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Doel van het onderzoek
Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) gebruikt Meijendel al vanaf 1874 voor de
drinkwaterproductie. Om dit te bewerkstelligen zijn er grote ingrepen gedaan in de
natuur. Door de achteruitgang van de natuurwaarde in de duinen is het van belang
dat de natuur een kans krijgt om te herstellen. Hiervoor zijn door DZH, middels een
convenant met Provincie Zuid-Holland, enkele gebieden in Berkheide en Meijendel
zo veel mogelijk vrijgemaakt van de invloeden van waterwinning om deze terug te
geven aan de natuur. In deze gebieden is de grondwaterstand zo veel mogelijk
teruggebracht naar het oude natuurlijke niveau. De infiltratieplassen zijn ontdaan
van de voedselrijke sliblaag, de kwelplassen zijn ontdaan van de organisch verrijkte
laag, de winputtenseries zijn verwijderd en een deel van de bovengrond is geplagd.
Door deze maatregelen is een uitgangssituatie geschapen voor de terugkeer van de
natuurlijke vegetatie van vochtige duinvalleien. De vraag is of dit ook gebeurt.
Vindt er hervestiging van planten plaats die vochtige duinvalleien karakteriseren?
En als er geen of beperkte hervestiging plaatsvindt, wat is daarvan de oorzaak?

Onderzoe/cs vragen
Het onderzoeksgebied omvat het heringerichte gebied van de Kikkervalleien en de
referentiegebieden Parnassiapad en Libellenvallei in Meijendel.

Fig. 1. Ligging van de transecten in Meijendel. KV = Kikkervalleien; P = Parnassiapad; LV = Libellenvallei.
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De Kikkervalleien kwamen landschappelijk uitstekend in aanmerking voor herinrichting omdat de infiltratieplassen die in dit gebied gelegen hebben grotendeels de
natuurlijke laagten in het terrein volgden. In 1997 zijn hier de activiteiten voor drinkwaterwinning gestopt, 's Winters is het gebied schoongemaakt. In de daaropvolgende
lente begon op kale bodem een monitoring programma voor het volgen van de vegetatieontwikkeling in dit gebied. In principe wordt elke vijf jaar de ontwikkeling van
het gebied onderzocht.
De onderzoeksvragen zijn:
1.

Vindt er hervestiging plaats van soorten die vochtige duinvalleien karakterise
ren na het weghalen van de infiltratieplassen? Doelsoorten hierbij zijn soorten
van de klasse van de kleine zeggen (Parvocaricetea), met name van het
Knopbiesverbond (Caricion davallianae (in de beginfase toegespitst op de
associatie van Parnassio-Juncetum atricapilli en in latere fase ook het Junco
baltici-Schoenetum nigricantis omvattend).

2.

Is er een verschil te zien tussen de ontwikkeling van de vegetatie in het gebied
waar de infiltratieplassen hebben gelegen en een gebied waar geen infiltratie
plassen hebben gelegen? Waardoor wordt een eventueel verschil veroorzaakt?

3.

Heeft de jarenlange infiltratie van rivierwater een verandering teweeggebracht in het bodemprofiel ten opzichte van de duinbodems die niet bedekt
zijn geweest met infiltratieplassen?
In tabel 2 zijn de gebruikte plantensociologische termen geordend ten behoeve van
de begripsvorming.

Gebiedsbeschrijving en proefopzet

Transecten
Het onderzoeksgebied omvat het begraasde deel van de helmduinen en de niet
begraasde Libellenvallei (fig 1). Er liggen in het onderzoeksgebied vier transecten. Eén
in de Kikkervalleien, twee in het Parnassiapad en één in de Libellenvallei (bijlage A).
Deze transecten liggen loodrecht op de kustlijn georiënteerd en zijn ongeveer 20
meter breed. Het gebied waar het Parnassiapad in ligt wordt sinds 1990 extensief
begraasd door Noorse Fjordenpaarden en Galloway runderen. Het begraasde gebied
is in 1998 uitgebreid zodat het ook de Kikkervalleien omvat. Dit gebied is niet
toegankelijk voor publiek. De Libellenvallei wordt niet begraasd, maar wordt sinds
1975 één maal per jaar in het najaar gemaaid. Het gebied is wel toegankelijk voor
publiek (zie tabel 1).
In de transecten zijn permanente blokken (At/m J) uitgezet. Deze zijn 10 meter lang
in de richting van het transect en 4 meter breed. Binnen deze blokken zijn aaneengesloten 20 proefvakken uitgezet van 0,5 bij 4 meter (enkele blokken zijn langer
dan 10 meter en bevatten daardoor meer dan 20 proefvakken).
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Tabel 1; Overzicht van de transecten en blokken

Transect

Kikkervallei
Kikkervallei
Kikkervallei
Kikkervallei
Parnassiapad
Parnassiapad
Parnassiapad
Parnassiapad
Libellenvallei
Libellenvallei

1
1
2
2

Blok

Voormalig
infiltratieplassen

Geplagd

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J

Ja
Ja
Ja
Winputtenserie
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
8 jaar
8 jaar
-

Begraasd Gemaaid
sinds
sinds
1998
1998
1998
1998
1990
1990
1990
1990
-

1975
1975

Publiel
toegar
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Vegetatie
Materiaal

en

methoden

In het onderzoeksgebied zijn langs de transecten 228 vegetatieopnamen gemaakt,
volgens Barkman, Doing en Segal (1964) in mei, juli en augustus 2001. De opnamen
van mei zijn nagelopen in september 2001 om te corrigeren voor de later opkomende soorten.

Vegetat/eana/yse
Met behulp van TWINSPAN (Hill, 1976) is een vegetatietabel gemaakt, waarin de
verschillende plantengemeenschappen onderscheiden zijn. Met behulp van de programma's CLUTER (Pelsma, 1989), voor de cluster-indeling en CLUTAB (Pelsma et al,
1995) zijn clustercentroïden (de gemiddelde waarde van een cluster) berekend, die
gebruikt zijn om met behulp van het programma DENDRO (Schaffers, 1991)
dendrogrammen te maken. De clustercentroïden zijn ook gebruikt in de ordinaties
(DCA, indirect) die gemaakt zijn met behulp van CANOCO voor WINDOWS 4.02
(Ter Braak et al., 1997).

—

Resultaten vegetatie

In tabel 3 is de clusterindeling van de vegetatieanalyse gegeven. In deze tabel en in
rest van de tekst worden vele termen gebruikt, die gemeengoed zijn in de plantensociologie, maar die hier enige toelichting behoeven. De indeling van de flora is op
een hiërarchische basis: familie, geslacht en soort. In de plantensociologie is dat ook
zo, maar hier worden de termen klasse (uitgang: -etea), orde (-alia), verbond (-ion)
en associatie (-etum) gebruikt. In de tekst zijn de in tabel 2 genoemde termen weergegeven met hun Nederlandse equivalent.
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Tabel 2. Plantensociologische o r d e n i n g van de gebruikte syntaxa

Parvocaricetea

Klasse der ideine zeggen

Caricetalia davallianae

Knopbiesorde

Caricion davallianae

Knopbiesverbond

Parnassio-Juncetum atricapilli

Associatie van Duinrus en Parnassia

Junco baltici-Schoenetum nigricantis

Knopbies-associatie

Saginetea m a r i t i m a e

Zee vetmuur-k lasse

Saginetalia maritimae

Zeevetmuur-orde
Zeevetmuur-verbond

Saginion maritimae
Centaurio-Saginetum

Associatie van Standduizendguldenkruid en Krielparnassia

Koelerio-Corynephoretea

Klasse der droge graslanden op zandgrond

Cladinio-Koelerietalia

Fakkelgrasorde

Polygalo-Koelerion

Verbond der droge kalkrijke duingraslanden

Taraxaco-Galietum

Duinpaardebloem-associatie

Anthyllido-Silenetum

Associatie van Wondklaver en Nachtsilene

Phragmitetea

Riet-klasse

Artemisietea

Klasse der ruderale gemeenschappen

Convolvulo-Filipenduletea

Klasse der natte strooiselruigten

Dendrogram
De eerste splitsing (fig. 2) geeft het verschil aan tussen het transect van de
Dissimilatiteit
Furtcst Neighbour-dendrogram van de
plantengemeenschappen, op basis van %
similariteit van Sörensen (kwantilatieO
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Fig. 2. Furthest Neighbour dendrogram van de clustercentroïden.
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Kikkervalleien met de hoofdgroep. Hiermee hebben de pioniergemeenschappen
met lage bedekkingen zich afgesplitst van de al verder ontwikkelde plantengemeenschappen. Op een niveau van ongeveer 7 1 % verschil splitsen de clusters 15 en
16 zich af van 13 en 14 (zie tabel 3). Cluster 15 en 16 (blok A en B) lijken sterk op
elkaar, maar cluster 13 en 14 vertonen een verschil van ruim 59%. Cluster 13 is blok
D, die in de vallei ligt waar de serie winputten gelegen was. Terwijl cluster 14, 15 en
16 in de vallei liggen, waar voorheen de infiltratieplas heeft gelegen. De hoofdgroep splitst zich op een niveau van ± 87% in tweeën, met aan de ene kant de
droge gemeenschappen van de kalkrijke droge graslanden (Polygalo-Koelerion) en
aan de andere kant de natte gemeenschappen van het verbond der kleine zeggen
(Caricion davallianae).
Voor de droge graslanden vormen de clusters l i e n 12 duidelijk een aparte groep
die zich van de overigen afsplitst op een niveau van 43%. Dit zijn de blokken van
de Libellenvallei, terwijl de overige droge graslandgemeenschappen zich in het
Parnassiapad bevinden (regionale variatie).
Voor de gemeenschappen der kleine zeggen vormen cluster 1 en 2 een aparte
groep die zich afsplitst op een niveau van 27%. Ook dit zijn opnamen van de
Libellenvallei. Van de overige kleine zeggengemeenschappen (Carcion davallianae)
splitst cluster 3 zich af op een niveau van ongeveer 46%. Dit cluster omvat alle
natte opnamen van het Parnassiapad 1-transect en bevat een klein element aan
tred indicatoren (zoals Grote weegbree Plantago major), terwijl de gemeenschappen uit het Parnassiapad 2-transect elementen van de Rietklasse (Phragmitetea)
bevatten.
Tabel 3. De d o o r CLUTAB onderscheiden clusters.
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster
cluster

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

Gem. van Juncus alpinoarticulatus ssp.atricapillus en Carex trinervis [Caricion davallianae]
Gem. van Juncus alpinoarticulatus ssp.atricapillus en Eguisetum arvense [Caricion davallianae]
Gem. van Parnassia palustris en Plantago major [Caricion davallianae]
Gem. van Lycopus europeaus en Eleocharis palustris [Caricion davallianae/Phragmitetea]
Gem. van Juncus articulatus en Carex oederi ssp. oederi [Caricion davallianae]
Gem. van Chara vulgaris en Eleocharis palustris [PhragmiteteaICaricion davallianae]
Gem. van Rhinanthus angustifolius en Linum catharticum [CalthionICaricion davallianae]
Fragmentair Taraxaco-Galietum veri met Cartina vulgaris en Holcus lanatus
Taraxaco-Galletum veri met Eguisetum palustre en Lytftrum salicaria
Taraxaco-Galietum veri met Phragmites australis en Eupatorium cannabinum
Anthyllido-Silenetum
Taraxaco-Galietum veri met Carex flacca en Danthonia decumbens
Centaurio-Saginetum
Fragmentair Centaurio-Saginetum
Gem. van Epilobium parviflorum en Epilobium hirsutum
[Koelerio-Corynephoretea/Convolvulo-Filipenduletec
Gem. van Epilobium parviflorum en Chenopodium rubrum
[Plantaginetea/Artemisietea/Convolvulo-FIlipendu

DCA Ordinatie analyse
Opnamen-ordinatie geordend in blokken

.Jg

In figuur 3 is duidelijk te zien dat de opnameblokken geordend worden naar het
successiestadium waar de vegetatie zich in bevindt. De blokken A en B in de
Kikkervallei, waar tot 5 jaar geleden een infiltratieplas heeft gelegen, liggen het
dichtst bij het restant van infiltratieplas 25.1 en zijn voornamelijk kaal en nog niet
te benoemen als een in de literatuur bekende plantengemeenschap. De blokken C

en D (respectievelijk de voormalige rand van de infiltratieplas en in de voormalige
serie winputten Pi) zijn pioniervegetaties van het Centaurio-Saginetum. De blokken
E en F liggen in het Parnassiapad 1-transect en zijn net als de blokken in de
Kikkervallei 4 jaar geleden geplagd. Het Parnassiapad 2-transect is 8 jaar geleden
geplagd en deze blokken (G en H) liggen dan ook verder naar rechts. De
Libellenvallei (I en J) sluit de successie reeks met het maaibeheer. Door maaien
wordt de successie van de vegetatie wel geremd, maar niet teruggezet naar een
eerder ontwikkelingsstadium zoals bij plaggen gebeurd.
In figuur 3 is ook te zien dat, met uitzondering van de blokken uit de kikkervalleien
(blokken A t/m D), alle blokken een gradiënt van droog naar nat bevatten.
Fig. 3. Opnamenordinatie diagram (DCA), waarbij de opnamen geordend zijn volgens de blokken.
Kikkervallelen
Pamassiapad I
Pamassiapad 2
Libellenvallei:

A. B. C en D
EenF
GenH
lenJ

Eigenwaarde
Lengte van tiet gradiënt

As1
0.615
4.658

As 2
0.428
4.346

Opnamen-ordinatie geordend volgens de clusters
In figuur 4 is hetzelfde diagram te zien als figuur 3 alleen zijn de opnamen nu
ingedeeld in de vegetatiegemeenschappen in plaats van in de opnameblokken. Dit
diagram benadrukt nogmaals de successiestadia en de vochtgradiënt, aangezien
duidelijk te zien is dat de blokken uit figuur 3 hier zijn opgedeeld in natte en droge
plantengemeenschappen. Zo worden de blokken I en J van de Libellenvallei
duidelijk opgedeeld in de natte gemeenschappen van het Caricion davallianae
(1 en 2) en de droge gemeenschappen van het Polygalo-Koelerion (11 en 12).
Cluster 7 vormt een overgangsgemeenschap tussen nat en droog en toont verwant17
Holland's Duinen

nr 42, april 2003

Vegetatieontwikkeling in duinvalleien van Meijendel

schap met de clusters uit het Parnassiapad. De clusters 8, 9 en 10 behoren alle drie
tot het Taraxaco-Galietum, net als cluster 12, maar ze zijn (nog) niet zo mooi ontwikkeld als cluster 12. Cluster 3, 4, 5 en 6 behoren tot het Caricion davallianae maar
bevatten wat storingselementen uit de Phragmitetea. Cluster 6 is een wat vochtiger
blok en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Chara vulgaris. Cluster 13 en
14 behoren tot het Centaurio-Saginetum en ontwikkelen zich in de toekomst waarschijnlijk in de richting van het Caricion davallianae (zie fig. 6), hoewel bij verdroging waarschijnlijk wat naar rechts onder zullen neigen in de richting van het
Polygalo-Koelerion. Cluster 15 en 16 bevinden zich zeer sterk in de pionierfase.
Deze gemeenschappen worden gekenmerkt door lage bedekkingen en elementen
van verstoring en ruigtekruiden.
Fig. 4. Ordinatiediagram (DCA) van de losse opnamen. Het betreft dezelfde ordinatie als fig. 3.
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vegetatie

De voornaamste variatie in de spreiding van de plantengemeenschappen in het
onderzoeksgebied wordt verklaard door het successiestadium van de gemeen
schap (plagleeftijd) en het vochtgehalte van de standplaats.
Het feit dat Blok C en D zich hebben ontwikkeld tot een mooi Centaurio-

Saginetum geeft aan dat de onderzoeksvraag (Vindt er hervestiging plaats van
soorten die vochtige duinvalleien karakteriseren na het weghalen van de infiltratieplassen? Doelsoorten hierbij zijn soorten van de Parvocaricetea, met name van het
Caricion davallianae), waarschijnlijk positief beantwoord kan worden, omdat deze
associatie als voorloper beschouwd kan worden van de Parvocaricetea
(zie figuur 6). Hoewel deze verwachting overduidelijk aanwezig is, is het nog te
vroeg om een zekere uitspraak te doen over de beantwoording van deze
onderzoeksvraag.
De Kikkervalleien vertonen op dit moment niet de vegetatieontwikkeling zoals
die plaats vindt in het Parnassiapad, maar dit is vooralsnog te verklaren door de
verstoring in de Kikkervalleien. Het gebied is nog erg kaal, ligt in de wind en is
sterk onderhevig aan verstuiving. Tevens wordt het zand los gehouden door
betreding van grote grazers. Ook is de vochtgradiënt langer dan in de referen
tiegebieden omdat er minder hoogteverschillen zijn.

Bodem
Materiaal

en

methoden

Binnen de vier transecten zijn bodemmonsters gestoken met een gelijkmatige spreiding binnen het blok. Binnen elk van de proefvlakken werden at random vijf
bodemmonsters gestoken met een gutsboor. De bovenste 10 cm van deze vijf
bodemmonsters vormden gezamenlijk 1 mengmonster voor dit opnamevlak. Tevens
werd er per opnamevlak 1 bodemmonster genomen van de bovenste 5 cm om de
verhouding (bulkdensity) te bepalen. Het bodemvolume is bepaald met een volumeboor van 100 cc (doorsnede 5 cm en diepte ook 5 cm). Er zijn 11 blokjes van 10
meter. Dus 11 keer 5 opnamen, geeft 55 mengmonsters en 55 monsters om de volume-gewicht verhouding te bepalen.
De mengmonsters zijn in het lab geanalyseerd (Houba et al., 1994/1995) op vochtgehalte, gloeiverlies (gehalte organisch materiaal), pH in water, Fosfor-beschikbaar,
Kalium-beschikbaar, Stikstof-beschikbaar (nitraat/nitriet). Ammonium, Natrium (saliniteit). Fosfor-, Kalium- en Sti kstof-totaal
Voor de statistische verwerking van de bodemfactoren is gebruik gemaakt van de
programma's SPSS 8.0 (De Vocht, 1999). Verdere analyse vond plaats met Canoco for
Windows 4.02 (Ter Braak et al., 1997).

Resultaten

Bodem

Goed zichtbaar in figuur 5 zijn de blokken A en B van de Kikkervalleien (1-10), blok
C (11-15) en blok D (16-20) aan de linkerkant van het diagram (vergelijk figuur 3 en
4). Aan de rechter zijde vinden we de blokken van de Libellenvallei (46-55). De
meeste factoren zijn positief gecorreleerd aan de eerste ordinatie-as. Met name het
gehalte organische stof (LGGLOEI), het vochtgehalte (LGW), stikstof totaal (LGNT)
en in mindere mate de beschikbare hoeveelheid fosfaat (LGP04KLA). De pH (LGPH)
is negatief gecorreleerd met de eerste as.
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Er zijn geen bodemfactoren direct gecorreleerd aan de tweede ordinatie-as. Alleen
het gehalte aan natrium (LGNA) is nog een beetje gecorreleerd met de tweede as,
maar is ongeveer evenveel gecorreleerd aan de eerste as.
Veroudering van de vegetatie (hogere plagleeftijd) lijkt samen te gaan met een verlaging van de pH, een toename van de aanwezigheid van fosfor, kalium en stikstof.
Ammonium en natrium zijn vooral geconcentreerd in de rechter bovenhoek van het
diagram. Dit zijn de natte opnamen van de Libellenvallei en het Parnassiapad 2.
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Fig. 5. Ordinatie diagram (DCA) van de 55 vegetatieopnamen met de getransformeerde bodemfactoren
weergegeven als pijlen en de daarbij horende verklaarde variatie voor de ordinatie assen in de tabel
LG = logaritmische transformatie met log 10. Gloei = gloeiverlies (maat voor hoeveelheid organisch
materiaal in de bodem). W = vochtgehalte in de bodem. NT = totale hoeveelheid stikstof in de bodem,
die te zijner tijd nog beschikbaar kan komen voor de plant. PT idem, maar dan voor fosfor. P04KLA =
in klassen opgedeelde verdeling van de voor de plant beschikbare hoeveelheid fosfor. NA =gehalte aan
natrium. KB = voor de plant beschikbare hoeveelheid kalium. NB idem, maar dan voor stikstof. NH4 =
gehalte aan ammonium. PH = pH gemeten in water.
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Conclusies bodem
•

De Libellenvallei heeft duidelijk hogere concentraties aan voor de plant
beschikbare nutriënten en bodemmineralen, dan de andere transecten.
Aangezien deze vallei alleen maar gemaaid wordt, vindt hier een geleidelijke
ophoping van organisch materiaal plaats.

•

Wat betreft de totale hoeveelheid N, P en K in de bodem worden de gebieden
duidelijk in twee groepen gesplitst. De Kikkervalleien en Parnassiapad 1
(tegelijk tijdig geplagd met de Kikkervalleien) vertonen overeenkomst door
hun lage concentraties ten opzichte van Parnassiapad 2 (8 jaar geleden
geplagd) en de Libellenvallei, die hogere concentraties bevatten.

•

De verspreiding van de plantengemeenschappen in de Libellenvallei en het
Parnassiapad wordt voornamelijk bepaald door de vochtgradiënt en niet zozeer
door de aan- of afwezigheid van nutriënten in de bodem. De nutriëntenhuis
houding in de bodem lijkt alleen een rol te spelen bij de vegetatieontwikkeling
in de Kikkervalleien.

•

In de Kikkervalleien komen ruigtekruiden voor (met name in blok A en B;
dichtst bij restant van infiltratieplas) die wijzen op een voedselrijke standplaats,
terwijl de bodemanalyses uitwijzen dat de bodems in de Kikkervalleien voedsel
arm en schraal zijn. Waarschijnlijk wordt de voedselrijkdom van de standplaats
beïnvloed door andere factoren, mogelijk door kwelstromen in de ondergrond
(rheotrofie).

•

Cluster 3, de gemeenschap van het Caricion davallianae van het Parnassiapad 1
vertoont wat betreft bodemkenmerken meer overeenkomst met het CentaurioSaginetum dan met de overige gemeenschappen van het Caricion davallianae.

•

Een afname van pH lijkt in deze dataset samen te gaan met een toename van
organische stofgehalte, een toename van het totale gehalte aan fosfor en een
toename aan natrium.

Discussie

Ontwikkelingen

van de

vegetatie

De Kikkervalleien wijken op dit moment nog sterk af van de referentiegebieden.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage bedekkingen in de Kikkervalleien
en de afwijkende nitrofiele pionier- en verstoringsgemeenschappen in de blokken
A en B. Dit is deels te verklaren uit het feit dat dit gebied ingrijpende veranderingen heeft ondergaan en nog niet tot rust is gekomen en deels te verklaren door
mogelijke relictsoorten uit de tijd van de infiltratieplassen. Toch is het opvallend dat
een nitrofiele plantengemeenschap aanwezig is, terwijl de bodemanalyses uitwijzen
dat de Kikkervalleien uit zeer voedselarme vochtige zandgrond bestaan. Hoewel
het bekend is dat voor de eerste successiestadia van kalkrijke vochtige duinvalleien
N limiterend is en P niet (Verhoeven et al., 1996), blijkt uit de bodemanalyses dat
niet alleen N, maar vóóral P nauwelijks beschikbaar is in de Kikkervalleien. Omdat N
wel aanwezig is in de vorm van ammonium (NH4) is waarschijnlijk, ondanks de
pionierfase, niet N maar P de groeibeperkende factor. De pH in de kikkervalleien is
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hoog en daarmee is een hogere beschikbaarheid van P in de nabije toekomst
onwaarschijnlijk.
Blok D wordt gekenmerkt door een mooi ontwikkeld Centaurio-Saginetum. Deze
associatie wordt gezien als voorloper van de Parvocaricetea (Schaminée et al., 1995)
en uit gegevens van de periode vóór de opheffing van de infiltratieplassen in de
Kikkervalleien, blijkt dat rond 1995 een goed ontwikkeld Centaurio-Saginetum
heeft gestaan in de Libellenvallei (buiten het vegetatieblok) en het Parnassiapad,
waar nu een Caricion davallianae te vinden is (DZH en IWACO, 1996). In blok C is de
associatie fragmentair. Dit houdt in dat het Centaurio-Saginetum nog niet volledig
tot ontwikkeling is gekomen, maar dit in de (nabije) toekomst nog kan doen, of dat
de vegetatie zich al aan het doorontwikkelen is in de richting van de
Parvocar/cetea.
Kale grond
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Fig 6. Successieschema voor de belangrijkste plantengemeenschappen van dit onderzoek. De omlader
gemeenschappen zijn in dit onderzoek aangetroffen

De gemeenschappen van het Caricion davallianae uit het Parnassiapad en de
Libellenvallei zijn niet verder onderverdeeld in het Parnassio-Juncetum atricapilli
en het Junco baltici-Schoenetum nigricantis. Dit komt doordat de gevonden plantengemeenschappen van beide associaties kensoorten bevatten.
De Libellenvallei, met de oudste stadia van het Caricion davallianae in het onderzoeksgebied, is meer onderhevig aan zoutspray dan de overige gebieden en bevat
daardoor een hoger zoutgehalte. In deze vallei is Duinriet {Calamagrostis epigejos),
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de vergrasser van Meijendel opvallend afwezig. Dit bevestigt de observatie van Van
den Bogert (in press) dat Duinriet afwezig is onder invloed van zout.
De plantengemeenschappen in het Parnassiapad hebben een relatief groot aandeel
van riet {Phragmites australis). Ter plaatse kan het zo zijn dat de aanwezigheid van
riet te verklaren is als een nog overgebleven effect van de eutrofiërende infiltratie
met Lekwater in de periode van 1955 tot 1975, hoewel al in 1987 wordt opgemerkt
dat de prestatie van riet in Meijendel achterblijft in vergelijking tot de literatuur
(Den Hoed et al., 1987). In vergelijking tot de biomassa zijn de gehalten N en P
relatief laag. Den Hoed (1987) suggereert dan ook dat door afvoer van nutriënten
het aandeel van riet in Meijendel zal afnemen en dat bij toenemende afstand tot
de kwelplas de mogelijkheid tot verschralen door maai- en afvoerbeheer toeneemt.

Groeibeperkende

nutriënten

in natte

duinvalleien

De groeibeperkende elementen waardoor de plant zijn omgeving als voedselrijk
of voedselarm ervaart, zijn in de duinvalleien van Meijendel stikstof en fosfaat
(Koerselman, 1991). Gezien de hoge stikstofdepositie vanuit de lucht, zowel via
neerslag als droog, is N mogelijk niet meer de groeibeperkende factor in natte
duinvalleien (Koerselman, 1992).
Echter tijdens de periode, van 1955 tot 1975, dat Lekwater met hoge concentraties
fosfaat in de duinen is geïnfiltreerd is er fosfaat geaccumuleerd in de duinen
(Koerselman, 1992; Hrubec, 1996). Na infiltratie met voorgezuiverd Maaswater is
uitloging opgetreden van het geaccumuleerde fosfaat. Deze uitloging was tijdelijk
van aard en heeft zo ongeveer twintig jaar geduurd (Hrubrec, 1996). Dit betekent
dat er gedurende 40 jaar een overmaat aan voor de plant beschikbare fosfaat in
de duinvalleien van Meijendel aanwezig is geweest. Hierdoor is, ondanks de hoge
stikstofdepositie, N lange tijd primair de limiterende factor geweest. Gaat men er
vanuit dat het uitlogen van het geaccumuleerde fosfaat ruim twintig jaar duurt,
dan zou dit proces zo'n zeven jaar geleden voltooid zijn. Met de opheffing van de
infiltratieplassen in de Kikkervalleien en de opschoning van het Parnassiapad door
de plagmaatregelen van vier en acht jaar geleden is het een legitieme veronderstelling dat de oorspronkelijke P-gelimiteerde situatie van natte kalkrijke duinvalleien
in het onderzoeksgebied hersteld is. Dit wordt door de bodemanalyses van de
Kikkervalleien en Parnassiapad 1 bevestigd.

Eutrofiërende

effecten

van kwelstromen

in de

ondergrond

De beschikbaarheid van nutriënten in natte duinvalleien worden in zeer sterke
mate bepaald door de hydrologische omstandigheden. In de valleien van het
onderzoeksgebied is de hydrologische situatie complex en wordt beïnvloed door
de aanwezigheid van infiltratieplassen. Hoewel bij het creëren van een 'natuurlijke'
uitgangssituatie de invloed van infiltratieplassen geminimaliseerd is, is het niet
mogelijk deze volledig op te heffen. Na opheffing van de infiltratieplassen in de
Kikkervalleien is de gemiddelde doorstroomsnelheid in het gehele onderzoekgebied
afgenomen, maar nog steeds is 55-78% van het kwelwater afkomstig uit de infiltratieplassen (dit varieert per kwelplas) (DZH en IWACO, 1996).
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Door de opheffing van de infiltratieplassen in de Kikkervalleien is ook de hydrologische situatie in het Parnassiapad veranderd (DZH en IWACO, 1996). De richting van
de kwelstromen is veranderd, waardoor de stroomsnelheid en het aandeel infiltratiewater iets is toegenomen en de verblijftijd van het kwelwater in de ondergrond
is afgenomen (DZH en IWACO, 1996). Hierdoor is ook de waterkwaliteit veranderd.
Door de kortere verblijftijd in de grond is het water minder gereduceerd en bevat
meer zuurstof en minder ijzer en calcium. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van
fosfaat beperkt, maar de beschikbaarheid van stikstof wordt gestimuleerd.
In de Libellenvallei treedt het tegenovergestelde op. Door de hydrologische veranderingen is de verblijftijd van het grondwater in de grond langer geworden,
waardoor het kwelwater sterker gereduceerd is (DZH en IWACO, 1996). Hierdoor
zal de beschikbaarheid van fosfaat toenemen en de beschikbaarheid van stikstof
afnemen.

Seheersmaatrege/en
In verband met het nemen van beheersmaatregelen is het van belang te weten
welk element de groeibeperkende factor is in het onderzoeksgebied. Aangezien de
stikstofdepositie een voor gebiedsbeheerders (vrij) onbeïnvloedbare factor is, is het
belangrijk eerst de fosfaat limiterende situatie van kalkrijke vochtige duinvalleien te
herstellen. De effecten van natuurlijke uitloging van fosfaat in de ondergrond kunnen beperkt worden door verlaging van de stroomsnelheden van het grondwater
en schoonspoelen van de ondergrond (Hrubrec, 1996). Gezien de nu al jarenlange
infiltratie met het schone voorgezuiverde en gedefosfateerde Maaswater is de nalevering van fosfaat waarschijnlijk zodanig afgenomen dat de P-limiterende situatie
in het onderzoeksgebied is hersteld. Op grond van de in deze studie verzamelde
gegevens is dit echter niet met zekerheid te zeggen. Om hier een meer betrouwbare uitspraak over te kunnen doen zouden de N/P-ratio's van de biomassa in de valleien bepaald moeten worden.
Bij een hoog aanbod van voedingsstoffen zullen snelgroeiende ruigtesoorten al
gauw een dichte hoogopgaande vegetatie vormen, waarbij langzaam groeiende
soorten benadeeld worden door gebrek aan licht (Meijer et al., 1991, Koerselman
en Meuleman, 1995). In Meijendel zijn (nog) veel van deze soorten aanwezig en
daardoor is het van belang de vegetatie open te houden en zo de gewenste laaghlijvende langzaam groeiende soorten van natte duinvalleien een kans te geven.
Hoewel begrazing niet geschikt is voor netto afvoer van voedingsstoffen, is het een
belangrijke beheersmaatregel om de vegetatie kort en open te houden en hiermee
lichtconcurrentie te beperken (Koerselman, 1992). Tevens zorgt begrazing voor het
ontstaan van verschillende gradiënten en een toename in de differentiatie van de
vegetatie (Koerselman, 1992).
Maaien en afvoeren is een beheersmaatregel die vaak wordt ingezet om verschraling van een gebied te bevorderen. Hoewel de afvoer van de nutriënten K en P
door maaien de aanvoer via neerslag overtreft, is het niet genoeg om ook de aanvoer van grondwater teniet te doen (Meijer et al., 1991). Maar evenals begrazen is
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maaibeheer van belang voor het open houden van de vegetatie en lichtconcurrentie te beperken (Meijer et al., 1991) daarbij zal afvoeren voorkomen dat er een verdere ophoping van nutriënten plaatsvindt (Koerselman en Meuleman, 1995).
Plaggen is een belangrijke maatregel om stikstof door ophoping van organische
stof en atmosferische stikstofdepositie af te voeren (Koerselman, 1992; Koerselman
en Meuleman, 1995; Grootjans et al., 1998). Tevens zet het de successie terug, waarbij door kleinschalig plaggen de mogelijkheid gecreëerd wordt voor hervestiging
van pionierplanten. Daarentegen kan plaggen een negatief effect hebben op de
aanwezigheid van soorten met specifieke mycorrhiza-associaties zoals voor orchideeën (Grootjans et al.,1998). Verder heeft plaggen geen effect op de beschikbaarheid van fosfaat aangezien P voornamelijk chemisch zit gebonden aan duinzand tot
op grote diepte (Koerselman, 1992).
De stikstof beschikbaarheid kan worden verminderd door verhoging van de grondwaterstand, waardoor de N-mineralisatie in de bodem afneemt (Koerselman 1992).
Dit veroorzaakt tevens een verbetering van de P-beschikbaarheid (Koerselman,
1992), wat in het geval van een P-gelimiteerde situatie niet gewenst is.

—

Algemene conclusies en aanbevelingen

Conclusies
Ten aanzien van de onderzoeksvragen kan het volgende worden geconcludeerd:
•
Het feit dat Blok C en D in de Kikkervalleien zich hebben ontwikkeld tot een
mooi Centaurio-Saginetum geeft aan dat de eerste onderzoeksvraag waar
schijnlijk positief kan worden beantwoord. Deze gemeenschap vormt de
voorloper van de Parvocaricetea. Hoewel deze verwachting overduidelijk
aanwezig is, is het nog te vroeg om een zekere uitspraak te doen.
•

De Kikkervalleien vertonen op dit moment niet de vegetatieontwikkeling zoals
die plaats vindt in het geplagde deel van het Parnassiapad, maar dit is voorals
nog te verklaren door de verstoring in de Kikkervalleien. Het gebied is nog erg
kaal, ligt in de wind en is sterk onderhevig aan verstuiving. Tevens wordt het
zand los gehouden door betreding van grote grazers. Daarenboven komen de
doelsoorten in randen van het niet-geplagde deel van het Parnassiapad voor,
terwijl dit niet geldt voor de Kikkervalleien.

•

Gezien de min of meer gelijklopende vegetatieontwikkeling van Blok C en D
(voormalige piasbodem resp. voormalige sprang) lijkt de conclusie gerecht
vaardigd dat jarenlange infiltratie geen invloed heeft. Echter, de verschillen
tussen de Kikkervalleien en het geplagde deel van het Parnassiapad, zoals in
de voorgaande conclusie verwoord, kunnen in de toekomst nog leiden tot
verschillen in de ontwikkeling naar de doelgemeenschappen van de
Parvocar/cetea.

Naast de onderzoeksvragen kunnen naar aanleiding van de discussie nog de navolgende conclusies worden getrokken:
•
Er moet nog worden vastgesteld of fosfaat inderdaad de limiterende factor is
in de duinvalleien van het onderzoeksgebied. De fosfaat-limiterende situatie
kan bereikt worden door uitspoeling van de ondergrond en verlaging van de
stroomsnelheid van het grondwater.
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Begrazingsbeheer in de Kikkervalleien en het Parnassiapad zal niet leiden tot
netto afvoer van nutriënten, maar is van belang om de vegetatie open en kort
te houden en zodoende lichtconcurrentie door snelgroeiende ruigtekruiden te
voorkomen en differentiatie in de vegetatie te bevorderen.
Wanneer P inderdaad de groeibeperkende factor blijkt te zijn, zouden de
beheersmaatregelen erop gericht kunnen worden de effecten van N-depositie
uit de lucht te beperken door regelmatig plaggen en/of maaien.
Zolang de aanvoer van nutriënten in het grondwater de afvoer van maaien
overtreft, zal het maaibeheer in de Libellenvallei niet tot verschraling leiden,
maar ook hier is het maaibeheer van belang om de vegetatie open te houden.
Plaggen heeft geen effect op de beschikbaarheid van P en een negatief effect
op de aanwezigheid van soorten met specifieke mycorrhiza-associaties zoals
voor orchideeën. De voordelen van sti kstof afvoer zullen dan ook afgewogen
moeten worden tegen de mogelijkheid van hervestiging van gewenste soorten,
waarbij ook nagegaan moet worden of de door plaggen ontstane kale bodem
wel gelijk is aan de natuurlijk uitgangssituatie in vochtige duinvalleien.
Beperking van de stikstofbeschikbaarheid door verhoging van de waterstand
is niet gewenst in een P-gelimiteerde situatie, daar het de P-beschikbaarheid
verbetert.

Aanbevelingen
•
•

•
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voor verder

onderzoek

Om vast te stellen of P inderdaad de groeibeperkende factor is in het onder
zoeksgebied is het van belang de N/P-ratio's van de biomassa te bepalen.
Gezien het belang van de hydrologische situatie voor de beschikbaarheid van
voedingsstoffen voor de planten, is het niet mogelijk betrouwbare uitspraken
te doen ten aanzien van de onderzoeksvragen zonder gebiedsgebonden lokale
informatie over de kwelstromen en waterkwaliteit. Voor zover bekend zullen
deze gegevens beschikbaar gesteld moeten worden voor vervolgonderzoek en
hiaten kunnen opgevuld worden door aanvullende metingen.
Discussiepunt is of de blokken A en B goed zijn geplaatst en of deze wel voldoen aan de vraagstelling van deze studie. Gezien de grotere hoogteverschillen
in de referentiegebieden is het mogelijk de transecten korter te maken zodat
er meer overeenkomst is in de gradiënten. Een andere mogelijkheid is het
transect in de Kikkervalleien korter te maken zodat deze alleen de blokken A
en B bevat en een ander kort transect op te zetten door één van de andere
kwelplassen in de Kikkervalleien.

—
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Bijlage A: Positie van de blokken in de transecten
Transect 1. Kikkervalleien
Transect 2. Pamassiapad
Fietspad
tïetonpaal

Noordhoek van
het transect is
324°.

Toale lengte van
het transect is
483,65 meter.

]

betonpaal

Noordhoek van
het transect is
324°.
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Blok A maakt
een hoek van
330° met het
Noorden

Blok E maakt
een hoek van
324° met het
Noorden
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Blok F maakt
een hoek van
346° met het
Noorden
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Blok B maakt
een hoek van
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Noorden
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Transect 3. Pamassiapad 2
Noordhoek van
het transect en
van de blokken
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Blok C maakt
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331 ° met het
Noorden
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