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VOORWOORD
Aan de totstandkoming van dit rapport hebben verschillende mensen mee
gewerkt. De karteringen van de vegetatie en de p.q.-opnamen zijn uitgevoerd
door Bert van Os (IBN-DLO). De bosstructuur van de steekproefcirkels en de
kernvlakte is opgenomen door Machiel Arntzen (IKC-N). De foto's in de
kernvlakte zijn genomen door Joop van Osch (SC-DLO).
Het kaartmateriaal is vervaardigd door Arjan Griffioen en Wim Timmer
(IBN-DLO).
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SAMENVATTING
Het bosreservaat Drieduin 1 is gelegen in de Schoorlse Duinen en is in
eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer. Het reservaat is in 1987
aangewezen als een floristisch niet-karakteristiek Korstmossen-Dennenbos.
Het is aan het eind van de jaren '20 beplant met Oostenrijkse en Corsicaanse
den en Zomereik. Het meest westelijke deel van het reservaat bleef open
duingebied.
De bodem bestaat uit kalkarme zandgronden waarin zich vlakvaaggronden
en duinvaaggronden hebben ontwikkeld.
Bij de vegetatiekartering van het reservaat zijn zeven vegetatietypen onder
scheiden. Het Kaaltype heeft de grootste verspreiding in het gebied. Kenmer
kend voor dit type is het vrijwel geheel ontbreken van een kruidlaag die nog
geen 1% van het oppervlak beslaat. Soorten die hier wel zijn aangetroffen
zijn Rendiermos en Zandzegge. Plaatselijk komen grotere plekken met
Rendiermos voor, die als Cladinatype zijn gekarteerd. In het oosten is een
Dryopteris-dilatata/Lonicera-periclymenum/Agrostis-vinealistypegekateerd.
In het noorden komt het Carex-arenariatype voor. In het open duingebied zijn
de soorten Helm, Duinriet, Zandzegge, Buntgras en Kraaiheide aspectbepalend en komen in wisselende samenstelling en bedekking voor. Hierin zijn
het Ammophila-arenaria/Carex-arenariatype, het Ammophila-arenaria/Empetrum-nigrum/Carex-arenariatype en het Corynephorus-canescens/Carexarenariatype onderscheiden.
De kernvlakte valt grotendeels binnen het Kaaltype. Hierbinnen zijn een
aantal plekken met Kraaiheide afzonderlijk gekarteerd. Het gedeelte dat in
het open duingebied ligt, valt binnen het Ammophila-arenaria/Empetrum-nigrum/Carex-arenariatype. In het over- gangsgebied van bos naar open duin
is de variatie in soortensamenstelling het grootst. Zandzegge, Schapezuring,
Duinriet, Helm en Kraaiheide komen in wisselende combinatie voor. Daar
naast is bij veldbezoek in 1997 ook uitbreiding van Gewone hoornbloem
geconstateerd.
Hoewel het reservaat is aangewezen als een Korstmossen-Dennenbos, valt
alleen het Cladinatype binnen deze PNV. De in het bos gekarteerde typen
behoren tot het Kussentjesmos-Dennenbos, een klein deel tot PNV 6. De
typen die in het open duingebied zijn gekarteerd, vallen buiten de PNV-indeling.
Op basis van de steekproefcirkelgegevens zijn voor Drieduin 1 vier begroei
ingstypen onderscheiden. Het Zwarte-dennentype (monocultuur van Zwarte
den in boomfase) beslaat het overgrote deel van het reservaat. Daarnaast is
een type met dominantie van Zomereik aangetroffen. In het open duingebied
zijn alleen vrijwel onbegroeide cirkels aangetroffen.
Zwarte den heeft verreweg de grootste verspreiding in het reservaat. Het
betreft voornamelijk bomen in de boomfase; verjonging is slechts sporadisch
aangetroffen. Er zijn zeven verschillende loofboomsoorten in de steekproefcirkels aangetroffen. Hiervan is Zomereik het belangrijkst, maar komt Ame
rikaanse vogelkers in de grootste aantallen voor. Van het dode hout in het
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reservaat is het overgrote deel afkomstig van Zwarte den, die vooral als
stobben voorkomt. Er vindt nog nauwelijks natuurlijke aftakeling plaats.
De luchtfoto-interpretatie heeft geleid tot het onderscheiden van 11 luchtfo
to-eenheden. Op basis van deze eenheden in combinatie met de begroei
ingstypen, zijn 5 bosstructuureenheden onderscheiden. De begroeiing van
Zomereik in boomfase vormt bosstructuureenheid 1. De monoculturen van
Zwarte den zijn in twee bosstructuureenheden opgesplitst. Het grootste deel
van het reservaat bestaat uit een begroeiing van Zwarte dennen die als
gevolg van blootstelling aan de zoute zeewind erg laag en dicht zijn gebleven
(bosstructuureenheid 4). Incidenteel worden hier loofbomen aangetroffen.
De opstanden zijn vrij gesloten. Daar waar de Zwarte den redelijk beschut
ten opzichte van de zeewind is opgegroeid, zijn de opstanden gemiddeld
enkele meters hoger en ook dichter. Deze opstand vormen de bosstructuu
reenheid 3. Te midden van bosstructuureenheid 4 zijn twee afzonderlijke
plekken aangetroffen waarin voornamelijk loofboomsoorten zijn opgeslagen.
Deze plekken zijn al dan niet spontaan ontstaan na noodvellingen in de jaren
zestig/zeventig en vormen bosstructuureenheid 2. Het open duingebied
waarin enkele kleinere Zwarte dennen en Zomereiken voorkomen is als
bosstructuureenheid 5 gekarteerd.
De kernvlakte valt voor circa 75% binnen een Oostenrijkse-dennenopstand
uit 1927. De rest ligt in het open duingebied. Binnen het beboste deel zijn
alleen Oostenrijkse dennen aangetroffen, die een gemiddelde hoogte tussen
de 5 en 10 m hebben. De laagste en dunste stammen staan aan de bosrand,
de hoogste en dikste stammen liggen aan de oostrand. Het kronendak is erg
gesloten. In de overgang van bos naar duin komen veel bomen met schade
voor. Hier liggen ook de meeste dode stammen. Deze zijn het gevolg van het
oprollen van het bos door de zeewind. In de strook voor het beboste deel zijn
diverse kleine bomen van Zwarte den, Zomereik en Amerikaanse den aan
getroffen. De uitbreiding van de verjonging vindt plaats tot een afstand van
500 m tot de zeereep. Enerzijds sterft het bos in deze rand af, anderzijds
vindt een constante verjonging in het duingebied plaats. Bereiken deze
boompjes een zodanige hoogte dat ze onder invloed van de zeewind komen
te staan, dan sterven ze weer af. Verjonging binnen het beboste gebied vindt
nauwelijks plaats. Wel worden kiemplanten van Zwarte den aangetroffen,
maar deze groeien in het donkere bos niet verder. Spontane bosontwikkeling
sinds de aanwijzing tot bosreservaat heeft nog niet geleid tot veranderingen
in de bosstructuur. Het kronendak blijft in het hele reservaat gesloten, zodat
op korte termijn geen grotere verjongingsgroepen worden verwacht. Op
welke termijn veranderingen zullen optreden in de bosstructuur die zullen
leiden tot een meer structuurrijk en soortenrijk bos, zal de komende jaren een
van de onderzoeksvragen zijn.
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1 INLEIDING
1.1 Doelstelling
In 1978 is door de Minister van Landbouw en Visserij besloten tot de instelling
van bosreservaten. Bosreservaten zijn geselecteerde bosgebieden waarin
geen ander beheer plaatsvindt dan het weren van storende invloeden van
buitenaf. De reservaten zijn ingesteld om onderzoek te doen naar natuurlijke
processen die zich in een bos afspelen, wanneer er geen beheersingrepen
meer plaatsvinden. Er is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld, het
Programma Bosreservaten, waarin het IBN-DLO samen met enkele andere
instellingen participeert.
In Nederland worden in het kader van het Programma Bosreservaten 60
bosreservaten aangewezen. De in te stellen bosreservaten zullen op den
duur een representatieve weergave vormen van het gehele Nederlandse
bosareaal en de daarbinnen onderscheiden groeiplaatsen en bostypen.
Naast de monitoring van de relatief jonge reservaten in eigen land, omvat het
programma tevens enkele oudere referentiebossen in Europa. Doelstelling
en achtergronden van het bosreservatenprogramma zijn beschreven in
Broekmeyer & Hilgen (1991) en Broekmeyer (1995).
Drieduin 1 bij Schoorl is in 1987 als rijksbosreservaat aangewezen en als een
floristisch niet karakteristiek Korstmossen-Dennenbos in het kustduingebied
geselecteerd.

1.2 Opzet rapport
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de eerste inventarisatie ten
aanzien van vegetatie en bossamenstelling en -structuur in het bosreservaat
Drieduin 1. In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van het
reservaat. Hoofdstuk 3 beschrijft per onderdeel de onderzoeksmethodiek. De
resultaten van het onderzoek komen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 aan bod.
In hoofdstuk 7 worden de onderzochte onderdelen in breder verband beke
ken en worden enkele onderzoeksvragen gesteld.
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2 ONDERZOEKSMETHODIEK
2.1 Monitoring bosreservatenprogramma
Binnen het bosreservatenprogramma wordt door het IBN-DLO een deel van
de inventarisatie uitgevoerd volgens het monitoringsysteem SILVI-STAR
(Koop 1989). De gebieden in het monitoringprogramma worden beschreven
naar bosstructuur (in de kernvlakte) en vegetatiesamenstelling. Daarnaast
wordt als aanvulling op de SILVI-STAR methode de bosstructuur in een aantal
steekproefcirkelpunten beschreven. De beschrijvingen vinden op een aantal
niveaus plaats:
1. In het gehele reservaat worden een vegetatiekaart en, met behulp van
luchtfoto's en steekproefcirkels, een bosstructuurkaart gemaakt.
2. In de kernvlakte wordt in een gebied van 140x70 m (=0,98 ha) gedetailleerd
de vegetatie- en bosstructuur opgenomen.
3. Een vegetatiebeschrijving vindt plaats in permanente kwadraten van 2 bij
2 m langs een transect van 100 m, dat in het centrale deel van de kernvlakte
is gelegen.
De wijze van dataverzameling en -verwerking is gestandaardiseerd. Doel en
werkwijze zijn beschreven in Koop (1987, 1989) en Broekmeyer & Hilgen
(1991). Een overzicht van de verschillende activiteiten binnen SILVI-STAR
en het bosreservatenprogramma, is schematisch weergegeven in bijlage 1.
In tabel 1 is weergegeven wanneer de verschillende inventarisaties in de
Drieduin 1 hebben plaatsgevonden.
Tabel 1.

Tijdstip van uitgevoerde inventarisaties in Drieduin 1

Type inventarisatie

Jaar

Vegetatiekartering reservaat
kemvlakte

1994
1994 (16 juni)

Bosstructuur steekproefcirkels
kernvlakte

1991
1991

Foto-p.q.'s kernvlakte

1994 (22 juni)

Luchtfoto's

1989 (5 okt.)

2.2 Vegetatie
Om het bosreservaat te karakteriseren naar bosgemeenschap en lokale
verschillen in de vegetatiesamenstelling, zijn vegetatiekarteringen gemaakt.
Verspreid in het gebied liggen permanente kwadraten (p.q's) van 10 bij 10
m. Deze opnamen zijn geclusterd met het programma TWINSPAN (Hill, 1979)
en met de hand nabewerkt. Dit resulteert in een vegetatietypologie voor het
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gebied, die is gebruikt bij de vegetatiekartering vari zowel het gehele gebied
als de kernvlakte. De vegetatie van het reservaat wordt uitgevoerd op schaal
1:2500. Tegelijkertijd is een vegetatiekartering van de kemvlakte uitgevoerd.
Deze kartering is op schaal 1:200 uitgevoerd en biedt de mogelijkheid een
gedetailleerder patroon van dominanties van plantensoorten aan te geven.
Bij de vegetatie-opnamen van de 2 x 2 m-hokken langs het transect worden
boom- en struiksoorten onderscheiden als kiemplanten (in de moslaag) en
juvenielen (in de kruidlaag) tot 100 cm en in de struiklaag vanaf 100 cm, maar
met een diameter kleiner dan 5 cm.
De vegetatie van de kernvlakte en het transect wordt in beeld gebracht met
behulp van foto's vanaf vaste punten, de zgn. foto-pq's. Op deze plekken
worden foto's genomen van de bosstructuur (up) en van de bodemvegetatie
(down). Herhaalde opnamen in de foto-pq's maken het mogelijk om veran
deringen in de tijd visueel weer te geven.
De wetenschappelijke namen van alle bij de inventarisatie waargenomen
soorten, zijn vermeld in bijlage 2.

2.3 Bosstructuur en bossamenstelling van het reservaat
Om de veranderingen in de bosstructuur en soortensamenstelling vlaktedekkend voor het hele reservaat te beschrijven, zijn in 1989 luchtfoto's gemaakt
en is de bosstructuur in 30 steekproefcirkels opgenomen in 1991.

2.3.1 Steekproefcirkels
In elk reservaat wordt een permanent ruitennet uitgezet met een maaswijdte
van 50 meter. Een aantal van deze punten is gemarkeerd en fungeert als
herkenningspunten in het veld. Een deel van de ruitennetpunten wordt
geselecteerd als steekproefcirkelpunt waarop de bodem en de bosstructuur
worden beschreven. Een steekproefcirkel heeft een straal van 12,6 m (opp.
= 500 m2) en wordt ad random geselecteerd.
Binnen de cirkels worden alle houtige individuen met een diameter borst
hoogte (dbh) groter dan 5 cm ingemeten. Van ieder individu worden positie,
kroonkenmerken, hoogte en dbh, alsmede enkele vitaliteits- en schadekenmerken opgenomen. In een vierkant plot van 324 m2 in het centrale deel van
de steekproefcirkel, worden alle individuen met een hoogte groter dan 50 cm
en een dbh kleiner dan 5 cm geteld.

2.3.2. Kartering van de bosstructuureenheden
Binnen het gehele reservaat worden verschillende mengingen van boom
soorten in verschillende leeftijdsklassen aangetroffen. Dergelijke eenheden
worden binnen het bosreservatenonderzoek ook wel omschreven als 'bos
structuureenheden'. Dit zijn duidelijk te onderscheiden eenheden in structuur
en samenstelling binnen de bossuccessie, zoals bijvoorbeeld een vervalfase
van Grove den of een stakenfase van Zomereik en Ruwe berk. In geval van
recent aangewezen bosreservaten, die tot voor kort bosbouwkundig beheerd
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werden, valt het patroon van bosfasen (leeftijdsklassen) en menging samen
met de vak- en afdelingsgrenzen. Hoe langer de reservaten een strict beheer
van 'niets doen' kennen, hoe meer deze grenzen vermoedelijk zullen gaan
samenvallen met verschillen in groeiplaats.
Het onderscheiden van bosstructuureenheden gebeurt op basis van veld
waarnemingen ten aanzien van de bosfase en boomsoortensamenstelling
verkregen uit de steekproefcirkels en patroonwaarnemingen verkregen uit
bestudering van de luchtfoto's.
De geïnventariseerde steekproefcirkels worden geclassificeerd tot een be
groeiingstypologie. De samenstelling van de begroeiing wordt in eerste
instantie geclassificeerd aan de hand het grondvlakaandeel van de verschil
lende soorten. Alle opnamen met een vergelijkbare samenstelling van de
verschillende dominante boomsoorten, vormen de hoofdgroepen binnen de
begroeiingstypologie. Binnen de hoofdgroepen worden ontwikkelingsfasen
onderscheiden op basis van de hoogteverdeling en het aantal individuen
(Houtzagers, 1954). Binnen de ontwikkelingsfasen kan een verdere onder
verdeling plaatsvinden naar gelaagdheid en variatie in hoogte. Bij een gron
dvlakaandeel van meer dan 80% van één hoofdboomsoort wordt een bos als
een door één soort gedomineerde begroeiing beschouwd. Er is sprake van
een menging wanneer de hoofdboomsoort een grondvlakaandeel van minder
dan 80% heeft. In jonge bossen met een gering grondvlak is het aantal
individuen bepalend. De structuur van de begroeiing wordt beschreven door
het totale aantal bomen en struiken, alsmede de hoogteverdeling van de
bomen en struiken.
Op basis van de hoogteverdeling kan een begroeiing worden gekarakteri
seerd als een-, twee- of meerlagig. Het voorkomen van verscheidene lagen
en de hoogte ervan, kan worden bepaald met behulp van 'kernei density
estimation' (Goedhart 1991).
De luchtfoto's van Drieduin 1 bestaan uit twee stereosets infraroodfoto's op
schaal 1:5000. Op de luchtfoto's zijn luchtfoto-eenheden onderscheiden op
verschil in type en soortensamenstelling van de begroeiing en op kroonvorm
en kroongrootte, waarbij is gelet op de hoogteverschillen in het kronendak
en de kronendakstructuur. Bij de interpretatie is informatie van de begroeiingskaart van het terrein gebruikt om hoofdboomsoorten te onderscheiden.
Bosstructuureenheden worden beschreven aan de hand van de patroonin
formatie uit de luchtfoto (dit zijn zgn. luchtfoto-eenheden) en de veldwaarne
mingen van de steekproefcirkels (de zgn. begroeiingstypen).
De luchtfoto-eenheden worden in een matrix tegen de begroeiingstypen
uitgezet. Op basis van deze matrix worden bosstructuureenheden onder
scheiden. Wanneer in een luchtfoto-eenheid twee begroeiingstypen ofwel in
een mozaïekpatroon voorkomen dat te fijnkorrelig is om te karteren, ofwel
zulke geleidelijke overgangen in het veld vertonen, is dit geheel als één
bosstructuureenheid onderscheiden. Er zijn dan verschillende begroeiings
typen in één bosstructuureenheid samengevat. Op basis van grondvlak en
boomsoortensamenstelling zijn de begroeiingstypen weliswaar duidelijk van
elkaar te onderscheiden, bij een kartering van bosstructuureenheden in het
veld is dit onderscheid niet te maken.
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In enkele onderscheiden luchtfoto-eenheden ligt geen steekproefcirkel en
kon dus ook geen begroeiingstype worden bepaald. Deze eenheden zijn
beschreven op basis van de foto en veldbezoek.
2.3.3 Populatie opbouw steekproefcirkels
Onder populatie-opbouw wordt verstaan de verdeling van individuen over
hoogte- en diameterklassen per soort binnen de begroeiingstypen.
Bij de inventarisatie van de steekproefcirkels is helaas geen onderscheid
gemaakt tussen Corsicaanse en Oostenrijkse dennen. Deze zijn als Zwarte
den geïnventariseerd.

2.4 Bosstructuur en bossamenstelling van de kernvlakte
In de kernvlakte zijn alle houtige individuen met een diameter borsthoogte
(dbh) groter dan 5 cm ingemeten. Voor de dode stammen en stamstukken is
een ondergrens van 10 cm gehanteerd. Van ieder individu worden positie,
kroonkenmerken, hoogte en dbh, alsmede enkele vitaliteits-en schadekenmerken opgenomen.
De bosstructuur van de kernvlakte wordt in een driedimensionaal coördina
tenstelsel opgenomen. Verwerking van de gegevens wordt met GENSTAT
en ARC-INFO uitgevoerd. Deze programmatuur biedt de mogelijkheid tot het
maken van twee- en driedimensionale zij- en bovenaanzichten. Daarnaast
worden met FORTRAN procedures diverse berekeningen worden uitgevoerd
aan stammen, kronen, dood hout en bijgroei.

14
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3 KARAKTERISTIEK VAN HET BOSRESERVAAT
3.1 Lokatiebeschrijving
Het bosreservaat Drieduin 1 is onderdeel van de Schoorlse Duinen (1759 ha)
en is in eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer. Het bosreservaat ligt
in de gemeente Schoorl, ten zuidwesten van Schoorl en ten noordwesten van
Bergen (fig. 1). In dit gebied liggen ook de reservaten Drieduin 2 en Drieduin
3. Bosreservaat Drieduin 1 is in 1987 aangewezen als bosreservaat als een
floristisch niet-karakteristiek Korstmossen-Dennenbos (Cladonia-Pinetum
sylvestris) in het kustduingebied. Het reservaat heeft een oppervlakte van 22
ha.

Figuur 1.

Ligging bosreservaat Drieduin 1.Topkaartblad 19a, x-coördinaat 104.600,
y-coördinaat 522.500.

Bosreservaat Drieduin 1 wordt in het noorden, oosten en zuiden begrensd
door onverharde (fiets)paden. Aan de westzijde is ervoor gekozen nog een
deel van het duingebied in het reservaat op te nemen, om ook de ontwikkeling
van dit gebied te kunnen bestuderen. Door het reservaat zelf lopen een aantal
onverharde paden (zie verder Hoogstra, 1997, in prep.).
Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat en de ligging van de
kernvlakte en de steekproefcirkels.
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3.2

Algemene karakteristiek van het bosreservaat

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw heeft de bebossing van het
duingebied nabij Schoorl plaatsgevonden, nadat Staring een aanvang had
gemaakt met bebossingsproeven. Eerst aan het eind van de jaren '20 is het
bosreservaat beplant met Zomereik, Corsicaanse den en Oostenrijkse den.
Het westelijke deel van het huidige bosreservaat werd niet bebost en bleef
duingebied (Hoogstra 1997). Tabel 2 geeft voor het bosreservaat de boom
soorten en kiemjaren per afdeling weer.
Tabel 2.

Begroeiing van bosreservaat Drieduin 1 volgens de verschillende beheers-plannen op basis van de indeling in vakken en afdeling van het
beheersplan uit 1987.

Vak en afdeling

Oppervlakte
(ha)

Boomsoort

Kiemjaar

4a

1,20

Zomereik

1929

4 c (deels)

5,50

Cors. En Oost. Den

1927

4d

3,00

Cors. En Oost. Den

1927

4e

6,40

Oost. Den en abeel

1928

4 k (deels)

6,20

Open duin

Het reservaat maakt deel uit van de buitenduinrand. Het is deels gelegen in
het bos en deels in het open kustduinlandschap. In de overgangszone
sterven de dennenbossen geleidelijk af als gevolg van de zeewind (fig. 3). In
de luwte van de bosrand aan de oostelijke zijde komt hier en daar natuurlijke
verjonging van Corsicaanse den voor. In open plekken in het bos en in de
bosrand, maar ook in het open duingebied komen spontaan Zomereik en
Amerikaanse vogelkers voor.
De eerste bossen vanaf de zeekant bezien bestaan uit Oostenrijkse den van
1927. De meest oostelijke strook bestaat uit Corsicaanse den uit 1928/1929
en een blokje Zomereik uit 1929.
Een struiklaag ontbreekt vrijwel geheel. Waar struiken voorkomen, is er
sprake van verjonging van Corsicaanse den en Zomereik.
De kruidlaag ontbreekt in grote delen van het bosreservaat. Plaatselijk vooral
in het open duingebied en de overgang naar het bos, komen verschillende
soorten voor, waaronder korstmossen (Cladina portentosa), Kamperfoelie,
Kraaiheide, Duinriet, Zandzegge, Zandstruisgras en Buntgras.
In de beheerseenheid komen een groot aantal zoogdieren voor, o.a. vos,
bunzing, hermelijn, eekhoorn, egel, mol, bosspitsmuis, dwergspitsmuis, veld
muis, bosmuis en rosse woelmuis.
Het aantal broedvogelsoorten in de beheerseenheid ligt rond de 85, waaron
der groene specht en grote bonte specht, nachtegaal, zanglijster, boomkrui
per en grauwe vliegenvanger. De enige reptielensoort die in de Schoorlse
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duinen voorkomt, is de zandhagedis, ook wel duinhagedis genoemd (Hoogstra 1997).

Figuur 3.

Windschade aan bomen in de overgangszone van bos naar kustlandschap
in de kemvlakte. Verjonging van Oostenrijkse den.

3.3 Groeiplaats
Bosreservaat Drieduin 1 bestaat uit kustduinen met aanzienlijke hoogtever
schillen, uiteenlopend van 6,5 m tot 20 m. De bodem is geheel opgebouwd
uit kalkarme zandgronden die tot de Jonge duinzanden behoren. Binnen de
zandgronden komen vlakvaaggronden en duinvaaggronden voor (Mekkink,
1995).
Vlakvaaggronden, bestaande uit leemarm, matig fijn en matig grof duinzand,
beslaan in bosreservaat Drieduin 1 slechts een gering oppervlakte. Ze komen
verspreid voor in het uiterste noorden en zuiden van het reservaat. Het
grootste deel wordt ingenomen door duinvaaggronden bestaande uit leem
arm, matig fijn en matig grof zand.
Het ectorganische deel van het humusprofiel bestaat uit een OL-, OF- en een
OH-horizont. Het bosreservaat 1 bestaat uit een relatief jong bos, waarin de
verstuiving nog lang door is gegaan. Op sommige plekken ontbreekt de
OH-horizont. De gemiddelde dikte van het ectorganische deel is 5,5 cm
(Mekkink, 1995).
Het grondwater bevindt zich in de lagere delen binnen 2 m beneden het
maaiveld. Doordat op enkele plekken in de ondergrond een restant veen van
een oude begroeiingshorizont voorkomt, kan stagnatie optreden in de neer
gaande waterbeweging en ontstaat een schijnwaterspiegel. Dit komt voor in
de relatief vlak en lager gelegen delen. Grondwatertrappen zijn Vllo en VIld
in de vlakvaaggronden en Vllld bij de duinvaaggronden (Mekkink, 1995).
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4 VEGETATIE
4.1 Vegetatie van het reservaat
De vegetatie van het bosreservaat is soortenarm en bedekt weinig. Grote
delen van het reservaat kenmerken zich door afwezigheid van de kruidlaag.
In het kustgebied waar wel kruiden zijn gekarteerd, zijn Duinriet, Zandzegge
en Kraaiheide aspectbepalend. Alle voorkomende soorten en hun weten
schappelijke namen zijn gegeven in bijlage 2.
Op basis van de vegetatiekartering zijn voor het hele gebied zeven vegeta
tietypen onderscheiden (fig. 4):
1. Clad inatype
Verspreid in het reservaat, onder de Corsicaanse en Oostenrijkse den zijn
een aantal plekken met Cladina portentosa gekarteerd. Dit rendiermos be
dekt binnen dit type gemiddeld 30%.
2. Kaaltype.
Het kaaltype komt voor in het grootste deel van het reservaat, in het beboste
deel. De bedekking van de kruidlaag bedraagt nog geen 1%. Soorten die wel
zijn aangetroffen zijn Zandzegge en Rendiermos (Cladina portentosa).
3. Carex-arenariatype
In het noordelijke deel van het reservaat op de overgang van het beboste
deel naar het open kustlandschap, komt een stukje voor van een open
begroeiing van Zandzegge. De bedekking bedraagt 20%. Voor het overige
deel is de bodem onbegroeid.
4. Dryopteris-dilatata/Lonicera-periclymenum/Agrostis-vinealistype
Dit type is gekarteerd in een hoekje van de afdeling 4e onder de Corsicaanse
den. Brede stekelvaren bedekt 30%, Kamperfoelie en Zandstruisgras bedek
ken elk 10%.
5. Ammophila-arenaria/Carex-arenariatype
Dit type is gekarteerd in het noordelijke deel van het open duingebied. De
kruidlaag bestaat uit Helm die 60% bedekt en Zandzegge die een bedekking
van 20% heeft. De totale bedekking van dit type bedraagt 80%.
6. Ammophila-arenaria/Empetrum-nigrum/Carex-arenariatype
De kruidlaag bedekt 90% en bestaat voornamelijk uit Helm en Kraaiheide,
die elk een bedekkingsgraad van 40% hebben. Daarnaast komt Zandzegge
(10%) voor. Het type komt voor in het zuidelijke deel van het open duingebied.

7. Corynephorus-canescens/Carex-arenariatype
Op de grens van het open duingebied met de typen 2 en 3, is een Bunt
gras/Zandzeggetype gekarteerd. De kruidlaag bedekt 50%, waarvan Bunt
gras 30% en Zandzegge 20%.
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Figuur 4. Vegetatiekaart van het reservaat
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Vegetatiekaart van de kemvlakte
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4.2 Vegetatie van de kernvlakte
Een gedetailleerder kartering van de kernvlakte heeft geleid tot een verfijning
van de in 4.1 genoemde vegetatietypen. In de kernvlakte zijn 10 typen
gekarteerd (fig. 5). Opvallend is dat in de kernvlakte veel typen voorkomen
met een mengingsaandeel van Schapezuring. De kernvlakte valt grotendeels
binnen het hierboven onderscheiden Kaaltype. Verspreid binnen dit type zijn
een aantal kleinere plekken met Kraaiheide gekarteerd (fig. 6). Hetonbeboste deel valt binnen het Ammophila-arenaria/Empetrum-nigrum/Carex-arenariatype (fig 7). Dit is een onderdeel van het Helm-Kraaiheide-Zandzeggetype
dat in de 1:2500 kartering van het hele reservaat is onderscheiden. In het
deel binnen de kernvlakte is het aandeel Zandzegge geringer dan gemiddeld
in het Duinriet-Kraaiheide-Zandzeggetype het geval is.

Figuur 6. Spaarzame begroeiing van de kmidlaag met Kraaiheide in de kemvlakte
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Figuur 7.

Verjonging van Oostenrijkse den in de kustduinrand van de kemvlakte.

Op de overgang van het bos naar het open duinlandschap, is de variatie in
de kruidlaag het grootst. Zandzegge neemt hier een belangrijke plaats in. De
soort komt hier voor binnen het dominantietype met Zandzegge en in com
binatie met Schapezuring. Schapezuring is daarnaast gekarteerd in de typen
met Kraaiheide en het type met Duinriet. Ook zijn er verschillende kleine
plekjes met enkel Schapezuring, enkel Kraaiheide of Duinriet gekarteerd.
De opnamen in het vegetatietransect (bijlage 3) geven een overeenkomstige
indeling in typen te zien. Drie typen worden onderscheiden:
1.
2.
3.

Empetrum nigrum met Ammophila arenaria
Carex arenaria met Rumex acetosella en Calamagrostis epigejos
Kaaltype

In het eerste type kan de bedekking van Kraaiheide oplopen tot ruim 80%.
Volgens deze opnamen is Kraaiheide dominant over Helm, waar de laatste
soort bij de kartering van het type Ammophila-arenaria/Empetrum-nigrumtype dominant is.
Opvallend is de aanwezigheid van kiemplanten van Zwarte den binnen het
Kaaltype in de laatste 40 m van het transect. Deze blijken bij het veldbezoek
in 1997 alweer te zijn verdwenen.
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4.3 Potentiële natuurlijke vegetatie
Het bosreservaat Drieduin 1 is aangewezen als een floristisch niet-karakteristiek Korstmossen-Dennenbos, PNV 1 (Van der Werf 1991). Met uitzonde
ring van het Cladinatype, behoort geen van de onderscheiden vegetatietypen
tot deze PNV. De typen die binnen het open duingebied zijn gekarteerd, vallen
allen buiten de PNV-indeling. Enkel in de beboste delen is de vegetatie toe
te wijzen aan PNV's. Daar waar zich mossen als Heideklauwtjesmos hebben
gevestigd, is sprake van een overgang van het Korstmossen-Dennenbos
naar een Kussentjesmos-Dennenbos. In grote delen van het reservaat is dit
reeds het geval. Het Dryopteris/Lonicera/Agrostistype dat in het oosten is
gekarteerd, behoort tot droog Berken-Zomereikenbos. Ook overgangen naar
het Kraaiheide-Dennenbos (PNV 3) worden aangetroffen binnen de typen
waarin Kraaiheide voorkomt.
In de overgangszone van het bos naar het open duingebied komen zowel
bos- als duinsoorten voor. Soorten van het open gebied, als Helm, Duinriet
en Zandzegge worden veel aangetroffen in de bosrand, terwijl er in het open
duingebied verjonging van Zomereik en Amerikaanse vogelkers voorkomt tot
een afstand van 500 m vanaf de zeereep.
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5 BOSSTRUCTUUR VAN HET RESERVAAT
5.1 Begroeiingstypen in de steekproefcirkels
Analyse van de bosstructuurgegevens in de 30 steekproefcirkels heeft een
begroeiingstypologie met vier typen verdeeld over drie hoofdgroepen als
resultaat (bijlage 4). Zwarte den (Oostenrijkse en Corsicaanse den) bepaalt
het aspect van de boomlaag in het reservaat. Slechts in één cirkel komt de
soort niet voor: hierin is Zomereik dominant. Van de 30 cirkels zijn er 21
toegewezen aan een begroeiingstype, 1 cirkel lag op de grens van twee typen
en acht cirkels liggen in het open duingebied. Hiervan zijn er vijf echt
onbegroeid en drie hebben minder dan drie individuen. De verdeling van de
cirkels over de typen is gegeven in tabel 3. De gemiddelde grondvlakken en
stamtallen per soort per begroeiingstype zijn gegeven in resp. tabel 4 en 5.
De grondvlak- en stamtalverdeling per soort per steekproefcirkel is gegeven
in de bijlagen 5 en 6. De procentuele hoogteverdeling van de soorten in de
begroeiingstypen in gegeven in bijlage 7.

Tabel 3.

Overzicht van de indeling in steekproefcirkels over de begroeiingstypen
Hoofdgroep

Codering

Beschrijving begroeiingstype

Aantal
cirkels

Steekproefcirkels

1 Boom- en struikloos

0.1

Boom- en struikloze cirkels

8

A06, B02, B04, B08,
C03, C06, C08, C10

2 Zwarte dennen

49.4.1

Zwarte den, monocultuur, boomfase

19

D02, D08, D09,
E10, E11, F02, F07,
F08,
G08, G10,
G11, H07, H09, H11
E06, F05,
H04, H05, H06

49.4.2

Zwarte den, monocultuur, variant met Witte
abeel

1

G12

4.2.1

Zomereik, dichte fase, met verjonging van
Amer, eik

1

J02

49.4.1 +72.2.1

Zwarte den, monocultuur, boomfase en
Amer, vogelkers, dichte fase

1

F12

3 Zomereik

Tabel 4.

Gemiddeld grondvlak in m2/ha per begroeiingstype en soort

Begroeiing
stype
0.1
49.4.1
49.4.2
4.2.1

Zomer Rateleik
populie
r .

0,4
11,1

Zwarte
den

Amer.
Vogelker

Wilg

Totaal

0,1

0,1
22,8
3,2
11,2

0,1
22,8
2,8
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Tabel 5.

Gemiddeld stamtal per hectare per begroeiingstype per soort

Begroeiingstype

0.1
49.4.1
49.4.2
4.2.1
TOTAAL

Z. eik

2220
2220

Abeel

Zw.den

100

2099

100

2099

16
953
40
31
1040

Ra.pop

Vogel
kers

Wilg

totaal

82
82

20
953
2239
6221
14481

4

3889
3893

5.2 Bosstructuureenheden
In de matrix van tabel 6 zijn de begroeiingstypen en de luchtfoto-eenheden
(fig, 8, bijlage 8) tegen elkaar uitgezet. Op basis van deze matrix zijn 5
bosstructuureenheden onderscheiden. De verspreiding van de bosstructuu
reenheden over het bosreservaat is in figuur 9 weergegeven.
Tabel 6.

Bosstructuureenheden in Drieduin 1, 1991. Vetgedrukt zijn de bosstructuureenheden

Nr luchifoto-ccnhcid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bcschni\in» bcgrociinfistvpe
G
E
E
N

Zwarte den, monocultuur, boomfase,
variant laag bos

Zwarte den, monocultuur, boomfase,
variant opgaand bos
Zwarte den, monocultuur, boomfase,
variant met Witte abeel
Zomereik, dichte fase, met veijonging van
Amerikaanse eik
Zwarte den, monocultuur, boomfase
+Amerikaanse vogelkers, dichte fase

Boom- en struikloze cirkels

S
T
P
C
J02
=> 1

G
E
E
N
S
T
P
C

D02
=> 2

D08, D09,
E10, Eli,
F02, F07,
F08, G08,
G10, H07,
H09, => 4
H04, H05,
H06
=> 4

GU,
H10
=> 4

E06
=> 3

F05
=> 3
G12
=>2

F12
=> 4
A06, B02,
B04, B08,
C03, C06,
C08, C10
5
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Verspreiding van de luchtfoto-eenheden in het reservaat
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Bosstructuureenheid 1
Bosstructuureenheid 1 vormt een dichte begroeiing van Zomereik. De boom
soort vormt hier een monocultuur. De begroeiing (ca. 60 jaar) bevindt zich in
de dichte fase. De opstand groeit langzaam; de meeste bomen bereiken
lengten van 5-9 m. Hoogteverschillen op de luchtfoto worden veroorzaakt
door het reliëf van een aantal kleine duinruggen. De boomkronen zijn door
gaans middelgroot. De stamdiameters zijn vrij dun (slechts weinig bomen
hebben een dbh van dikker dan 10 cm). In de zuidoostelijke hoek van de
bosstructuureenheid zijn de bomen hoger (10-12 m) en zijn de boomkronen
groter dan de rest van de eenheid. Hier komt enige verjonging van Zwarte
den voor.
Bosstructuureenheid 2
Bosstructuureenheid 2 wordt gevormd door twee kleine, ruimtelijk geschei
den eenheden. Beide locaties vormen min of meer open plekken midden in
een ouder, hoogopgaand en gesloten naaldbos. Deze plekken zijn ontstaan
als gevolg van de noodvellingen op plaatsen waar de opstanden van Zwarte
dennen in de jaren zestig en zeventig door de dennenscheerder zwaar zijn
aangetast (Van Nieuwenhuizen, mond. med.; Beheersplan SBB 1977). Zulke
plekken zijn deels weer beplant en deels spontaan begroeid geraakt. Binnen
beide plekken komen verschillende typen begroeiingen voor: onbegroeide
plekken, bosopslag, jonge beplanting van loof- en naaldbos of middelhoge
groepen van loofhout. Uit de steekproefcirkeldata blijkt dat binnen deze
bosstructuureenheid alle in het reservaat voorkomende loofboomsoorten zijn
aangetroffen.
Bosstructuureenheid 3
Deze eenheid bestaat uit een hoge, gesloten begroeiing van Zwarte den met
daartussen sporadisch voorkomende loofbomen. De openingen in de eerste
boomlaag zijn klein en komen onregelmatig voor. De dichtheid van de eerste
boomlaag is redelijk hoog met een gemiddeld grondvlak is ca. 27 m2/ha. In
enkele steekproefcirkels stijgt het grondvlak tot net boven 30 m2/ha. Dit zijn
de hoogste waarden binnen het reservaat (bijlage 5). De meeste bomen
hebben een redelijk tot goed ontwikkelde, meestal grote en onregelmatige
kroon. Hier groeien de hoogste bomen van het reservaat (15 m). Het betreft
een bos in de boomfase. Door de dichtheid van het bos hebben zich geen
andere soorten onder de Zwarte dennen kunnen vestigen.
Binnen deze eenheid is een duidelijk reliëf in het terrein zichtbaar. De naar
het oosten toe hellende duinen geven de begroeiing enige bescherming
tegen de extreme weersomstandigheden (van vooral de zeewind). De rest
van de begroeiing ligt op het wat lager gelegen golvend terrein en profiteert
mede van de beschermende duinhellingen.
Bosstructuureenheid 4
De grootste met bos bedekte oppervlak van het reservaat bestaat uit een
monocultuur van Zwarte dennen. De eenheid grenst aan het open duinge
bied. De meeste opstanden liggen pal in de wind en krijgen geen tot weinig
bescherming door de aanwezige terreinconfiguratie. De afzonderlijke bomen
zijn veel kleiner dan in de bosstructuureenheid 3. De hoofdboomlaag bereikt
6-8 m met een maximum van 9 m. Het verschil in boomhoogte met bosstruc-
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tuureenheid 3 bedraagt 5-7 m. De sporadisch voorkomende loofbomen zijn
kleiner en blijven onder de gemiddelde hoogte van het dennenbos. Hoewel
ook deze eenheid in de boomfase verkeert, betreft het een variant met laag
opgaand bos. Ook het gemiddelde grondvlak van deze begroeiing is circa
25% lager dan van de vorige bosstructuureenheid (hier 21 m2/ha). De
structuur van de begroeiing is iets meer open. Per boom is meer ruimte
beschikbaar ondanks hun kleinere hoogte en kroongrootte. In het meest
noordelijk gelegen deel is de bosstructuur iets rijker door een hoger aandeel
van loofhout.
Bosstructuureenheid 5
Bosstructuureenheid 5 is geheel binnen het niet beboste duingebied gelegen.
De eenheid is rijk aan verschillende begroeiingen: kleine groepen naald- en
loofbomen van verschillende hoogte, alsook Kraaiheide, Helm en korstmos
sen behoren hiertoe. Deels betreft het ook kaal zand. De acht binnen deze
bosstructuureenheid liggende steekproefcirkels zijn boomloos of hebben
hoogstens drie bomen en/of struiken per steekproefcirkel.

5.3 Ruimtelijke verdeling van bomen en struiken
In Drieduinl zijn totaal 9 boom- en struiksoorten geïnventariseerd.
Zwarte dennen (Corsicaanse en Oostenrijkse den)

De soort komt voor in alle begroeide steekproefcirkels (25 stuks). Waar de
begroeiing dichtbij de zee of op duintoppen is gelegen, vertonen de bomen
een slechte hoogtegroei (8-9 m). Enigszins beschut voor de zeewind berei
ken de dennen hoogten van 10-16 m. Alleen in hetZomereiktype komtZwarte
den niet in de boomlaag voor. Wel komt de soort hier als verjonging inciden
teel voor.
Zomereik

Zomereik komt slechts in één cirkel (J02) voor (type 4.2.1). De soort bereikt
een hoogte tot 9 m. Verjonging in het reservaat is in de steekproefcirkels niet
aangetroffen. Wel is verjonging van Zomereik in het open duingebied aange
troffen bij veldbezoeken.
Amerikaanse vogelkers

Amerikaanse vogelkers komt in drie steekproefcirkels voor. In de steekproef
cirkels F12 en J02 komt deze soort in grote aantallen voor. Hier bereikt de
soort stamtallen van bijna 4000 stammen/ha. De hoogte in Drieduin 1 is
maximaal 5 m.
Witte abeel

De soort komt voor in twee steekproefcirkels en wel aan de noordrand van
het reservaat (F12 en G12). Vooral in G12 komen zeer veel opslag van Witte
abeel voor, meestal uit vegetatieve vermeerdering van oude, geplante Abe
len, die buiten de steekproefcirkels staan. De soort bereikt een hoogte tot 4
m.
Ratelpopulier

30

IBN-rapport 288

Ratelpopulier is in dezelfde steekproefcirkels (F12 en G12) aangetroffen als
de Witte abeel. Slechts enkele exemplaren komen voor. Deze hebben een
hoogte variërend van 2 tot 4 m. De verjonging hier is afkomstig van een aantal
oude bomen in de directe omgeving.
Wilg

Wilg komt met enkele exemplaren slechts in één steekproefcirkel voor (J02)
en is niet nader gedetermineerd. De hoogte is maximaal 6m.
Robinia

Enige opslag van Robinia is gevonden de steekproefcirkel F12, in het deel
met de Amerikaanse vogelkers, waartussen enkele Robinia's van 3 m voor
komen.
Lijsterbes

Lijsterbes komt, evenals Robinia, alleen voor in de steekproefcirkel F12
tussen de Amerikaanse vogelkers. Het stamtal bedraagt 850 st/ha. De soort
bereikt een hoogte tot 3 m.

5.4 Dood hout
In Drieduin 1 bestaat 93% van de dode stammen uit Zwarte dennen. Ruim
6% is Zomereik, daarnaast komt dode Ratelpopulier voor. Van alle dode
stammen bestaat weer ruim 93% uit stobben. Dit is het gevolg van een aantal
dunningen van voorde aanwijzing tot bosreservaat. Van de overige stammen
bestaat 5% uit liggende stammen en is ruim 1 % staand. Het staande dode
hout is voor 57% Ratelpopulier, 29% is Zomereik. Het liggende dode hout is
91% Zwarte den, de rest is Zomereik. Het Zomereiktype bevat het hoogste
aantal dode stammen.
De meeste dode bomen/stobben hebben een diameter tussen 10-20 cm en
hebben verteringsstadium 2 (matig verteerd) bereikt. Slechts heel weinig
stobben en stammen zijn in het verteringsstadium 4 ingedeeld.
Voor elk onderscheiden begroeiingstype is het gemiddelde aantal staande
en liggende dode stammen per verterings- en diameterklasse in bijlage 9
weergegeven.
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6 BOSSTRUCTUUR IN DE KERNVLAKTE
6.1 Soortensamenstelling en populatie-opbouw
De kernvlakte van Drieduin 1 is gelegen aan de rand van het bos op de
overgang naar een open duinlandschap. Het beboste deel is gelegen in een
Oostenrijkse-dennenbegroeiing met kiemjaar 1927. In de zuidoostrand van
de kernvlakte loopt een pad (fig 2). Deze is in het bovenaanzicht van de
kronenstructuur echter niet terug te vinden.
De boven- en zijaanzichten van de kernvlakte tonen een boomloze strook in
het westen van circa 45 m, waarin één Oostenrijkse den met een dbh 5 cm
voorkomt (fig. 10). De overgang van open landschap naar bos wordt geken
merkt door een strook met een hoog aandeel dood hout (zie ook fig. 14,
§ 6.2).
Het bos in de kernvlakte bestaat vrijwel volledig uit Oostenrijkse den (N=
536), er is 1 Grauwe els (dbh: 16 cm, hoogte 6m) en een niet verder
gedetermineerde soort (dbh 15 cm, hoogte 5 m) aangetroffen. Het bos is laag:
de hoogste boom meet 15 m, het optimum van de begroeiing ligt tussen de
5 en 10 m hoog (fig. 11). De diameterverdeling laat een optimum in de klasse
van 15 tot 25 cm zien. Dikkere bomen zijn er weinig. Het grondvlak bedraagt
22,9 m2/ha (alleen bepaald voor het beboste oppervlak van de kernvlakte).
Deze bestaat voor 99,7% uit Oostenrijkse den.
Het levende houtvolume bedraagt 117 m3/ha, deze bestaat voor resp. 99,8%
uit Oostenrijkse den.

Figuur 10. Bovenaanzicht van het kronendak van de kemvlakte in het reservaat. DBH in cm.
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De stammen met een dbh dikker dan 25 cm zijn vooral in het oosten van de
kernvlakte te vinden (fig. 10). Hier zijn ook de kronen van de bomen het
grootst. Het meer uit de wind opgroeien van deze stammen heeft geleid tot
een betere groei ten opzichte van de stammen langs de rand van het bos.
Het zijaanzicht van het bos (bijl. 10) toont een kenmerkend beeld voor
duinbebossingen die vlak langs de zeereep liggen: een lage begroeiing die
hoger wordt naarmate de bomen meer in de gesloten opstand liggen. De
zoom van het bos bestaat uit een open strook met boompjes met een dbh
kleiner dan 5 cm, die dus niet zijn opgenomen (fig. 3 en 7). Slechts enkele
Oostenrijkse dennen zijn dikker dan 10 cm dbh. Onder het bos treedt geen
verjonging op.
Het aantal open plekken is gering, ook de index voor de gelaagdheid van het
bos is, zelfs wanneer alleen het beboste deel meegerekend wordt, gering
met een waarde kleiner dan 1.
Figuur 10 toont in het beboste deel in de oostrand een vrij open kronendak.
De strook met dunnere bomen in het middengedeelte is meer gesloten.
Van de 538 levende bomen zijn er 261 (49%) vitaal en vrij van enige schade.
Abiotische schade als gevolg van de zeewind komt bij 18% van de bomen
voor. De bomen met middelmatige en ernstige schade door de wind zijn
geconcentreerd in de rand van de opstand op de overgang naar het open
gebied (fig. 12). Bij 158 bomen is een complexe schade vastgesteld. Deze is
veelal licht en veroorzaakt door een combinatie van wind en bv. vraat. De
verspreiding van deze bomen sluit aan op de strook waarin de bomen met
windschade staan. De grens tussen deze twee soorten schade-oorzaken is
scherp.

16-25

26-35

Figuur 11. Hoogte (rechts) en diameterverdeling (links) van de levende bomen in de kemvlakte
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Figuur 12. Verspreiding van bomen met windschade (12a) en complexe schade (12b) in de kemvlakte.
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6.2 Dood hout
In de kernvlakte zijn 108 dode bomen en 598 stobben geteld. De diameter
verdeling van de dode stammen is uitgesplitst naar liggend, staand en
stobben, weergegeven in figuur 13. Er zijn slechts 8 staande dode stammen,
de overige 100 liggen. De liggende stammen zijn geconcentreerd in de rand
van het bos (fig. 14). De groep 'stobben' is het gevolg van dunningen van
voor de aanwijzing tot bosreservaat.
Het dood-houtvolume bedraagt 3,1 m3, volledig uit Oostenrijkse den be
staand. Dit is bijna 3% van het totale houtvolume in de kernvlakte.
De verteringsstadia van de dode bomen zijn in tabel 7 gegeven. Stadium 1,
vers dood hout komt het meest (34%) voor. Opvallend genoeg betreft het in
90% van de gevallen stobben. Ook de stadia 2 en 4 (resp. licht verteerd en
grotendeels verteerd dood hout) komen met 24% en 27% komen veel voor,
eveneens het meest scorend onder de stobben. Het liggend dood hout komt
voor in alle verteringsstadia met uitzondering van stadium 5 (vrijwel volledig
verteerd hout). Van de staande dode stammen heeft 87% een verteringssta
dium 1.
Tabel 7.

Verteringsstadia van de dode stammen per soort in de kemvlakte
(1=vers dood hout, 2= oppervlakkig verteerd, 3= matig verteerd, 4= grotendeels verteerd, 5=vrijwel
volledig verteerd, 0= onbekend)

Soort

categorie
dood
hout

Oost.den

staand
liggend
stobbe

Onbekend
Totaal

tot

7
15
220

1
30
139

26

68

stobbe
242

170

94

8
100
587

29
160

189

5

6

11

5

6

706
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Figuur 13. Diameterverdeling van de dode stammen in de kemvlakte.
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7 DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Vrijwel het gehele reservaat bestaat uit een monocultuur van Zwarte den, die
met een gemiddeld stamtal van bijna 1000 st/ha dichte opstanden vormt. Het
kronendak is grotendeels gesloten. De boomhoogte en -diameter zijn af
hankelijk van de ligging ten opzichte de zeereep en de hoogteligging in het
terrein. Bomen die beschutten opzichte van de zeewind liggen, bereiken een
relatief grotere hoogte en dikte. Onder de huidige dichte opstand vindt
nauwelijks verjonging plaats. Kiemplanten van Zwarte den zijn wel aange
troffen in het vegetatietransect in de kernvlakte, maar zijn bij veldbezoek in
1997 alweer verdwenen. Amerikaanse vogelkers heeft pleksgewijs de groot
ste verspreiding. Lijsterbes en Vuilboom zijn incidenteel aangetroffen in
enkele cirkels in het noorden van het reservaat. Zomereik heeft zich nog niet
verjongd in de opgenomen cirkels. Spontane bosontwikkeling sinds de aan
wijzing tot bosreservaat, heeft nog niet geleid tot veranderingen in de bosstructuur. Op twee plaatsen is de uniforme bosstructuur wel doorbroken.
Deze zijn echter van oudere datum en zijn het gevolg van noodvellingen in
de jaren zestig/zeventig, nadat de dennen waren aangetast door de dennen
scheerder. De toen ontstane open plekken zijn begroeid geraakt met loof
boomsoorten (voornamelijk Amerikaanse vogelkers, maar ook Ratelpopulier,
Witte abeel en Robinia), blijkens de steekproefcirkelgegevens. Deze plekken
vormen bosstructuureenheid 2. Opvallend is het ontbreken van verjonging
van Zwarte den.
Het op grote schaal openvallen van het kronendak zal leiden tot een meer
gestructureerd en gevarieerd bos. Welke rol de Zwarte den daarin zal spelen
is voor de komende jaren één van de vragen waarop het onderzoek zich zal
richten. Het termijn waarop het kronendak zal gaan openvallen is gezien de
vitaliteit en actuele bosstructuur nog niet te voorspellen.
Uit veldbezoek blijkt dat de opstand landinwaarts oprolt en de aangeplante
opstand dus niet bestand is tegen de invloed van de zoute zeewind. Daaren
tegen blijkt dat een aantal soorten als Zwarte den, Zomereik en Amerikaanse
eik zich in het open duingebied vestigen. Deze verjonging komt voor tot op
een afstand van nog geen 500 m vanaf de zeereep. Zodra deze verjonging
een bepaalde hoogte bereikt heeft, komen ze onder invloed van de zeewind
en bestaat de mogelijkheid dat ze weer afsterven. Monitoring van de steekproefcirkels in dit open duingebied zal in de komende jaren moeten uitwijzen
hoe de vestiging en groei van deze bomen verder verloopt.
De verhoogde dynamiek in de boomgrens wordt weerspiegeld in de kruidlaag. In deze zone komen soorten uit het open duingebied voor, zoals
Duinriet, Zandzegge en Kraaiheide. Daarnaast zijn Schapezuring en Gewo
ne hoornbloem veelvuldig aangetroffen. Het openvallen van de boomlaag
leidt tot meer lichttoetreding op de bodem, waardoor een versnelde minera
lisatie van organisch materiaal optreedt. Schapezuring komt voor op plaatsen
waar door een plotselinge toename van licht een versnelde mineralisatie van
organisch materiaal plaatsvindt (Weeda e.a. 1985). Bij verder oprollen van
het bos door blootstelling aan de zeewind, kan de soort zich verder in de
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kernvlakte uitbreiden. Gewone hoornbloem kan op veel groeiplaatsen wor
den aangetroffen, waaronder duinvalleien. De soort lijkt niet specifiek te
reageren op plotselinge lichtstelling.
Het reservaat is aangewezen als een floristisch niet-karakteristiek KorstmosDennenbos. Het Korstmossen-Dennenbos is slechts een stadium in de
natuurlijke successie van een pioniersbos. Doorgaans komt dit stadium
gedurende 50 tot 60 jaar na de bebossing voor. Als gevolg van toenemende
humusvorming zal het bostype daarna gaan verdwijnen (Van der Werf 1991).
In Drieduin 1 is dit stadium over het algemeen voorbij. Bij de kartering van
1994 blijkt het grootste deel al als Kussentjesmos-Dennenbos (PNV 2)
gekarakteriseerd te kunnen worden. De ontwikkeling van PNV 1 naar PNV 2
verloopt snel. In 1984 wordt het gebied nog grotendeels als een KorstmosDennenbos gekarteerd, waartussen smallere stroken Kussentjesmos-Den
nenbos lopen (IBN, ongepubliceerd).
De verspreiding van Kraaiheide in de kernvlakte wijst op een ontwikkeling in
de richting van een Kraaiheide-Dennenbos.
Afgezien van de vegetatietypen in het open duingebied, is het grootste deel
van het reservaat gekarteerd als het Kaaltype. Uitzondering hierin zijn enkele
plekken met Rendiermos die als aparte eenheden zijn gekarteerd. De ver
spreiding van het Cladinatype valt vrijwel geheel binnen de bosstructuureenheid 3 (relatief hoogopgaand bos van Zwarte den). Opvallend is een
centraal in de oostrand gelegen stukje waar zich een relatief soortenrijke en
goed ontwikkelde kruidlaag bevindt, met o.a. Wilde kamperfoelie, Brede
stekelvaren en Zandstruisgras. Deze soorten zijn kenmerkend voor een
droog Berken-Zomereikenbos. Het betreft een vrij heterogene begroeiing van
voornamelijk Zwarte den met een onregelmatige kronenstructuur. Op basis
van de luchtfoto en bodemkaart is echter geen reden voor het onderscheiden
van een aparte eenheid. Mogelijk is wel dat gezien de relatief rijkere omstan
digheden, deze hoek zich in de komende jaren anders gaat ontwikkelen dan
het omringende bos.
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Bijlage 1. Activiteiten binnen het bosreservatenprogramma volgens SILVI-STAR (reser
vaat, kernvlakte en transect), aangevuld met steekproefcirkelpunten

Reservaat

Steekproefcirkels

Kernvlakte

Transect

Oppervlak
Frequentie
Luchtfoto
Bosstructuur

10-40 ha
10/15 jaar
1:5000 + 1:10000

500 are; ca. 30 stuks
10/15 jaar

70 X 140 m
10/15 jaar

2 x 100 m
5 jaar

Vegetatie

kartering 1:2500

II

Foto-p.q

Data

Analyse

-bomen dbh > 5
cm : als steek
proefcirkels +
inmeten kroonprojectie
-bomen dbh <
5cm: tellen aantal
per soort per
hoogteklassen per
10 x 10 m-hok
10 x 10m-hokken
P.Q. opnamen ca. 30
stuks vlgs Doing Kraft 98 stuks vlgs
Doing Kraft
5 - 20 P.Q.
opnamen vege
tatie en bos
structuur
ORACLEORACLE-database
ARC/INFO-bestanden database
ARC/INFObestanden
Vegetatie
Begroeiingstypen
ontwikkeling en
bosstructuur,
verjongingsdynamiek soortdynamiek
Kroon-en gapmortaliteit
dynamiek
Vegetatie
ontwikkeling
Lichtsimulatie

-bomen dbh > 5cm:
levend dood:
soort, dbh, tophoogte
kroonaanzet, vitaliteit,
schade
-bomen dbh < 5 cm,
hoogte > 50 cm:
soort, hoogteklasse

vegetatiekaarten
luchtfoto's
ARC/INFObestanden
Luchtfoto-eenheden
Dominantietypen
vegetatie/ PNV's

u

50 2 X 2 mhokken vlgs
Doing Kraft

ORACLEdatabase

Lichtsimulatie

u

Resultaat

Bosstructuur
Vegetatie

eenheden
eenheden

Bossuccessie

Vegetatieontwik
keling
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Bijlage 2. Lijst van wetenschappelijke namen van voorkomende soorten in Drieduin 1.

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Bomen
Pinus nigra nigra
Pinus sylvestris
Quercus robur

Oostenrijkse den
Grove den
Zomereik

PINUSNIG
PINUSSYL
QUERCROB

Struiken
Prunus serotina

Amerikaanse vogelkers

PRUNUSER

Kruiden
Agrostis vinealis
Ammophila arenaria
Calamagrostis epigejos
Carex arenaria
Lonicera periclymenum
Poa trivialis
Rumex acetosella
Senecio sylvaticus

Zandstruisgras
Helm
Duinriet
Zandzegge
Wilde kamperfoelie
Ruw beemdgras
Schapezuring
Boskruiskruid

AGROSVIN
AMMOPARE
CALAMEPI
EMPETNIG
LONICPER
POA TRI
RUMEXACT
SENECSYL

Mossen
Campylopus flexuosus
Campylopus introflexus
Dicranum scoparium
Hypnum cuppressiforme
Polytrichum piliferum

Boskronkelsteeltje
Grijs kronkelsteeltje
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon klauwtjesmos
Ruig haarmos

CAMPSFLE
CAMPSINT
DCNUMSCO
HYPNUCUP
POLYMPIL

Korstmossen
Cladonia portentosa

Rendiermos

Afkorting
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Bijlage 3. Matrix van vegetatie-opnamen in het transect

Locatie
Jaar

Drieduin 1
1994

11111111112222222222333333333344444444445
1234567890123456789012345678901234 5678901234 567890

K

M

Struik
Kruid
Mos

-2
A
9999999847312222461PPRRRRR-RRRRRRRRRRRRRRRRRRPPRRR
APPPA1A122333331AR
P-RRR
R
P-

AMMOPARE
CAREXARE
EMPETNIG
PINUSSYL
POA TRI
PRUNUSER
QUERCROB
RUMEXACE
RUMEXACT
SENECSYL
CAMPSFLE
CAMPSINT
DCNUMSCO
HYPNUCUP
PINUSSYL
POLYMPIL
PINUSNIG

12211AA111P
AAPPPPRRPRA12221461
87788997363
A—P
RAP

RR

RP

RP

R-

R

R

P-

A-

PPRRP1APP
R-RPRRRRRR-R-A
-1-R

!_

-PPPPAPAA—
RPPPA1A1PA-2 —

2133333-A-

-P-RRR-

-R-

R__R— RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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Bijlage 4. Beschrijving van de begroeiingstypen

1

Hoofdgroep boom- en struikloos

0.1. Boom- en struikloze begroeiing
Vijf cirkels liggen voornamelijk in het open kustlandschap, tegen de westelijke
rand van het reservaat. Hier zijn bij de opname geen bomen of struiken
gevonden. Bij deze groep worden ook drie steekproefcirkels ingedeeld (C03,
C06 en C10), waar een tot drie bomen per cirkel zijn geïnventariseerd. Dit
zijn Oostenrijkse dennen en Amerikaanse vogelkers die een hoogte van 3 m
bereiken.
2

Hoofdgroep Zwarte dennen (Corsicaanse en Oostenrijkse den), monocul
tuur

49.4.1. Zwarte dennen, monocultuur, boomfase
Karakteristiek voor dit type is de boomhoogte die varieert van 3 tot 17 m. De
meeste bomen hebben een hoogte van 6-8 m. Het stamtal is voor een
boomfase hoog (gemiddeld 953 st./ha). Het gemiddelde grondvlak bedraagt
ruim 22 m2/ha. De dbh is vrij laag. Slechts 14% van bomen haalt 20 cm of
meer. De boomhoogte is afhankelijk van de ligging ten opzichte van de
zeewind en de hoogtelijn. Naarmate de invloed van de zeewind groter is, is
de boomhoogte lager.
49.4.2. Zwarte dennen-monocultuur, boomfase, variant met Witte abeel
Enkele sporadisch voorkomende Zwarte dennen van 10-14 m hoog en 30 cm
dik. Onder de open boomlaag komt een laag met uitlopers van Witte abeel
voor. Deze hebben een hoogte ligt tussen 1-3 m. De laatste soort is over het
grootste deel van de steekproefcirkel verspreid. Het type komt slechts in één
cirkel voor.
3

Hoofdgroep Zomereik

4.2.1. Zomereik, dichte fase, met verjonging van Amerikaanse vogelkers.
Het type wordt gekenmerkt door een dichte begroeiing van ca. 60 jaar oude
Zomereik. De maximale hoogte van 9 m (gemiddeld ca. 5 m). De gemiddelde
dbh ligt net onder 10 cm. Onder Zomereik groeit een struiklaag van Ameri
kaanse vogelkers van 2-3 m hoogte, met een maximum van 5 m. Daarnaast
staan hier nog enkele exemplaren van Wilg. Sporadisch komt verjonging van
Zwarte den voor.
Een steekproefcirkel (F12) ligt op de grens van twee begroeiingstypen, die
ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn. Het deel meteen monocultuur van oude
Zwarte dennen behoort tot het type 49.4.1. Het andere deel bestaat uit een
dichte laag van Amerikaanse vogelkers, dat in de overige cirkels niet is
aangetroffen. De stammen hebben gemiddeld een hoogte van 1-2 m met
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enkele uitschieters tot 6 m. In dit deel staan als bijmenging Ratelpopulier,
Witte abeel, Robinia en vooral Lijsterbes. Deze hebben een hoogte tot 3 m.
F12 is de meest soortenrijke cirkel van het reservaat.
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Bijlage 5. Grondvlakverdeling per soort per steekproefcirkel. Grondvlak in m2/ha
4 = Zomereik
29 = Ratelpopulier
49 = Zwarte den

72 = Amerikaanse vogelkers
91 = Wilg

soort
ruit

C03
C06
C10
D02
D08
D09
E06
E10
E11
F02
F05
F07
F08
F12
G08
G10
G11
G12
H04
H05
H06
H07
H09
H11
J02

4

29

0.2

0.4

49

0.5
0.1
8.6
29.9
18.0
21.8
21.9
18.3
19.7
31.1
15.5
23.3
7.8
24.2
21.3
21.6
2.8
24.1
28.5
30.9
29.1
21.2
24.1

72

0.6

444.2

Totaal

0.1

0.5
0.1
8.6
29.9
18.0
21.8
21.9
18.3
19.7
31.1
15.5
23.3
12.0
24.2
21.3
21.6
3.2
24.1
28.5
30.9
29.1
21.2
24.1
11.2

0.1

460.1

4.0

11.1

Totaal 11.1

91

4.0
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Bijlage 6. Stamtalverdeiing per soort per steekproefcirkel (aantallen per ha).

49 = Zwarte den
70 = Robinia
72 = Amerikaanse vogelkers
91 = Wilg

4 = Zomereik
25 = Lijsterbes
29 = Ratelpopulier
30 = Witte abeel

soort
ruit

4

C03
C06
C10
D02
D08
D09
E06
E10
E11
F02
F05
F07
F08
F12
G08
G10
G11
G12
H04
H05
H06
H07
H09
H11
J02

2220

TOT

2220

25

864

864

29

30

154

247

100

2099

254

2346

49

31
51
51
332
1263
1303
813
1123
953
902
802
853
942
171
1083
1174
1103
40
782
682
862
1053
942
1154
31
18495

70

72

91

Totaal

3889

82

31
82
51
332
1263
1303
813
1123
953
902
802
853
942
4200
1083
1174
1103
2239
782
682
862
1053
942
1154
6221

6560

82

30945

31

123

123

2640
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Bijlage 7. Procentuele hoogteverdeling per soort per begroeiingstype, totaal en per soort
per hoogteklasse.
4 = Zomereik
25 = Lijsterbes
29 = Ratelpopulier
30 = Witte abeel

0.1

TYPE
SOORT
HGT
1

2
3
4
Totaal

TYPE
SOORT
HGT

Totaal

r

72

17,2
7,6
8

4,7

21,9
7,6
8

32,8

4,7

37,5

4

49

72

3
8,4
2,6
4,7
2,1
4,5
3,5
6,4
0,3

0,5

24,8
23,3
9,4
4,5
0,5

35,7

0,5

4.2.1

Totaal

91

1
0,3

49.4.1
49

Totaal

0,7

0,7

0,3
1,6
9,8
15,7
23,1
18,9
6
3,4
3,2
5,8
3,7
5,1
2
0,5
0,1
100

0,3
1,6
9,8
15,7
23,1
18,9
6
3,4
3,2
5,8
3,7
5,1
2
0,5
0,1
100

HGT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Totaal

49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TYPE

49 = Zwarte den
70 = Robinia
72 = Amerikaanse vogelkers
91 = Wilg

62,5

1.3

Totaal
28,3
31,7
12,1
10,2
2,6
4,8
3,5
6,4
0,3
100
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TYPE
SOORT
HGT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Totaal

49.4.2
29

30

0,9
2,7
0,9

22,1
49,6
20,7
1,4

4,5

93,7

49

Totaal
22,1
50,5
23,4
2,3

0,9

0,9

0,9

0,9

1,8

100
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Bijlage 8. Beschrijving van de luchtfoto-eenheden

In totaal zijn op de luchtfoto's van Drieduin 1 uit 1989 negen luchtfoto-eenheden onderscheiden. Hun beknopte
beschrijving is hieronder weergegeven.

Nummer lucht
foto-eenheid
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Beschrijving luchtfoto-eenheden
Kleine groep hoge loof- en naaldbomen met resp. grotere en kleinere kronen. De meeste
kronen zijn onregelmatig van vorm. De grotere afmetingen worden voor een deel bepaald
door hun ligging aan de rand van de begroeiing.
Vrijwel dichte begroeiing van overwegend loofbomen. Het terrein is glooiend zodat het
kronendak lijkt te bestaan uit bomen met verschillende lengte. De kronen van loofbomen
zijn middelgroot en onregelmatig. De bijgemengde naaldbomen zijn klein en slank.
Naaldbomen komen verspreid in kleine groepjes voor. Opvallend is de rode kleur van
loofbomen (Zomereik) op de luchtfoto.
Zo goed als boomloze plek waar slechts enkele kleine dennenbomen staan die vooral in de
breedte zijn uitgegroeid. De niet begroeide delen zijn op de foto donker gekleurd,
waarschijnlijk door (korst-)mossen. Een klein deel is helemaal niet begroeid.
Verreweg de grootste luchtfoto-eenheid van het reservaat met redelijk gesloten naaldbos.
De bomen zijn vrij laag (gedrongen) tot middelhoog. Hun kronen zijn grotendeels klein
tot middelgroot. Sporadisch voorkomende grotere loofbomen onderbreken het beeld van
het naaldbos. De loofbomen zijn gemiddeld lager en kleiner dan de hoofdlaag van
naaldhout. Naar het noorden toe komen er iets meer kleine openingen in eerste boomlaag.
Gesloten naaldbos op de oostelijke duinhelling. De bomen zijn hier vrij hoog met
middelgrote tot grote, hoge en onregelmatige boomkronen. De voorkomende openingen
in het kronendak zijn gemiddeld groter dan in de vorige luchtfoto-eenheid.
Gesloten begroeiing met naaldbomen en enkele sporadisch voorkomende loofboom. De
luchtfoto-eenheid ligt op een matig glooiende duin. Het kronendak is gesloten en bestaat
uit grotendeels kleine tot middelgrote boomkronen van naaldhout. De boomkronen van
loofhout zijn gemiddeld groter en onregelmatiger dan bij de naaldhout.
Vrijwel gesloten begroeiing van loof- en naaldhout waarbij naaldhout domineert. De
opstandsstructuur is opvallend homogeen, met uitzondering van een klein hoekje in de
oostrand waar de kronen iets grilliger zijn. Het aandeel loofhout is hier hoger dan elders in
het reservaat. De boomhoogte is groter en hun kronen zijn gemiddeld iets dieper en groter.
Kleine gevarieerde luchtfoto-eenheid die deels onbegroeid is. Een ander deel bestaat uit
een jonge gemengde beplanting en in nog een ander deel groeit een groep loofbomen en
struiken.
Groot en vrijwel boomloos duingebied met struikgewas, gras, (korst-)mossen en enkele
niet begroeide plekken. Op de luchtfoto zijn zeer goed de sporen van motorvoertuigen te
onderscheiden.
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Bijlage 9. Diameterverdeling dood hout per verteringsstadium, per begroeiingstype, uitge
splitst naar staand en liggend dood hout. Aantal stammen per ha.
4 = Zomereik
25 = Lijsterbes
29 = Ratelpopulier
30 = Witte abeel
Bostype:
Heeft geen waardes.

Bostype:

49 = Zwarte den
70 = Robinia
72 = Amerikaanse vogelkers
91 = Wilg
0.1

4.2.1
Vertering

Aarddood
staand

liggend

Bostype:
Aarddood
staand

liggend

1

Diamklas
.. < 5 cm 20.0
5.1-10.0 cm
10.1-15.0 cm
15.1-20.0 cm
20.1-25.0 cm
25.1 <.. cm
.. < 5 cm
5.1-10.0 cm
10.1-15.0 cm
15.1-20.0 cm
20.1-25.0 cm
25.1 <.. cm

49.4.1
Vertering
Diamklas
..<5 cm
5.1-10.0 cm
10.1-15.0 cm
15.1-20.0 cm
20.1-25.0 cm
25.1 <.. cm
.. < 5 cm
5.1-10.0 cm
10.1-15.0 cm
15.1-20.0 cm
20.1-25.0 cm
25.1 <.. cm

20.0

20.0
20.0
20.0

12

3

4

1.1

11.6
4.2

7.4

1.1
2.1

2.1
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28

Bostype: 49.4.2
Aarddood
liggend

Vertering
Diamklas
.. < 5 cm
5.1-10.0 cm
10.1-15.0 cm
15.1-20.0 cm
20.1-25.0 cm
25.1 <.. cm

20.0
20.0
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Bijlage 10. Zijaanzichten van de zeven 10 x 100 m stroken in de kernvlakte
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Het bestellen van IBN-rapporten
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het ver
schuldigde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988
van het Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen.
Vermeld op de overschrijving het nummer van het gewenste IBN-rapport
(en naam en afleveradres als die afwijken van de naam en adres op de
overschrijving).
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze
bijschrijving komt zodat het bestelde niet kan worden toegezonden.
Onderstaande lijst vermeldt alleen de rapporten die in 1996 en 1997 zijn
verschenen. Een volledige lijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.
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