit het oog doen verliezen, dat een
wetenschappelijk betrouwbare vergelijking van de vegetatie van Meyendel met
die van het overige duingebied van ons land alleen mogelijk zou zijn, indien ook
van dit gehele overige gebied een vegetatiekaart zou bestaan. Dit is nog geenszins
het geval; slechts hier en daar zijn kleine gedeelten vegetatiekundig in kaart gebracht, zoals de Beer, de Verbrande Pan en omgeving bij Bergen, enige terreinen
op Terschelling.
Uit het bovenstaande moge blijken:
1. dat het bij de huidige stand van onze kennis onmogelijk is, en dat het bovendien het bestek van dit rapport verre zou overschrijden, om een alzijdige of zelfs
maar veelzijdige vergelijking van Meyendel met het overige duingebied van ons
land te beproeven;
2. dat het wenselijk is, zich bij een dergelijke vergelijking te beperken tot enkele
aspecten, en wel het algemene karakter van het landschap en het milieu en de
hoofdtrekken van flora en vegetatie, voornamelijk dan nog voorzover dit de hogere
planten betreft;
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3. dat ook dan nog zulk een vergelijking slechts oriënterend en oppervlakkig
kan zijn.
Niettemin achten wij het wenselijk, althans een indruk van zo een vergelijking te
geven.
Als geheel beschouwd is het duinlandschap van Nederland vermoedelijk het meest
uitgestrekte en het best ontwikkelde duingebied van Europa. Zijn betekenis
wordt nog vergroot door zijn verscheidenheid. Het kan ruwweg worden verdeeld
in een gedeelte ten N. van Bergen, met inbegrip van de Noordzee-eilanden,
waar het duinzand kalkarm is (carbonaatgehalte kleiner dan ± 1%, meestal
kleiner dan ± 0,2%) en dat overeenkomt met het grootste deel van het Noordelijker duingebied tot Kaap Skagen, en een gedeelte ten Z. van Bergen, aansluitend
bij de Vlaamse en Franse duinen, waar het duinzand kalkrijk is (carbonaatgehalte
± 3 - ± 20%).
De grenszone tussen beide, van Bergen tot Egmond, is smal, slechts ongeveer
2 km lang. Dit verschil heeft geleid tot zulk een groot verschil in milieu en daardoor in flora en vegetatie, dat deze twee gebieden beschouwd worden als twee
afzonderlijke plantengeografische districten: het Waddendistrict in het noorden,
het Duindistrict in het zuiden. Weliswaar kwam op het oude, kalkarme binnenduin van het Duindistrict vroeger een complex vegetaties voor, dat enige overeenkomst vertoonde met de begroeiing van het Waddendistrict, doch deze strook
is thans op enkele schamele restjes na bebouwd en in cultuur gebracht, waardoor
de verschillen tussen Duin- en Waddendistrict nog geaccentueerd zijn.
Er zijn evenwel nog verschillende andere aspecten van verscheidenheid in milieu
binnen het duingebied. Wij zullen ons hier beperken tot drie daarvan:
1. Het geleidelijk klimaatverval van zuid naar noord. De belangrijkste beperkende factoren daarbij schijnen te zijn het aantal ijsdagen en vorstdagen, alsmede
de duur van de periode tussen eerste en laatste ijs- en vorstdagen in de winter.
Waarschijnlijk bepalen deze factoren de areaalgrens van een aantal zuidelijke
(mediterraan-atlantische) soorten. Zo komen debraam (Rubus ulmifolius), de ruwe
klaver {Trifolium scabriim), de onderaardse klaver (Trifolium subterraneum) niet
noordelijker voor dan de Zeeuwse duinen; de tengere distel (Carduus tenuiflorus)
tot op Goeree; de gele hoornpapaver (Glaucium flavum) en de zeewolfsmelk
(Euphorbia paralias) tot op De Beer, de laatste bovendien - na een lang
hiaat - onbestendig op Terschelling; de bitterling (Blackstonia perfoliata),
de bijenorchis (Ophrys apifera) en de bokkenorchis (Himantoglossum hircinum)
tot op Voorne; de tongvaren (Phyllitis scolopendrium) en het laksteeltje
(Catapodium loliaceum) tot op Texel; het teer guichelheil (Anagallis tenella)
tot opTerschelling; het gevlekte zonneroosje (Tuberariaguttata) tot op Norderney.
2. De verscheidenheid in leeftijd en in ontwikkelingsgeschiedenis van de duinen.
Zo dragen de jonge, lage, uit een marien aestuarium opgebouwde duinen van
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Voorne een begroeiing, die tamelijk sterk afwijkt van die op het vasteland. Ook
de flora om Haarlem vertoont bijzondere, aan de flora van de grote rivieren herinnerende trekken, die men wel, al dan niet terecht, aan een voormalige Rijnarm
heeft toegeschreven. Dat het schildzaad (Alyssum calycinum) en het knolbeemdgras (Poa bulbosa) nagenoeg beperkt zijn tot de omgeving van Katwijk, zou wellicht
in verband kunnen staan met de uitmonding van de Oude Rijn, doch ook andere
oorzaken kunnen hierbij een rol gespeeld hebben.
3. De stand van het water in de duinen en, in samenhang daarmee, het al dan niet
aanwezig zijn van duinmeertjes en vochtige duinvalleien.
Tot ongeveer een eeuw geleden wisselden de duinreeksen veelal af met meer of
minder uitgestrekte natte duinvalleien. Deze vertoonden een sterk schommelend
grondwaterniveau en lagen ook reeds meer dan een eeuw geleden wel eens jaren
achtereen droog, doch de meeste stonden doorgaans 's winters wel onder water;
hun flora, vegetatie en fauna vormden een soortenrijke en zeer belangwekkende
ontwikkelingsreeks. Heden ten dage zijn bijna alle duinvalleien op het vasteland
en ook vele op de eilanden uitgedroogd tengevolge van een complex van oorzaken,
waarvan de onttrekking van drinkwater er slechts één is. Een goed ontwikkeld
vegetatiecomplex van vochtige en natte duinvalleien kan thans nog slechts
bestudeerd worden op Voorne, Texel, en Terschelling; fragmentaire ontwikkelingsreeksen zijn nog aan te treffen op Schouwen, Goeree, de Beer, in de duinen
tussen Bergen en den Helder, en op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog.
Duin- en Waddendistrict verschillen in flora en vegetatie dermate, dat het Waddendistrict, ondanks de daarbinnen nog bestaande variatie, hier verder buiten
beschouwing kan blijven. In enkele woorden laat het voornaamste verschil zich
aldus samenvatten, dat het Waddendistrict gekenmerkt is door duinheiden (met
struikhei, dophei en kraaihei), het Duindistrict daarentegen door zijn fraai
duindoorn-liguster-struweel (met kardinaalsmuts, zuurbes, egelantier, wegedoorn,
kornoelje enz.), dat dan ook een der belangrijkste elementen van Meyendel vormt.
Binnen het Duindistrict verschillen de duinen van het zuidwestelijk aestuariëngebied in vele opzichten sterk van die van het vasteland, zoals hierboven reeds
werd aangeduid. Zijn zij enerzijds rijker door de aanwezigheid van vochtige duinvalleien en hun bezit aan zuidelijke (mediterraan-atlantische)* plantensoorten,
anderzijds zijn zij in bepaalde opzichten ook weer armer. De duinen tussen Hoek
van Holland en Den Haag zijn dermate smal, dat het geen betoog behoeft, dat zij
bij de verder noordwaarts gelegen duinen verre ten achter staan in verscheidenheid van landschap, flora en vegetatie.
Wanneer wij onze vergelijking nu dus verder beperken tot de duinen tussen Den
Haag en Egmond, valt daarin als het meest van het overige afwijkende gedeelte
de strook tussen Katwijk en Noordwijk op. Naar het uiterlijk beoordeeld, lijken
deze vrij smalle duinen, die bovendien geheel verstoken zijn van opgaand hout97

gewas, enigszins armzalig. Zij zijn echter van bijzondere betekenis, enerzijds
wegens een rijkdom aan floristische bijzonderheden, waarvan vooral enige bremrapen (Orobanche amethystea, O.picridis) genoemd mogen worden, en anderzijds
wegens een optimale, ja welhaast ideale ontwikkeling van de open en gesloten
vegetatietypen van het grazige duin: het Tortuleto-Phleetum (met hier veel kegelsilene (Silene conica) en wilde averuit (Artemisia campestris), Taraxaco-Galietum,
en het Anthyllideto-Silenetum.
De duinen ten Z. van deze strook bestaan in hoofdzaak uit Meyendel (in ruime
zin); die ten N. ervan in hoofdzaak uit de reeks: Amsterdamse Waterleidingduinen, Kennemer Duinen, Duin en Kruidberg, Provinciaal Duinterrein van
Noordholland (tot Egmond). Deze gebieden komen in hoofdzaak overeen. Zowel
de duinberkenbostypen en de soortenrijke duinstruwelen (duindoorn-ligustergemeenschap) als de vegetaties der droge duingraslanden zijn er over het algemeen
goed ontwikkeld. Men kan echter wel zeggen, dat in het bijzonder enerzijds
Meyendel en anderzijds de duinen om Haarlem (Amsterdamse waterleiding, Kennemer Duinen, Duin en Kruidberg en het zuidelijke deel van het Provinciaal Duinterrein van Noordholland) een eigen karakter hebben. De laatste groep kenmerkt
zich in floristisch opzicht b.v. door het voorkomen van de kleine pimpernel
(Poterium sanguisorba), de uiterst zeldzame hondswortel (Anacamptis pyramidalis) , de aardbei-spinazie (Chenopodium foliosum), de rijkdom aan duinroosjes
(Rosa spinosissima), en, tegen de binnenduinrand, het voorjaarshelmkruid
(Scrophularia vernalis). De zeldzame borstelkrans (Clinopodium vulgare) komt
in onze duinen alleen voor van Noordwijk tot in de Amsterdamse waterleidingduinen, met een optimum bij Vogelenzang. Vegetatiekundig zijn hier o.a. de duinroosjeshellingen in het meer naar binnen gelegen duin merkwaardig, met hun
lichenentapijt en soorten als maanvaren (Botrychium lunaria), liggende asperge
(Asparagus prostratus), ruw gierstgras (Milium vernale) en een eigenaardige
paardebloem (Taraxacum obliquum).
De Amsterdamse waterleidingduinen kenmerken zich in het bijzonder nog door
hun grote valleien met goed ontwikkelde berkenbosjes en door de interessante
vegetatie van eikvaren (Polypodium vulgare) en rondbladig wintergroen (Pyrola
rotundifolia) op Noordhellingen; bij Bentveld vindt men de grootste duinroosjesvegetatie van de Haarlemse duinen op alle exposities. Het uitgestrekte gebied
van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland, hoewel in onderdelen
natuurlijk nog uiteenlopend, kenmerkt zich over het algemeen door het minder
veelvuldig voorkomen van het duindoorn-liguster-struweel en een geringere
vitaliteit van de duindoorn. Het Anthyllideto-Silenetum komt daar eveneens tamelijk
weinig voor; het Taraxaco-Galietum wel veel. Toch is dit gebied wel kalkrijk.
Het maakt de indruk, in recente tijd sterk verstoven te zijn geweest.
Meyendel, anderzijds, heeft ook kenmerkende eigenaardigheden. Floristisch het
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meest bekend is wel de kruisgentiaan (Gentiana cruciata), die in Nederland uitsluitend, en talrijk, in Meyendel voorkomt, afgezien van een als floravervalsing te
beschouwen opzettelijke aanplant in Voorne's Duin.
Van nog groter belang is echter het merkwaardige verschijnsel, dat een groot aantal
droogteminnende en cultuurvliedende duinpaardebloemen, behorende tot de secties
Obliqua, Erythrospertna en Dissimula van het geslacht Taraxacum, in Nederland
öf uitsluitend voorkomen in de Waalsdorpervlakte en het aangrenzende Meyendel, óf althans in dit gebied een duidelijk optimum vertonen. Dit verschijnsel is
volgens de Nederlandse paardenbloemspecialist, Prof. J. L. van Soest, reëel, en
niet toe te schrijven aan het feit, dat deze groep soorten eerst in recente tijd nader
onderzocht zijn en dat hijzelf in Den Haag woont.
Een andere floristische merkwaardigheid van Meyendel is het feit, dat hier in de
duinen enkele soorten voorkomen, die in ons land beschouwd worden als stroomdalplanten, d.w.z. soorten die hun verspreiding in hoofdzaak hebben in het stroomgebied van de grote rivieren, maar die, in tegenstelling tot een aantal zowel in de
stroomdalen als in de duinen groeiende planten, overigens in de duinen van het
vasteland niet plegen te worden aangetroffen. Dit zijn de kruisdistel (Eryngium
campestre) en de ruige weegbree (Plantago media).
Een opvallend verschijnsel in Meyendel is de soortenrijkdom van de duindoornliguster-gemeenschap, in het bijzonder aan houtgewassen. Er is nauwelijks een
ander gebied te noemen, waar dit struweel zo rijk is aan rozen (hondsroos, egelantier, duinroos en heggeroos) en kamperfoelie, terwijl daarentegen de kardinaalsmuts hier minder veelvuldig is dan bijvoorbeeld in de Kennemerduinen.
Ten gevolge van een en ander zijn de struwelen van Meyendel in esthetisch opzicht tezamen met die van Voorne's Duin te beschouwen als de fraaiste van het
gehele land en waarschijnlijk van geheel Europa. Een andere bijzonderheid van
de bosbegroeiing van de duinen van Meyendel zijn de uitgestrekte berkenbossen
in de duinvalleien Kijfhoek en Bierlap.Weliswaar komt dit merkwaardige verschijnsel van berkenbossen op kalkrijke grond ook elders in de duinen voor, doch dan
niet over zulk een grote oppervlakte en in een zodanige verscheidenheid van vegetatietypen. Elders in dit rapport zal worden aangetoond, dat de uitgestrektheid
van deze berkenbossen althans ten dele van cultuurhistorische oorsprong is, hetgeen echter niet wegneemt, dat de bossen zelf toch als spontaan moeten worden
beschouwd.
Een van de meest interessante vegetatietypen van het Duindistrict is het door
Boerboom beschreven Anthyllideto-Silenetum polypodietosum. Hieronder verstaat men de soortenrijke begroeiing van noordhellingen met veel mossen en
eikvarens (Polypodium vulgare). Dit vegetatietype is als het ware een zuidwaartse
voortzetting van de kraaihei-eikvaren-associatie (Polypodieto-Empetretum) van
het Waddendistrict, waarmee het door het dek van mossen en eikvarens overeenkomt, doch waarvan het overigens essentieel verschilt door het optreden van een
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groot aantal kalkindicerende plantensoorten. Dit Polypodieto-Empetretum is zijnerzijds weer te beschouwen als de zuidelijke uitloper van de Scandinavische dwergstruwelen.
Merkwaardig is nu, dat ten zuiden van ons land zulke eikvarenrijke noordhellingen in de duinen schijnen te ontbreken; op Voorne b.v. komen zij nog wel voor,
doch Meyendel is het zuidelijkste gebied, waar deze plantengemeenschap nog in
haar volle rijkdom is aan te treffen, zij het in een andere vorm dan tussen Katwijk
en Noordwijk.
De grasmat van het overige, niet met houtgewassen en niet sterk op het noorden
geëxponeerde, glooiende duin van Meyendel, heeft een enigszins ander karakter
dan zij over het algemeen in de kalkrijke, maar oppervlakkig uitgeloogde, duinen
van ons land vertoont; terwijl men daar elders een hoofdzakelijk uit schapengras
en walstro bestaande droge, grazige duinbegroeiing onderscheidt onder de naam
Festuceto-Galietum, is deze grasmat in de meest kalkrijke duingebieden van enigszins andere samenstelling en wordt hij voornamelijk gekenmerkt door een aantal
paardebloemensoorten, die overigens in onze duinen niet of nauwelijks voorkomen.
Dit heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van de elders in dit rapport nader
aangeduide associatie Taraxaco-Galietum, die weliswaar niettot Meyendel beperkt
is, doch die juist hier kon worden onderscheiden, omdat zij hier optimaal is ontwikkeld.
Wanneer men tenslotte nagaat in hoeverre de wijze van beheer de natuurlijke rijkdom van de duingebieden heeft beïnvloed, moet men vaststellen, dat Meyendel,
de Kennemer Duinen en Duin en Kruidberg hun oorspronkelijke karakter en
hun verscheidenheid tamelijk goed hebben bewaard. Weliswaar zijn ook in Meyendel in vroegere jaren exoten aangeplant, maar dit heeft toch slechts een klein
gedeelte van de totale oppervlakte ingrijpend beïnvloed; grote delen zijn nagenoeg
of geheel van exoten vrijgebleven, terwijl het tegenwoordige beheer het merendeel
van de destijds geplante exoten wederom heeft verwijderd. Er zijn daarentegen
duinterreinen in verschillende delen van ons land, die plaatselijk min of meer hebben geleden onder het op het economische nut gerichte bosbouwkundige beheer
van deze gebieden. Hierdoor zijn monotone naaldhoutbosjes en eikenbosjes met
Amerikaanse vogelkers en schaarse ondergroei ontstaan. Ook het rigoureus vastleggen van ieder stuivend plekje met helm heeft zowel op het landschap als op de
begroeiing verarmend gewerkt. Men mag echter geenszins zover gaan, te stellen,
dat flora en vegetatie van deze gebieden steeds essentieel zouden zijn aangetast;
tal van fraaie en soortenrijke duindoorn-liguster-struwelen en droge duingraslanden komen nog op vele plaatsen voor.
Van alle Nederlandse duingebieden liggen de duinen in de omgeving van 's-Gravenhage het dichtst bij de grote steden (Den Haag, Leiden, Delft en Rotterdam).
Dit duingebied wordt dan ook het drukst bezocht. In deze gedachtengang is de
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waarde van dit duin, in het bijzonder Meyendel, met betrekking tot de recreatie
van de massa van bijzonder groot belang.
Bij de te verwachten verontrustende toeneming van de bevolking in het zuidwestelijke deel van Zuidholland zal de betekenis van dit duingebied voor de recreatie
in steeds sterkere mate toenemen.
Het is dan ook bijzonder te betreuren, dat in de laatste eeuw zoveel duin in de
omgeving van 's-Gravenhage door bebouwing is verloren gegaan en het is te vrezen, dat bij de toeneming van die bevolking de gevaren voor verdere aantasting
steeds groter worden.
De commissie meent, dat de recreatieve waarde van het Nederlandse duin van
unieke en stijgende betekenis is en dat dit in het bijzonder voor deHaagse duinen
geldt, zodat het vooral voor dit gebied noodzakelijk is dat een onverbiddelijk halt
wordt toegeroepen tegen verdere afknabbeling van dit gebied. In beginsel dient te
worden gesteld, dat de recreatie een verdere bebouwing van dit duin niet toelaat.
Samenvattend kan men zeggen, dat Meyendel in de reeks van Nederlandse duingebieden een eigen en belangrijke plaats inneemt, en dat het in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht voor geen ander duingebied behoeft onder te
doen.
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GRONDSLAGEN VOOR EEN BEPLANTINGSPLAN
Dr. V. Westhoff en Ir. H. Otto
Er van uitgaande, dat de betekenis van het duingebied van Meyendel (in ruime
zin) in de eerste plaats gelegen is in zijn functie voor de drinkwatervoorziening,
ziet de Commissie zich voor de taak gesteld, aan te geven, hoe dit duingebied
bovendien in ruimere mate dan tot dusverre aan de recreatiebehoeften der bevolking dienstbaar kan worden gemaakt. Zij is zich daarbij echter ten volle bewust
van de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied (zie hoofdstuk 4) en
rekent het tot haar taak, dit belang zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Dit brengt met zich mee, dat naar de mening der Commissie bij het treffen van
bepaalde voorzieningen een compromis zal moeten worden gevonden tussen het
belang van de natuurbescherming en dat van de recreatie. Tot op zekere hoogte
zijn deze belangen namelijk tegenstrijdig. Een enkel voorbeeld moge dit toelichten:
Een complex van glooiende tot steile duinen met kleine valleien, half open begroeid met dwergheesters, kruiden, grassen en mossen, kan in botanisch en zoölogisch opzicht zo waardevol zijn, dat het in dezelfde staat zou dienen te blijven
(d.w.z. aan eigen spontane ontwikkeling overgelaten moeten worden), maar het
kan tevens wat relief en begroeiing betreft zo kwetsbaar zijn, dat het terrein geen
intensieve betreding, kinderspel etc. verdraagt zonder dat daardoor erosie intreedt,
waardoor op den duur dan slechts een kale zandige vlakte zou overblijven. Ligt
dit terrein nu toevallig topografisch zó, dat het voor intensieve recreatie in aanmerking komt, dan kan men kiezen tussen drie mogelijkheden: of het terrein doelmatig beplanten met houtgewassen, waarmee de recreatie gediend is, doch de
natuurwetenschappelijke waarde geheel of grotendeels verloren gaat; óf het terrein
buiten de recreatie houden, hetgeen niet altijd door afrastering behoeft te geschieden, maar vaak ook bereikt kan worden door een bepaalde keuze van het tracé
van paden en door het planten van groepen of hagen doornheesters op „strategische" toegangspunten; óf het terrein, zoals het is, aan de recreatie prijsgeven.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat de derde oplossing - d.i. Gods water over Gods
akker laten lopen - in ieder geval de slechtste is, daar hiermede het terrein in alle
opzichten in waarde daalt. Men moet dus veelal kiezen tussen de eerste en de
tweede mogelijkheid.
Het compromis, waarvan hierboven sprake was, houdt nu in, dat men o.i. nu eens
aan de ene, dan weer aan de andere oplossing de voorkeur moet geven. Dit dient
echter uiteraard niet willekeurig te geschieden, doch volgens een bepaald plan.
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De Commissie geeft daartoe het volgende in overweging.
In hoofdstuk II is er reeds op gewezen, dat de volgende terreinen in natuurwetenschappelijk opzicht het belangrijkste zijn:
A. de strook aan de zeezijde van het ZW-NO lopende afgerasterde rijwielpad,
alsmede, loodrecht daarop, een strook, die NW-ZO loopt van zee tot aan de binnenduinrand ter breedte van de vallei Bierlap met aan weerszijden een klein randgebied. In deze beide stroken tezamen komen de meeste levensgemeenschappen
en soorten van het gebied voor, terwijl bovendien de strook loodrecht op de kust
een goed beeld geeft van de zonatie van landschapsvormen en levensgemeenschappen van strand tot binnenduin, welke zonatie als studieobject zo ongerept mogelijk
behouden dient te blijven;
B. alle plaatsen, waar blijkens de vegetatiekaart de volgende plantengezelschappen in karteerbare oppervlakte worden aangetroffen:
a. de associatie der niet met bos begroeide noordhellingen van het kalkrijke duin,
het Anthyllideto-Silenetum;
b. de associatie van grazige vlakke duinterreinen met gesloten begroeiing, het
Taraxaco- Galietum;
c. struweel en opgaand loofbos, waarvan de kruidenvegetatie duidt op een vochtige bodem, die niet nitraatrijk is;
d. struweel en opgaand loofbos, waarvan dekruidenvegetatie duidt op een bodem,
die zowel vochtig als nitraatrijk is.
De beide eerstgenoemde plantengezelschappen komen optimaal voor in de zone
langs de kust, die hierboven reeds genoemd werd; de beide bostypen hebben hun
hoofdverspreiding binnen de noordoostelijke helft van het gebied. Het Anthyllideto-Silenetum en de beide bostypen zijn in het gehele Nederlandse duingebied,
althans in goed ontwikkelde vorm, zeldzaam, en hebben dus relatief de hoogste
,,zeldzaamheidswaarde". Het Taraxaco-Galietum is algemener en komt ook in het
gebied van de Haagse Duinwaterleiding vrij veel voor. Men moet daarbij echter
bedenken:
1. dat juist de met deze associatie begroeide terreinen het meest in aanmerking
komen voor bevloeiing met Lekwater en omzetting in duinpiassen of oeverstroken
daarvan, zodat er in het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding slechts
weinig van zal overblijven;
2. dat bovendien de vele karakteristieke duinsoorten van het geslacht Taraxacum
(paardebloem) in Nederland hun optimum hebben in het gebied van de Haagse
Duinwaterleiding en dan voornamelijk in het Taraxaco-Galietum, zodat algehele
verdwijning van dit vegetatietype een ernstig verlies voor de botanische wetenschap zou betekenen. Het lijkt ons daarom van groot belang, dat de terreinen, waar
deze associatie nog zal blijven voorkomen, niet bebost zullen worden.
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De Commissie stelt dus voor, de hierboven sub A en B bedoelde gebieden geheel
buiten het beplantingsplan te laten. Deze gebieden, in totaal ongeveer een kwart
van de oppervlakte van het geheel, zouden als natuurreservaat beheerd dienen te
worden, hetgeen inhoudt, dat er slechts die werkzaamheden worden verricht, die
noodzakelijk zijn in het belang van de drinkwatervoorziening en van de kustverdediging. Dit brengt evenwel niet met zich mee, dat deze gebieden geheel voor het
publiek gesloten zouden moeten worden. Nader zal moeten worden bezien, waar
het terrein, zoals het nu is, een zekere betreding kan verdragen, en waar niet. Alleen in het laatste geval zal bezoek tegengegaan dienen te worden; wij herhalen,
dat dit dan nog niet betekent, dat het terrein afgerasterd zou moeten worden,
maar dat men dit doel ook kan bereiken door een bepaalde keuze van het
tracé van paden en door het planten van groepen of hagen doornheesters op „strategische" toegangspunten. Slechts in sommige gevallen zal afrastering onvermijdelijk blijken te zijn. Waar het terrein wel een zekere betreding zal kunnen
verdragen, zal men deze kunnen toelaten, inzoverre de belangen van de drinkwatervoorziening en kustverdediging zich daartegen niet verzetten. Men zal dan
bovendien de mate van betreding nog kunnen doseren met behulp van een doeltreffende keuze van het padentracé enz. (zie boven).
Het overige gebied van de Haagse Duinwaterleiding komt naar de mening der
Commissie in aanmerking voor een zekere beplanting, al naar de behoeften der
recreatie dit zullen vereisen. Dit betekent echter geenszins, dat dit gebied nu maar
in het wilde weg beplant zou kunnen worden. Er is differentiatie nodig in vier opzichten:
1. Dit overige gebied valt uiteen in drie gedeelten, die o.i. ieder een afzonderlijke
behandeling vereisen. Dit zal hieronder nader worden toegelicht.
2. Binnen ieder van deze gebieden is de aard van de eventueel aan te brengen
beplanting, dus ook het sortiment, afhankelijk van het thans ter plaatse aanwezige
vegetatietype, zoals dit is af te lezen uit de vegetatiekaart.
3. Binnen een bepaald vegetatietype is een uniform sortiment volgens een star
schema geenszins gewenst. Er moet hier aan de landschaparchitect een ruime
keuze worden gelaten uit een aantal, alle vegetatiekundig gefundeerde, mogelijkheden. Dit wordt hieronder nader uitgewerkt.
4. Tenslotte is het uiteraard geenszins de bedoeling van de Commissie, dat het
gehele hier bedoelde duingebied nu ook inderdaad volgens de hier gegeven richtlijnen zal worden volgeplant. Integendeel, de Commissie beveelt aan, met deze beplanting zo sober mogelijk te zijn, zowel uit overweging van landschapsschoon
en natuurbescherming als om financiële redenen. Beplanting worde slechts daar
uitgevoerd, waar de recreatiedrang in combinatie met de terreingesteldheid zulks
vereist. De keuze van deze plekken, mits met inachtneming van de hier gegeven
richtlijnen, valt buiten de competentie der Commissie: deze keuze zal bepaald
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moeten worden in overleg tussen de Directie van de Duinwaterleiding en de
landschaparchitect.
Wij willen thans het hierboven sub 1. gestelde nader toelichten.
Er is in het verleden in het gebied van de Haagse Duinwaterleiding reeds tamelijk
veel aangeplant, en onder de geplante houtgewassen bevinden zich een groot
aantal soorten - ongeveer 60 - exoten, soorten dus die van nature niet in het duingebied voorkomen. Hieronder zijn zowel soorten, die min of meer zijn ingeburgerd en zich spontaan verjongen, b.v. de esdoorn (Acer pseudoplatanus) en de
witte abeel (Populus alba), alsook soorten, die na verwant zijn aan wel ter plaatse
inheemse houtgewassen, doch uit geheel andere landen stammen, b.v. de tuinliguster (Ligustrum ovalifolium) en de Virginische vogelkers (Prunus virginiana),
en tenslotte een veertigtal soorten, die in alle opzichten als vreemde elementen
aandoen, b.v. de paardekastanje (Aesculus hippocastanum), de robinia (Robinia
pseudoacacia) en bijna alle naaldbomen. Nu zijn deze aanplantingen gelukkig
zeer ongelijk over het gebied verdeeld. Er zijn grote gedeelten, waar zij geen of
ternauwernood enige rol spelen; dit zijn in de eerste plaats de terreinen, die hierboven als natuurreservaten werden voorgesteld, en in de tweede plaats het noordoostelijke deel van het gebied, dus het gedeelte tussen de voorgestelde reservaatstrook Bierlap c.a. en het Wassenaarse Slag. Daartegenover zijn er ook gedeelten,
waar de exoten een belangrijk deel van de begroeiing uitmaken, zoals in de vallei
Meyendel, waar het oorspronkelijke karakter van de vegetatie sterk is aangetast.
Deze terreinen maken tezamen slechts een vrij klein gedeelte van het gebied uit.
Zij vallen meestal samen met de terreinen, waar zich het grootste aantal bezoekers
pleegt op te houden, en die wij hier verder kortheidshalve als „recreatiecentra"
zullen aanduiden. Men mag hieruit niet de gevolgtrekking maken, dat het publiek
in het bijzonder de terreinen opzoekt die rijk aan exoten zijn; de samenhang ligt
enigszins anders: enerzijds zijn deze terreinen het gemakkelijkst toegankelijk en
liggen zij in hoofdzaak in de buurt van deboerderij Meyendel, hetgeen vanouds
zowel het publiek heeft aangetrokken als beplantingsneigingen heeft aangemoedigd, en anderzijds heeft juist het drukke bezoek er toe geleid, dat men ter wering
of beteugeling van schade aan het terrein allerlei experimenten met aanplant van
houtgewassen heeft verricht.
Op grond van deze verschillen in situatie stelt de Commissie voor, het duingebied
van de Haagse Duinwaterleiding met het oog op de eventueel aan te brengen beplantingen in drieën te verdelen, waarbij dan buiten beschouwing blijven de terreinen, die hierboven als natuurreservaten werden voorgesteld. In ieder van deze
drie gedeelten komt een ander sortiment van houtgewassen in aanmerking, met
dien verstande, dat het sortiment van 1het meest beperkt is, dat het sortiment van 2
bestaat uit een uitbreiding van 1en dat van 3weer uit een uitbreiding van 2. Bovendien zijn niet alleen de voorgestelde sortimenten verschillend, maar komen be105

paalde gewassen in 2 ook voor meer vegetatietypen in aanmerking dan in 1 en
in 3 meer dan in 2. Deze drie gedeelten zijn de volgende:
1. Het noordoostelijke deel van het gebied, dus het gedeelte tussen de voorgestelde reservaatstrook Bierlap c.a. en het Wassenaarse Slag. Dit terrein heeft van
oorsprong ongeveer dezelfde variatie in terreingesteldheid en dezelfde natuurwetenschappelijke betekenis als het (veel grotere) zuidwestelijke deel, doch het
verschilt er thans in zoverre van, dat het karakter van de vegetatie er slechts zeer
weinig door de aanplant van exoten is beïnvloed. Zulke terreinen zijn in het zuidwestelijke deel ook wel te vinden, doch om ons plan niet te ingewikkeld te maken,
geven wij er de voorkeur aan ons hier verder tot deze noordoostelijke strook te
beperken.
Wij stellen nu voor, de eventuele aanplantingen - waar nodig - in de hier bedoelde
strook te beperken tot die soorten, die in de vegetatietypen, waar zij in aanmerking
komen, reeds constant en over het gehele gebied verspreid zijn aan te treffen.
Dit betreft b.v. soorten als berk, meidoorn, kardinaalsmuts, duindoorn, liguster,
eik, hondsroos, kruipwilg, dauwbraam; daarentegen vallen hieronder niet soorten
als zuurbes, kornoelje, wegedoorn, egelantier, duindoorn en Gelderse roos, die
weliswaar stellig in dit gebied oorspronkelijk en vanouds thuishoren, doch die er
toch niet constant en regelmatig verspreid in voorkomen. Het verspreidingsbeeld
van deze soorten heeft een zekere betekenis, het wordt bepaald door ons niet of
slechts ten dele bekende factoren, en vormt dus een wetenschappelijk probleem.
Het zou te betreuren zijn, als door een aanplanting van deze soorten op plaatsen,
waar zij thans niet groeien, het verspreidingsbeeld vertroebeld zou worden en
verder onderzoek naar de oorzaken van deze verspreiding onmogelijk zou worden
gemaakt. Wij stellen dus voor, deze soorten hier niet in het sortiment te betrekken.
Dit is te meer mogelijk, omdat verwacht mag worden, dat de recreatie in het hier
bedoelde gebied minder intensief zal zijn dan in het zuidwestelijke gedeelte, zodat
met een wat eenvoudiger sortiment kan worden volstaan.
Bij uitvoering van dit plan zou worden bereikt, dat studie van de verspreidingsoecologie der houtgewassen in het gebied van de Haagse Duinwaterleiding mogelijk blijft in de door ons voorgestelde reservaten benevens in de strook tussen de
reservaatstrook Bierlap c.a. en het Wassenaarse Slag, dat is in een voor dit doel
o.i. toereikend aaneengesloten gebied. Hoewel het uit plantengeografisch oogpunt aanbeveling zou verdienen, aanplanting van de niet constant voorkomende
soorten ook in het zuidwestelijke deel van het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding achterwege te laten, menen wij, niet zover te moeten gaan, dat wij
daarom de aanplanting van deze soorten ook in dit overige gedeelte zouden moeten
afwijzen. In het belang van de recreatie achten wij het toelaatbaar, dat daar het
sortiment ruimer wordt gekozen, waarmee dus dit zuidwestelijke gebied voor de
verder studie van het verspreidingsbeeld van de niet constant voorkomende
houtsoorten als verloren moet worden beschouwd. Wanneer het noordoostelijke
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gebied in dit opzicht intact blijft, is dit verlies te aanvaarden, temeer omdat er in
het zuidwestelijke gebied toch reeds zeer veel is aangeplant. Bovendien blijft het
zuidwestelijke gebied in velerlei ander opzicht ook dan voor de botanische en
zoölogische wetenschap van belang.
2. Het overige gebied, met uitzondering enerzijds van de sub 3 te noemen
„recreatiecentra" en anderzijds van de over het gebied verspreide terreintjes,
die begroeid zijn met Anthyllideto-Silenetum, Taraxaco-Galietum en „vochtig"
berkenbos, en die deswege hierboven als reservaten werden voorgesteld.
In dit gebied komt een ruimer sortiment in aanmerking dan in 1. Behalve de
constant optredende soorten als berk, meidoorn, duindoorn, liguster enz. kunnen
dus ook de meer sporadische ter plaatse inheemse gewassen als zuurbes, kornoelje,
wegedoorn, egelantier, duinroos en Gelderse roos worden aangeplant. Ook enkele
in Nederland inheemse soorten, waarvan het twijfelachtig is of zij oorspronkelijk
in dit gebied thuishoorden, alsmede enkele exoten, die er ingeburgerd zijn en zich
zowel spontaan kunnen handhaven als esthetisch in het vegetatiebeeld passen,
komen hier in aanmerking: tot de eerste groep behoren Spaanse aak of veldesdoorn en kurkiep, tot de tweede groep de witte abeel, de grove den en locaal de
olijfwilg.
De ratelpopulier of esp, hoewel in de duinen inheems, is bewust uit schema 2
weggelaten, daar deze soort zich in het kunstmatig vastgelegde duin uit zich zelf
reeds zeer gemakkelijk vestigt en zich dan snel uitbreidt tot dichte, esthetisch
onaantrekkelijke bossages, waarin weinig plaats wordt gelaten voor andere houtgewassen.
3. De „recreatiecentra" (zie boven), zoals de vallei Meyendel. Hier ondergaat
het in aanmerking komende sortiment wederom een uitbreiding, terwijl bovendien
allerlei soorten, die ook in 1 en 2 een plaats kunnen vinden, hier zonder bezwaar
in een groter aantal vegetatietypen kunnen worden toegepast. Toe te voegen soorten zijn: ratelpopulier, boksdoorn en zeeden. Onder „zeeden" moet niet worden
verstaan de windvorm van de grove den (Pinus sylvestris), die ter plaatse wel
„zeeden" wordt genoemd, doch de soort Pinus pinaster (= P. maritima). Deze
soort wordt in het algemeen hier te lande als niet geheel winterhard beschouwd,
maar in het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding komen groepen vitale
en oude zeedennen voor, die alle strenge winters van de afgelopen kwart eeuw
glansrijk doorstaan hebben.
Voor de grove den (die ook reeds in schema 2 voorkomt) en dezeeden iser van afgezien, in het beplantingsschema aan te geven, in welke vegetatietypen en in welke
hoeveelheden aanplanting aanbeveling verdient. Men kan van deze exoten nl.
niet zeggen, dat zij, oecologisch gezien, binnen het gebied van de Haagse Duinwaterleiding in het ene vegetatietype meer op hun plaats zijn dan in het andere.
De vraag, waar zij op hun plaats zijn, moet door een landschaparchitect worden
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beantwoord. Als richtlijn hierbij kan gelden, dat zij slechts bevredigend „werken"
wanneer hun voorkomen een opvallende uitzondering blijft. Zij dienen,dus slechts
hier en daar te worden aangeplant, op zekere markante punten, hetzij alleenstaand,
hetzij in kleine, dichte of losse, groepen. In vele gevallen zalhet devoorkeur verdienen, geen nieuwe dennen aan te planten, maar van de reeds aanwezige dennen
diegene uit te kiezen, die in de toekomst fraaie en karakteristiek gevormde bomen
beloven te worden en tevens landschappelijk gunstig gelegen zijn: de andere dennen kunnen dan verdwijnen.
Er zijn nog drie andere soorten, waarvan aanplanting op enkele punten overweging
zou kunnen verdienen. Wij hebben evenwel gemeend, deze soorten niet in het
schema 3te moeten opnemen, daar dit een frequenter gebruik in de hand zou kunnen werken dan door ons wenselijk wordt geacht.
Wij doelen hier op de bittere wilg (Salix purpurea) en debalsempopulieren (Populus candicans en P. trichocarpa).
De bittere wilg is een in ons land inheemse soort, die hoofdzakelijk in de uiterwaarden of het stroomgebied van grote en kleine rivieren en in de zoetwatergetijdendelta groeit. In de duinen treft men deze soort o.a. aan op Voorne, waar zij
ook veel wordt aangeplant ter vastlegging van stuivend zand, zij het slechts op
geringe hoogte boven het grondwater. De bittere wilg is voor dit doel wel geschikt.
In het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding komt de soort echter oorspronkelijk niet voor, wel hier en daar aangeplant. Daar de uiterlijke verschijningsvorm
van de plant bovendien geen bijzondere recreatieve attractie biedt, terwijl zij naar
onze mening in het beeld van de duinbegroeiing wel enigermate uit de toon valt,
is er o.i. geen reden aan te geven om de bittere wilg regelmatig aan te planten. Als
vastlegger van stuivend duin kan de soort door allerlei andere worden vervangen.
De beide balsempopulieren zijn niet inheems, maar plegen in de duinen te worden
aangeplant. Deze bomen vallen vooral op in de herfst. Over hun esthetische
waarde kan men van mening verschillen; zeker is echter wel, dat zij niet passen
in het beeld van de duinvegetatie en ook voor het oog als vreemde elementen te
beschouwen zijn. Wij achten het daarom raadzaam, hen in het onderhavige gebied
slechts spaarzaam toe te passen.
Onder de soorten, die o.i. in recreatiecentra in een groter aantal vegetatietypen
kunnen worden aangebracht dan in de door schema 2 bestreken duingebieden,
noemen wij hier de witte abeel (Populus alba), de kurkiep (Ulmus campestris
var. suberosa), de duinroos (Rosa spinosissima) en de inlandse vogelkers (Prunus
padus). Deze laatste moet vooral niet verward worden met de Amerikaanse soorten
Prunus serotina en P. virginiana, die in geen geval voor uitplanting of uitzaaiing
in aanmerking komen. Deze soorten plegen zich nl. spontaan sterk uit te breiden
(Vooral de eerste) en dan een plaag te worden, daar zij bijna alle ondergroei (kruid108

laag) verstikken; dat laatste is niet in het belang van het behoud van flora en fauna.
Bovendien behoren deze soorten tot de hieronder nog nader te bespreken groep,
wier aanplanting overbodig is, omdat zij veel lijken op verwante inlandse soorten,
die ter plaatse thuis horen.
De duinroos verdient ook een speciale vermelding. Deze soort gedraagt zich in
de Nederlandse duinen zeer uiteenlopend en biedt daardoor een interessant
plantengeografisch probleem. Op het kalkarme Terschelling komt zij slechts hier
en daar voor, in hoofdzaak in de duinheide, terwijl zij in het iets kalkrijkere
Texelse duin juist massaal optreedt, vooral ook op half open, half grazige duinglooiingen naar de zeekant (Tortuleto-Phleetum), een milieu, waarin zij verder
zuidwaarts slechts zelden wordt gevonden. Op het vasteland van Bergen tot het
Wassenaarse Slag komt zij vooral in de binnenduinen voor, dus ver van zee, op
open tot halfgesloten, min of meer ontkalkt duinzand; zij kan dan nog wel massaal
optreden. Verder zuidwaarts (Meyendel, Voorne) wordt zij echter een minder talrijke verschijning. In Meyendel (s.1.)treft men haar nimmer vegetatievormend aan,
doch min of meer verspreid in grazige vegetaties en laagstruweel in het binnenduin,
nooit dicht bij zee. Wij achten het in het algemeen niet gewenst, deze door de
natuur gegeven mogelijkheden kunstmatig te wijzigen door aan te bevelen de
soort in grote aantallen op open duinhellingen toe te passen; slechts in schema 3
menen wij deze mogelijkheid, zij het op kleine schaal, wel te moeten opperen,
daar duinroosvegetaties enerzijds een grote esthetische werking hebben en een
attractie voor het publiek vormen (zowel in de bloeitijd als in de periode van de
wijnrode herfstverkleuring) en anderzijds uitstekend geschikt zijn om te massaal
bezoek van bepaalde kwetsbare hellingen te weren, daar men zich wel tweemaal
zal bedenken vóór men in een duinroosvegetatie gaat zitten, liggen of rollen.
Deze bespreking van de duinroos moge tevens dienen als voorbeeld van een verantwoording van de overwegingen, die wij bij het opstellen van de schema's
hebben laten gelden. Het spreekt vanzelf, dat het in het bestek van dit rapport
niet mogelijk is, alle soorten op deze wijze te bespreken. Wel willen wij nog enige
opmerkingen maken over enkele soorten, die men in het geheel niet in de schema's
zal aantreffen, doch die men er wellicht wel in zou verwachten.
In de eerste plaats komen wij nog even terug op de hierboven bij de bespreking van
de vogelkers reeds genoemde groep exoten, die nauw verwant zijn aan ter plaatse
thuishorende inlandse soorten en daar veel op gelijken. Een tweede voorbeeld
daarvan is de tuinliguster (Ligustrum ovalifolium), uit Japan afkomstig en gelijkend op de in de duinen zo algemene fraaie wilde liguster (L. vulgare) ; in dit
verband zijn verder te noemen de sterk op de inlandse zwarte populier (Populus
nigra) gelijkende Populus serotina, een der zg. Canadese populieren, en diverse
soorten kamperfoelie (Lonicera) en sneeuwbal (Viburnum), in ons gebied vertegenwoordigd resp. door Lonicera periclymenum en Viburnum opulus. Wij achten
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de aanplant van dergelijke exoten volstrekt ongewenst, omdat zij in het kader
van het in dit gebied beoogde overbodig zijn - zij voegen in esthetisch of landschappelijk opzicht geen nieuw structureel element toe - zodat er geen voordelen
staan tegenover de aan de aanplanting van zulke soorten verbonden nadelen. Deze
nadelen zijn:
1. bedoelde soorten passen oecologisch gezien minder goed in de bestaande
vegetatie, zodat hun instandhouding meer risico's met zich meebrengt en dus
meer geld kost; een voorbeeld hiervan is, dat de tuinliguster in strenge winters
minder winterhard is dan de wilde liguster, een ander voorbeeld het hierboven
reeds genoemde verdwijnen van kruidachtige ondergroei onder Amerikaanse
vogelkers;
2. uit een oogpunt van natuurbescherming moet aanplant van exoten over het
algemeen ongewenst worden geacht en moet deze dus slechts worden overwogen
of aanbevolen, wanneer bepaalde argumenten daarvóór pleiten.
Vervolgens willen wij nog in het bijzonder de volgende door ons uit de schema's
geweerde soorten bespreken: gewone esdoorn (Acer pseudo-platanus), haagbeuk
(Carpinus betulus), sleedoorn (Prunus spinosa), brem (Sarothamnus scoparius),
beuk (Fagus silvatica), Oostenrijkse en Corsicaanse den (Pinus nigra ssp. nigra
en ssp. laricio), Amerikaanse eik (Quercus borealis), Italiaanse populier (Populus
nigra var. italica) en de meeste zg. Canadese populieren (o.z. Populus gelrica,
P. marilandica en P. robusta).
De gewone esdoorn iseen soort, die in Zuid-Limburg wellicht alswild te beschouwen is; voor het overige valt ons land buiten het areaal van deze meer in het
gebergte thuishorende boom. In de bossen van de binnenduinrand is de esdoorn
echter vanouds aangeplant. Hij heeft zich hier ingeburgerd en verjongt zich gemakkelijk. Vanuit deze binnenduinrandbossen dringt de esdoorn hier en daar
ook spontaan binnen in bossen en struwelen van het eigenlijke duingebied; dit is
ook het geval in de zuidoostelijke helft van het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding. Bovendien is de soort hier ook wel opzettelijk aangeplant, waarna
hij zich ter plaatse veelal sterk uitzaait.
Over het algemeen achten wij het uit plantengeografisch oogpunt minder gewenst,
opzettelijk soorten aan te planten, die in ons land juist hun areaalgrens bereiken.
Hierdoor immers vervaagt het natuurlijk verspreidingsbeeld van de soort; men
zou van „floravervalsing" kunnen spreken. Dit is niet aan de orde, wanneer het
soorten betreft, die in het geheel niet in de omgeving van ons land voorkomen
en die hier zonder enige twijfel als echte exoten te beschouwen zijn. b.v. Amerikaanse eik (Quercus borealis), monkey-puzzle (Araucaria araucana), tuinliguster
(Ligustrum ovalifolium) ; in zulke gevallen kunnen vaak wel andere argumenten
tegen aanplant bestaan, maar van floravervalsing in de hierboven bedoelde zin
kan men dan niet spreken. De gewone esdoorn nu behoort o.i. wél tot de soorten,
110

wier aanplant om deze reden bezwaren ontmoet. Weliswaar achten wij dit argument niet sterk genoeg, om de gewone esdoorn geheel uit het duingebied te weren;
immers, het is duidelijk, dat deze boom in bepaalde gevallen in de duinbeplanting wel een positieve functie kan vervullen, terwijl men over de esthetische waarde van deze soort van mening kan verschillen. Wij hebben echter mede overwogen,
dat de gewone esdoorn uit zichzelf reeds een zodanige neiging vertoont, zich spontaan in het duingebied te vestigen, dat aanplanting van deze soort geen zin heeft;
het is eenvoudiger aan de natuur over te laten, uit te maken, waar de esdoorn zich
het beste kan vestigen en de planten c.q. bomen te verwijderen van plaatsen, waar
zij niet in het plan van de landschapsarchitect passen.
Haagbeuk en sleedoorn zijn in sterkere mate dan de esdoorn soorten, wier areaalgrens dicht tot ons gebied nadert. De haagbeuk komt in Nederland wild voor ten
Oosten van de IJsel; de sleedoorn komt in het wild voor in Zuidlimburg en in
het fluviatiele district (d.w.z. in het gebied van de grote rivieren), dus tot in de
nabijheid van Den Haag, maar niet in de duinen. Daar o.i. het in aanmerking
komende sortiment reeds zo groot is, dat aanplanting van deze soorten niet in
een behoefte zou voorzien, achten wij het niet gewenst, hen in de beplantingsschema's op te nemen.
Enigszins anders is de situatie t.a.v. de brem. Dit is een kalkmijdende soort, die
in het kalkrijke duingebied oecologisch niet op haar plaats is en er slecht groeit.
Zij komt wel tamelijk veel voor op kalkarm zand aan de binnenduinrand, zoals
op Texel, op de vroongronden van Schouwen en bij Bergen. Er is nu één biotoop
(milieutype) in het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding, waar men met
kalkarm zand te maken heeft en waar de brem dus zou kunnen groeien: dit is het
omgewerkte, kalkarme, vlakke terrein, begroeid met de associatie van Agrostis
tenuis en Polytrichum juniperinum (vegetatiekaart: nr. 5; beplantingsschema's:
nr. VIII). De brem heeft zich hier echter niet spontaan gevestigd; dat wij haar ook
voor dit vegetatietype niet in de schema's hebben opgenomen, berust dan ook
wederom op de wens, floravervalsing te vermijden.
De beuk daarentegen komt van nature in ons land voor, en er is geen reden, aan
te nemen, dat hij in het binnenduingebied van nature zou ontbreken. In het duingebied van de Haagse Duinwaterleiding treft men hier en daar groepen beuken
aan, die vermoedelijk wel geplant zijn, maar die geen storende indruk maken. Dat
wij niettemin aanplant van de beuk menen te moeten ontraden, heeft een andere
reden. In ons land in het algemeen, en in ons gebied, verdwijnt onder opgroeiende
en hoge beuken iedere ondergroei. Het terrein wordt dus kaal en daardoor in hoge
mate kwetsbaar, dus voor de recreatie minder geschikt. Het kan niet de bedoeling
van een recreatie dienende beplanting zijn, dit te bevorderen. Weliswaar zijn open,
onbegroeide terreinen bij het publiek geliefd, maar deze kan men dan toch waar mogelijk - beter tot stand brengen op zonnige plaatsen dan in de schaduw van
beuken.
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Oostenrijkse en Corsicaanse dennen zijn zeer geschikte bomen voor duinbebossing
op economische grondslag. Wanneer echter recreatie het doel van de beplanting is,
heeft het aanbrengen van deze soorten weinig zin. Het publiek mijdt de dichte
jonge bosjes van deze soorten. Eerst op de lange duur en na diverse dunningen
worden zulke bossen voor de recreatie geschikt; andere aanplantingen voeren echter veel sneller tot dit doel en zijn daarom te verkiezen. Voor aanplanting van geisoleerde exemplaren of kleine groepen komen deze soorten o.i. evenmin in
aanmerking, omdat zij zelden of nooit de karakteristieke, bij het publiek geliefde
„windvormen" gaan vertonen, die de zg. „zeedennen" (Pinus sylvestris en P.
pinaster) tot markante figuren in het duinlandschap maken.
Tenslotte moeten hier nog genoemd worden deAmerikaanse eik (Quercus borealis),
de Italiaanse populier (Populus nigra var. italica) en de meeste zg. Canadese
populieren fo.a. Populus geIriea, P. marilandica en P. robusta; P. serotina werd
hierboven reeds besproken). Deze soorten hebben gemeen, dat zij in ons land veel
worden aangeplant en dat zij met uitzondering van de Italiaanse populier als economisch waardevolle houtsoorten worden beschouwd. Wij achten hen echter in
het kader van ons plan ongewenst, omdat zij exoten zijn, die bovendien, wat hun
uiterlijke verschijningsvorm betreft, in de duinvegetatie om verschillende redenen
uit de toon vallen (groeiwijze, vorm en kleur van het blad e.d.), ook in de ogen
van het publiek, dat zulks niet voelt ten aanzien van grove den en zeeden. De
schijnbare inconsequentie, dat wij deze dennen wél in onze schema's opnemen en
de Amerikaanse eik plus populieren benevens Italiaanse populier niet, komt dan
ook hieruit voort, dat deze dennen nu eenmaal al sinds vele jaren in de duinen
voorkomen en er voor een groot publiek een vertrouwd element zijn geworden,
zoals ook duidelijk blijkt uit de beeldende kunst (vooral de grafiek) en de „woordkunst" (literatuur), die op de duinen betrekking heeft. Er zullen echter moeilijk
gedichten of etsen te vinden zijn, die de groei van de Amerikaanse nouveauté's in
ons duinlandschap verheerlijken, laat staan vereeuwigen.
Wij menen hiermee te moeten volstaan en geven thans de drie voorgestelde beplantingsschema's; daarna volgt de legenda met nog enige toelichting.
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LEGENDA DER BEPLANTINGSSCHEMA'S

Onder elkaar, in alfabetische volgorde, zijn genoemd de soorten van houtgewassen,
die naar het oordeel der Commissie voor beplanting in aanmerking komen. De
sortimenten der drie schema's lopen enigszins uiteen.
De verticale kolommen I-XIII geven deverschillendevegetatietypen weer, die elk
om een afzonderlijke behandeling met kwalitatief en kwantitatief verschillend
sortiment vragen. Deze typen zijn:
I.

Lage open begroeiing op noordhellingen. Correspondeert met de legendaeenheden der vegetatiekaart nr. 1 en nr. 8, de laatste alleen voor zover
de open terreinen betreft.

II.

Lage open begroeiing op zuidhellingen. Vegetatiekaart: eveneens nr. 1 en
de open terreinen van nr. 8.

III.

Lage open begroeiing op vlak terrein. Vegetatiekaart: eveneens nr. 1en de
open terreinen van nr. 8.

IV.

Lage gesloten begroeiing op noordhellingen. Vegetatiekaart: nr. 4, nr. 9 en
de dichtbegroeide terreinen van nr. 8.

V.

Lage gesloten begroeiing op zuidhellingen. Vegetatiekaart: als vorige.

VI.

Lage gesloten begroeiing op vlak terrein. Vegetatiekaart: als vorige.

VII. Duinrietvelden: facies van Calamagrostis epigejos van het Taraxaco-Galietum. Vegetatiekaart: nr. 3.
VIII. Omgewerkt, kalkarm, vlak duinterrein, begroeid met de associatie van
Agrostis tenuis en Polytrichum juniperinum. Vegetatiekaart: nr. 5.
IX.

Nettenboetterrein. Grazig, vlak. Overgang tussen de associatie van Agrostis
tenuis en Polytrichum juniperinum en het Lolieto-Cynosuretum luzuletosum.
Vegetatiekaart: nr. 6.

X.

Bos en struweel: loofhout op droge bodem. Vegetatiekaart: nr. 10.
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XI.

Bos en struweel: naaldhout op droge bodem. Vegetatiekaart: nr. 10.

XII. Als 10,doch met relatief stikstofrijke bodem en meer nitrophiele begroeiing.
Vegetatiekaart: nr. 11.
VIII. Valleien, die tengevolge van de uitvoering van het Lekduinplan vochtig
tot nat geworden zijn of dit nog zullen worden. Dit type ontbreekt uiteraard op de vegetatiekaart.
De nummers 2, 7, 12 en 13 van de legenda der vegetatiekaart ontbreken in de beplantingsschema's.
In de verticale kolommen vindt men afkortingen, die de bedoeling hebben, aan
te geven, in welke hoeveelheden de betreffende houtsoort in het onderhavige
vegetatietype ongeveer zal moeten voorkomen. Deze hoeveelheden zijn relatief
bedoeld en moeten gezien worden in vergelijking met alle andere houtgewassen
van dit vegetatietype. De afkortingen betekenen:
m:

monocultuur;

lm:

locale monocultuur van beperkte omvang;

d:

dominant, d.w.z. een grotere ruimte innemend dan de andere soorten
tezamen;

ld:

locaal dominant;

ab:

abundant (rijkelijk, veelvuldig);

fr:

frequent (vrij talrijk, regelmatig verspreid);

sp:

sporadisch (hier en daar een enkel exemplaar);

sp-d: de soort kan worden aangewend naar verkiezing sporadisch, frequent,
abundant of dominant.
Aanduidingen als ,,sp-ab", ,,d-m" spreken verder voor zichzelf. Van het geven
van verhoudingsgetallen is om verschillende redenen afgezien:
1. omdat een zekere speling in de te planten aantallen exemplaren mogelijk moet
blijven als gevolg van verschillen in terreingesteldheid en van de inzichten van de
landschaparchitect en de beheerder;
2. omdat bovendien niet naar een uniforme sortimentsbehandeling moet worden
gestreefd, doch naar een zekere afwisseling. Binnen hetzelfde vegetatietype zal dus
het beplantingsbeeld op de ene plek geheel anders kunnen zijn dan op de andere.
Dit wil in de eerste plaats zeggen, dat niet alle soorten, die voor een bepaald vegetatietype in een schema worden genoemd, in ieder bepaald geval ook tezamen
gebruikt zullen moeten worden. De bedoeling van de voor iedere kolom gegeven
soortencombinatie is slechts, dat in dit geval alleen deze soorten in aanmerking
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komen en geen andere. Een extreem voorbeeld biedt kolom IX van schema 9,
waar 23 soorten worden genoemd voor vlak, kalkarm, relatief ver van de zee
verwijderd, omgewerkt duinterrein. Het is geenszins nodig, dat overal, waar op
dit terreintype beplanting wenselijk wordt geacht, nu ook steeds al deze 23 soorten
tezamen worden aangewend; integendeel, in de meeste gevallen zal een veel kleiner
sortiment raadzaam zijn. De hier bedoelde „sortimentsvrijheid" van de landschaparchitect is bovendien in de schema's tot uitdrukking gebracht, door voor
eenzelfde vegetatietype meermalen de aanduiding „dominant" en (of) „monocultuur" te gebruiken. Uiteraard sluiten deze aanduidingen elkaar uit; binnen één
homogene beplanting kan per definitie slechts één enkele soort dominant zijn. Het
noemen van meer dominante soorten betekent dus, dat binnen één vegetatietype
nu eens de ene, dan weer de andere soort als dominant kan worden gebruikt, ter
vrije beoordeling van de landschaparchitect. Zo vindt men, om een voorbeeld te
noemen, in schema 2 onder kolom I (lage open begroeiing op noordhellingen)
vermeld, dat monocultuur kan worden toegepast van olijfwilg, witte abeel, grauwe
abeel en ratelpopulier, terwijl duindoorn, wilde liguster, dauwbraam en kruipwilg
als dominanten in aanmerking komen. In ieder concreet geval zal men van al deze
soorten dus slechts één als monocultuur c.q. dominant kunnen kiezen. Daar bovendien met „sp-d" wordt aangegeven, dat b.v. duindoorn, dauwbraam en kruipwilg
behalve als dominanten ook in andere hoeveelheden kunnen worden aangewend,
behoudt men in dit geval daarnaast de mogelijkheid, deze soorten in allerlei verhoudingen tezamen aan te brengen. De schema's bieden dus, wanneer zij nauwkeurig
geraadpleegd en toegepast worden, een zeer grote vrijheid en laten nog een ruime
mogelijkheid open tot afwisseling ter beoordeling van de landschaparchitect.
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DE TECHNISCHE UITVOERING VAN BEPLANTINGEN
IN HET DUINGEBIED
Ir. H. Otto en Ir. A. Stoffels
Bij de uitvoering van beplantingen in het duingebied doen zich enkele technische
vragen voor. Allereerst betreffen deze de bewerking van de grond voor het planten.
Het is niet juist, dat de chemische toestand van de duinbodem in het algemeen
slecht is te noemen. Hoewel in duingronden grote verschillen voorkomen, is
niet de chemische toestand oorzaak, dat vele beplantingen in groei achterblijven
bij de beplantingen op andere verder van de zee verwijderde gronden in Nederland. Het is daarentegen veelal de fysische toestand van de bodem, die te wensen
overlaat.
Het verdient daarom in het algemeen aanbeveling waar mogelijk windschermen
aan te brengen en een goede grondbewerking uit te voeren. Deze kan bestaan uit:
1. een volle bewerking van de grond;
2. een strooksgewijze bewerking van de grond of
3. het maken van plantgaten.
De volle bewerking komt slechts in aanmerking, wanneer het duin van nature geen
aantrekkelijke begroeiing heeft en daardoor de gehele oppervlakte moet worden
beplant. Met een oppervlakkige bewerking kan niet worden volstaan. De beste
resultaten worden verkregen, wanneer de grond 1 m wordt omgewerkt. Het behoeft geen betoog, dat dit zeer kostbaar is, zodat vaak met een grondbewerking
van 60 cm moet worden volstaan.
Een nadeel van deze volle-grondbewerking is, dat het duinterrein daarna aan verstuiving is blootgesteld en dat vastlegging van het zand noodzakelijk wordt. Ook dit
is kostbaar, doch het kan niet achterwege blijven. Het bloot komen van de wortelhals of van worteldelen is voor de plant zeer nadelig.
Teneinde deze kostbare grondbewerking te vermijden, gaat men wel tot een bewerking in stroken over, die b.v. tot een diepte van 60 cm worden gespit en afwisselen met de oude duinbegroeiing. Men dient er dan op bedacht te zijn, dat de
richting van de stroken loodrecht staat op de overwegend heersende windrichting.
Deze methode heeft het voordeel, dat gedeelten van de lage duinbegroeiing blijven
bestaan en hierdoor de kostbare vastlegging wordt vermeden. Een voorwaarde is,
dat deze begroeiing zo sterk is, dat zij zich tussen de stroken kan handhaven.
Een nadeel is natuurlijk, dat de begroeiing van de niet bewerkte stroken zich kan
gaan uitbreiden op de bewerkte grond. De mogelijkheid van verwildering is hier
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veel groter dan bij de volledig bewerkte grond. Dit houdt in, dat de kosten van
het schoonhouden van de jonge beplantingen bij de strooksgewijze grondbewerking hoger zijn dan wanneer de bodem volledig wordt bewerkt.
Een derde methode is het maken van plantgaten. Deze werkwijze zal men bij
voorkeur toepassen, wanneer op het terrein vele planten voorkomen, die men wil
behouden. In het algemeen dus, wanneer er sprake is van een aanvulling van een
bestaande beplanting. Hierbij doen zich de bezwaren inzake verwildering in nog
sterkere mate voor dan bij de strooksgewijze bewerking van de grond. De omgevende begroeiing zal zich in het algemeen graag uitbreiden in de losse grond van
het bewerkte plantgat. De kosten van het schoonhouden zijn bij de methode van
de plantgaten derhalve relatief hoog.
Het hangt van de hoedanigheid van de bodem en de bestaande begroeiing zowel
als van het doel van de beplanting af, aan welke methode men de voorkeur zal
moeten geven. In het algemeen kan men echter wel zeggen, dat bij alle drie genoemde methoden de grond tot een voldoende diepte moet worden los gemaakt.
Wanneer de grondbewerking heeft plaatsgehad, dan dient men te beschikken over
het benodigde plantmateriaal. Men kan dit betrekken van handelskwekerijen of
men kan een eigen kwekerij voor een bepaald duingebied inrichten. Beide handelwijzen hebben hun voor- en nadelen. Heeft men slechts gedurende enkele jaren
grote oppervlakten te beplanten, dan is het gewenst het plantsoen van een handelskwekerij te betrekken. Een eigen kwekerij is slechts rendabel, wanneer zij voor een
groot aantal jaren is opgezet en de behoefte aan het geteelde plantsoen dus min of
meer blijvend is. Daarbij moet het voorzieningsgebied nog niet te klein zijn. In het
algemeen is de aanleg van een kwekerij in het duingebied kostbaarder dan elders in
ons land, omdat men meer zorgen met de watervoorziening heeft.
Het grote voordeel van een eigen kwekerij is gelegen in de omstandigheid, dat men
het plantsoen ter plaatse ter beschikking heeft. De tijd tussen het rooien van het
plantsoen op de kwekerij en het planten kan zeer kort zijn, omdat men slechts
zoveel plantmateriaal uit de kwekerij behoeft te betrekken, als op een dag voor het
uitplanten in het veld nodig is. De kans, dat het plantsoen uitdroogt, doordat de
wortels aan de lucht zijn blootgesteld, is dus zeer klein.
Wanneer men gedurende enkele jaren een grote hoeveelheid plantsoen nodig
heeft, dan zal men het voordeligst van een handelskwekerij kunnen betrekken.
Bij de keuze van plantsoen dient men te bedenken, dat voorhet duingebied nog
meer dan elders een stevige plant een eerste vereiste is. Men moet dus gebruik
maken van uitstekend materiaal met vooral een goede beworteling. Het gebruik
van minder goed plantmateriaal leidt in het duingebied eerder tot een mislukking
dan in de overige delen van ons land. Het gebruik van beworteld plantmateriaal
verdient de voorkeur boven onbewortelde stekken.
Ook de behandeling van het plantsoen na aankomst eist meer zorg. Het duingebied
kan bij bescheiden zonneschijn reeds enige warmte terugkaatsen en de kans van
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uitdrogen van plantsoen is groot. Men dient er daarom sterk tegen te waken, dat
aangevoerd plantsoen aan verdrogen bloot staat. Nadat het plantsoen aankomt,
dient het terstond te worden ingekuild, zodat niet slechts de wortels maar ook de
wortelhalzen goed zijn beschermd.
Het planten van dennensoorten kan geschieden met de plantschop, waarbij er op
gelet dient te worden, dat de ontstane gleuf goed wordt gesloten. Hiervoor kan
het voordelig zijn om te voren de planten door vochtige vruchtbare grond (modder)
te halen.
Bij het planten van loofhout kan niet met een plantschop worden gewerkt in het
duingebied. Hier is het maken van een plantgat nodig, waardoor de wortels beter
verdeeld worden in de grond, wat de hergroei ten goede komt.
In het algemeen is de uitval in het duingebied groter dan elders in het land,
zodat de inboetingen vaak meer tijd en geld kosten. De weersomstandigheden
spelen een grote rol. Voor het planten zelf is vochtig weer bevorderlijk, doch ook
kan na een gunstig aanslaan een plotseling optredende droogteperiode ernstige
gevolgen hebben. Door de bijzondere gesteldheid van het duingebied komt ook
verbranding in de zomer nog al eens voor. De sterk uitdrogende werking van de
wind langs de kust maakt het noodzakelijk het plantmateriaal ter beperking van
de verdamping sterker dan elders terug te snoeien.
Belangrijk voor het slagen van duinbeplantingen is het schoonhouden van de grond
in de naaste omgeving van de plant. Het schaarse water moet het nieuwe gewas
ten goede komen en niet door helm en kruiden worden verbruikt. Het hangwater is
immers de belangrijkste watertoevoerbron voor de duinplant.
Door de kostbare grondbewerking, de kans op aanzienlijke inboetingen en de meerdere zorg voor het schoonhouden zijn de kosten van een beplanting van duinterrein hoger dan op gronden elders in ons land. Bij sterke bezuiniging loopt men
het risico, dat de beplanting niet aanslaat dan wel daarna zal mislukken.
Het was niet de bedoeling hier een uitgebreide technische uiteenzetting te geven
van de beplanting in duingebieden. Slechts de belangrijkste zaken en vooral de
verschillen met beplantingen op andere gronden in ons land zijn hier naar voren
gebracht.
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SUMMARY

I.

INTRODUCTION

The water service of The Hague extracts its drinking-water from a dune area of
1300 hectares N. of the town, named „Meyendel". Meyendel is partially accessible
for public recreation. The increasing population and the increasing need for
recreation grounds call for a larger recreation capacity of this area. However,
the dune landscape being rather vulnerable, the difficulty arose how to combine
its recreative function with the functions of coast protection and of water supply.
It appeared to be necessary that considerable parts of Meyendel were planted
with shrubs and trees. The problem was, how to carry out such plantings with
the optimum effect, that is, with the minimum of long-term costs and the maximum of recreation value without damaging the botanical and zoological value
of the area, so without serious deterioration of its spontaneous flora and fauna
and the large variation in biotic communities.
To study this problem a Committee on Dune Management was established (see
page 6). In order to obtain a reliable base for a plan of management a detailed
vegetation study and vegetation mapping, as well as a sociological analysis of
the behaviour and the preferences of the public visiting the area, appeared to be
indispensable. The former study has been carried out by J. H. A. Boerboom
(chapter II); the latter by A. Coops (chapter III).
The main functions of the dune area were summarized in five groups with the
following order of importance:
1. coast protection;
2. water supply;
3. recreation of the public;
4. scientific (biological) value;
5. production of agricultural and forest crops.
The order of 1 and 2 is self-evident and does not involve many practical consequences for the problem studied here. Of major importance are: a the preponderance of 3 with regard to 4; b that of 3 and 4 relative to 5.
In other areas, effective dune afforestation has been carried out mainly by planting
large and dense forests of the exotic trees Pinus nigra ssp. nigra and ssp. laricio.
In this case, another method has been found. Such large exotic plantations do not
only destroy the flora and fauna of the dune area, but they are also a bad answer
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to the recreation need. The public wishes to visit a „natural" area, which means
that in the eyes of the layman-visitor the plantations should bear a spontaneous
character. What has to be planted must correspond to the spontaneous vegetation
types of the area, and like these, should follow the relief and the other habitat
features of the landscape and should not ignore let alone destroy them. The
assortment of species which may be planted has to be based on the native floristic
assemblage of the area only these species are likely to be adapted to habitat
conditions and to maintain themselves in competition, also in the long run. Some
naturalised species may be added, provided that they fit well in the ecological
pattern.

II.

T H E VEGETATION OF THE AREA

Meyendel is a part of the phytogeographic Dune District, characterised by a
relatively high lime content of the sand ( C 0 3 ± 3 — ± 20%) and extending
along the Dutch coast from the Flemish dunes up to Alkmaar. Phytogeographically it is marked not only by a number of littoral species (such as Agropyron
junceum, Cakile maritima, Ammophila arenaria, Eryngium maritimum) and a number
of atlantic and mediterranean-atlantic species (such as Phleum arenarium, Silene
conica), but also by a number of „continental" species, mostly thermophilous
shrub plants, inter alia Hippophaë rhamnoides, Rosa pimpinellifolia, Polygonatum
odoratum, Silene otites, Silene nutans, Carlina vulgaris, Saxifraga tridactylites,
Inula conyza.
The vegetation of Meyendel presents a clear zonation parallel to the coast. The
marram grass community of the coastal range (Elymeto-Ammophiletum) is soon
invaded by the spiny shrub Hippophaë rhamnoidesand by Sambucus nigra, together
building up the initial stage of the Hippophaëto-Ligustretum with lianes like
Bryonia dioica and Solanum dulcamara var. marinum. This stage ends by the
entering of a number of shrubs, such as Rosa rubiginosa, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna and later on Berberis vulgaris and Rhamnus cathartica, accompanied by an undergrowth poor in individuals but rich in species: we only mention
Inula conyza, Asparagus officinalis, Polygonatum odoratum, Lithospermum officinale
and Viola hirta.
This community may be assigned to the alliance Berberidion vulgaris (order
Prunetalia spinosae).
Large stretches within the coastal range, however, consist of open or closed
dune grassland, which is due mainly to the action of rabbits, reinforced by the
action of wind and by draining. The common pioneer community is the Tortuleto-Phleetum arenarii, a community mainly consisting of winter therophytes
and drought resisting mosses. It is bound to hardly-shifting, loose, calcareous sand.
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Where the sand has been leached out superficially, a somewhat more acidophilous
and more densely closed grassmat is found: Taraxaco-Galietum, vicarious with
the Festuceto-Galietum of the northern dune area which is poorer in lime. In
Meyendel it covers large stretches and it was maintained mainly by the action
of rabbits. The succession may lead either to Violeto-Corynephoretum dunense
(a regressive succession to an open community with many lichens on sand poorer
in lime) or to sociations of Rubus caesius, Salix repens and Hippophaë rhamnoides
(progressive succession). On northern exposures the Tortuleto-Phleetum develops
into Anthyllideto-Silenetum, named after Anthyllis vubieraria and Silene nutans.
It is very rich in species, among which a number of „continental" ones, such
as Carlina vulgaris, Agrimonia eupatoria, Erigeron acer, Pimpinella saxifraga,
Picris hieracioides, Polygonatum odoratum; the most remarkable species is Gentiana cruciata, occurring in the Netherlands in Meyendel only.
In the dune valleys somewhat removed from the coastal range, birch wood covers
large stretches. Though parts of these valleys were cultivated in the 19th century,
it has appeared from historical research that large areas of birch wood were present
ever since 1800, and probably also in the age before. Mainly three types of birch
wood may be distinguished:
1. a community related to Hippophaëto-Ligustretum;
2. a community rich in nitrophilous species and belonging to the alliance AlnoUlmion;
3. a more hygrophilous community related to the latter, but containing some
elements of Alnion glutinosae.
A succession scheme is given on p. 38.
The mapping of the vegetation of Meyendel could not always be carried out on
the base of plant associations and subassociations, because these units alternate
with very short intervals as a consequence of the relief and the dynamical
character of the area.
Therefore, these units have been combined into mosaic complexes. Each of these
complexes contains a number of units which may be rather different from an
ecological as well as from a vegetational viewpoint; nevertheless, the complex as
a whole characterises a certain landscape unit and is reproduced in the same composition in many localities in the area.

III.

RECREATION IN MEYENDEL

The different ways in which the public seeks recreation, the temporary population
density and its dynamics as a factor of season and weather were studied in the
summer of 1954. The results of this study permit to discern 16 ,,types of area"
which differ as to the preference of the public and as to their recreation capacity
on cool and hot days.
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IV.

T H E BOTANICAL VALUE OF MEYENDEL AS COMPARED WITH THE

DUNE LANDSCAPE OF THE NETHERLANDS AS A WHOLE

In this chapter the aspects of habitat variation within the dune area are discussed.
There are four major aspects:
1. the division into a region in the northern part of the country, the Wadden
District, where the dune sand is poor in lime (content of C 0 3 < ± 1%, mostly
< + 0,2%) and a region in the southern part of the country, the Dune District
(see chapter II);
2. the climate gradient from S. to N. Important factors in it seem to be the
greatest and smallest number of ice and frost days and the extreme limits of the
period between the first and the last of these days in winter: these numbers rapidly
increase from S. to N. and may limit the area of such mediterranean-atlantic
species asRubus ulmifolius, Trifolium scabrum, T. subterraneum, Carduus tenuiflorus,
Glaucium flavum, Euphorbia paralias, Blackstonia perfoliata, Ophrys apifera,
Himanthoglossum hircinum, Anagallis tenella, Tuberaria guttata;
3. thevariationsin age and in the initial causes of the development of the dunes;
4. the situation of the water in the dunes. Up to a century ago dune ranges
alternated with more or less extensive wet dune valleys. The latter presented an
oscillating phreatic level, but most of them were submerged in winter; their
flora, vegetation and fauna formed a very interesting hygrosere. In present times,
nearly all the dune valleys of the continent and many of them in the islands have
run dry due to several causes (water extraction by water-companies, afforestation
of the dunes, drainage by agricultural management at the inner boundaries of
the dune area, etc.). A well-developed hygrosere can still be studied only in the
islands of Voorne, Texel, Terschelling, Ameland and Schiermonnikoog; a fragmentary one is left in the islands of Schouwen and Vlieland and in the most
northern continental dunes of Holland.
The ecological and floristic position of Meyendel in the whole of this variation
range is discussed. Meyendel is a remarkable area inter alia because of:
1. the occurrence of Gentiana cruciata (see chapter II);
2. the occurrence of a large number of xerophilous Taraxaca from the sections
Obliqua, Dissimilia and Erythrosperma;
3. the occurrence of some species which are mainly found near the large rivers
and which do not otherwise occur in the dune area of Holland;
4. the wealth in species, especially ligneous ones, presented by the shrub community, the Hippophaëto-Ligustretum (e.g. Rosa canina, Rosa rubiginosa, Rosa pimpinellifolia, Rosa dumetorum, Lonicerapericlymenum). Due to this phenomenon the
shrubs of Meyendel together with the dune shrub of Voorne may be called the
most splendid of the Netherlands from the viewpoint of amenity;
5. the optimum development of dune birchwood and of the Taraxaco-Galietum;
US

6. the Anthyllideto-Silenetum polypodietosum, which community reaches its
Southern limit in Meyendel;
7. the management of the area, which has largely contributed to the preservation
of the valuable elements.

V.

FOUNDATIONS OF PLANTATION PLANNING

Since the demands of recreation and of nature conservation are often controvesial, the Committee has proposed a compromise management. In some cases the
area should be efficiently planted up with trees and shrubs, which measure serves
recreation purposes, but diminishes the value of the area as a nature reserve;
in other cases no planting should take place and recreation should not be encouraged.
Of course, such a choice must not be made at random, but on the base of a wellconsidered plan. Therefore, on the base of the vegetation map one quarter of the
surface of the area will be managed as a nature reserve and will not be planted.
In the remaining part a differentiation has been made. Three areas have been
distinguished. The first area has as yet hardly been influenced by the planting of
exotic trees; here the assortment of trees and shrubs which may be used in future,
is rather limited. The second area has been influenced by man to a larger extent,
here a larger assortment can be used. The third area, the recreation centre proper
admits of the largest assortment.
The three assortments have been worked out in three plantation schemes given on
pages 113-115. In these tables the Roman figures correspond to the legend units
of the vegetation map. Using these schemes, a landscape architect will be able to
manage the area in such a way as to obtain optimum variety in the landscape
as well as a close correspondance of the plantations to the spontaneous variations
in habitat and in plant communities.

VI.

T H E TECHNICAL ASPECT OF PLANTATIONS IN A DUNE AREA

This chapter discusses the technical aspects of planting which have to be considered in relation to the special edaphic and climatic character of the dune area.
Supplements :
Photographs of the dune area.
Vegetation and landscape of the dunes near Scheveningen and Wassenaar from
about 1300 up to the present time. J. H. A. Boerboom.
Vegetation maps.
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Karakteristiek van het duingebied aan de hand van foto's
De commissie acht het wenselijk aan de beschouwingen over de betekenis van het
duingebied en de behandeling van de duinterreinen een aantal fotografieën toe te
voegen, die verschillende delen van het in het rapport besprokene mogen verduidelijken. De bekoring van het duinlandschap gaat enerzijds uit van het samengaan
van de duinformatie en de begroeiing als geheel en anderzijds ook van een enkel
markant element.
De fotoverzameling geeft allereerst een aantal beelden van de duinen met de begroeiing als geheel. Een algemeen beeld krijgt men van de rijke begroeiing van
het Sparregat in Meyendel (foto 1) en Bierlap (foto 2), sterk gevarieerd naar de
hogere en lagere gedeelten. De duindoorn en de berk vertonen tezamen het beeld,
dat de bezoeker van het oorspronkelijke duinlandschap krijgt (foto 3 en 4).Vooral
in de laagten kan deze duindoorn zeer rijk voorkomen (foto 5 en 6). Het is vaak de
afwisseling, die de grote aantrekkingskracht vormt (foto 7, 8 en 9). Onbegroeide
gedeelten, die stuivend zand vertonen, hebben eveneens een bijzondere esthetische
waarde (foto 10 en 11).
Onze aandacht wordt ook vaak getrokken door een enkele boom of door een groep
bomen in het duingebied, die vaak geheel anders groeien dan men in andere delen
van het land waarneemt. De eik, die elders vaak een grote hoogte bereikt en een
mooie stamvorm heeft, is in de duinen gedrongen, doordat de wind zijn invloed
heeft doen gelden (foto 13). Hetzelfde geldt voor de beuk, die men aan de binnenduinrand wel aantreft (foto 12). De zwarte populieren komen vaak in groepen voor
zij bereiken in het duingebied onder de bomen veelal de grootste hoogten (foto 14).
Bijzonder fraai is vaak ook de berk, die door de sterke windinvloed een mooie
vertakking en vorm krijgt (foto 15 en 17).
In het duingebied treft men nogverscheidene populierensoorten aan, waaronder de
abeel, de ratelpopulier en de balsempopulier (foto 16). Ook twee esdoornsoorten
hebben vaste voet verkregen en groeien in het duin vrij goed (foto 19). De Spaanse
aak is daarvan zeker de aantrekkelijkste (foto 18).
In de loop der jaren zijn ettelijke dennènsoorten in de duinen geplant en hebben
zich daar soms zelf verspreid. Als alleenstaande bomen kunnen de grovedennen
fraaie door de wind gevormde gestalten krijgen (foto 20 en 21). De Oostenrijkse
en Corsicaanse dennen zijn het beste tegen de wind bestand en kunnen behoorlijk
in de hoogte groeien (foto 22 en 23). Tenslotte treft men ook nog de zeeden aan,
die in de jeugd gevoelig is voor vorst en later veel van de wind te lijden heeft
(foto 24).
Zeer belangrijk is in de duinen vooral de struikvegetatie. Hieronder valt in het
bijzonder de meidoorn op, die soms tot een halve boom kan uitgroeien (foto 25)
en vooral in de bloeitijd het duinlandschap siert (foto 26). Voorts kunnen we nog
noemen de liguster (foto 27), de kardinaalsmuts (foto 28), de kruipwilg (foto 29),
de Gelderse roos (foto 30), de wegedoorn (foto 31) en de aangeplante smalbladige
olijfwilg (foto 32).
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1.

De duinvallei het Sparregat

2.

Duinen nabij de Bierlap
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3. Duindoorns (Hippophaë rhamnoides) en berken (Betida sp.) verlenen op vele plaatsen het landschap een bijzondere bekoring
4. De Bierlap wordt grotendeels door berkenbos bedekt
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V;>oral op zuidhellingen kan de duindoorn (Ilippophaë rhamnoiiles)
dichte struwelen vormen
6. In het najaar draagt de duindoorn (Hippophav rhamnoides)
een overvloed aan fel oranje-geel gekleurde bessen
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" ' " J " ' i ( -'""' e «»> munouyna) in het Sparre^.^

' IV ^ e , t 1 e U R e l l n K v a n d e verstuivin« werden in de vorige eeuw een aantal
duinhellingen met zwarte populieren (Popuha nigra) beplant
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9. Meidoornbosjes (Crataegus iiioiw^yiia)
overheersen in de westelijkt' uitloper
van de Bierlap

10.

11.

Afbraak en opbouw van het
duin gaan hand in hand

Stuivend duin treft men tegenwoordig nog slechts op weinig plaatsen
aan
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-a *sp* ' 2 . Ken oude beuk (Fagus syl'wËŒtl
vatica) in de vallei Mevendel
•ß S.IV'

f..

13. Als alleenstaande boom blijft
de eik (Querciis robur) laag
en gedrongen en weerspiegelt zij de werking van de
zeewind
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Zwarte populieren fPopulus nigra) vormen hier en daar markante groepen
in het duinlandschap

15. In de grote duinvalleien domineert de berk (Betuia sp.)
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16. De balsempopulier (Populus
candicans) werd doorde mens
in de duinen geïntroduceerd

17. De levendig getekende berkenstammen (Betuia sp.)
vallen te meer op wanneer
de bomen kaal staan

18. De Spaanse aak, (Acer
campestre) een minder algemene soort
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19. Een zeer krachtige groei
geeft veelal de esdoorn (Acer
pseudo-platanus) te zien
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20. Grovedennen (Pinus sylvestris) kunnen, wanneer zij
niet te dicht staan, decoratieve vormen aannemen
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21. Het fraaist is de groveden
(Pinus sylvestris) ongetwijfeld, wanneer deze als vrij
staande boom opgegroeid is
(Vliegden)

22. De Oostenrijkse den (Piniis
nigra ssp nigra) is goed tegen
de wind bestand maar wat
star van vorm en hard van
kleur

23. Hetzelfde geldt voor de
Corsicaanse den (Piinis nigra
ssp. laricio)
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24. Zeedennen (Pimis pinaster) treft men onder meer in het Sparrefjat aan
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25.

In het grillig silhouet van de meidoorn (Crataegus monogyna) tekent zich de invloed v;
de wind af
26. Gedurende een korte tijd in mei is de meidoorn
(Crataegus monogyna) met bloesems overdekt
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27. Ook de liguster (Lifiustrum vulgare) tooit zich rijk met bloemen
28. Ken merkwaardig gevormde kardinaalsmuts (F.ranymus
ciiroptiriij nabij de boerderij Meyendel
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29.

Ken van de meest algemene heesters is de kruipwilg (Salix repens var. arenaria)

30. Bloeiende Gelderse roos (Viburnum opuhis)
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' •cathartica) , die voornamelijk in de dellen d e r m e e r l a n d w a a r t s
^ e l e ^ e n d u i n e n in struweel en bos o p t r e e d t
32.

D e s m a l b l a d i ^ e olijfwil^ (Elaeagnus

augustifolia)

w e e r s t a a t de z e e w i n d u i t s t e k e n d
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