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Ter inleiding: duinflora, duinvegetatie en exclusiviteit
De duinen herbergen een grote verscheidenheid aan vegetatietypen. Voor het
merendeel gaat het om begroeiingen die in deze vorm niet buiten de duinen voorkomen. Dit exclusieve karakter is aan de duinvegetatie in veel sterkere mate eigen
dan aan de duinflora. Met flora bedoelen we de verzameling van afzonderlijke
plantensoorten, met vegetatie de rangschikking van die soorten in een ruimtelijk
verband.
De Nederlandse flora telt op een totaal van ongeveer 1400 soorten vaatplanten
enkele tientallen (vrijwel) exclusieve duinplanten. Het sterkst verschillend van de
rest van het land is de flora van de zeereep. Hier gedijt slechts een klein aantal
soorten, maar de meeste hiervan zijn wel specifiek voor de duinen, zoals Zeeraket
[Cakile maritima), Zeepostelein [Honckenya peploides), Biestarwegras [Elytrigia
juncea), Zandhaver [Leymus arenarius), Zeewolfsmelk [Euphorbia paralias). Zeewinde
[Calystegia soldanella) en Blauwe zeedistel [Eryngium maritimum). Wat verder
binnenwaarts komen ook wel plantensoorten voor die, althans binnen Nederland,
specifieke duinbewoners zijn: in struwelen Duindoorn [Hippophae rhamnoides) en
Welriekende salomonszegel [Polygonatum odoratum), in vochtige valleien Strandduizendguldenkruid [Centaurium littorale). Duinrus [Juncus alpinoarticulatus subsp.
atricapillus), Knopbies [Schoenus nigricans) en Slanke gentiaan [Gentianella amarella).
op verstoorde plekken de relatieve nieuwkomers Rode aardbeispinazie [Chenopodium
foliosum) en Voorjaarshelmkruid [Scrophularia vernalis). In het middenduin wordt
het beeld echter voor een belangrijk deel bepaald door soorten die op zichzelf niet
aan de duinen gebonden zijn, maar hier wel sterker op de voorgrond treden dan
elders. Opvallende voorbeelden zijn Duinriet [Calamagrostis epigejos) en Kruipwilg
(Sa//x repens), die in uiteenlopende vegetatietypen een prominente rol kunnen spelen.
Verder valt te denken aan struiksoorten zoals Wilde kardinaalsmuts [Euonymus
europaeus) en Egelantier [Rosa rubiginosa), en aan ruderale planten als Slangenkruid
[Echium vulgare) en Koningskaars [Verbascum thapsus). In de ondergroei van duinstruwelen bepaalt op veel plaatsen de nieuwkomer Witte winterpostelein [Claytonia
perfoliata) het beeld; in de rest van Nederland komt dit plantje minder uitbundig
en minder bestendig voor, in hoofdzaak op omgewerkte grond. Deze voorbeelden
illustreren hoe de plek en het aandeel van een plant in het plantenkleed van een
gebied vaak meer informatie biedt dan de simpele vraag van aan- of afwezigheid.
Richten we nu onze aandacht niet meer op afzonderlijke plantensoorten maar
op soortencombinaties, dan pakt het exclusief gehalte van de duinen een stuk
hoger uit. In De vegetatie van Nederland (Schaminée, Weeda & Westhoff, 1995,
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1998; Schaminée, Stortelder & Weeda 1996; Stortelder, Schaminée & Hommel 1999)
worden 227 associaties beschreven. Daarvan komen 74 met enige regelmaat in de
duinstreek voor (de kwelderbegroeiingen blijven hier buiten beschouwing).
28 associaties zijn geheel of grotendeels aan de duinen gebonden, dat is 12 % van
het totaal en niet minder dan 38 % van het aantal dat in het duin aanwezig is.
Over een zestal van die exclusieve duin-associaties wil ik het in dit artikel hebben, en wel de verschillende typen droge duingraslanden. De bedoeling is te laten
zien wat de relevantie van een plantensociologische indeling is voor het beheer.
Daarbij zal flink in het verleden gespit worden, iets waarvoor in dit tijdschrift een jaar
geleden de toon is gezet met de publicatie van een 60 jaar oud manuscript van Van
Soest (Van Soest/Van der Hagen 1999). Ook is niet te vermijden dat er heel wat
Latijnse benamingen over de tafel gaan. Ik hoop dat de lezer zich daardoor niet te
snel laat afschrikken: er moet veel ter tafel komen voordat enige lessen uit de
geschiedenis te trekken zijn! Wie nog uitvoeriger geïnformeerd wil worden, kan
terecht in het desbetreffende hoofdstuk van De Vegetatie van Nederland (Weeda,
Doing & Schaminée 1996) en in een begeleidend artikel in het Doing-nummer van
Stratiotes (Weeda & Schaminée 1996).

Droge duingraslanden
De term 'droog duingrasland' verdient nadere omschrijving. Niet elke grasvegetatie
is een grasland; rietlanden en begroeiingen van Helm [Ammophila arenaria) in de
zeereep worden geheel door een grassoort beheerst, maar worden toch niet t o t de
graslanden gerekend. Een grasland bestaat uit planten die grazende dieren tot
voedsel kunnen strekken, dat wil zeggen laag blijvende grassen en kleine kruiden.
Droog wil zeggen: boven bereik van het grondwater (afgezien van kortstondige
winterse overstromingen in de rivierdalen).
Plantensociologen laat bij de droge duingraslanden ook begroeiingen aansluiten
waarin mossen of lichenen de hoofdmassa van de vegetatie uitmaken. Hierin zijn
weliswaar steeds grassen aanwezig, zowel overblijvende als eenjarige soorten, maar
deze vormen geen aaneengesloten mat.
De droge duingraslanden worden gerekend tot de Klasse der droge, zandige
graslanden (Koelerio-Corynephoretea). De variatie binnen deze klasse is voornamelijk
terug te voeren op de beweeglijkheid, de basenrijkdom, het humusgehalte en de
voedselrijkdom van het zand. De beweeglijkheid en het humusgehalte hangen weer
samen met het reliëf en, op hellingen, met hellingsrichting en -hoek.

—

Beschrijving van droge duingraslanden in de jaren '30 en '40

De eerste plantensociologische beschrijvingen van Nederlandse duingraslanden dateren
uit de jaren '30 van de 20e eeuw. Vanaf 1931 hield De Leeuw, die de plantensociologische
methode van Braun-Blanquet in ons land introduceerde, zich intensief met duingrasland
bezig en bereisde daarvoor de Noordzeekust van Duinkerke tot Terschelling. De schat
aan opnamen die hij daarbij verzamelde, vormt een kostbare bron van kennis omtrent
de duinvegetatie van 60 a 70 jaar geleden. Jammer genoeg heeft het breed opgezette
onderzoek van De Leeuw niet in een samenvattende publicatie geresulteerd.
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Wel verscheen naar aanleiding van een excursie van de Nederlandse Botanische
Vereniging naar Ameland in 1935 een schets van de vegetatie van dit Waddeneiland
(Braun-Blanquet & De Leeuw 1936). Hierin worden twee gemeenschappen beschreven
die tot de droge duingraslanden behoren: het 'Tortuleto-Phleetum arenariae' en de
'Festuca capillata-Galium mar/t/mum-Assoziation'. Latere overzichten (Westhoff e.a.
1946; Westhoff & Den Held 1969) hanteren voor deze plantengemeenschappen de
naamsvormen Tortul(et)o-Phleetum arenarii en Festuc(et)o-Galietum maritimi.
Tegenwoordig spreken we van Phleo-Tortuletum ruraliformis (Duinsterretjes-associatie)
en Festuco-Galietum veri (Duin-Struisgras-associatie), en om verwarring tegen te gaan
houden we in het vervolg ook deze benamingen aan, vaak met weglating van de
soortaanduiding aan het eind.
Het Phleo-Tortuletum ruraliformis komt volgens Braun-Blanquet & De Leeuw
voor op sterk aan de wind blootgestelde plaatsen, die zwak met zand overstoven
worden, zoals op de kam van binnenduinen. Hier worden struiken zoals Kruipwilg
zozeer door de wind geschoren dat ze nog geen voet hoog worden en de vorm van
matten aannemen. De zandtoevoer is te gering voor het gedijen van een Helm-vegetatie [Elymo-Ammophiletum). maar voldoende voor de vorming van een niet-gesloten mosdek van de zandbinder Groot duinsterretje [Syntrichia ruralis var. aren/co/a).
Het vers aangewaaide zand bevat nog genoeg kalk voor het ontstaan van het
Phleo-Tortuletum, maar deze associatie is op Ameland soortenarmer en armer aan
kensoorten dan in de kalkrijke duinen tussen Bergen en Duinkerke. Om deze reden
voegen de auteurs aan hun beschrijving een opname uit Scheveningen toe. Het
mooist ontwikkeld is zij naar hun indruk ten zuiden van Katwijk. Als kenmerkend
kunnen gelden: Groot duinsterretje. Smal fakkelgras [Koeleria albescens, tegenwoordig opgenomen in Koeleria macrantha), Zanddoddegras [Phleum arenarium),
Muurpeper [Sedum acre, lokaal) en kustvormen van Wondklaver [Anthyllis vulneraria
var. maritima) en Hondsviooltje [Viola canina var. dunensis).
Het Festuco-Galietum veri komt voor op droog, ontkalkt, vastgelegd duinzand.
Als natuurlijke standplaatsen noemen Braun-Blanquet & De Leeuw enerzijds oude,
vastgelegde, aan de wind blootgestelde duinen; anderzijds kleine, slechts een paar
voet hoge, ronde bulten en welvingen op de strandvlakte bij Oerd, die zich op vloedmerk hebben gevormd. Onder invloed van de mens - namelijk door beweiding - is de
oppervlakte die door het Festuco-Galietum wordt ingenomen, sterk vergroot ten
koste van het struweel van Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en Kruipwilg. De
golvende weideterreinen aan de binnenzijde van de duinen zijn grotendeels met
het Festuco-Galietum bedekt. Als lokaal kenmerkende soorten en vormen worden
vermeld: een duinvorm van Schapegras (Festuca capillata var. dunensis, thans bij
Festuca filiformis onder te brengen), een dwergvorm van Veldbeemdgras (Poa pratensis var. humilis), Hazenpootje [Trifolium arvense) en een kustvorm van Geel walstro
(Galium verum subsp. maritimum). Op grond van het voorkomen van Overblijvende
hardbloem [Scleranthus perennis), Buntgras (Corynephorus canescens). Vroege haver
[Aira praecox). Zandblauwtje (Jasione montana) en Grijze bisschopsmuts (Racomitrium
canescens) wordt het Festuco-Galietum ondergebracht bij het Buntgras-verbond
[Corynephorion canescentis).
In aansluiting op hun bespreking van het Festuco-Galietum vermelden de auteurs
nog dat De Leeuw in de kalkrijke duinen vanaf de Frans-Belgische grens tot Bergen
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een andere graslandgemeenschap heeft aangetroffen, het Cerast/eto-Avenetum.
Dit bevat in tegenstelling tot het Festuco-Galietum geen Schapegras en geen zuurindicerende soorten, en wordt gerekend tot de kalkgraslanden [Bromion erecti).
Wanneer de bedoelde associatie enkele jaren later door De Leeuw (in BraunBlanquet & Moor 1938) geldig wordt gepubliceerd, krijgt zij op aandrang van BraunBlanquet de naam 'Anthyllis maritima-Silene ot/tes-Assoziation'. Tegenwoordig
spreken we van Anthyllido-Silenetum (Associatie van Wondklaver en Nachtsilene).
Optimaal ontwikkeld is deze gemeenschap in de duinen tussen Noordwijk en
Scheveningen, speciaal op noord-, noordwest- en noordoosthellingen. Niet minder
dan 13 soorten worden als kenmerkend beschouwd, een opmerkelijk hoog aantal!
Het zijn: Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta). de duinvorm van Wondklaver, Gelobde
maanvaren [Botrychium lunaria), Kleine steentijm [Calamintha acinos). Driedistel
[Carlina vulgaris). Oorsilene [Silene otites), Duinruit (Thalictrum minus var. dunense),
Zandviooltje [Viola rupestris), Kruisbladgentiaan [Gentiana cruciata), een soort
Ogentroost [Euphrasia parviflora subsp. glabrescens, tegenwoordig tot Euphrasia
stricta gerekend). Bitterkruidbremraap [Orobanche picridis). Blauwe bremraap
[Orobanche purpurea) en Duinaveruit [Artemisia campestris subsp. maritima). In het
overzicht van Westhoff e.a. (1946) heeft deze lijst een aantal wijzigingen ondergaan; het aantal kensoorten bedraagt dan inmiddels 14. Maanvaren, Steentijm,
Driedistel en Ogentroost zijn geschrapt; toegevoegd zijn Nachtsilene (Silene
nutans), Echt bitterkruid (Picris hieracioides), Hondskruid (Anacamptis pyramidalis)
en een tweetal Zandpaardebloemen, die als Taraxacum laetum en T. tenuilobum
worden aangeduid. Deze twee staan tegenwoordig bekend onder de namen
Taraxacum agaurum en T. dunense (Hagendijk, Van Soest & Zevenbergen 1975).
Omtrent de standplaats vermelden Westhoff e.a. alleen: "Gesloten grasmat in de
kalkrijke duinen; humeuze bodem."
Eén opmerking van Braun-Blanquet & De Leeuw verdient nog aandacht. Zij vermelden dat in het gebied van het 'Cerast/eto-Avenetum' een gemeenschap met
Schapegras voorkomt, die als degeneratiefase van deze associatie bij toenemende
ontkalking kan worden opgevat. Een tijdlang was het gebruikelijk die droge duingraslanden op kalkhoudend zand waarin weinig of geen kensoorten van het
Anthyllido-Silenetum voorkwamen, dan maar in het Festuco-Galietum te 'parkeren'
(bijv. Barkman 1947).
Terwijl De Leeuw, geruggensteund door Braun-Blanquet, bezig was met een
overzichtsstudie van de Hollandse en Zeeuwse duinen, concentreerde Weevers (1940)
zich op het eiland Goeree-Overflakkee. Hij beschreef dezelfde associaties die BraunBlanquet & De Leeuw op Ameland onderkend hadden: het Festuco-Galietum op de
oude kern van Goeree (West- en Middelduinen) en het Phleo-Tortuletum in de jonge
duinen. Daarnaast trof hij op de oude kern een soort Corynephoretum aan op duinzand dat na verregaande ontkalking door de wind verplaatst was. Een opvallend
soortenrijk graslandtype bleek voor te komen langs de rand van de oude kern van
Goeree, en wel op zuidhellingen van dijken bestaand uit een mengsel van veel kalkrijk zand en weinig klei. Kenmerkend voor dit grasland zijn Wondklaver en Ruwe
klaver [Trifolium scabrum). Weevers benoemt het niet, maar vermeldt wel overeenkomst met het Anthyllido-Silenetum van De Leeuw. Enkele jaren later ontstaat de
benaming 'Associatie van Anthyllis vulneraria en Trifolium scabrum' (Westhoff, Dijk &
48

Passchier 1942); als kensoorten gelden Ruwe klaver en waarschijnlijk ook Gestreepte
klaver [Trifolium striatum). Als verspreidingsgebied wordt opgegeven: "Zeeland en
Zuidholl. eilanden; waarschijnlijk ook noordelijker, tot op Texel?" (Westhoff e.a.
1946). Een en ander leidt tot verwarring, omdat Ruwe en Gestreepte klaver (en
andere eenjarige klavers) aan de kust ten zuiden en ten noorden van Goeree op tal
van plaatsen voorkomen, maar niet in een vegetatietype zoals door Weevers
beschreven (vgl. Westhoff 1965). Zelfs op Goeree is Weevers' plantengemeenschap
veel zeldzamer dan de genoemde klavertjes zelf; momenteel komt zij alleen nog
voor in de directe omgeving van het pompstation bij Goedereede.
Het Corynephoretum van de duinen, dat in de beschrijving van Ameland niet
voorkomt, was in de jaren '30 door De Leeuw wel op een reeks van andere vindplaatsen aangetroffen: op Goeree, in Meijendel, bij Noordwijkerhout, Bergen,
Schoorl en Callantsoog, op Texel, Vlieland en Terschelling (vgl. Fig. 1). Vanaf 1938
werd het uitvoerig onderzocht door Westhoff op Terschelling (Westhoff & Van
Oosten 1991). Aanvankelijk gold het als subassociatie (Corynephoretum canescentis
dunense, Westhoff e.a. 1942), maar al spoedig kreeg het de rang van associatie
[Violeto-Corynephoretum dunense, Westhoff e.a. 1946), met als 'kensoorten' duinvormen van Zandblauwtje en Hondsviooltje, alsmede het licheen Pietmos [Evernia
prunastri; lokaal). Laatstgenoemde soort komt in het grootste deel van het land uitsluitend als epifyt op bomen voor, maar groeit in de duinen (ook) op de grond en
maakt dan doorgaans deel uit van het Violo-Corynephoretum. Deze associatie verschilt verder van de binnenlandse Corynep/iorus-gemeenschap door enige 'differentieerende soorten', die trouwens - naar de toenmalige mode - tot op of onder het
variëteitsniveau aangeduid worden: Hieracium umbellatum var. armeriifolium (een
zeer smalbladige vorm van Schermhavikskruid), Thrincia hirta subsp. taraxacoides
var. lasiolaenus fo. arenaria [= Kleine leeuwentand, Leontodon saxatilis), Festuca
rubra var. genuina subvar. arenaria [= Duinzwenkgras, Festuca arenaria) en Hypnum
cupressiforme var. elatum (= var. lacunosum; forse duinvorm van Gewoon klauwtjesmos). Over het voorkomen van het Violo-Corynephoretum lezen we: "In het
Duindistrict in het oppervlakkig uitgeloogde jonge duinlandschap en het oude
duinlandschap. In het Waddendistrict achter de zeereep de overheersende associatie
van het droge duin."
Al met al waren in de jaren '30 en '40 vier a vijf typen droog duingrasland
beschreven: twee open begroeiingen met een hoog aandeel van mossen en/of
lichenen, respectievelijk op kalkrijk en op kalkarm zand [Phleo-Tortuletum, VioloCorynephoretum), twee gesloten begroeiingen, ook weer één op kalkrijk en één op
kalkarm zand [Anthyllido-Silenetum, Festuco-Galietum); en dan nog een gemeenschap van onduidelijke status op dijkhellingen aan de rand van het duingebied op
Goeree. Het lag voor de hand om te menen dat het eerste viertal de verscheidenheid
aan duingraslandtypen afdoend weergaf: zowel de tegenstelling open/gesloten
(vrijwel samenvallend met humusarm/humeus) als het contrast kalkarm/kalkrijk was
immers gehonoreerd. Inderdaad zijn deze twee tegenstellingen van doorslaggevende
betekenis voor de variatie in de vegetatie. Toch bleek de werkelijkheid iets gecompliceerder, zoals we nog zullen zien.
Orthodoxe plantensociologen zijn niet tevreden voordat ze hun associaties een
plek hebben gewezen in een hiërarchisch systeem. We beperken ons hier tot de
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indeling van Westhoff e.a. (1946), waarin de ideeën van de voorgaande generatie
plantensociologen zijn opgenomen en die ruim 20 jaar als grondslag voor de beoefening van plantensociologie in Nederland diende. Alle droge duingraslanden worden
gerekend tot de Klasse der Droge Graslanden (Srometo-Corynephoretea). De twee
associaties van kalkarm duinzand krijgen een plaats in de Buntgras-orde (Corynephoretalia) en het Buntgras-verbond (Corynephorion canescentis), zij-aan-zij met
twee associaties van de pleistocene zandgronden. Het Violo-Corynephoretum is de
duin-pendant van het Corynephoretum canescentis in de binnenlandse zandverstuivingen, en het Festuco-Galietum staat in een soortgelijke verhouding tot het
Festuco-Thymetum van de pleistocene zand- en leemgronden en het Vecht- en
Dinkeldal. Wel lezen we bij het Festuco-Galietum de opmerking: "Misschien behoort
deze associatie t o t het Koelerion".
De gemeenschappen van kalkrijk zand worden gerekend tot de Kalkweidenorde (Brometalia). Het Phleo-Tortuletum en de 'Associatie van Anthyllis vulneraria
en Trifolium scabrum' komen in het Fakkelgras-verbond (Koelerion albescentis), terwijl het Anthyllido-Silenetum samen met de kalkgraslanden (/Wesobrometum erecti)
en de droge stroomgraslanden langs de grote rivieren [Medicagini-Avenetum
pubescentis) in het Dravik-verbond (Bromoin erecti) geplaatst worden. Het laatste
weerspiegelt de speciale fascinatie die van het Anthyllido-Silenetum uitgaat, door
Slings (1994) tot uitdrukking gebracht in de benaming "de kalkgraslanden van de
duinen".
De indeling van de droge duingraslanden vindt dus allereerst plaats langs de
scheidslijn kalkarm/kalkrijk. Het verschil tussen Koelerion en Bromion wordt getypeerd door de omschrijvingen "open gemeenschappen, rijk aan eenjarige soorten"
en "gesloten weidegemeenschappen". Zoals al is aangestipt zijn de behandeling en
de plaatsing van de 'klavers-gemeenschap' van Weevers minder gelukkig. De scheiding
van open en gesloten begroeiingen op verbondsniveau vormt echter een belangrijk
inzicht uit de classificatie van de jaren '40.

De bijdrage van Boerboom
Met de beschrijving van het Festuco-Galietum en het Anthyllido-Silenetum leek het
alsof de droge duingraslanden bevredigend waren ingedeeld: kalkarm duinzand
herbergde de eerste, kalkrijk zand de tweede associatie. In werkelijkheid bleek de
indeling echter niet sectoraal, maar segmentaal. Om deze termen te verduidelijken
gebruik ik het beeld van de verdeling van een taart. Wie op een adequate manier
een taart wil verdelen, moet alle sneden door het middelpunt laten gaan: een taartpunt hoort een sector te zijn. Wie segmenten van de taart afsnijdt die het middelpunt
niet bereiken, houdt in het midden een onregelmatig begrensd stuk over. Zoiets
gebeurde met de duingraslanden op kalkhoudend zand, waarin Fijn schapegras
(Festuca filiformis) een belangrijke rol speelt en die door Braun-Blanquet & De Leeuw
als een degeneratiefase van het Anthyllido-Silenetum werden beschouwd. In deze
graslanden ontbreken een aantal kalk-indicatoren van het Anthyllido-Silenetum,
maar ook de kalkmijdende soorten van het 'Amelander' Festuco-Galietum, zoals
Hazenpootje en Overblijvende hardbloem. Boerboom kwam bij zijn studie van de
Wassenaarse duinen positieve kenmerken van de Schapegras-gemeenschap op kalk50

houdend duinzand op het spoor en beschreef haar als een associatie, het TaraxacoGalletum maritimi (huidige naamsvorm: Taraxaco-Galietum veri (DuinPaardebloemassociatie)). Overeenkomsten en verschillen tussen deze gemeenschap
en het verwante Anthyllido-Silenetum worden uitvoerig besproken in een artikel
dat enige jaren vóór zijn proefschrift gepubliceerd werd (Boerboom 1957).
Boerboom somt de volgende kenmerken van het Taraxaco-Galietum op:
- dominantie van Schapegras,
- een belangrijk aandeel van een aantal soorten die ook in het Anthyllido
Silenetum voorkomen, zoals Zachte haver [Helictotrichon pubescens). Kruipend
stalkruid [Ononis repens subsp. repens). Grote tijm [Thymus pulegioides) en
Gewone vleugeltjesbloem [Polygala vulgaris),
- opmerkelijk veelvuldig voorkomen van verscheidene Zandpaardebloemen
[Taraxacum taeniatum, T. agaurum, T. rubicundum, T. laetiforme, T. dunense) en
van de Oranjegele paardebloem (Taraxacum obliquum),
- een aanzienlijke presentie van het Zandviooltje.
Verder signaleert hij nog een lokale 'voorkeur' van Zeegroene zegge (Carex flacca)
voor dit vegetatietype.
De specifiek kenmerkende soorten zijn Zandviooltje en een aantal paardebloemen. Vermoedelijk ligt hierin een oorzaak van de relatief late herkenning van het
Taraxaco-Galietum als een afzonderlijke associatie. Zandviooltje wordt door zijn
kleine afmetingen, zijn vroege en vaak spaarzame bloei en de onderlinge gelijkenis
der blauwe viooltjes vaak over het hoofd gezien (Kloos 1924; Weeda 1992). Voor
het onderscheiden van de Zandpaardebloemen is specialistische kennis vereist;
ongetwijfeld profiteerde Boerboom van het feit dat zijn studieveld Meijendel ook
de 'achtertuin' van de grote paardebloemenkenner Van Soest was. Bovendien had
Van Soest, zeker in zijn jongere jaren, een duidelijke plantensociologische belangstelling, al staan er weinig opnamen op zijn naam (zie Van Soest/Van der Hagen
1999).
Boerboom zet uiteen dat de door hem beoogde duingrasland tot dusver als
Festuco-Galietum werden benoemd, maar dat ze van deze associatie aanzienlijk verschillen. Het Festuco-Galietum komt wel bij Wassenaar voor, maar alleen in de binnenste, sterk ontkalkte duinen.
Als standplaats van het Taraxaco-Galietum noemt Boerboom de droge duinvalleien tussen Scheveningen en het Wassenaarse slag. Hij sluit niet uit dat konijnen bijdragen aan de instandhouding van de associatie. Hij onderscheidt een korstmosrijke
subassociatie (cladonietosum) op zwak kalkhoudend zand en een graziger, meer aan
het Anthyllido-Silenetum verwante subassociatie (plantaginetosum) op kalkrijker
zand.
In Boerbooms opnamen van het Taraxaco-Galietum komt geen Kruipwilg voor.
Hij zegt in dit verband dat wanneer zich Kruipwilg in de grasmat vestigt, de vitaliteit van Schapegras afneemt, terwijl sommige soorten van het Anthyllido-Silenetum
zoals Echt bitterkruid. Peen (Daucus carota) en Kruisbladgentiaan juist talrijker worden. Er zijn dan ook allerlei overgangsstadia tussen het Taraxaco-Galietum, het
Anthyllido-Silenetum en Salix repens-begroeiingen.
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Wat het Anthyllido-Silenetum betreft, herziet Boerboom de lijst van door
De Leeuw vermelde kensoorten:
- Zandviooltje wordt geschrapt omdat het zijn zwaartepunt in het TaraxacoGalietum heeft;
- Duinaveruit en Oorsilene komen te vervallen, omdat hun zwaartepunt veeleer in
het Phleo-Tortuletum ligt (zie verderop); Boerboom wijst hierbij op het merkwaardige feit dat De Leeuw veel vaker Oorsilene en veel minder vaak Nachtsilene in
zijn opnamen vermeldt dan latere onderzoekers;
- Kleine steentijm komt behalve in het Anthyllido-Silenetum ook in het TaraxacoGalietum voor en heeft een zekere voorkeur voor een niet-gesloten begroeiing;
- Wondklaver en Duinruit zijn gemeenschappelijk aan het Anthyllido-Silenetum en
de 'Associatie van Anthyllis vulneraria en Trifolium scabrum'. Als locale kensoorten
binnen de duinstreek noemt Boerboom Scherpe fijnstraal [Erigeron acer). Echt
bitterkruid. Ratelaar [Rhinanthus ci. glaber, d.w.z. R. angustifolius; het "cf." staat
vermoedelijk op vormen die tussen Grote en Kleine ratelaar in staan), Nachtsilene
en, voor de duinen tussen Scheveningen en Katwijk, een soort Zandpaardebloem
[Taraxacum commixtum). Omdat de meer recente onderzoekers bijna altijd Nachtsilene en haast nooit Oorsilene in de associatie aantroffen, wijzigt Boerboom de
benaming Anthyllido-Silenetum otitis van De Leeuw in Anthyllido-Silenetum
nutantls (in 'De vegetatie van Nederland' is ervoor gekozen de gemeenschap kortweg Anthyllido-Silenetum te noemen).
In de omschrijving van Boerboom geeft de associatie in standplaats en structuur
een grotere verscheidenheid te zien dan die van het Taraxaco-Galietum. Het
Anthyllido-Silenetum in de zin van Boerboom komt zowel op noordhellingen als in
droge valleien voor. De vorm op noordhellingen (subassociatie polypodietosum)
wordt gekenmerkt door een combinatie van kalkminnende planten met soorten die
elders op kalkarme en min of meer zure grond plegen te groeien. Als soorten die
binnen het Anthyllido-Silenetum alleen of voornamelijk op noordhellingen groeien,
noemt Boerboom Gewone eikvaren [Polypodium vulgare). Mannetjesereprijs
[Veronica officinalis). Schermhavikskruid, Hondsviooltje, Welriekende salomonszegel
[Polygonatum odoratum). Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia). Rozenkransje
[Antennaria dioica). Gewone hoornbloem [Cerastium fontanum subsp. vulgare),
Bosaardbei [Fragaria vesca), Kruisbladgentiaan en een reeks van mossen, waaronder
zowel forse slaapmossen als kleine kussenvormende topkapselmossen.
Dwergstruiken - allereerst Kruipwilg, daarnaast Wilde liguster [Ligustrum vulgare) kunnen in het Anthyllido-Silenetum polypodietosum een bedekking tot 80 % bereiken
en tot een halve meter hoog worden.
Het Anthyllido-Silenetum van droge valleien (subassociatie cerastietosum) werd
door Boerboom beschreven uit de duinen tussen Katwijk en Noordwijk, waar de
associatie het best ontwikkeld is en zowel noordhellingen als valleien bekleedt. In
de valleien zijn graslandplanten van zonnige standplaatsen wat beter vertegenwoordigd, en tevens is de begroeiing hier rijker aan eenjarigen. Tenslotte onderscheidt
Boerboom nog een variant van Duinroos-hellingen bij Bloemendaal (subassociatie
sanguisorbetosum), die van de overige vormen van het Anthyllido-Silenetum verschilt door aanwezigheid of hogere presentie van Kleine pimpernel [Sanguisorba
minor). Ruig viooltje [Viola hirta). Gewone ereprijs [Veronica chamaedrys) en de
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houtgewassen Duinroosje [Rosa pimpinellifolia) en Wilde kardinaalsmuts, terwijl
Wondklaver, Peen en Kleine bevernel [Pimpinella saxifraga) ontbreken.
Bij bodemanalyses stelt Boerboom voor pH, kalk-, fosfaat-, stikstof- en humusgehalte van de bovenste lagen onder het Taraxaco-Galietum plantaginetosum en het
Anthyllido-Silenetum polypodietosum overeenkomstige waarden vast. Hij slaagt er
niet in een oecologische factor te vinden die bepaalt of in een droge duinvallei het
Taraxaco-Galietum (zoals bij Wassenaar) dan wel het Anthyllido-Silenetum (zoals bij
Katwijk) optreedt. Hij vermoedt dat historische factoren een rol spelen, maar geeft
niet aan welke.
In zijn proefschrift beschrijft Boerboom (1960) uit de Wassenaarse duinen nog
verscheidene andere grasland- en mosgemeenschappen. Allereerst introduceert hij
de Erodium glutinosum-PhIeum arenar/um-associatie, dat wil zeggen het gedeelte
van het Phleo-Tortuletum ruraliformis waarin relatief kalkmijdende soorten zoals
Zandblauwtje (Jasione montana) en Vroege haver [Aira praecox) afwezig zijn. Voor
de Duinsterretjes-begroeiingen in het Waddendistrict waarin wel zulke indicatoren
van kalkarmoede aanwezig zijn, wordt een Jasione montana var. litoralis-Phleum
arenar/um-associatie in het leven geroepen. In de Wassenaarse duinen komt de
frod/um-Ph/eum-associatie vrijwel door het hele gebied voor, met uitzondering van
de buitenzijde van de zeereep. Zij wordt onderverdeeld in twee subassociaties en
niet minder dan acht varianten. In twee min of meer ruderale varianten treedt
Kegelsilene [Silene conica) op.
De Viola canina var. dunensis-Corynephorus canescens-associatie (V/o/o-Corynephoretum) wordt gekenmerkt door een duinvorm van het Zandblauwtje en een
aantal lichenen [Cladonia- en C/ad/na-soorten, alsmede Diploschistes muscorum).
Zij bedekt aanzienlijke oppervlakten in de binnenste duinen.
De Didymodon recurvirostris-Tortella flavov/rens-associatie (tegenwoordig
Tortello-Bryoerythrophylletum genoemd) is een microgemeenschap van mossen op
steilkantjes van noordhellingen, die onlangs uitvoerig besproken is (Bruin, Weeda &
Kruijsen 1999) en hier verder buiten beschouwing blijft.
De Agrostis canina var. arida-Polytrichum juniperinum-gemeenschap wordt
lokaal gekenmerkt door Zandstruisgras [Agrostis vinealis). Klein tasjeskruid (Teesdalia
nudicaulis). Vroege haver en wellicht enige lichenen van het geslacht Cladonia. Deze
gemeenschap, waarvan Boerboom betwijfelt of zij de rang van associatie verdient,
komt voor in droge, kalkarme, door roofbouw uitgeputte valleien in de binnenduinen.
Voor de Festuca ovina var. frisia-Galium verum var. //tora/e-associatie (het inmiddels welbekende Festuco-Galietum) worden geen kensoorten aangegeven, wel een
dominant (Schapegras) en een aantal constante soorten: Duinriet, Gewoon struisgras (Agrostis capillaris). Geel walstro. Gewone veldbies (Luzula campestris). Zandzegge [Carex arenaria), Schapezuring [Rumex acetosella), Akkerhoornbloem
[Cerastium arvense) en Jacobskruiskruid [Senecio jacobaea). Behalve Gewoon struisgras en Schapezuring zijn ook Hazenpootje en Tandjesgras (Danthonia decumbens)
differentiërend ten opzichte van het Taraxaco-Galietum. Het Festuco-Galietum komt
voor in ontkalkte valleien in de binnenduinen waar vroeger landbouw heeft plaatsgevonden, en blijft in stand door begrazing door konijnen.
De Ranunculus bulbosus-Trlfollum str/afum-associatie heeft als lokale kensoorten
Gestreepte klaver, Knolboterbloem [Ranunculus bulbosus) en Knolbeemdgras
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[Poa bulbosa); in groter verband gezien zouden Vroege haver, Zilverhaver (A/ra
caryophyllea). Vogelpootje [Ornithopus perpusillus). Overblijvende hardbloem en
Akkerhoornbloem kenmerkend kunnen zijn. Deze door Boerboom opgestelde associatie ontwikkelt zich uit het Taraxaco-Galietum of het Festuco-Galietum bij intensieve betreding door mensen, al of niet in combinatie met toevoer van vreemd
materiaal. Als vindplaatsen worden genoemd de inmiddels verdwenen Duttendel,
de Harstenhoek en oude strandwallen bij Voorhout en De Zilk, mogelijk ook rivierduintjes in het Fluviatiele district.
Uit de Harstenhoek en de Duttendel wordt tevens een ruderaal vegetatietype
beschreven onder de naam Asparagus officinalis var prostratus-Allium vinealegemeenschap, voorkomend op dijkjes en langs afrasteringen. Deze gemeenschap
wordt gekenmerkt door Liggende asperge [Asparagus officinalis var. prostratus),
Kraailook [Allium vineale), Blauwe bremraap, Kegelsilene en Oorsilene. Hoewel
Boerboom het ruderale karakter van dit vegetatietype buiten kijf acht, wijst hij
erop dat naast ruderale soorten ook een groot aantal planten van droge duingraslanden voorkomt. Over de twee Silenes merkt hij op dat zij kenmerkend zijn van
vroege ontwikkelingsstadia met een open vegetatiedek, die wellicht niet tot de
onderhavige gemeenschap moeten worden gerekend.
Wat de plaats van de diverse duingraslanden in het plantensociologische systeem
betreft, laat Boerboom de overeenkomsten tussen de associaties zwaarder wegen
dan de verschillen, zeker in vergelijking met het overzicht van Westhoff e.a. uit 1946.
De meeste associaties worden in het Koelerion albescentis geplaatst: het PhleoTortuletum in een onderverbond Erodio-Koelerion albescentis, het Taraxaco-Galietum,
Festuco-Galietum en Anthyllido-Silenetum in een onderverbond Luzulo-Koelerion. Bij
het Violo-Corynephoretum aarzelt Boerboom: [Erodio-)Koelerion of Corynephorion?
Voor de Agrost/s-Po/ytr/chum-gemeenschap wordt een indeling bij het Thero-Airion
gesuggereerd; dit verbond omvat pioniergemeenschappen met veel eenjarigen op
open, droge, kalkarme zandgrond. Merkwaardig genoeg krijgt de nogal zwak
gefundeerde Ranunculus bulbosus-Trlfollum str/atum-associatie met stelligheid een
plaats in dit Thero-Airion toebedeeld. De /Asparagu5-A///um-gemeenschap wordt
gezien als intermediair tussen droge graslanden en ruderale begroeiingen.
Boerbooms opvattingen over de duingraslanden vormen in belangrijke mate de
grondslag voor de bewerking van deze begroeiingen in het overzicht van Westhoff &
Den Held (1969). Vrijwel alle droge duingraslanden, ook het Violo-Corynephoretum,
worden door hen verenigd binnen één verbond, dat nu Galio-Koelerion heet. De
enige uitzondering vormt het A/ro-Car/cetum arenariae, dat in 1962 van de Westduinen op Goeree beschreven was (Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962) en een
plaats krijgt in het Thero-Airion. Boerbooms Ranunculus bulbosus-Trlfollum
str/atum-associatie wordt als subassociatie trifolietosum striati bij het TaraxacoGalietum ingelijfd. De Didymodon-Tortella-assoc\at\e en de Agrostis-Polytrichumgemeenschap komen niet ter sprake; de >4spafagus-A///um-gemeenschap wordt als
Sileno-Allietum vinealis onder de ruderale begroeiingen gerangschikt. De specifieke
standplaats van het zeer soortenrijke Anthyllido-Silenetum blijft tamelijk in het
vage, evenals in 'Wilde Planten' (Westhoff e.a. 1970).
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De bijdrage van Doing
Het is gemakkelijker de bijdrage van Doing aan de huidige stand van de plantensociologische kennis voelbaar te maken dan haar precies te documenteren. Dit is
inherent aan het karakter van zijn schrifturen: de blik- en denkrichting zijn duidelijk, daarnaast is voortdurend een element van een 'alles-is-anders-show' aanwezig;
de ideeën blijven in beweging, even dynamisch als de duinen zelf; en plantensociologische opmerkingen worden her en der in het betoog ingestrooid. De bewerking
van de klasse Koelerio-Corynephoretea in De Vegetatie van Nederland (Weeda,
Doing & Schaminée 1996) vormt zogezegd een poging het kwikzilver van Doings
gedachten in een plantensociologisch amalgaam te stollen. Een opmaat hiertoe
vormde het artikel van Doing uit 1993 waarin het Sileno-Tortuletum als aparte associatie naast het Phleo-Tortuletum werd geplaatst. Deze nieuwe associatie omvat
enigszins ruderale varianten van Boerbooms frod/um-Ph/eum-associatie met soorten
als Kegelsilene, maar ook het 'grazige' deel van de Asparagus-A///um-gemeenschap.
In het laatste jaar van zijn leven heeft Doing zijn ideeën omtrent de meest wenselijke
begrenzing van de diverse duingraslandtypen en hun plaats in het systeem zodanig
uiteengezet dat een definitieve bewerking in zijn geest mogelijk werd.
Hoewel diverse duingraslandtypen een zwaartepunt in één van de hoofdtypen
van Doings duinlandschappen hebben, is er geen één-op-één-correlatie tussen associaties en landschapstypen. Uiteraard zijn kalkmijdende associaties als het VioloCorynephoretum en het Festuco-Galietum voornamelijk te verwachten in kalkarme
duingebieden: het grootste deel van de duinen van de Waddeneilanden en noordelijk Noord-Holland, de binnenste delen van de Hollandse duinen (met inbegrip
van de restanten van het oude strandwallenlandschap), en een aanzienlijk deel van
de duinen van Goeree, Schouwen en Walcheren. Landschapstypologisch gaat het
grotendeels om C- en W-landschappen (voor de omschrijving van deze aanduidingen
wordt verwezen naar Doing 1988). Evenzo zijn de meer kalkminnende associaties
Phleo-Tortuletum en Taraxaco-Galietum grotendeels beperkt tot R- en K-landschappen: de middenduinen van Bergen tot Scheveningen, delen van Voorne en Texel, en
een smalle strook dicht achter de zeereep langs het grootste deel van de kust.
Er is dus een tamelijk goede - zij het natuurlijk niet messcherpe - ruimtelijke grens
tussen het domein van de eerste twee en dat van de laatste twee duingraslandgemeenschappen. Deze scheiding in de ruimte kan een argument vormen om de
genoemde associaties niet in één verbond te plaatsen, maar op een tamelijk hoog
niveau (bijvoorbeeld dat van de orde) van elkaar te scheiden. Doing heeft zich dan
ook herhaaldelijk gekant tegen de inlijving van het Violo-Corynephoretum en het
Festuco-Galietum in het [Galio-)Koelerion. De eerste associatie zou moeten worden
'teruggegeven' aan het Corynephorion canescentis, terwijl de tweede een plaats
dient te krijgen in het Plantagini-Festucion. het verbond van gesloten, droge graslanden op kalkarme, zwak zure, matig voedselarme zandgrond.
Een heel duidelijke overeenkomst in verspreidingspatroon valt te signaleren tussen enkele associaties en één van Doing subtypen, namelijk het befaamde zeedorpenlandschap (Doing 1974, p. 85; 1988, p. 103-104). Een dergelijk subtype, aangeduid met een s (van Silene), wordt door Doing allereerst onderscheiden binnen het
K-landschap (Ks) en daarnaast binnen het R-landschap (Rs). Op grond van de
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ontstaanswijze kan de omgeving van de meeste zeedorpen echter het best als
variant van het R-landschap worden benoemd (mond. meded. Slings). Hoe dit zij,
het zeedorpenlandschap als concept vormt één van Doings meest markante bijdragen
tot ons inzicht in de duinvegetatie en is niet meer weg te denken uit de discussies
over duinbeheer. Twee duingraslandtypen blijken aan dit landschapstype gebonden:
het Anthyllido-Silenetum in de ingeperkte omschrijving van Doing (vgl. Slings 1994)
en het nieuw onderscheiden Sileno-Tortuletum (Doing 1993). Daarentegen mijdt het
Taraxaco-Galietum juist de zeedorpen en hun naaste omgeving (Weeda 1992).
Hetzelfde geldt voor een zoomgemeenschap, het Polygonato-Llthospermetum, dat
hier niet verder besproken wordt (zie Weeda, Schaminée & Stortelder 1996).
Wat de onderlinge begrenzing van het Taraxaco-Galietum en het AnthyllidoSilenetum betreft, houden Doings (mondeling meegedeelde en met opnamenselecties
gedocumenteerde) opvattingen het volgende in:
- het Anthyllido-Silenetum dient te worden 'teruggesnoeid' tot een specifiek zeedorp-begeleidende gemeenschap;
- op noordhellingen komt een ruige vorm van het Taraxaco-Galietum voor, aan te
duiden als subassociatie fragarietosum, die zich onderscheidt door een reeks van
'zoomplanten' zoals Bosaardbei, Gewone eikvaren, Rond wintergroen en
Driedistel, en door een tamelijk hoge bedekking van dwergstruiken zoals
Kruipwilg en Wilde liguster;
- de Kruisbladgentiaan is niet kenmerkend voor het Anthyllido-Silenetum maar
voor het Taraxaco-Galietum, speciaal voor de subassociatie fragarietosum;
- ook de begroeiingen met Kleine pimpernel in de Haarlemse duinen moeten niet
in het Anthyllido-Silenetum maar in het Taraxaco-Galietum worden ondergebracht.

Duingraslanden in 'De vegetatie van Nederland': integratie van
landschapsoecologie, opwaardering van lokale kensoorten
Sinds 1931 zijn vele honderden opnamen van droge duingraslanden gemaakt en is
een reeks van duingraslandtypen beschreven. Voor de bewerking van de Klasse der
droge, zandige graslanden [Koelerio-Corynephoretea) voor 'De vegetatie van
Nederland' kon daardoor enerzijds de oogstwerk van meer dan 60 jaar veld- en
denkwerk worden binnengehaald, terwijl anderzijds moest worden geschift om tot
een hanteerbare indeling te komen. Richtinggevend bij deze schifting waren de
landschapsoecologische inzichten van Doing.
In een aantal gevallen vond een herwaardering van inzichten uit de jaren '30 en
'40 plaats; zo bevat de classificatie elementen die reeds in het overzicht van Westhoff
e.a. uit 1946 te vinden zijn. Aan de scheidingscriteria uit die tijd - kalkarm/kalkrijk
en open-humusarm/gesloten-humeus - wordt een derde, landschapsoecologisch
criterium toegevoegd: de ligging bij een zeedorp of ver daarvandaan. De criteria
worden gehanteerd in de volgorde: 1.kalkarm/kalkrijk, 2.open/gesloten, 3.al of niet
bij een zeedorp. Vanwaar de keuze voor deze hiërarchie van kenmerken?
Bij het opstellen van een plantensociologische indeling komt meer kijken dan
alleen het sorteren van vegetatieopnamen (voor de beschrijving van de typen) en
het vergelijken van presentietabellen (voor de classificatie van de gevonden typen).
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Op grond van een louter floristlsche benadering kan men evengoed het contrast
open/gesloten vooropstellen bij het indelen van de associaties. Verscheidene soorten
die in de duinen algemeen voorkomen, onder meer Buntgras, Gewoon kraakloof
[Cetraria aculeata) en Duinviooltje [Viola curtisii), zijn in de eerste plaats aangewezen
op openheid en humusarmoede van de standplaats en reageren slechts in beperkte
mate op het kalkgehalte van het zand. Evenzo wordt het optreden van Akkerhoornbloem, Muizenoor [Hieracium pilosella), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus).
Smalle weegbree [Plantago lanceolata). Gewone veldbies en Duinriet voornamelijk
bepaald door een zekere bodemvorming en sluiting van het plantendek, ongeacht
of de bodem kalkarm of kalkrijk is.
Het zijn voor een belangrijk deel landschapsoecologische overwegingen die
ertoe leiden dat de kalkfactor vooropgesteld wordt. Het grootste deel van de duinen
is, wat de vegetatie betreft, als kalkarm öf als kalkrijk te kwalificeren, zeker als het
om duingrasland gaat. Zelfs in gebieden waar kalkarm en kalkrijker zand aan elkaar
grenzen, zoals de Middelduinen van Goeree, is het verloop van de grens vrij scherp
(vgl. Annema & Jansen 1999); zo is geen overlapping tussen de terreingedeelten
met de kalkminnende Wilde tijm en die met het kalkmijdende Klein tasjeskruid.
Binnen de kalkrijke duinen vormen de diverse duingraslandtypen vaak een fijnschalig
mozaïek, waarin ze op allerlei manieren met elkaar vervlochten zijn: tussen open en
gesloten duingrasland bestaan alle denkbare gradaties.
Het contrast kalkarm/kalkrijk wordt voor de duir>graslanden op ordeniveau tot
uiting gebracht. De gemeenschappen op kalkrijk duinzand vormen de orde
Cladonio-Koelerietalia. Zij hebben een reeks van kalkminnende soorten met elkaar
gemeen, zoals Ruw vergeet-mij-nietje [Myosotis ramosissima). Muurpeper, Kleine
steentijm en een soort Zandpaardebloem [Taraxacum lacistophyllum). Het VioloCorynephoretum en het Festuco-Galietum vallen buiten de Cladonio-Koelerietalia.
Weliswaar komen enkele kalkminnaars vrij regelmatig in deze associaties voor:
Kruipend stalkruid in het Festuco-Galietum, Vals rendiermos [Cladonia rangiformis)
in het Violo-Corynephoretum, Smal fakkelgras in beide associaties. Maar daar staat
een aantal kalkarmoe-indicatoren tegenover: Zandblauwtje, Klein tasjeskruid. Ruig
haarmos (Polytrichum piliferum) en een reeks van lichenen in het Violo-Corynephoretum, Gewoon struisgras, Hazenpootje en Zandhaarmos [Polytrichum juniperinum)
in het Festuco-Galietum, en Schapezuring in beide associaties.
Het contrast open/gesloten komt bij de associaties op kalkrijk zand tot uiting op
verbondsniveau, bij die op kalkarm zand echter op ordeniveau. Per saldo blijken de
kalkminnende gemeenschappen meer met elkaar gemeen te hebben dan de kalkmijdende. Dit is deels toe te schrijven aan de grotere soortenrijkdom van begroeiingen
op kalkhoudende grond, maar ook aan het feit dat zij door een positieve factor
(aanwezigheid van kalk) verbonden worden. De open gemeenschappen op kalkrijk
duinzand vormen het Tortulo-Koelerion, de gesloten gemeenschappen het PolygaloKoelerion.
Ten opzichte van de kalkminnende gemeenschappen hebben het Violo-Corynephoretum en het Festuco-Galietum niet veel meer met elkaar gemeen dan Schapezuring. Deze associaties komen niet alleen in verschillende verbonden, maar ook in
verschillende orden. Het Violo-Corynephoretum krijgt zijn oude plaats in het
Corynephorion canescentis en de Corynephoretalia terug, als kustpendant van het
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binnenlandse Spergulo-Corynephoretum. Het Festuco-Galietum en zijn binnenlandse tegenhanger, het Festuco-Thymetum, worden geplaatst in het verbond
Plantagini-Festucion en de orde Trifolio-Festucetalia ovinae. In beide gevallen is de
duin-associatie armer aan specifieke soorten dan de naastverwante associatie op het
Pleistoceen; in feite heeft noch het Violo-Corynephoretum, noch het Festuco-Galietum
goede kensoorten.
Een onderscheid tussen begroeiingen bij zeedorpen en ver daarvandaan komt
alleen tot uiting bij een voldoende kalkgehalte van het duinzand. De verschillen
worden tot uiting gebracht op associatieniveau: zowel het Tortulo-Koelerion als het
Polygalo-Koelerion omvat een zeedorp- en een 'niet-zeedorp'-associatie. Binnen het
Tortulo-Koelerion is het Phleo-Tortuletum, dat buiten het zeedorpenlandschap voorkomt, in hoofdzaak negatief gekenmerkt ten opzichte van het Sileno-Tortuletum van
de zeedorpen. Dit zal wel één van de oorzaken zijn dat laatstgenoemde associatie
pas zo laat werd afgesplitst. In feite heeft het Phleo-Tortuletum maar één goed
bruikbare kensoort: Kleverige reigersbek (Erodium lebelii). Andere soorten die tot
voor kort als kenmerkend voor het Phleo-Tortuletum golden, blijken evenveel (Groot
duinsterretje en Zanddoddegras) of zelfs meer (Kandelaartje, Saxifraga tridactylites)
in het Sileno-Tortuletum voor te komen. De verscheidenheid aan lichenen en bladmossen blijkt in het Phleo-Tortuletum groter dan in het Sileno-Tortuletum; zo kunnen
in de eerste associatie Duindaalder [Diploschistes muscorum) en Zweimossen [Leptogium
spp.) voorkomen. Van de grote oppervlakte die met het Phleo-Tortuletum bekleed
is, wordt echter slechts een beperkt deel ingenomen door de lichenenrijke vorm
(subassociatie cladonietosum).
Bij de gesloten duingraslanden op kalkrijk zand zijn de kenmerkende soorten
evenwichtiger over de zeedorp-associatie en de 'zeedorpmijdende' associatie verdeeld. Dit geldt vooral als we niet alleen op landelijk geldige kensoorten letten, maar
ook op lokale kensoorten (binnen de duinstreek) en op differentiërende soorten. In
bepaalde gevallen is het zelfs raadzaam de laatste categorie op te waarderen ten
opzichte van de eerste. Nachtsilene, Echt bitterkruid en Ruige scheefkelk, die als
kensoorten van het Anthyllido-Silenetum golden, blijken ver van de zeedorpen te
kunnen gedijen. Vanuit landschapsoecologisch oogpunt kunnen ze beter als verbondskensoorten van het Polygalo-Koelerion worden gewaardeerd, al hebben vooral de eerste twee wel een zwaartepunt in het Anthyllido-Silenetum. Binnen de duinstreek zijn Peen en Grote ratelaar veel specifieker voor de duingraslanden van de zeedorpen. Wordt de diagnostische betekenis van Peen en Ratelaar opgewaardeerd ten
opzichte van Nachtsilene en Bitterkruid, dan komen de ruige noordhellingen met
Kruisbladgentiaan in een ander licht te staan: ze blijken beter aan te sluiten bij het
Taraxaco-Galietum. Deze associatie krijgt er voorts twee lokale kensoorten bij. De
ene is Voorjaarszegge [Carex caryophyllea). die vooral in (eertijds of nog steeds)
beweide duinen op Goeree en tussen Heemskerk en Egmond een markante plaats
in de gemeenschap inneemt; zij ontbreekt in de ruige subassociatie fragarietosum.
Ook Kleine pimpernel is binnen de duinen kenmerkend voor het Taraxaco-Galietum;
zij is vrijwel beperkt tot Kennemerland (tussen Bentveld en Castricum). Verder heeft
Mannetjesereprijs in de duinen een duidelijk zwaartepunt in het Taraxaco-Galietum;
eventueel zou zij ook als lokale kensoort mogen gelden. Een voortreffelijke differentiërende soort blijkt Ruig viooltje [Viola hirta) - een verrassende ontdekking
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omdat dit plantje in de kalkrijke duinen op zeer uiteenlopende standplaatsen floreert, zowel op droge als op vochtige en zowel op zonnige als op schaduwrijke
plaatsen. Maar binnen het geheel van de droge duingraslanden blijkt het bijna 100
% scheidend ten gunste van het Taraxaco-Galietum. Het toont zich evenzeer een
zeedorpmijder als zijn verwant Zandviooltje.
Ook op verbondsniveau geldt dat de gesloten duingraslanden op kalkrijk zand
[Polygalo-Koelerion) beter gekenmerkt worden door lokale kensoorten en differentiërende soorten dan door kensoorten met een groot geldigheidsbereik. Landelijk
gezien is Glad walstro (Galium mollugo) een bewoner van vrij voedselrijke graslanden. Gewone vleugeltjesbloem juist van schrale graslanden, terwijl Dauwbraam
[Rubus caesius) zowel in ruigten en zomen als in struwelen en bossen groeit. Binnen
het geheel van de droge, zandige graslanden zijn ze echter kenmerkend voor het
Polygalo-Koelerion. waar deze elders zo divergerende planten samen gedijen. Een
reeks van soorten, waaronder Bosaardbei, Rond wintergroen. Driedistel, Gelobde
maanvaren en Pluimstaartmos [Rhytidiadelphus triquetrus). is speciaal in de ruige,
dwergstruikrijke noordhellingvormen van het Taraxaco-Galietum en het AnthyllidoSilenetum te vinden; ook deze soorten differentiëren het Polygalo-Koelerion ten
opzichte van de overige graslanden op droge zandgrond. Sommige, zoals Driedistel
en Pluimstaartmos, kunnen als (lokale) verbondskensoorten gelden. Doordat deze
soorten buiten de duinen grotendeels verdwenen zijn (afgezien van enkele Driedistel-locaties in Zuid-Limburg), hebben ze tegenwoordig een duidelijker zwaartepunt in de duinen dan voorheen.
De graslanden met Ruwe en Gestreepte klaver en andere eenjarige klavertjes
liggen voor het grootste deel in relatief kalkarme duingebieden. Ze worden als
subassociatie trifolietosum in het Festuco-Galietum geplaatst, waarvan ze de 'rijkere
vleugel' vormen. Ook Boerbooms Ranunculus bulbosus-Trifolium str/atum-associatie
kan hier worden ondergebracht. De door Weevers beschreven gemeenschap met
Wondklaver en Ruwe klaver moet echter als een lokale, klaverrijke, tot Goeree (en
wellicht Vlaanderen) beperkte vorm van het Anthyllido-Silenetum worden opgevat.
Boerboom splitste het Phleo-Tortuletum in een frod/um-P/i/eum-associatie voor
het Renodunale district en een 7as/one-Ph/eum-associatie voor het Waddendistrict.
Ook Westhoff & Den Held geven een dergelijke verdeling, zij het in subassociaties
(typicum en jasionetosum). Hiermee wordt de grens tussen Phleo-Tortuletum en
Violo-Corynephoretum nodeloos vervaagd. Er bestaat wel degelijk een vorm van
het Phleo-Tortuletum met een zwaartepunt in het Waddendistrict, maar deze wordt
allereerst gekenmerkt door Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans) en verder
onder meer door Zandmuur [Arenaria serpyllifolia), Zandraket [Arabidopsis thaliana)
en opmerkelijk genoeg ook Wondklaver; met het Violo-Corynephoretum heeft zij
Vroege haver. Zandblauwtje en Kleine leeuwentand gemeen. Zij is vooral mooi
ontwikkeld op betrekkelijk jonge duintjes op plaatsen waar de kust aangroeit bijvoorbeeld aan de noordrand van de Vliehors en de zuidrand van de Noordvaarder.
Behalve in het Waddendistrict komt deze vorm ook veel in het Deltagebied voor,
onder meer op Voorne (Bakker & Groot 1996).
De Agrost/s-Po/ytr/chum-gemeenschap van Boerboom is op grond van de erin
voorkomende lichenen op te vatten als een afwijkende vorm van het Violo-Corynephoretum, waarvan het ontstaan sterker door de mens is beïnvloed dan bij deze
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Fig. 1 Violo-Corynephoretum

Fig. 3 Sileno-Tortuletum
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associatie doorgaans het geval is. Het door bladmossen beheerste Tortello-Bryoerythrophylletum heeft een plaats gekregen in het Tortulo-Koelerion, voornamelijk op
grond van zijn structuur; ruimtelijk sluit het gewoonlijk aan bij het Polygalo-Koelerion
[Taraxaco-Galietum). Een tegenhanger van deze gemeenschap op kalkarmer duinzand heeft onlangs als nieuwe subassociatie lophozietosum een plaats gekregen in
het Festuco-Galietum. Als geheel blijft deze associatie in floristisch opzicht het
zwakst gefundeerd van alle duingraslandtypen. Dat was echter ook in vroegere
indelingen reeds het geval: als associatie moest het 'gered' worden met een reeks
ondersoorten en (sub)variëteiten (vgl. Westhoff e.a. 1946).

—

Betekenis voor het beheer

Voor de argeloze lezer die de lectuur van dit artikel tot hier toe volgehouden heeft,
zullen veel van de gestelde problemen wel in hoge mate academisch lijken. Daarom
tot slot: terug naar de realiteit de praktijk, de toepassing van gewonnen inzichten.
Het voortbestaan van de kalkrijke duingraslanden van de Cladonio-Koelerietalia
hangt af van de kalkrijkdom van de wortelzone van de vegetatie. Deze kan in stand
blijven door horizontale zandverplaatsing door de wind, hetzij overstuiving met
kalkhoudend zeezand of met blootgelegd kalkhoudend duinzand, hetzij door uitstuiving waarbij meer zand dan schelpresten worden weggeblazen. Een andere factor die
een kalkrijke wortelzone in stand kan houden blijft, is de activiteit van dieren die
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kalkhoudend zand uit de ondergrond aan de oppervlakte brengen, zoals konijnen
en ook mieren. Beweiding met herkauwers kan gunstig zijn voor de instandhouding
van kalkrijk duingrasland: zij stimuleert de vorming van milde, kalkrijke humus
(Slings 1994) en werkt faciliterend ten opzichte van de mierenactiviteit (Annema &
Jansen 1999). Facilitatie ten opzichte van konijnen wordt wel gesuggereerd, maar ik
betwijfel of zij ergens overtuigend is aangetoond. Hoe dan ook: door beweiding
blijft slechts een deel van de variatie aan kalkrijk duingrasland in stand, in de eerste
plaats de zeedorp-associaties [Anthyllido-Silenetum en Sileno-Tortuletum) en voorts
het Taraxaco-Galietum plantaginetosum. Voor licheenrijke gemeenschappen als het
Phleo-Tortuletum cladonietosum en het Taraxaco-Galietum cladonietosum is weinig
of geen heil te verwachten van beweiding, tenzij deze zeer extensief is, maar dan
valt te betwijfelen of zij de gewenste lokale verstuivingen op gang kan brengen die
voor pionierbegroeiingen als het Phleo-Tortuletum gunstig zijn. Verscheidene kenmerkende soorten van het Taraxaco-Galietum lijken gevoelig voor beweiding; zo
komen Mannetjesereprijs, Ruig viooltje en Zandviooltje weinig of niet voor in duingraslanden die door herkauwers worden begraasd.
Voor de graslanden van de Trifolio-Festucetalia ovinae is beweiding zonder meer
gunstig te noemen: verruiging en vervilting worden tegengegaan, de uitloging van
het zand wordt vertraagd, en voor beweidingsgevoelige lichenen nemen deze graslanden geen belangrijke plaats in. Een en ander geldt evengoed voor de binnenlandse zandige graslanden als voor het Festuco-Galietum van de duinen, waarvoor
beweiding eigenlijk onder alle omstandigheden de aangewezen beheersvorm is.
De gemeenschappen van kalkarm, stuivend zand [Corynephoretalia), en met
name de licheenrijke vormen daarvan, zijn juist niet gebaat bij beweiding, zeker
niet als deze door herkauwers plaatsvindt; hoogstens extensieve beweiding door
paarden zou onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen. In uitgestrekte
open (struweelarme) duingebieden met variatie in kalkrijkdom zijn de mogelijkheden
wat ruimer, omdat de dieren zelf een voorkeur voor de kalkrijkere
terreingedeelten
tonen. De sleutel voor instandhouding van het Corynephorion ligt echter in de
mobiliteit van kalkarm zand: zonder verstuiving in kalkarme duinen geen VioloCorynephoretum.
Zoals de verspreidingskaarten laten zien, zijn bepaalde duingraslandtypen uit
delen van hun vroegere areaal verdwenen. Voor het Violo-Corynephoretum (Fig.
1/2) ontbreken recente waarnemingen in Zeeland en het Westland, bij Haarlem en
op Schiermonnikoog. Het Sileno-Tortuletum (Fig. 3/4) lijkt te zijn verdwenen op
Voorne en in Zeeuwsch-Vlaanderen; daartegenover staan nieuwe vestigingen op
kampeerterreinen op enkele Waddeneilanden (vgl. Weeda 1981), al is de associatie
hier meestal niet rijk ontwikkeld. Het meest kwetsbaar en bedreigd is het AnthyllidoSilenetum (Fig. 5/6), dat bij Cadzand, Domburg, Wassenaar en Noordwijkerhout het
veld heeft geruimd. Het is nu alleen nog aanwezig bij Katwijk, Noordwijk, Zandvoort,
Wijk aan Zee en Egmond, en in de vorm van minieme fragmenten bij Goedereede
en Rockanje en in de bebouwde kom van Bentveld en Umuiden. Deze associatie
biedt een treffend voorbeeld van de noodzaak voor de mens (vooral via zijn huisdieren) om met de natuur samen te werken ten einde soortenrijkdom in stand te
houden.

62

Literatuur

Annema M & /VIM Jansen (1999). Het herstel van het vroongrondengebied Middel- en Oostduinen
op Goeree. Stratiotes 17: 20-60.

Bakker M & L Groot (1996). Typologie van de duingraslanden op Voorne. Stratiotes 13: 57-76.

Barkman JJ (1947). Een en ander over de mosflora rondom Leiden. Buxbaumia 1(2): 2-12.

Boerboom JHA (1957). Les pelouses sèches des dunes de la cöte néerlandaise. Acta Botanica
Neerlandica 6: 642-680.

Boerboom JHA (1960). De plantengemeenschappen van de Wassenaarse Duinen. Dissertatie
Landbouwhogeschool Wageningen. Tevens verschenen als: Mededelingen Landbouwhogeschool
Wageningen 60 (10), 135 pp.

Braun-Blanquet J & WC de Leeuw (1936). Vegetationsskizze von Ameland. Nederlandsch
Kruidkundig Archief 46: 359-393.

Braun-Blanquet J & M Moor (1938). Prodromus der Pflanzengellschaften. Prodrome des
Groupements végétaux. Fasz. 5. Verband des Bromion erecti. Comité International du Prodrome
Phytosociologique, Montpellier, 64 pp.

Bruin O W , EJ Weeda & BWJM Kruijsen (1999). Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. Stratiotes 19: 83-102.

Doing H (1974). Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en IJmuiden.
Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 74 (12), 111 pp.

Doing H (1988). Landschapsoecologie van de Nederlandse kust: een landschapskartering op
vegetatiekundige grondslag. Stichting Duinbehoud, Leiden, 228 pp.

Doing H (1993). Het Sileno-Tortuletum (ass. nov.), een karakteristieke associatie van het zeedorpenlandschap. Stratiotes 6: 40-52.

Hagendijk A, JL van Soest & HA Zevenbergen (1975). Compositae: Taraxacum (behalve Sectie
Vulgaria). Flora Neerlandica IV (9). Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, Amsterdam,
pp. 1-52.

Kloos Jr AW (1924). Het geslacht Viola in Nededand. Nederlandsch Kruidkundig Archief 1923:
138-208.

Schaminée JHJ, AHF Stortelder & EJ Weeda (1996). De Vegetatie van Nederland 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge helden. Opulus, Uppsala/Leiden, 356 pp.

63
Holland's

Duinen

nr 36, mei 2000

Zeventig yaar plantensociologische

beschrijving van droge

duingraslanden

Schaminée JHJ, EJ Weeda & V Westhoff (1995). De Vegetatie van Nederland 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte helden. Opulus, Uppsala/Leiden, 358 pp.

Schaminée JHJ, EJ Weeda & V Westhoff (1998). De Vegetatie van Nederland 4. Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus, Uppsala/Leiden, 346 pp.

Slings QL (1994). De kalkgraslanden van de duinen. De Levende Natuur 95: 120-130.

Soest JL van / HGJM van der Hagen (1999). De vegetatie van de Wassenaarse duinen omstreeks
1940. Holland's duinen 34: 78-107.

Stortelder AHF, Schaminée JHJ & PWFM Hommel (1999). De Vegetatie van Nederland 5.
Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus, Uppsala/Leiden, 372 pp.

Weeda EJ (m.m.v. AHPM Salman & G van Ommering; 1981). Over standplaats en voorkomen van
Poa bulbosa L. var. bulbosa en var. vivipara Koeler in Nederland, in het bijzonder in de duinstreek. Gorteria 10: 135-146.

Weeda EJ (1992). Zandviooltje (Viola rupestris) in de duinen van Noord-Kennemerland. Hoe een
dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen.
Wetenschappelijke Mededeling KNNV 206, 88 pp.

Weeda EJ, H Doing & JHJ Schaminée (1996). Koelerio-Corynephoretea. In: J.H.J. Schaminée, A.H.F
Stortelder & E.J. Weeda (1996). De Vegetatie van Nederland 3. Plantengemeenschappen van
graslanden, zomen en droge heiden. Opulus, Uppsala/Leiden, pp. 61-144.

Weeda EJ & JHJ Schaminée (1996). Nomenclatorische en systematische notities met betrekking t o t
de Koelerio-Corynephoretea. Stratiotes 13: 77-97.

Weeda EJ, JHJ Schaminée & AHF Stortelder (1996). Trifolio-Geranietea sanguine!. In:
J.H.J. Schaminée, A.H.R Stortelder & E.J. Weeda (1996). De Vegetatie van Nederland 3.
Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus, Uppsala/Leiden,
pp. 228-246.

Weevers Th (1940). De flora van Goeree een Overflakkee dynamisch beschouwd. Nederlandsch
Kruidkundig Archief 50: 285-354.

Westhoff V (1965). Het Klavereiland. De Levende Natuur 68: 146-156.

Westhoff V, PA Bakker, CG van Leeuwen & EE van der Voo (1970). Wilde Planten, flora en vegetatie
in onze natuurgebieden I. Vereniging t o t Behoud van Natuurmonumenten, Amsterdam, 320 pp.

Westhoff V, JW Dijk & H Passchier (1942). Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland.
Bibliotheek Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 's-Graveland, 79 pp.

64

Westhoff V, JW Dijk & H Passchier (1946). Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland.
Tweede druk bewerkt door V. Westhoff, met medewerking van G. Sissingh. Breughel,
Amsterdam, 118 pp.
Westhoff V & AJ den Held (1969). Plantengemeenschappen in Nederland. Thieme, Zutphen, 324 pp.
Westhoff V, CG van Leeuwen & MJ Adriani (1962). Enkele aspecten van vegetatie en bodem der
duinen van Goeree, in het bijzonder de contactgordels tussen zout en zoet milieu. Jaarboek van
het Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree-Overflakkee 1961, pp. 46-92.
Westhoff V & MF van Oosten (1991). Oe plantengroei van de Waddeneilanden. KNNV, Utrecht
419 pp.

65
Holland's Duinen

nr 36, mei 2000

