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Twee windende planten
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Postbus 34, 2270 AA Voorburg
De laatste jaren hebben zich twee planten uitbundig gemanifesteerd. Het betreft Bosrank
{Clematis vitalba) en Zwarte engbloem {Vincetoxicum nigrum). Zij zijn tientallen jaren beperkt
geweest tot een of twee beperkte groeiplaatsen. Zwarte engbloem heeft zich op de ene lokatie
heel geleidelijk uitgebreid. Echter, de laatste 10 jaar zijn beide soorten zich snel over het
duingebied gaan verspreid. Wat kan hiervan de achterliggende oorzaak zijn? En waarom
manifesteren andere windende planten zoals Heggenrank (Bryonia dioica) zich niet op deze
manier? Daarentegen is het ook duidelijk dat niet windende soorten als Hulst (Ilex aquifolium).
Taxus (Taxus baccata) en Mahonia (Berberis aquifolium) ook sterk in het duin in opkomst zijn.
Met name Mahonia heeft in Meijendel altijd een wat zielig bestaan op vaste plekken gehad,
maar komt nu op diverse plaatsen voor waar de soort nooit heeft gestaan. Waar kan dit op
duiden?

A = Zwarte engbloem
B - Bosrank

Figuur. 1. Uitbreiding van Zwarte engbloem (A) en Bosrank (B) met oorspronkelijke plek (Al resp. BI & B2)
en als bekend uitbreiding in volgorde van vindplaats.
Zwarte engbloem
In Gorteria van 1964 is melding gemaakt van het voorkomen van Zwarte engbloem in Meijendel.
De soort is destijds aangetroffen door G. Twigt. Tot voor kort was dit de enige groeiplaats van
deze soort in Nederland. Recent is de soort ook gevonden op de Maasvlakte (Van der Meijden
2005). Het is een slingerplant uit het Middellandse-Zeegebied, die vermoedelijk met
fazantenvoer is ingevoerd. Het is een kalkminnende plant. Ondanks het unieke voorkomen in
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Nederland behoort Zwarte engbloem niet tot de Rode Lijstsoorten. Zwarte engbloem is ook
terecht gekomen in de VS en behoort in delen van de VS tot de 200 meest invasieve planten.
De standplaats van Zwarte engbloem is tot voor kort één plek geweest met een zeer
beperkte oppervlakte ter hoogte van het Kruispunt (kmhok 84-463) (figuur 1 locatie A l ) . In de
loop van de decennia Is deze plek langzaamaan steeds groter geworden. Echter vanaf 1995 is de
soort bezig met een zeer rappe uitbreiding in andere delen van het terrein (figuur 1). Wat ook
opvalt, althans mij niet eerder is opgevallen, dat er zaaddozen aanwezig zijn met veel zaden en
zaadpluis. Mogelijk is de generatieve voortplanting ook ongeveer 10 jaar geleden gestart.
De eerste uitbreiding in zuidoostelijke richting (locatie A3) is waarschijnlijk te wijten aan
transport door DZH auto's. En het is zeker dat de soort op A8 via hooi is verspreid en A9
waarschijnlijk door geïnteresseerde bezoekers van het duin tijdens de maaiwerkzaamheden
elders. Maar de soort is ook op diverse andere plaatsen opgedoken waar zover bekend geen
sprake is van menselijke invloed. Verder lijkt een kalkrijke en verstoorde standplaats een
voorkeur te zijn voor Zwarte engbloem.
Aangezien er sprake was van een tamelijk explosief patroon is de vraag gesteld of de
uitbreiding een halt moest worden toegeroepen ondanks dat het een (bijna) unieke soort voor
Nederland betreft. Tenslotte: voorkomen is beter dan genezen gezien de manier waarop andere
soorten terrein winnen ten koste van de duingraslanden. Dit zijn onder andere Duindoorn
(Hippophae rhamnoides). Grauwe abeel (Populus canescens), Amerikaanse vogelkers (Prunus
serotinus) en Robinia (Robinia speudoacacia). Echter, van verwijderen zal geen sprake kunnen
zijn. De soort heeft een zeer fijn wortelstelsel en een enkel klein stukje van de wortel dat in de
bodem blijft zitten, groeit weer uit tot een plant (vergelijkbaar met Zevenblad (Aegopodium
podagraria) in vochtige tuinen). De wortelkluit van Zwarte engbloem moet er dus in zijn geheel
uit en die maatregel is te ingrijpend. Een punt van afweging was ook dat we niet weten of de
uitbreiding een reactie is op een kortstondige klimaatfluctuatie of dat het een reactie is op een
systematische klimaatsverandering. In het eerste geval is indammen een te overwegen optie, die
later weer kan vervallen. In het tweede geval is het dweilen met de kraan open.
Het indammen is op twee manieren aangepakt. Besloten is om de kleine uitbreidingen in het
duin aan te pakken door ze met wortel en al te verwijderen (uitsteken) en dit werkt redelijk
goed. Op de oorspronkelijke locatie wordt er gemaaid ruim voordat de zaden tot ontwikkeling
komen. Dit is nu een aantal jaren gedaan. Door het maaien wordt de locatie niet kleiner en
breidt nog steeds geleidelijk aan vegetatief uit. Het "probleem" wordt dus redelijk beheersbaar
gehouden.
Bosrank
De plant komt voor op zeer voedselrijke, kalkhoudende en enigszins vochthoudende grond in
met name bosranden en langs spoorwegen. De soort staat als zeer giftig bekend. Bosrank wordt
voornamelijk aangetroffen in Zuid-Limburg en in rivierdalen van voornamelijk het mergelland
(Weeda 1985). In Van der Meijden (2005) is opgegeven dat Bosrank sinds recent in plantsoenen
van stedelijke gebieden voorkomt. Ik weet niet wat met recent is bedoeld, maar zolang ik in Den
Haag woon (bijna 20 jaar) komt Bosrank op diverse plaatsen voor in de stadsparken als de Nieuw
Scheveningse bosjes.
Bosrank staat al zeker sinds 1980 in de bosrand van de sprang langs het Beukenlaantje in
de zuidrand van de vallei Meijendel (figuur 1; locatie BI) en in een paar Meidoorns in de
hoofdader midden in het duin (locatie B2). De laatste jaren is Bosrank vanuit BI in rap tempo
zowel tegen (Waalsdorp) als met de overheersende windrichting mee het omgevende gebied
ingetrokken. En afgelopen jaar, tijdens de inventarisatierondes voor het Landelijk Meetnet Flora
Aandachtssoorten als tijdens duinwerk is de soort op diverse plaatsen waargenomen. Dit is
westelijk van de Kijfhoek en in de Helmduinen. De laatste plek is nog geen 500 meter van zee
vandaan.
Oorzaken?
De eerste uitbreiding van Zwarte engbloem (A3) heeft waarschijnlijk te maken met transport
door DZH en enkele andere ook door menselijk toedoen. Maar van diverse andere locaties is dit
niet evident. De parallelle verandering van de twee soorten kan ook op iets anders wijzen.
Mogelijk zijn er klimatologisch gunstigere omstandigheden door het opwarmen van het klimaat.
Ook de (door mij althans) pas sinds niet al te lange tijd waargenomen ontwikkeling van rijp zaad
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van de Zwarte engbloem kan duiden op een klimaatverandering. Zwarte engbloem is van
oorsprong een Mediterrane soort. Of speelt een algemene o n t w i k k e l i n g van het voedselrijker
w o r d e n van de bodem over het hele duin (het duin groeit dicht) een rol? Of zijn hier ook andere
verklaringen te geven? Heeft iemand ideeën?
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