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De basis voor dit artikel is een transcriptie van een manuscript van J.L. van Soest
over 'De plantenassociaties der Wassenaarsche duinen', dat hij omstreeks 1940 moet
hebben geschreven. Het heeft niet alleen betrekking op de Jonge Duinen, maar ook
op plantengemeenschappen van de strandwallen. Een kopie van dit manuscript is
mij aangeboden door Eddy Weeda. De redactie van Holland's Duinen heeft
gemeend deze informatie over de eerste, nooit gepubliceerde, plantensociologische
beschrijving van Meijendel niet aan de lezer te onthouden. Behalve de integrale
tekst van Van Soest (op de linkerpagina's) is een transcriptie in hedendaags
Nederlands gegeven (op de rechterpagina's). Hierin zijn de genoemde plantensoorten vanuit een dikwijls verouderde wetenschappelijke naam omgezet naar de
Nederlandse naam. Zo ook de namen van de plantengemeenschappen, waarbij de
eerste maal tevens de huidige wetenschappelijke naam wordt genoemd (Schaminée
e.a. 1995-1998; Stortelder, 1999). Het artikel wordt voorafgegaan door een tekst
van Dr. J. Mennema, die op mijn verzoek de werkzaamheden van J.L. van Soest voor
botanisch Nederland weergegeven heeft.

De tekst is omgezet naar hedendaags Nederlands en de soortsnamen van de planten zijn vervangen door de Nederlandse naam; dit geldt ook voor de syntaxa. Voor
de vergelijking met de oorspronkelijke tekst zijn telkens de eerste maal tussen
haakjes de door Van Soest gebruikte syntaxon-naam en het huidige equivalent
opgenomen. In een Duitstalig manuscript heeft Van Soest het duingebied ingedeeld
in vier zones en de samenhang van de plantengemeenschappen aangegeven (successieschema's). Delen van dit manuscript zijn per zone gecursiveerd verwerkt in
deze tweede versie van het manuscript. De oorspronkelijke paragraafnummering is
in overeenstemming gebleven met de oorspronkelijke tekst. Aan deze tekst is door
mij hier en daar tussen lijnen commentaar bijgevoegd. Dit wijst al vooruit op de
afsluitende paragraaf, die de situatie uit het begin van de jaren '40 vergelijkt met
de huidige.
Het Duitstalige manuscript bevat vier volledige en twee onvolledige vegetatieopnamen; de eerste vier zijn opgenomen in de gegevensbank van 'De vegetatie van
Nederland' (Schaminée e.a. 1995-1998; Stortelder e.a. 1999). Het betreft nr.
PG208170, PG23311, PG19021 en PG208171.

78

Meijendel is een kalkhoudend duingebied tussen Den Haag en Wassenaar Het
Meijendel-comité heeft een monografie samengesteld ten aanzien van de botanie
en zoölogie van het gebied. De floristiek is bijvoorbeeld door dhr Brandhorst
bewerkt. De voorzitter van het comité, dr Schierbeek heeft mij (= J.L. van Soest),
gevraagd de begroeiing van Meijendel vanuit de sociologie te bestuderen. Over een
periode van 20-30 jaar heb ik (= J.L. van Soest) florisfische studies uitgevoerd. In
1925 (Nederl. Kruidk. Archief) heb ik in het kort de besstruik- en bosvegetaties van
Holland besproken, waarin de duinbesbossen en duindoorn-vegetaties een belangrijke rol spelen. Voor dit overzicht betreft het vooral de sociologische vegetatieontwikkeling en de bosassociaties van het gebied.
De eerste sociologische studie van de duinserie van Ameland (en van de
kalkrijke duinen van Holland) is beschreven in het Nederl. Kruidk. Archief 1936.
Deze studie van Braun-Blanquet en De Leeuw kan als leidraad worden gezien.
De vegetatieopnamen in Meijendel zijn toentertijd samen met floristen en sociologen opgetekend (dr Braun-Blanquet, dhr Brandhorst, dhr Siertsema, dhr De
Leeuw, dhr Kruseman en dhr Diemont).
De vegetatietypering is in te
A. De vegetatieontwikkeling
B. De vegetatieontwikkeling
C. De vegetatieontwikkeling
D. De vegetatieontwikkeling

delen in vier zones:
van de zeereep
van de kalkrijke duinen
van de enigszins ontkalkte duinen
van de oude (neutrale en zure) duinen.

In feite wordt hier dezelfde hoofdindeling gehanteerd als op de landschappenkaart
van Meijendel (Van der Meulen & Van Huis, 1985) met Zeereep (A), Paraboolduinenlandschap (B), Grote middenduinvalleien (B) en Hoge en Lage Binnenduinen (C).
Tot de Grote middenduinvalleien behoren Harstenhoek, Vallei Meijendel, Kijfhoek
en Bierlap. Achter deze Jonge duinlandschappen liggen de strandwallen (D).
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De p l a n t e n a s s o c i a t i e s
der W a s s e n a a r s c h e d u i n e n
Manuscript J.L. van Soest ± 1940

1. Strandflora
Het Wassenaarsche strand is aan afslag onderhevig, de kust verplaatst zich steeds
verder naar binnen. De strandflora, welke zich zou vormen wordt regelmatig in de
zuidwesterstormen van Herfst en Winter vernield, zoodat slechts op den zoom van
strand en duin af en toe, d.w.z. plaatselijk en tijdelijk fragmenten optreden van het
Triticemm juncei met Triticum junceum en Cakile maritima. Ammandenia peploides
komt slechts op de bazaltglooiingen bij Scheveningen voor buiten de associatie,
Salsola kali slechts als ruderaalplant in de meer bewoonde kuststreek op open terrein.

Agropyretum boreao-adanticum
(= Tridcetum juncei)

i
Elymeto-Ammophiletum

l
Hippophaës rhamnoides

l
Sambucus nigra

Tekening door Van Soest van een dwarsdoorsnede van de zeereep.
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De plantenassociaties
van de Wassenaarse duinen

1. Strandflora
Het Wassenaarse strand is aan afslag onderhevig en de kust verplaatst zich steeds
verder naar binnen. De strandflora, welke zich zou vormen wordt regelmatig in de
zuidwesterstormen van herfst en winter vernield, zodat slechts op de zoom van
strand en duin af en toe, dat wil zeggen plaatselijk en tijdelijk, fragmenten optreden van de Biestarwegras-associatie (Triticetum juncei; Honckenyo-Agropyretum
juncei) met Biestarwegras en Zeeraket. Zeepostelein komt slechts op de bazaltglooiingen bij Scheveningen voor buiten de associatie en Loogkruid slechts als ruderaalplant in de meer bewoonde kuststreek op open terrein.

A. DE VEGETATIEONTWIKKELING

Honckenyo-Agropyretum juncei

X
Elymo-Ammophiletum

VAN DE ZEEREEP

jonge duintjes op het strand
helmbegroeiing, veelal aangeplant
op de zeereep

l
open Hippophae-struweel
RG Hippophae rhamnoides [Berberidion/Cladonio-Koelerietalia]

l
Hippophao-Sambucetum

—

lokaal optredende duindoorn met
annuellen
vooral in de inkerving tussen de twee
zeerepen

2. Ammophiletum arenariae

In de fragmenten van de vorige associatie treedt reeds Helm op; deze wordt overal
gekweekt om opengeslagen duin vast te leggen, zowel op de zeereep als in het
gehele overige kalkduingebied. Levend (en dood) materiaal wordt plaatselijk uitgestoken en op kale plaatsen in rijen overgeplant. Vrijwel uitsluitend langs deze weg
ontstaat hier de Helm-associatie (Ammophiletum; Elymo-Ammophiletum). Het
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2. Ammophiletum arenariae

In de fragmenten van de vorige associatie treedt reeds Ammophila arenaria op; deze
wordt overal gekweekt om opengeslagen duin vast te leggen, zoowel op de zeereep
als in het geheele overige kalkduingebied. Levend (en dood) materiaal wordt plaatselijk
uitgestoken en op kale plaatsen overgeplant in rijen. Zoo is hier vrijwel uitsluitend
het ontstaan van het Ammophilemm. Het natuurlijkst ontwikkelt de associatie zich
aan de zeereep, maar ook plaatselijk ver van de kust, daar waar zand voortdurend in
beweging is, vindt men deze associatie. Elders waar de helm den bodem snel tot rust
weet te brengen ontwikkelen zich de andere associaties, zie verderop.
Typerend zijn: Ammophila arenaria en baltica (vrij veel), Festuca dumetorum,
Elymus arenarius, Eryngium maritimum, Hieracium umbellamm (var. armeriifolium
en var. dunense) en ssp. Hollandiae en eurobalticum, Sonches arvensis var. levipes
Koch (= var. augustifolium Meyer = var. spinescens Br.Bl.) en vermoedelijk reeds
Cerastium tetrandrum.
De zelfde groep planten, behoudens Cerastium, komt bv. ook langs de oostrand
van de Waalsdorpsche vlakte voor, welk gebied nader wordt gediscussieerd.

—

3. Top der zeereep

Daar waar het Ammophiletum even den bodem tot rust brengt, bv. op den min of
meer vlakke zeereeptop krijgt Hippophaës rhamnoides de kans zich uit zaad te
ontwikkelen, dat daar vooral door bonte kraaien wordt gebracht. De Hippophaesstruiken geven een groot aantal plantensoorten gelegenheid zich te ontwikkelen.
Daaronder is het aantal eenjarigen, dat in het najaar met het groeien aanvangt
en in het voorjaar na de bloei snel beëindigt (Mei), het sterkst vertegenwoordigd:
Cerastium semidecandrum, Myosotis hispida, Saxifraga tridactylites, Cardamine
hirsuta, Draba verna. Deze groep vindt men meer binnenwaarts zoowel in het
Tortulemm als in het Cerastietum terug, zij is indifferent voor de min of meer sterke
zonbestraling van het duinzand (dat tot 55°C hitte kan bereiken!) omdat deze alleen
's Zomers buiten haar vegetatieperiode optreedt.
In dit Hippophaes-gewas vinden wij een mengsel van de beide associaties, aan
den eenen kant bv. reeds Phleum arenarium, aan den anderen kant Lotus corniculatus var. villosus, Taraxacum erythrospermum, Milium vernale (zeer veel).
Klimatologische omstandigheden verklaren deze menging; hierover wordt later
gediscussieerd.
In de windrijke plaatsen van den zeereeptop is dit Hippophaes-gewas met een
weinig typisch ontwikkeld Cerastietum, waar tegenover het Ammophiletum geheel
is verdwenen het eindstadium.
De zeereep heeft echter bijna steeds een overlangsche uitholling, door windwerveling te verklaren. Hier treedt plaatselijk windschaduw op, waarin een verder
ontwikkeling plaats vindt naar een Sambucus-struikgewas, een eerste aanleg naar de
over Europa talrijk beschreven kalkstruikvegetaties, welke het Quercion pubescens
inleiden, zie hierover verderop.
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natuurlijkst ontwikkelt de associatie zich aan de zeereep, maar ook plaatselijk ver
van de kust, daar waar zand voortdurend in beweging is, vindt men deze associatie.
Elders waar Helm de bodem snel tot rust weet te brengen, ontwikkelen zich de
andere associaties (zie verderop). Typerend zijn Helm en Noordse helm (vrij veel),
Duinzwenkgras, Zandhaver, Blauwe zeedistel, Schermhavikskruid, Akkermelkdistel
en vermoedelijk reeds Scheve hoornbloem. Dezelfde groep van planten, behoudens
de Hoornbloem, komt bv. ook langs de oostrand van de Waalsdorpervlakte voor;
dit gebied wordt verderop nader besproken.

—

3. Top der zeereep

Daar waar de Helm-associatie even de bodem tot rust brengt, bijvoorbeeld op de
min of meer vlakke zeereeptop, krijgt Duindoorn de kans zich uit zaad te ontwikkelen, dat daar vooral door bonte kraaien wordt gebracht. De Duindoorn-struiken
geven een groot aantal plantensoorten gelegenheid zich te ontwikkelen.
Daaronder is het aantal eenjarigen, dat in het najaar met het groeien aanvangt en in het voorjaar na de bloei snel beëindigt (mei), het sterkst vertegenwoordigd: Zandhoornbloem, Ruw vergeet-mij-nietje. Kandelaartje, Kleine veldkers,
Vroegeling. Deze groep vindt men meer binnenwaarts zowel in de Duinsterretjesassociatie (Tortuletum; Phieo-Tortuletum ruraliformis) als in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene (Cerastietum; Anthyllido-Silenetum) terug. Zij is indifferent voor de min of meer sterke zonbestraling van het duinzand (dat tot 55°C hitte
kan bereiken!) omdat deze alleen 's zomers buiten haar vegetatieperiode optreedt.
In dit Duindoorn-gewas vinden wij een mengsel van de beide associaties, aan
de ene kant bijvoorbeeld reeds Zanddoddegras en aan de andere kant Gewone
rolklaver (behaarde vorm), Zandpaardenbloemen, Ruw gierstgras (zeer veel).
Klimatologische omstandigheden verklaren deze menging; hierop wordt later
teruggekomen.
In de windrijke plaatsen van de zeereeptop is dit Duindoorn-gewas met een
weinig typisch ontwikkeld duingraslandtype ('Cerastietum'), waarin de Helmassociatie geheel is verdwenen, het eindstadium.
De zeereep heeft echter bijna steeds een overlangse uitholling, door windwerveling te verklaren. Hier treedt plaatselijk windschaduw op, waarin een verder
ontwikkeling plaats vindt naar een Vlierstruikgewas, een eerste aanzet tot de over
Europa talrijk beschreven kalkstruikvegetaties, welke de hoge struweelgemeenschappen inleiden, zie 11.
Naast Gewone vlier treden op Duindoorn, Wilde liguster. Bitterzoet,
Dauwbraam. Onder de kruidachtige planten zijn typerend Fijne kervel. Welriekende
salomonszegel. Kleine morgenster en Strandkweek. Is humus eenmaal voldoende
aanwezig en de nitraatrijkdom door vogels (en mensen) verhoogd dan treden ruderaal soorten op als Akkerdistel en Speerdistel, Krulzuring e.a.
Zoals reeds gezegd, het bijzondere klimaat van de zeereep, in het bijzonder
ook wat vochtrijkdom aangaat verdoezelt de grenzen van de binnenlands optredende associaties. Overigens kan gezegd worden dat de Duinsterretjes-associatie
hier geen gunstig bestaan vindt.
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Naast Sambucus treden op Hippophaës rhamnoides, Ligustrum vulgare, Solanum
Dulcamara ssp. litorale, Rubus caesius. Onder de kruidachtige planten zijn typerend:
Anthriscus vulgaris, Polygonamm officinale, Tragopogon minor en Triticum
littoreum.
Is humus eenmaal voldoende opgetreden en de nitraatrijkdom nog door vogels
(en menschen) verhoogd zoo treden ruderaal nog soorten op als Cirsium arvense en
lanceolatum, Rumex crispus, e.a.
Zooals reeds gezegd het bizondere klimaat van de zeereep, in het bizonder ook
wat vochtrijkdom aangaat, verdoezelt de grenzen der binnenlands optredende
associaties. Overigens kan gezegd worden dat het Tortuleto-Phleemm hier geen
gunstig bestaan vindt.

secundair .Ammophiletum
(Helmbeplanting)

l
Tortulo-Phleetum
(de Leeuw)

l
l
Hippophaës
(stadium)

\

Larex arenaria

l
l
Cerastieeto-Avenemm
(de Leeuw)

l
l
Sali.x arenaria
(stadium)

Struikstadium van Betuleto-Crataegetum
(van het Quercion pubesentis)

Bosstadium van Betuleto-Crataegetum
(van het Quercion pubesentis)

Querceto-Fra.xinetum (fragmentair)
(van het Carpinion (tot Alnion))
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B. DE VEGETATIEONTWIKKELING

secundair Elymo-Ammophiletum
(Helmbeplanting)

A
A

V
•

VAN DE KALKRIJKE

Carex arenaria

l
l

/
V

Phleo-Tortuletum ruraliformis
(de Leeuw)

Anthyllido-Silenetum
(de Leeuw)

l
l

l
l

Hippophae-struweel
(stadium)

Salix repens-struweel
(stadium)

V

•

Rhamno-Crataegetum-struweel

l
Cragaego-Betuletum (bos)

l
Alno-Padion-bos

DUINEN

In feite gaat het hier om de vegetatieontwikkeling van het paraboolduinlandschap
van net achter de zeereep tot de zone met
de grote middenduin-valleien. Afhankelijk
van beschutting, expositie, vertraging van de
successie (begrazing, maaien), terugzetten
van de successie (stuifkuil), versnelling van
de successie (bemesting vanuit de lucht of
door de mens), afstand tot zee etc. kan bijgaande ontwikkeling in grote hoofdlijnen
worden doodopen. Er zijn veel uitzonderingen te noemen en door het nog jonge
inzicht in de synsystematiek in de 30'er en
40'er jaren is veel op dit schema af te dingen. Met name door het landschapsecologische werk van H. Doing (1988) zijn de inzichten aanzienlijk verbreed. Daarnaast is het
moeilijk om de door de mens veroorzaakte
activiteiten (helmaanplant, begrazing door
vee, vergaren van ruigt etc.) te scheiden van
een ongestoorde successiereeks.

In § 4-14 is door Van Soest het schema toegelicht. Het Cerastietum is een zeer bijzondere
plantengemeenschap, die in sterke mate gebonden is aan zeedorpen (Boerboom 1957a;
Weeda e.a., 1996) en zeker momenteel een beperkte verspreiding heeft. Het lijkt aannemelijk (zie § 9 t.a.v. 'de associatie van de grazige duinvalleien '; Weeda e.a. 1996: p. 125) dat hier
door Van Soest mogelijk alle min of meer gesloten duingraslanden zijn bedoeld en niet
alleen de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene. De plantensoorten die in § 9 zijn
genoemd, zijn inderdaad voor een deel op de strikt specifieke zeedorpensoorten. Maar er
zijn ook op algemene duingraslandsoorten van de Duin-Paardenbloem-associatie bij.
Daartegen kan worden ingebracht dat tot ongeveer 1940 in grote delen van het Meijendelse
paraboollandschap nog aanzienlijk meer menselijke invloed aanwezig was dan in de jaren
'50 en '60, wanneer Boerboom de plantengemeenschappen van de Wassenaarse duinen
karteert en beschrijft (Boerboom, 1957b; 1960). Slechts ongeveer 30 vlakjes van een halve tot
enkele ha per stuk resteren op Boerbooms kaart nog van de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene. De vermelding door Van Soest van alleen deze bewuste plantengemeenschap en
het niet noemen van andere kón erop wijzen dat toch een groot gedeelte van het oppervlak
bedekt moet zijn geweest met die bijzondere gemeenschap.
De Associatie van Wondklaver en Nachtsilene is in Zuid-Holland nog optimaal ontwikkeld
nabij Katwijk en Noordwijk (zie ook Boerboom 1957a). De huidige situatie van de zeedorpengemeenschap in Meijendel is triest; slechts incidenteel komen de kenmerkende plantensoorten nog voor, en een compleet ontwikkeld Anthyllido-Silenetum is bij Den Haag nergens
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Tekening door Van Soest van een paraboolduin met de plantengemeenschappen
van een noord- en zuidhelling.

4. Overzicht kalkduin
In het kalkrijke duin treedt de splitsing zeer duidelijk naar voren. Daar ontwikkelt
zich het Tortuleto-Phleemm op andere plaatsen als het Cerastieetum, het eerst nl.
op de sterk aan de zon blootgestelde plaatsen (i.c. hellingen met Z en O expositie),
het tweede op minder zonbeschenen plaatsen met N en W expositie. Vaak treedt
een mozaïk op, hetgeen niet te verwonderen is op plaatsen, waar de associaties beide
juist kunnen bestaan.
Is het duin eenmaal vastgelegd door een der beide associaties, zoo begint struikvorming op te treden. Bij het Tormlemm is dit Hippophaës, bij het Cerastieemm
Salix repens ssp. arenaria. Beide leiden een struikvegetatie in met Ligustrum vulgare,
Berberis vulgaris, Rosa rubiginosa met Polygonamm officinale en Anthriscus vulgaris,
die voert tot een boschassociatie welke tot het Quercion pubescentis behoort:
het Bemleto-Crataegemm met Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica enz.
De gevormde humus verzuurt het bodemdek en geeft dan aanleiding tot een meer
neutrale boschassociatie, welke naar het Carpinion overhelt met
plaatselijk sterke dominantie van Urtica dioica.
De associaties van dit gebied zullen nu achtereenvolgens worden behandeld.
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meer aanwezig. Misschien is het goed om op deze plaats te onderstrepen dat de terecht
zo beroemde Kruisbladgentiaan geen kensoort van het Anthyllido-Silenetum is (Weeda e.a.
1996, p. 125, 128).
Successie van deze noordhellinggraslanden naar Kruipwilgstruweel kan in diverse
vormen optreden, waarbij het moeilijk is om altijd een scherpe scheiding te trekken tussen
een struweel met grasland-elementen en een duingrasland met een hoge presentie van
Kruipwilg. Een aparte verbond Salicion arenariae vermeld door Westhoff & Den Held (1975),
dat zich kenmerkte door afwezigheid van kenmerkende soorten, is komen te vervallen.
Ten aanzien van de hoog struweel- en bosgemeenschappen die door Van Soest zijn
onderscheiden lijken uit de gekozen benaming twee zienswijzen naar voren te komen.
Onder het Quercion pubescentis (nu Berberidion = Zuurbes-verbond) vallen alle hoge
struweelgemeenschappen met de door Van Soest beschreven soorten als Rode Kornoelje,
Wegedoorn, Meidoorn etc. Ook het volgende stadium valt bij Van Soest onder het hoog
struweel, terwijl het nu tot de bossen wordt gerekend. Overigens noemt hij in § 12 deze
associatie toch onder het kalkbos. Heden ten dage valt dit duinberkenbos onder de bossen
van het Elzen-Vogelkers-verbond en wordt benoemd als Duin-Berkenbos (CrataegoBetuletum). Velen zullen dit een kunstmatige grens vinden. Het bos van bv. de Kijfhoek zal
niet of nauwelijks het bosbouwcriterium kunnen doorstaan. Daarentegen is het volgende
type {'Querceto-Fraxinetum') aanzienlijk vochtiger (Koninginnekruid) en voedselrijker (Grote
brandnetel) en valt dit type ontegenzeglijk onder de bossen, voornamelijk onder het Abelenlepenbos (V/o/o odoratae-Ulmetum), dat eveneens tot het Alno-Padion gerekend wordt.

4. Overzicht kalkduin
In het kalkrijke duin t r e e d t de splitsing zeer duidelijk naar voren. Daar o n t w i k k e l t
zich de Duinsterretjes-associatie en op andere plaatsen als de WondklaverNachtsilene-associatie, het eerst namelijk op de sterk aan de zon blootgestelde
plaatsen (i.c. hellingen met zuid- en oostexpositie), het t w e e d e op minder zonbeschenen plaatsen met n o o r d - en westexpositie. Vaak t r e e d t een mozaïek op,
hetgeen niet te v e r w o n d e r e n is op plaatsen, waar de associaties beide juist kunnen
bestaan.
Is het duin eenmaal vastgelegd d o o r een van de beide associaties, dan b e g i n t
struikvorming op te t r e d e n . Bij de Duinsterretjes-associatie is d i t D u i n d o o r n , bij de
associatie van Wondklaver en Nachtsilene is dit K r u i p w i l g . Beide leiden een struikvegetatie in met Wilde liguster, Zuurbes, Egelantier m e t Welriekende salomonszegel
en Fijne kervel, die voert t o t een bosassociatie: het Duinberkenbos (BetuletoCrataegetum; Crataego-Betuletum) met Rode kornoelje, W e g e d o o r n enz.
De gevormde humus verzuurt het bodemdek en geeft dan aanleiding t o t een meer
neutrale bosassociatie, die naar het kalkbos overhelt met plaatselijk sterke d o m i nantie van Grote brandnetel.
De associaties van dit gebied zullen nu achtereenvolgens w o r d e n b e h a n d e l d .
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5. Ontwikkeling van het Tortuletum

Beginnend bij een door wind kaalgeslagen zuid- of oosthelling, zal, waarschijnlijk
geholpen door een Ammophila-aanplant of onder beschutting van nog staand
gebleven Hippophaes-struiken of ten slotte op de natuurlijkste wijze door Carex
arenaria in lange uitlooperrijen voorbereid, de eerste schrede naar het Tortuletum
gezet worden.
Meestal vormen zich plaatselijk rozetten van Senecio Jacobaea, Cynoglossum
offinale (aanvoer door konijnen), Erodium cicutarlum en neglectum en vooral
ondergrondsche vegetatie van Viola coniophila (vgl. Wittrock). Op andere plaatsen
echter Sedum acre of Ononis mitis of Anthyllis maritima.
Dan ontwikkelt zich het typische Tormletum met mossen.

6. Tortuleto-Phleetum arenariae
Hierin zijn typerend Tormla ruraliformis, Peltigera canina, Koeleria albescens,
(Bromus tectorum ssp. nudus), Poa bulbosa (daar waar geen konijnen zijn!).
Asparagus prostrams, Sedum acre, Ononis repens ssp. mitis, Anthyllis vulneraria ssp.
maritima. Silene conica, Erodium neglecmm. Viola canina ssp. dunensis, Phleum
arenarium, e.a.
Deze associatie heeft weinig weerstand tegen vernieling. Het openkrabben van
het terrein door konijnen (de associatie is door deze dieren sterk bezocht, gemige
de vele keutels!), vernieling door den wind of door den mensch brengen spoedig een
volledige vernieling van het plantendek, dat dan in een labiel evenwicht blijkt te
verkeeren. Er ontstaat smifzand en bij nadere vastlegging meest eerst weer een (ook
vaak door den mensch aangeplant) Ammophila-dek.
Deze kringloop kan eindigen door ontwikkeling van Hippophaës rhamnoides.

7. Hippophaes-stadium
Dit kan reeds ontstaan bij het halfontwikkelde Phleemm. Hippophaës breekt de
associatie af, vl. door schaduwvorming. Begeleiders van deze associatie als
Cynoglossum officinale, Senecio Jacobaea, die hooger groeien komen in het
voordeel, vooral de mossen en korstmossen in het nadeel.
Wordt de Hippophaes-vegetatie dicht, zoo kan zich hieruit langzaam het
Bemleto-Crataegemm ontwikkelen; meestal echter zijn de omstandigheden op de
droge, warme zuidhellingen ongunstig en blijft het Hippophaës dek als een eindstadium, dat door den wind nog herhaaldelijk vernield kan worden, hetzij door
wegsmiving van het onderdek, hetzij door ondersmiving van het geheel, wat
Hippophaës slecht verdraagt.
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5. Ontwikkeling van het Tortuletum

Beginnend bij een door wind kaalgeslagen zuid- of oosthelling, zal, waarschijnlijk
geholpen door een Helm-aanplant of onder beschutting van nog staand gebleven
Duindoorn-struiken o f t e n slotte op de natuurlijkste wijze door Zandzegge in lange
uitloperrijen voorbereid, de eerste schrede naar de Duinsterretjes-associatie gezet
worden.
Meestal vormen zich plaatselijk rozetten van Jacobskruiskruid, Veldhondstong
(aanvoer door konijnen). Gewone reigersbek en Duinreigersbek en vooral onderssondse vegetatie van Duinviooltje. Op andere plaatsen echter Muurpeper of
Kruipend stalkruid of Wondklaver.
Dan ontwikkelt zich de typische Duinsterretjes-associatie met mossen.

6. Tortuleto-Phleetum arenariae
Hierin zijn typerend Duinsterrretje, Groot leermos. Fakkelgras, (Zwenkdravik),
Knolbeemdgras (daar waar geen konijnen zijn!), Liggende asperge. Muurpeper,
Kruipend stalkruid, Wondklaver, Kegelsilene, Duinreigersbek, Hondsviooltje,
Zanddoddegras, e.a.
Deze associatie heeft weinig weerstand tegen vernieling. Het openkrabben van
het terrein door konijnen (de associatie is door deze dieren sterk bezocht, getuige
de vele keutels!), vernieling door de wind of door de mens brengen spoedig een
volledige vernieling van het plantendek, dat dan in een labiel evenwicht blijkt te
verkeren. Er ontstaat stuifzand en bij nadere vastlegging vooral eerst weer een (ook
vaak door de mens aangeplant) Helm-dek.
Deze kringloop kan eindigen door ontwikkeling van Duindoorn.

7. Duindoorn-stadium
Dit kan reeds ontstaan bij de halfontwikkelde Duinsterretjes-associatie. Duindoorn
breekt de associatie af, voornamelijk door schaduwvorming. Begeleiders van deze
associatie als Veldhondstong, Jacobskruiskruid, die hoger groeien, komen in het
voordeel. Vooral de mossen en korstmossen zijn in het nadeel.
Wordt de Duindoorn-vegetatie dicht, dan kan zich hieruit langzaam struweel
van het Zuurbesverbond ontwikkelen; meestal echter zijn de omstandigheden op
de droge, warme zuidhellingen ongunstig en blijft het Duindoorn-dek als een eindstadium gehandhaafd. Dit kan door de wind nog herhaaldelijk vernield worden,
hetzij door wegstuiving van het onderdek, hetzij door onderstuiving van het
geheel, wat Duindoorn slecht verdraagt.
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8. Konijnenkeutelplaatsen
Een opmerkelijke begroeiing hebben de plekjes, waar konijnen bij voorkeur hun
keutels deponeren; meestal vindt men daarvoor opengekrabte plaatsen van ca '/lo moppervlak. Deze brengen stikstofproducten in den bodem, waarop Stellaria media
ssp. pallida bij voorkeur groeit; deze soort bewoont nooit het vrije duin, steeds ±
nitraatrijke plaatsen.
Daarnaast zijn het de eenjarige soorten, vooral Cerastium semidecandrum,
Myosotis hispida en Cardamine hirsuta, welke deze plekjes volgroeien. Een
Cladonia-soort bewoont de keutels zelve.

9. Cerastieeto-Avenetum pubescentis
Naast het door Braun Blanquet benoemde Phleemm is het door de Leeuw benoemde Cerastieemm de associatie der grazige duinvalleien.
Alléén daar waar de Mensch ingrijpt vormt de associatie een eindstadium. Dat
gebeurt op die grazige duinlanden waar netten geboet worden, paarden of andere
veesoorten grazen of waar e.v. gemaaid wordt. Op die plaatsen komen eigenlijk alle
typeerende soorten der associatie reeds voor, voorzover ze niet het op deze associatie
normaal volgende Salix arenaria-stadium karakteriseeren.
Naast Potentilla Tabernaemontani, Milium vernale, Thalictrum minus ssp.
dunense, Galium verum ssp. maritimum, Orobanche caryophyllea, purpurea,
Picridis, Picris hieracioides. Arabis hirsuta, Euphrasia curta, Thymus chamaedrys,
Calamintha acinos, Veronica prostrata. Silene otites, Avena pubescens e.a., welke de
kalkminnende associatie typeeren, treden talrijke neutrale soorten in hoeveelheden
op, b.v. Luzula campestris, Hieracium pilosella, Ranunculus bulbosus, Cerastium
arvense, Trifolium procumbens. Deze toonen de verwantschap aan met het
Fesmceto ovinae-Thymemm van Tüxen. Vooral daar waar de duinen hun kalkrijkdom verliezen treden nog andere verbindende soorten op, hierover later.
In het namurlijke duin treedt het Cerastieemm zeer veel op, vrijwel steeds op
N en W-hellingen of op windbeschut vlak terrein.

10. Salix-stadium
Maar dan is Salix repens ssp. arenaria spoedig bij de hand, opbouwend naar een
struikvegetatie, de vorige associatie af te breken. Ook hier komen de lage soorten in
het gedrang en komen de hoogere soorten tot betere (of nieuwe) ontwikkeling:
Picris hieracioides, Gentiana Cruciata, Pimpinella saxifraga, Carlina vulgaris. Silene
nutans, Daucus Carota, LIthospermum officinale, e.a.
Op uitgesproken N.hellingen vormen vocht en humus het eindstadium hiervan
met Pirola romndifolia. Orchis Morio, Fragaria vesca, Polypodium vulgare. Deze
soorten behooren reeds ten deele in het Bemleto-Crataegemm thuis, dat hier echter
door de helling zich niet gunstig kan ontwikkelen.
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8. Konijnenkeutelplaatsen

Een opmerkelijke begroeiing hebben de plekjes, waar konijnen bij voorkeur hun
keutels deponeren. Meestal vindt men daarvoor opengekrabte plaatsen van ca
1/10 m^ oppervlak. Deze brengen stikstofproducten in de bodem, waarop
Duinvogelmuur bij voorkeur groeit. Deze soort bewoont nooit het vrije duin, maar
steeds min of meer nitraatrijke plaatsen.
Daarnaast zijn het de eenjarige soorten, vooral Zandhoornbloem, Ruw vergeetmij-nietje en Kleine veldkers, welke deze plekjes volgroeien. Een korstmos-soort
bewoont de keutels zelf.

—

9. Cerastieeto-Avenetum pubescentis

Naast de door Braun Blanquet benoemde Duinsterretjes-associatie is het door de
Leeuw benoemde Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Certast/eto-Avenetum;
Antyllido-Silenetum), de associatie van de grazige duinvalleien.
Alléén daar waar de mens ingrijpt vormt de associatie een eindstadium. Dat
gebeurt op die grazige duinlanden waar netten geboet worden, paarden of andere
veesoorten grazen of waar eventueel gemaaid wordt. Op die plaatsen komen eigenlijk alle typerende soorten van de associatie reeds voor, voorzover ze niet het op deze
associatie normaal volgende Kruipwilg-stadium karakteriseren. Naast Voorjaarsganzerik,
Ruw gierstgras. Kleine ruit Geel walstro, Walstrobremraap, Blauwe bremraap. Bitterkruidbremraap, Echt bitterkruid, Ruige scheefkelk. Stijve ogentroost. Grote tijm.
Kleine steentijm. Liggende ereprijs (op één plek), Oorsilene, Zachte haver e.a., die de
kalkminnende associatie typeren, treden talrijke neutrale soorten in hoeveelheden op
waaronder Gewone veldbies, Muizeoortje, Knolboterbloem, Gewone hoornbloem,
Liggende klaver. Deze soorten tonen de verwantschap aan met de associatie van
Schapegras en Tijm (Festuco-Thymetum) van Tüxen. Vooral daar waar de duinen hun
kalkrijkdom verliezen, treden nog andere verbindende soorten op, waarover later
meer. In het natuurlijke duin treedt de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene zeer
veel op, vrijwel steeds op noord- en westhellingen of op windbeschut vlak terrein.

10. Salix-stadium
Maar dan is Kruipwilg spoedig bij de hand, opbouwend naar een struikvegetatie,
die de vorige associatie afbreekt. Ook hier komen de lage soorten in het gedrang
en komen de hogere soorten tot betere (of nieuwe) ontwikkeling: Echt bitterkruid,
Kruisbladgentiaan, Kleine bevernel. Driedistel, Nachtsilene, Wilde peen. Glad
parelzaad, e.a.
Op uitgesproken noordhellingen vormen vocht en humus het eindstadium
hiervan met Rondbladig wintergroen. Harlekijn, Bosaardbei, Gewone eikvaren.
Deze soorten behoren reeds ten dele in de hoge struweel- en bosgemeenschappen
(Betuleto-Crataegetum; Rhamno-Crataegetum en Crataego-Betuletum) thuis, dat
hier echter door de helling zich niet gunstig kan ontwikkelen.
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Overal waar dit wel mogelijk is, is de Salix-arenaria vegetatie slechts een faze in de
verdere ontwikkeling. De eerste humus, de eerste schaduw is gegeven. Daaronder
ontwikkelen zich de bessen van een aantal struiken: Ligustrum vulgare, Crataegus
monogyna. Berberis vulgaris, Sambucus nigra. Tegelijkertijd zijn het öf
Polygonamm officinale en zeldzamer Asparagus officinalis öf Anthriscus vulgaris en
Stellaria pallida welke de kruidlaag een ander aanzien geven.

—

11. Betuleto-Crataegetum, heesterstadium

Deze heesters ontwikkelen zich en Salix arenaria verdwijnt. Het heesterstadium van
het Bemleto-Crataegemm heeft ingezet, dit is sterk verwant aan de heester-associaties zooals ze op kalkrijken grond zijn beschreven, vgl. het Rosa-Berberis struweel
uit de Oost Alpen (Unterengadin), enz.
Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Rosa rubiginosa, dumetorum en canina
(in een vrij beklierde variatie), Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Evonymus
europaeus, Rhamnus cathartica, Sambucus nigra, Viburnum Opulus vormen hier het
struweel, waarmsschen zich reeds Bemla verrucosa begint te ontwikkelen. In culmur
of door verwildering mengen zich andere heesters daarbij: Pirus Malus, Ribes
Grossularia, Amelanchier canadensls, Acer campestre (culmur!). In de kruidlaag ontwikkelen zich naast Polygonamm officinale en Anthriscus vulgaris, die meest gescheiden voorkomen: LIthospermum officinale, Asparagus officinalis, Calamagrostis
Epigeios, Ajuga reptans, Brunella vulgaris, Veronica Chamaedrys, Tragopogon minus,
Allium carinamm, Claytonia perfoliata (ingeburgerd). Bryonia dioica en Lonicera
Peryclymenum slingeren omhoog. Daarmsschen houden nog stand de overblijfselen
van het Phleemm en het Cerasriemm, die beide in het respectieve struikstadium
(Hippophaës en Salix) in de nieuwe associatie opgaan. Aan de eene zijde komen zoo
mee: Senecio Jacobaea, Cynoglossum officinale; van de andere nog: Taraxacum soorten, Picris hieracioides, Gentiana cruciata, Pimpinella Saxifraga, Daucus carota. Viola
hirta, Avena pubescens, Galium Mollugo, Carlina vulgaris, e.d., in het algemeen de
hooger groeiende soorten. Ten slotte stellen zich in de schaduw nog de groep van
eenjarige kruiden uit de beide associaties tezamen tevreden, omdat het wintergetijde,
waarin deze groep zich vegetatief ontwikkelt nog nauwelijks schaduw kent: Myosotis
hispida, Cardamine hirsuta, Saxifraga tridactylites, e.a.

12. Betuleto-Crataegetum, boomstadium
Bemla en Crataegus ontwikkelen zich tot boom, meest in duinpannen, enkele andere
heesters komen mee, Ligustrum blijft achter. Het 3-5 m. hooge bosch heeft vier
groeietages: het boomdek (Bemla, Crataegus, weinig Viburnum, Rhamnus, e.a.), het
'/:-!'/: m hooge heesterdek (Ligustrum, Rubus caesius; weinig anderen), het kruiddek en het mosdek. De dekkingsgraad van elk is in het algemeen vrij hoog.
Talrijke soorten uit het Cerastiemm verdwijnen; nieuw komen plaatselijk Inula
Conyza, Listera ovata, Convallaria majalis, Scrophularia vernalis, Mentha aquatica
ssp. hirsuta. Tegelijkertijd verzuurt de humus het bodemdek.
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Overal waar dit wel mogelijk is, is de Kruipwilgvegetatie slechts een fase in de
verdere ontwikkeling. De eerste humus en de eerste schaduw is gegeven.
Daaronder ontwikkelen zich de bessen van een aantal struiken: Wilde liguster,
Eenstijlige meidoorn, Zuurbes, Gewone vlier. Tegelijkertijd zijn het öf Welriekende
salomonszegel en zeldzamer Asperge öf Fijne kervel en Duinvogelmuur welke de
kruidlaag een ander aanzien geven.

11. Betuleto-Crataegetum, heesterstadium
Deze heesters ontwikkelen zich en Kruipwilg verdwijnt. De hoge struweelgemeenschap (Betuleto-Crataegetum; p.p. Rhamno-Crataegetum) heeft ingezet. Dit type is
sterk verwant aan de heester-associaties zoals ze op kalkrijke grond zijn beschreven,
vergelijkbaar met het Rosa-Berberis struweel uit de Oost-Alpen (Unterengadin), enz.
Zuurbes, Wilde liguster. Egelantier, Hondsroos (in een vrij beklierde vorm),
Eenstijlige meidoorn. Rode kornoelje, Kardinaalsmuts, Wegedoorn, Gewone vlier,
Gelderse roos vormen hier het struweel, waartussen zich reeds Ruwe berk begint te
ontwikkelen. In cultuur of door verwildering mengen zich andere heesters daarbij:
Appel, Kruisbes, Drents krenteboompje, Spaanse aak (cultuur!). In de kruidlaag
ontwikkelen zich naast Welriekende salomonszegel en Fijne kervel, die meest
gescheiden voorkomen, ook Glad parelzaad. Asperge, Duinriet, Kruipend zenegroen.
Gewone brunel. Gewone ereprijs. Kleine morgenster, Berglook (op één plek).
Witte winterpostelein (ingeburgerd). Heggerank en Wilde kamperfoelie slingeren
omhoog. Daartussen houden nog stand de overblijfselen van de open en gesloten
duingraslanden, die beide in het respectievelijke struikstadium (Duindoorn en
Kruipwilg) in de nieuwe associatie opgaan. Aan de ene zijde komen zo mee:
Jacobskruiskruid, Veldhondstong en van de andere nog: Paardebloem-soorten, Echt
bitterkruid, Kruisbladgentiaan, Kleine bevernel. Wilde peen, Ruig viooltje. Zachte
haver, Glad walstro. Driedistel, e.d. Het zijn in het algemeen de hoger groeiende
soorten. Ten slotte stellen zich in de schaduw nog de groep van eenjarige kruiden
uit de beide associaties tezamen tevreden, omdat het wintergetijde, waarin deze
groep zich vegetatief ontwikkelt nog nauwelijks schaduw kent: Ruw vergeet-menietje. Kleine veldkers. Kandelaartje, e.a.

12. Betuleto-Crataegetum, boomstadium
Berk en Meidoorn ontwikkelen zich tot boom. Dit gebeurt meestal in duinpannen.
Enkele andere heesters komen mee en Liguster blijft achter. Het 3-5 m hoge bos heeft
vier groei-etages: het boomdek (Berk, Meidoorn, weinig Gelderse roos, Wegedoorn,
e.a.), het V2-IV2 m hoge heesterdek (Liguster, Dauwbraam; weinig anderen), het kruiddek en het mosdek. De dekkingsgraad van elk is in het algemeen vrij hoog.
Talrijke soorten uit de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene verdwijnen
(door lichtarmoede) en als nieuwe soorten komen plaatselijk Donderkruid, Grote
keverorchis. Lelietje-van-dalen, Voorjaarshelmkruid, Watermunt. Tegelijkertijd verzuurt de humus het bodemdek.
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Het Bemleto-Crataegemm dat tot kalkboschassociatie behoort en nabij het
Quercion pubescentis staat houdt in haar kruidlaag, die ondiep wortelt, op kalkassociatie te zijn.

—

13. Carpinion- en Alnion-elementen

Er ontwikkelt zich nu een vegetatie, die neutrale of zure, maar in ieder geval
stikstofhoudenden bodem verkiest. Het humusdek groeit snel aan.
Naast Urtica dioica (zeer veel) ontwikkelen zich vooral Geum urbanum,
Melandryum rubrum, Glechoma hederacea, Moehringia trinervis, Veronica hederaefolia ?, Geranium Robertianum, Ficaria verna ?, Galium Aparine, Anthriscus silvestris. Als boomen ontwikkelen zich Quercus Robur en plaatselijk Fraxinus excelsa.
Ook planten als Valeriana officinalis (zeer veel), Eupatorium cannabinum
toonen een zekere Alnion gesteldheid, hoewel het grondwater veelal zéér diep ligt.
Bijna al deze genoemde soorten typeeren het Querceto-Fraxinemm van den binnenduinrand, waarover later.

14. Variabiliteit van het Betuleto-Crataegetum
Wij keeren nog even terug tot deze associatie, omdat haar variabiliteit in het kalkduin-terrein nog besproken dient te worden. De oorzaak is gelegen in het betrekkelijk korte bestaan in de vegetatie-ontwikkeling van het terrein eenerzijds en in de
ontstaanswijze anderzijds.
De eerste oorzaak belet dat een zeker stabiel evenwicht optreedt en dat in elke
opname steeds dezelfde karaktersoorten optreden, wat men gaarne zou zien. Zoo
trouw als de soorten van struik- en boomlaag zijn, zoo wisselvallig zijn die het van
de kortstondig levende kruidlaag.
De tweede oorzaak introduceert andere soorten van de kruidlaag in de associatie, naarmate deze uit de Hippophaes-vegetatie, uit de Salix-vegetatie of anderszins
ontstaat.
Zoo kan Polygonamm officinale in het struiklooze Phleemm opkomen en zich
vervolgens associeeren met Stellaria pallida, Senecio Jacobaea en Cynoglossum, vervolgens met Calamagrostis Epigeios waarna de heesters ermsschen gaan ontwikkelen.
Zoo kan sterk schaduwvormende Berberis en Sambucus slechts Anthriscus
vulgaris, Stellaria pallida (en Claytonia) in haar onmiddellijke omgeving dulden, of
kunnen in het Salix-struikgewas eerst rozen, eerst liguster of eerst Crataegus ontstaan.
Ten slotte kan zich de associatie op een helling of in een pan ontwikkelen, kan de
verzuring snel optreden, kan konijnen- en vogelbezoek het aspect wijzigen, enz.
Een nadere discussie volgt bij behandeling der sociologische opnamen zelf.
Het Bemleto-Crataegemm is sterk van de vogelwereld afhankelijk; in Flora
v. Arnhem behandelde ik kort enkele "bes"bosschen en vermeldde daar ook het
duinbesbosch, dat met deze associatie identiek is.
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Het Duin-Berkenbos [Betuleto-Crataegetum; Crataego-Betuletum) dat tot kalkbosassociaties behoort, houdt wat zijn kruidlaag betreft, op kalkassociatie te zijn vanwege de ondiepe beworteling van deze laag.

13. Carpinion- en Alnion-elementen
Er ontwikkelt zich nu een vegetatie, die neutrale of zure, maar in ieder geval stikstofhoudende bodem verkiest. Het humusdek groeit snel aan. Naast Grote brandnetel (zeer veel) ontwikkelen zich vooral Geel nagelkruid, Dagkoekoeksbloem,
Hondsdraf, Drienerfmuur, Klimopereprijs ?, Robertskruid, Speenkruid ?, Kleefkruid
en Fluitekruid. Als bomen ontwikkelen zich Zomereik en plaatselijk Gewone es.
Ook planten als Echte valeriaan (zeer veel), Koninginnekruid tonen een zekere
ooibos-gesteldheid van de hardhout-ooibossen, hoewel het grondwater veelal zéér
diep ligt. Bijna al deze genoemde soorten typeren het Abelen-lepenbos (QuercetoFraxinetum; V/o/o odoratae-Ulmetum) van de binnenduinrand, waarover in § 22
meer.

14. Variabiliteit van het Betuleto-Crataegetum
Wij keren nog even terug tot deze associatie, omdat haar variabiliteit in het kalkduin-terrein nog besproken dient te worden. De oorzaak is gelegen in het betrekkelijk korte bestaan in de vegetatie-ontwikkeling van het terrein enerzijds en in de
ontstaanswijze anderzijds.
De eerste oorzaak belet dat een zeker stabiel evenwicht optreedt en dat in
elke opname steeds dezelfde karaktersoorten optreden, wat men gaarne zou zien.
Zo trouw als de soorten van struik- en boomlaag zijn, zo wisselvallig zijn echter de
soorten van de kortstondig levende kruidlaag. De tweede oorzaak introduceert
andere soorten van de kruidlaag in de associatie, al naar gelang deze uit de
Duindoorn-vegetatie of uit de Kruipwilg-vegetatie of anderszins ontstaat.
Zo kan Welriekende salomonszegel in de struikloze Duinsterretjes-associatie
opkomen en zich vervolgens associëren met Duinvogelmuur, Jacobskruiskruid en
Veldhondstong, vervolgens met Duinriet waarna de heesters ertussen gaan ontwikkelen.
Zo dulden de sterk schaduwvormende Zuurbes en Vlier slechts Fijne kervel,
Duinvogelmuur (en Winterpostelein) in hun onmiddellijke omgeving, of kunnen in
het Kruipwilg-struikgewas eerst rozen, eerst Liguster of eerst Meidoorn opslaan.
Tenslotte kan zich de associatie op een helling of in een pan ontwikkelen, kan de
verzuring snel optreden, kan konijnen- en vogelbezoek het aspect wijzigen, enz.
Het Duinberkenbos is sterk van de vogelwereld afhankelijk. In de Flora van
Arnhem behandelde ik kort enkele "bes"bossen en vermeldde daar ook het duinbesbos, dat met deze associatie identiek is.
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15. Overzicht van het binnenwaarts gelegen jonge duin

Blijvend in het geologische jonge duinlandschap valt naar den landkant toch een
besliste vermindering van kalkgehalte van het zand waar te nemen, hetgeen de
associaties die van ± 5 tot ± 14 behandeld zijn een andere facies berokkent.
Het belangrijkst daarbij is het terugdringen van de berk ten gunste van de eik;
beide boomsoorten sluiten elkander geenszins u i t maar de berkenboschjes uit het
kalkrijke duin wijzigen zich hier in eikenboschjes, die echter in geenen deele tot het
Querceto-Bemlemm behooren. Daarvoor is nog te veel kalk in den grond; deze
associatie vinden wij eerst in het binnenwaarts gelegen oude duinlandschap,
afwisselend met heiderestanten, welke hier in het jonge duin ontbreken.

16. Ontwikkeling tot het Tortuletum. (vgl, § 5)
Naast de in § 5 beschreven ontstaanswijze (waarbij Anthyllis ontbreekt), waarbij
thans Corynephorus canescens een rol speek, kunnen ook korstmossen en mossen
de eerste schrede naar het Tortulemm zelf zetten; wellicht is het Cladonia-dek (dat
zeer labiel is) en slechts steun vindt bij Ononis mitis en vaak Rubus caesius in een
zeer lange liggende modificatie, nog een afzonderlijke associatie of subassociatie.
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C. DE VEGETATIEONTWIKKELING

VAN DE ENIGSZINS

ONTKALKTE

DUINEN

De successieschema's van deze derde zone zijn min of meer identiek aan de ontwikkeling

van

de kalkrijke duinen (B). De verschillen treden op in een (beperkte) wijziging van de soortensamenstelling. Aspecten die door Van Soest genoemd worden, zijn:
- De Duinsterretjes-associatie bevat vele soorten van het op zuurdere bodem groeiende
Buntgras-associatie met o.a. Buntgras, Grijze bisschopsmuts. Purpersteeltje enz. Er ontwikkelt zich geen Buntgrasgemeenschap vanwege de kalkfactor met soorten als Duinviooltje,
Duinreigersbek, Kruipend stalkruid. Kandelaartje, Zanddoddegras. Duinsterretje en een
duinvorm van Zandblauwtje.
- De Associatie van W/ondklaver en Nachtsilene verandert enigszins met soorten als
Schapegras. Hazepootje. Schapezuring. Bedoeld is de door Braun-Blanquet & de Leeuw
(1936) beschreven associatie Festuco-Galietum, tegenwoordig Duin-Struisgras-associatie
genoemd (Weeda e.a. 1996, p. 98). Opvallend in het rijtje met soorten is Zilverhaver, maar
volgens E.J. Weeda (mond. meded.) komt deze af en toe in kalkarm duingrasland voor.
- Het Duinberkenbos bevat meer Zomereik. maar de struweelsoorten blijven. Bij verdergaande
verzuring treedt Valse salie op. En bij verdergaande humusopbouw treden kaIkbos-elementen
(bedoeld worden hoofdzakelijk Alno-Padion-soorten) naar voren.

—

15. Overzicht van het binnenwaarts gelegen jonge duin

Blijvend in het geologische j o n g e duinlandschap valt naar de landkant toch een
onmiskenbare vermindering van kalkgehalte van het zand w a a r t e n e m e n . Hierdoor
geven de associaties die van § 5 t o t § 14 behandeld zijn een andere faciës te zien.
Het belangrijkste daarbij is het terugtreden van de berk ten gunste van de eik;
beide boomsoorten sluiten elkander geenszins uit, maar de berkenbosjes uit het
kalkrijke duin maken hier plaats voor eikenbosjes. Deze behoren echter niet t o t het
Berken-Zomereikenbos. Daarvoor is nog te veel kalk in de g r o n d ; deze associatie
vinden w i j eerst in het binnenwaarts gelegen oude duinlandschap, afgewisseld m e t
heiderestanten, die in het j o n g e duin o n t b r e k e n .

16. Ontwikkeling tot het Tortuletum (vgl. § 5)
Naast de in § 5 beschreven ontstaanswijze, w a a r b i j Wondklaver o n t b r e e k t en
Buntgras een rol speelt, kunnen o o k korstmossen en mossen de eerste schrede naar
de Duinsterretjes-associatie zelf zetten. Wellicht is het Korstmos-dek, dat zeer labiel
is en dat slechts steun v i n d t bij Kruipend stalkruid en vaak D a u w b r a a m in een zeer
lange liggende groeivorm, nog een afzonderlijke associatie of subassociatie.
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17. Tortuleto-Phleetum arenariae (Rhacomitrium facies)
Koeleria, Bromus nudus, Poa bulbosa. Asparagus prostrams, Anthyllis verdwijnen in
het minder kalkrijke terrein. Daarentegen domineeren Corynephorus canescens,
Rhacomitrium canescens, Ceratodon purpureus en plaatselijk Polytrichum juniperinum. Door deze soorten komt de verwantschap met het Corynephoremm van de
zure gronden goed u i t maar in dit terrein zijn Sedum acre, Jasione littoralis,
Erodium neglecmm. Viola coniophila, Ononis mitis, Phleum arenarium, Saxifraga
tridactylites, karakteriseerende en differentieerende soorten.
In het voorjaar is deze associatie in haar krachtigste stadium, in den zomer zijn
de mossen verdroogd. Deze domineeren hier meer dan aan de kust (Rhacomitrium
en Tormla), zoodat des zomers veel open plekken ontstaan, die door Carex arenaria
weer spoedig kunnen worden vastgelegd. Ook hier kan Hippophaës een eindstadium
van deze associatie inluiden, die overeenkomstig § 7 is.

18. Cerastieto-Avenetum pubescentis; Festuca capillata-facies vgl. § 9
Een aantal soorten in § 9 vermeld treden op den achtergrond of verdwijnen geheel,
zoo b.v.: Milium vernale, Thalictrum dunense, Samreia Acinos, e.d. Daarnaast
treden soorten op als Fesmca capillata, Scleranthus perennis (zeldz.), Alchemilla
arvensis (zeldz.), Avena caryophyllea, Rumex Acetosella, Trifolium arvense welke de
verwantschap van deze associatie, en vooral van deze facies, met de Fesmca ovinaThymus-associatie van Tüxen aantoonen, zonder nochthans daartoe gerekend te
mogen worden, gezien het groote aantal kalkminnende soorten (Bromion) dat er in
voorkomt, zooals Silene Otites, Arabis hirsuta. Avena pubescens, enz. Ook hier gaat
de associatie gemakkelijk in het Salix arenaria-stadium over, dat voldoende in § 10
beschreven is. Het optreden van Epipactis latifolia hierin is tegenover het vermoedelijke ontbreken in het zeewaartsche duin een nieuw element.

19. Betuleto-Crataegetum, (§ 11,12)
Het struikstadium van Ligustrum en Berberis, enz. wordt hier al vaak overgeslagen
en vaak ontwikkelt zich onmiddellijk in het Salix-gewas jonge Quercus Robur. Maar
meest is toch nog het Bemleto-Crataegemm herkenbaar door de aanwezigheid van:
Berberis, Ligustrum, zeer veel Crataegus, Rosa sp.div., Viburnum, Rhamnus;
LIthospermum, Polygonamm officinale, Anthriscus vulgaris, Ajuga, Brunella,
Calamagrostis Epigeios (zeer veel), Inula conyza (plaatselijk), Scrophularia vernalis
(plaatselijk), Mentha aquatica hirsuta, e.a. Een nieuw element vormen: Teucrium
Scorodonia, Hypericum perforamm. Avena praecox, Frangula Alnus (zeldzaam),
Polytrichum attenuamm?, tot zelfs Teesdaba nudicaulis (in door Pinus silvestris
verzuurden grond. Deze soorten behooren niet in het Quercion pubescentis, doch
meest eerder in het Quercion Roboris, waarmee de samenhang dezer associatiegroepen weer wordt getoond, op dezelfde wijze als wij deze voor Phleemm,
Corynephoremm, Cerastieemm, Fesmca-Thymus associatie noemden.
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17. Tortuleto-Phleetum arenariae (Rhacomitrium facies)
Smal fakkelgras, Zwenkdravik, Knolbeemdgras, Liggende asperge, Wondklaver
verdwijnen in het minder kalkrijke terrein. Daarentegen domineren Buntgras,
Grijze bisschopsmuts. Purpersteeltje en plaatselijk Zandhaarmos. Door deze soorten
komt de verwantschap met de Duin-Buntgras-associatie [Corynephoretum; VioloCorynephoretum) van de zure gronden goed uit, maar in dit terrein zijn Muurpeper,
Zandblauwtje (duinvorm), Duinreigersbek, Duinviooltje, Kruipend stalkruid,
Zanddoddegras, Kandelaartje kenmerkende en differentiërende soorten.
In het voorjaar is deze associatie in haar krachtigste stadium, in de zomer zijn
de mossen verdroogd. Deze domineren in deze zone meer dan aan de kust
(Bisschopsmuts en Duinsterretje), zodat in de zomer veel open plekken ontstaan,
die door Zandzegge weer spoedig kunnen worden vastgelegd. Ook hier kan
Duindoorn een eindstadium van deze associatie inluiden, die overeenkomstig § 7 is.

18. Cerastieto-Avenetum pubescentis; Festuca capillata-facies vgl. § 9
Een aantal soorten die in § 9 zijn vermeld, treden op de achtergrond of verdwijnen
geheel, zo bijvoorbeeld Ruw gierstgras. Kleine ruit Kleine steentijm, e.d. Daarnaast
treden soorten op als Schapegras, Overblijvende hardbloem (zeldz.), (Kleine)
Leeuweklauw (zeldz.), Zilverhaver, Schapezuring, Hazepootje. Dit toont de verwantschap aan van deze associatie, en vooral van deze facies, met de associatie van
Schapegras en Tijm (Festuco-Thymetum), zonder nochtans daartoe gerekend te
mogen worden. Dit komt door het grote aantal kalkminnende soorten dat er in
voorkomt zoals Oorsilene, Ruige scheefkelk. Zachte haver, enz. Ook hier gaat de
associatie gemakkelijk in het Kruipwilg-stadium over, dat voldoende in § 10
beschreven is. Het optreden van Brede wespenorchis hierin is een nieuw element
tegenover het vermoedelijke ontbreken in het zeewaartse duin.

19. Betuleto-Crataegetum (§ 11,12)
Het struikstadium van Liguster en Zuurbes, enz. wordt hier al vaak overgeslagen en
vaak ontwikkelt zich onmiddellijk in het Kruipwilg-struweel jonge Zomereik. Maar
meestal is toch nog het Duin-Berkenbos herkenbaar door de aanwezigheid van:
Zuurbes, Liguster, zeer veel Meidoorn, diverse soorten rozen, Gelderse roos,
Wegedoorn; Glad parelzaad. Welriekende salomonszegel, Fijne kervel, Kruipend
zenegroen, Gewone brunel. Duinriet (zeer veel). Donderkruid (plaatselijk),
Voorjaarshelmkruid (plaatselijk). Watermunt, e.a. Een nieuw element vormen: Valse
salie. Sint Janskruid, Vroege haver, Sporkenhout (zeldzaam). Fraai haarmos, tot zelfs
Klein tasjeskruid (in door Grove den verzuurde grond). Deze soorten behoren niet
in het Zuurbes-verbond of het Elzen-Vogelkers-verbond thuis, doch eerder in het
verbond van Zomer- en Wintereik, waarmee de samenhang van deze associatiegroepen weer wordt getoond, op dezelfde wijze als wij deze noemden voor de
diverse kalkhoudende of licht ontkalkte, open en gesloten duingraslanden.
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20. Carpinion en Alnion-elementen (vgl. § 13)

Nagenoeg de zelfde, in § 13 genoemde, soorten treden op, daarnaast Anemone
nemorosa (zeldz.), Sisymbrium Alliaria (zeldz.), Polygonamm multiflorum.
Enkele exemplaren van Fagus silvatica treden op, behoudens mossen vrijwel zonder
ondergroei.
In aangeplant bosch (Zorgvliet Scheveningsche bosch. Nieuwe Scheveningse
boschjes) op jong duinzand kan onder zorgen der culmur een zeer goede Stachys
silvatica-associatie optreden met talrijke Carpinion-soorten, waaronder Corydalis
solida, Doronicum Pardalianches, Milium effusum, Circaea lutetiana, Stachys
silvatica, Poa nemoralis, Arum maculamm, e.a.

Corynephoretum

Festuca ovina - Thymus associatie
(Tüxen)
of
Galium - Festuca capillata associatie
(Br.Bl. & de Leeuw)

Querceto-Betuletum met op open
plekken: Calluneto-Genistetum
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20. Carpinion en Alnion (d.w.z. Alno-Padion)-elementen (vgl. § 13)

Nagenoeg de zelfde, in § 13 genoemde, soorten t r e d e n op, maar daarnaast o o k
Bosanemoon (zeldzaam), Look-zonder-look (zeldzaam) en Gewone salomonszegel.
Enkele exemplaren van Beuk treden op, die behoudens mossen, vrijwel geen ondergroei hebben.
In aangeplant bos ( Z o r g v l i e t Scheveningse bos, Nieuwe Scheveningse bosjes)
op j o n g duinzand kan onder de zorg van de cultuur een zeer g o e d o n t w i k k e l d bos
van het Elzen-Vogelkersverbond ("Stachys sylvatica-associatie"; Alno-Padion) met
Bosandoorn o p t r e d e n m e t talrijke kalkbos-soorten, w a a r o n d e r Vingerhelmbloem,
Hartbladzonnebloem, Bosgierstgras, Groot heksekruid, Bosandoorn, Schaduwgras,
Gevlekte aronskelk, e.a.

D. DE VEGETATIEONTWIKKELING

Violo-Cor^Tiephoretum

l
Festuco-Thymetum

(Tüxen)
of
Festuco-Galietum veri
(Br.Bl. & de Leeuw)

l
Betulo-Quercetum roboris
met op open plekken:
Genisto anglicae-Callunetum

VAN DE OUDE (neutrale

en zure)

DUINEN

Fragmenten van de hiernaast geschetste graslandgemeenschappen kunnen hier en daar nog worden
waargenomen. In kleine minder gestoorde overhoekjes komen kalkarme graslanden nog voor op de
strandwallen aan de Waalsdorperlaan in de richting
van Cllngendael en de Aronsvlakte. Duinheide is
slechts zeer lokaal nog aanwezig. Het betreft een
stukje ingesloten door bos in het landgoed Rust en
Vreugd (zie Steenkamp & Van Gelderen 1992) en verder in de bosjes van Pex en in Solleveld. In dit laatste
gebied ligt de grootste oppervlakte duinheide van
deze regio, zij het zonder Stekelbrem.
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21. Overzicht van het oude duinlandschap

Hier is de bodem neutraal tot zuur reageerend.
In plaats van het Phleemm groeit hier het Corynephoremm: Carex arenaria,
Corynephorus canescens, Jasione montana, Spergularia rubra (zeldz.), geen kalkminnende soorten. In plaats van het Cerastieemm komt hier de Fesmca ovina-Thymus
associatie voor: Dianthus deltoides (vroegere Westduinen) in gezelschap van
Cerastium arvense, Ranunculus bulbosus, Fesmca capillata en mbra, TrifoHum arvense
en procumbens, Hieracium pilosella, Hypochoeris radlcata, Luzula campestris,
Agrostis vulgaris, Convolvulus arvensis, Achillea Millefolius, Loms corniculams, enz.
In plaats van het Bemleto-Crataegemm komt het Querceto-Bemlemm voor
met Quercus Robur, Bemla verrucosa, Senecio sylvaticus, Holcus mollis, Aira
flexuosa, Leucobryum glaucum, Epilobium augustifolium, Majanthemum bifolium,
Sarothamnus vulgaris, Polystichum spinulosum eu-spinulosum en Corydalis claviculata.
Daarnaast treedt heide op: Calluna vulgaris, Genista anglica (t) en Cuscuta
Epithymum.
Het neutrale nitrophiele einde van het Bemleto-Crataegemm dat in het jonge
duin in een Carpinion-achtige associatie eindigt vindt haar vrijwel soortenidentieke
beeld in het oude duinlandschap terug in een associatie welke het Querceto-Fraxinemm genoemd zou mogen worden en die bij verdere ontwikkeüng in typeerender
Carpinion overgaat.

22. Het Querceto-Fraxinetum
Deze associatie, welke in Nederland algemeen lijkt op alluvialen bodem verbindt het
Carpinion en het Alnion.
Het bevat als boomen: Quercus Robur, Bemla verrucosa en pubescens, Fraxinus
excelsa (zeer veel). Het bevat een heesterlaag vrijwel uit Rubus (en Sambucus)
bestaand, Rubus fissus, Idaeus, nemorosus e.a. Ook Acer Pseudoplatanus speelt in
deze bosschen, mede door zeer veel opslag een groote rol.
Als kruiden mogen genoemd worden: Geum urbanum, Sisymbrium Alliaria,
Aegopodium Podagraria, Geranium Robertianum, Melandryum rubrum*, Urtica
dioica*, Anthriscus silvestris*, Polygonamm multiflorum, Ornithogalum umbellamm,
Glechoma hederacea*, Humulus lupulus*, Moehringia trinervis, Ficaria verna,
Galanthus nivalis*, Cardamine silvatica, e.a.
De met * voorziene soorten zijn uit het Alnion afkomstig, dat hier overigens
onbesproken blijft.

23. Het overige Carpinion
In het oude duinlandschap treedt het Carpinion zeer fraai op, vgl. de in § 20 gegeven
soorten, waarbij zich nog voegen: Doronicum scorpioides, Hieracium maculamm en
murorum, Adoxa Moschatellina, Anemone ranunculoides, Endymion nutans, Rubus
suberecms, Oxalis Acetosella.
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21. Overzicht van het oude duinlandschap

Hier is de bodem neutraal tot zuur reagerend. In plaats van de Duinsterretjesassociatie groeit hier de Duin-Buntgras-associatie [Corynephoretum; Violo-Corynephoretum) met Zandzegge, Buntgras, Zandblauwtje, Rode schijnspurrie (zeldz.).
Het zijn geen kalkminnende soorten. In plaats van de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene komt hier de Associatie van Schapegras en Tijm voor met onder andere
Steenanjer (vroegere Westduinen) in gezelschap van Akkerhoornbloem, Knolboterbloem, Schapegras en Rood zwenkgras, Hazepootje en Liggende klaver, Muizeoortje, Gewoon biggekruid. Gewone veldbies, Gewoon struisgras, Akkerwinde,
Gewoon duizendblad. Gewone rolklaver, enz.
In plaats van het Duin-Berkenbos komt het Duin-Eikenbos (nu: WintereikenBeukenbos) [Querceto-Betuletum; Fago-Quercetum) voor met Zomereik, Ruwe berk,
Boskruidkruid, Zachte witbol. Bochtige smele, Kussentjesmos, Wilgeroosje, Dalkruid,
Brem, Smalle stekelvaren en Rankende helmbloem.
Daarnaast treedt heide op: Struikheide, Stekelbrem (t) en Klein warkruid. [Van
Soest noemt verder ook nog Brem.)
Het neutrale, nitrofiele eindstadium van het Duin-Berkenbos dat in het jonge
duin in een kalkbosachtige associatie eindigt, vindt haar qua soortensamenstelling
vrijwel identieke tegenbeeld in het oude duinlandschap in een associatie die het
Abelen-lepenbos [Querceto-Fraxinetum; V/o/o odoratae-Ulmetum) genoemd zou
mogen worden en die bij verdere ontwikkeling in een beter getypereerd rijk bos
(Klasse Querco-Fagetea) overgaat.

22. Het Querceto-Fraxinetum
Deze associatie, welke in Nederland algemeen lijkt op alluviale bodem verbindt het
Zuidlimburgse kalkbos en de hardhout-ooibossen.
Het bevat als bomen Zomereik, Ruwe berk en Zachte berk en Gewone es (zeer
veel). Het bevat een heesterlaag die vrijwel geheel uit Braam (en Vlier) bestaat,
Rubus fissus, Framboos en Rubus nemorosus e.a. Ook Gewone esdoorn speelt in
deze bossen, mede door veel opslag een grote rol. Als kruiden mogen genoemd
worden: Geel nagelkruid, Look-zonder-look, Zevenblad, Robertskruid, Dagkoekoeksbloem*, Grote brandnetel*, Fluitekruid*, Veelbloemige salomonszegel, Gewone
vogelmelk, Hondsdraf*, Hop*, Drienerfmuur, Speenkruid, Sneeuwklokje*,
Bosveldkers, e.a. De met * voorziene soorten zijn uit het kalkbos afkomstig, dat hier
onbesproken blijft.

23. Het overige Carpinion
In het oude duinlandschap treedt het kalkbos zeer fraai op; vergelijk de in § 20
gegeven soorten, waarbij zich nog voegen: Bastaarddoronicum, Gevlekt havikskruid
en Muurhavikskruid, Muskuskruid, Gele anemoon. Wilde hyacint, Rubus suberectus
en Witte klaverzuring.
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Een v e r g e l i j k i n g
De situatie van ongeveer 1940 en van nu kent opvallende overeenkomsten (zoveel
verandert er kennelijk niet) en ook opvallende verschillen. Ten aanzien van de
aspecten plantensoorten, het voorkomen van plantengemeenschappen en speculatief
over de ruimtelijke verspreiding van de plantengemeenschappen komen hieronder
puntsgewijs aan de orde.
- In hoofdlijnen zijn de plantengemeenschappen van de duinen en de successie in
de afgelopen 50 jaar weinig veranderd; de gepresenteerde schema's zijn inzichtelijk
en nog steeds goed herkenbaar. De problematiek van de ingewikkelde verweving
van diverse invloeden (klimaat, geomorfologie, hydrologie en vooral ook de
mens) op de successie van de plantengemeenschappen is nog maar deels door
onderzoek ontrafeld.
- Opvallend is de expliciete vermelding door Van Soest van het vegetatietype van
de primaire duintjes op het strand. Tot het uitvoeren van zandsuppleties op de
vooroever en op het strand door Rijkswaterstaat kwam de gemeenschap van
Biestarwegras en Zandhaver (slechts) sporadisch voor. Sedert de eerste suppletie in
1993/94 komen tussen Scheveningen en het Meijendelse Slag weer vele primaire
duintjes voor op het strand, waarop de genoemde gemeenschap zich vestigt.
- Door de nog steeds rigide vastlegging van de zeereep is de aangeplante vorm van
de Helm-associatie hier nog steeds dominant. Ook met betrekking tot de plantensoorten is niets veranderd. Annuellen bepalen nog steeds de ondergroei van
Duindoorn-struwelen. Van Soest wekt de indruk dat de Gewone vlier een grote
rol speelt in de bedekking van de zeereep. Gewone vlier komt nu nog vooral voor
in de laagte tussen de twee zeerepen waar zich organische stof (= stikstof)
ophoopt, waarvan Van Soest ook melding maakt, maar of daarmee de soort een
grote rol speelt in de bedekking... Vooral de grote lage struwelen van Wilde
liguster zijn (ook nu nog) zeer opvallend in en direct achter de zeereep (zie ook
Boerboom 1957b).
- De Associatie van Wondklaver en Nachtsilene heeft sterk ingeboet in oppervlakte,
want Van Soest wekt sterk de indruk dat het een algemeen voorkomende associatie
was. Nu komt de associatie nergens in Meijendel meer goed ontwikkeld voor.
Kenmerkende soorten als Wondklaver, Bitterkruidbremraap, Blauwe bremraap,
Nachtsilene, Oorsilene zijn vrijwel of geheel uit het terrein verdwenen. Dit geldt ook
voor soorten als Ruw gierstgras. Harlekijn (!), Rond wintergroen genoemd in § 9 en
10. Anderzijds is het duidelijk dat in de jaren '40 de synsystematische indeling van de
duingraslanden nog ontoereikend was: de Duin-Paardenbloem-associatie (TaraxacoGalietum) werd nog niet als afzonderlijke eenheid onderscheiden; dit gebeurde pas
in 1957 door Boerboom (1957a; zie Weeda e.a. 1996). [E.J. Weeda hoopt in een volgend nummer van Holland's Duinen op deze problematiek in te gaan.)
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Een andere verklaring kan zijn dat de (landbouwkundige) invloed vanuit
Scheveningen reeds aan het begin van deze eeuw aan het verminderen was en
dat in de loop van 50-60 jaar de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene in
oppervlakte sterk heeft ingeboet ten voordele van de Duin-Paardenbloemgemeenschap. Deze gemeenschap heeft op haar beurt door een verdergaande
vergrassing en het in bedrijf nemen van oppervlakte-infiltratie in grote delen van
het paraboolduinlandschap sterk in oppervlakte ingeboet (Westhoff & Den Held,
1975). Alleen de min of meer vergraste noordhellingen zijn nog over gebleven
van de rijke schakering van de duingraslanden van het begin van deze eeuw.
Door het instellen van begrazing in de Helmduinen zijn de open en min of meer
gesloten, kort-grazige duingraslanden (Duin-Paardenbloem-associatie) weer
teruggekeerd (Van der Hagen 1996). De terugkeer van de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene laat ongetwijfeld nog langer op zich wachten. Mogelijk
keert deze niet terug, tenzij een ander type "storing' horende bij zeedorpen in
het duin wordt teruggehaald.
Opvallend is noemen door Van Soest van het voorkomen van Witte winterpostelein in het heesterstadium van het Duin-Berkenbos. De soort lijkt nu zijn belangrijkste verspreiding te hebben in de duindoornstruwelen. In het voorjaar is een
groot deel van de bodem onder duindoornstruwelen met deze uitheemse soort
bedekt. Deze zeer diagnostische soort komt van oorsprong uit Noord-Amerika.
Opvallend is dat een duinvorm van het Zandblauwtje als kalkindicator in § 17
wordt genoemd; mijns inziens is het Zandblauwtje een typerende binnenduinsoort.
Opvallend is het vroegere voorkomen van Kleine ruit in Meijendel § 9; deze soort
komt niet meer voor in Meijendel (wel in Solleveld op de overgang van het kalkhoudende binnenduin en het oude duin in de randen van Duindoornstruweel).
Daarnaast noemt Van Soest ook Zandviooltje, Zeewinde en Rozenkransje, waarvan alleen Zandviooltje nog sporadisch voorkomt in Meijendel.
Ten aanzien van de plantengemeenschappen van het oude duin (de landgoederen
van Wassenaar) lijkt er weinig veranderd. De situatie gelijkt die van Solleveld met
de door eik gedomineerde Querceto-Betuletum met kleine heideveldjes [Genisto
anglicae-Callunetum).
Over de verschuiving van de verhouding van de vegetatietypen valt veel of weinig
te zeggen. Allereerst lijkt er in de zeereep in de afgelopen 60 jaar hoegenaamd
niets veranderd te zijn. De belangrijkste verschuiving hangt samen met de aanleg
van de infiltratieplassen in de periode 1955-1975 en de directe (plasranden) en
indirecte invloed die deze plassen hebben. Ongeveer 7% van het oppervlak van
Meijendel wordt ingenomen door infiltratieplassen. Het directe ruimtebeslag door
deze invloed is ongeveer 2-3% en vindt men terug in het soms uitbundig aantreffen van soorten als Riet Harig wilgenroosje, Koninginnenkruid, Heelblaadjes en
diverse ondergedoken waterplanten (waaronder Schedefonteinkruid, Fijne waterranonkel). Geen van deze soorten worden door Van Soest genoemd. Daarnaast
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zijn door de infiltratie ook weer op de lagergelegen delen van het duin vochtafhankelijke begroeiingen gekomen. Bezien over de hele bandbreedte van min of
meer permanent water in stuifkuilen tot vochtig duinbos zal dit ongeveer 5-10%
bedragen. Dit komt momenteel tot uiting in vegetatietypen met Parnassia,
Vleeskleurige orchis, Strandduizendguldenkruid, Duinrus, Geelhartje, Rode ogentroost Slanke duingentiaan, Grote ratelaar, Dwergzegge, Sierlijke vetmuur en
Waterpunge. Deze worden door Van Soest niet genoemd.De min of meer open en
veelal op het zuiden geëxponeerde duingraslanden (Duinsterretjes-gemeenschap,
incl. het type met Grijze bisschopsmuts) lijken onveranderd gebleven; over een
verschuiving in oppervlakte is niets te zeggen. Daarnaast lijkt een sterke verschuiving te zijn opgetreden in de min of meer gesloten duingrasland. De associatie
van Wondklaver en Nachtsilene lijkt te zijn verdwenen en grosso modo vervangen
door een scala aan duingraslanden van de Duin-Paardenbloem, rompgemeenschappen van Duinriet en van Zandzegge, en de Duin-Struisgras-associatie
[Festuco-Galietum). De huidige oppervlakte aan de Duin-Paardenbloem-associatie
is vooral door begrazing toegenomen.
Over de ontwikkeling van de struwelen is weinig zinnigs te zeggen vanuit het
artikel van Van Soest. Dat dit structuurtype een duidelijke opmars heeft gemaakt
is uit vele bronnen duidelijk. De toename van aan struweel en bosjes geassocieerde
broedvogels is een indirecte indicatie (Van Ommering & Van der Salm 1990) van
de termen verstruweling en verbossing.
Een laatste aspect is het niet door Van Soest opnemen van soorten die zijn verschenen (?) op door de mens sterk beïnvloede plaatsen (vergraven terrein, paden),
waaronder Koningskaars, Keizerskaars, Slangekruid, Pastinaak, Gewone berenklauw en Teunisbloemen. Deze soorten moeten zijn voorgekomen (Brandhorst
1930), maar worden door Van Soest niet in het overzicht betrokken. Het manuscript
had waarschijnlijk de status van een eerste overzicht op hoofdlijnen. Bovendien
zijn ruderale gemeenschappen weinig in tel (schrift, mede. E.J. Weeda).
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