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e grootste uitdaging die het natuurbeheer heeft, is het duurzaam in
stand houden en herstellen van de levensgemeenschappen die ons

land rijk is. Zowel de soortsdiversiteit als het areaal van veel plantengemeenschappen zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Zelfs in de
natuur- en bosterreinen worden de plantengemeenschappen sterk
bedreigd. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen zijn de veranderingen in de
waterhuishouding (waterstanden en waterkwaliteit), zuurgraad en
trofiegraad.

Kwaliteitsbewaking van de terreinen vormt een essentieel onderdeel
van het beheer om de veranderingen die in de terreinen optreden,
te kunnen waarnemen en maatregelen te kunnen nemen om de
achteruitgang en het verdwijnen van levensgemeenschappen te
voorkomen. Om de kwaliteitsbewaking van de terreinen vorm te geven,
heeft het Staatsbosbeheer in samenwerking met het IKC natuurbeheer
een onderzoek laten uitvoeren door KIWA NV Onderzoek en Advies.
Het doel van het onderzoek was het bepalen van de indicatiewaarde
van plantensoorten voor waterstand, waterkwaliteit, zuurgraad en
trofiegraad binnen verschillende plantengemeenschappen. In het kader
van het meerjaren onderzoeksprogramma stelde de VEWIN hiervoor
additioneel middelen ter beschikking. Het resultaat van dit onderzoek
is weergegeven in het voorliggende boek.

INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

Dit boek kon alleen tot stand komen dankzij de medewerking van een
groot aantal mensen en diverse instanties. Harrie van der Hagen (NV
Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland) en Georgette Leltz (voorheen
NV Energie- en Watervoorziening Rijnland, thans NV Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland) en Rita Ketner-Oostra stelden gegevens
beschikbaar en werkten mee aan de locatiestudies. Ab Masselink gaf
aanvullende informatie over indicatorsoorten op de Waddeneilanden.
JooP Schaminée en Henk Doing hielpen met de syntaxonomische interpretatie (toen het onderzoek naar de indicatorsoorten voor droge
duinen werd verricht, was de syntaxonomische herziening pas begonnen). Het werk van Henk Doing geeft bijzonder veel inzicht in de
ecosystemen van de duinen en het is jammer dat hij het verschijnen
van deze publicatie niet meer heeft meegemaakt. Harm Snater en
Rienk Slings (beiden: Provinciaal Waterleidingbedrijf van NoordHolland), Eddy Weeda, Kees Bruin (Staatsbosbeheer), Ben Kruijsen en
Frits van Beusekom hebben veel van hun inzicht in de ecosystemen van
de droge duinen overgedragen.
Hans Vink verschafte veel literatuur uit het Natuurwetenschappelijke
Archief van Staatsbosbeheer. Rienk Slings becommentarieerde de concepttekst van dit boek (de gecomprimeerde versie van het basisrapport) dat
door de inspanning van Matthijs Schouten tot stand is gekomen.

Dit boek laat zien hoe onderzoeksresultaten direct toepasbaar gemaakt
kunnen worden voor de praktijk. De onderzoekers hebben, met behoud van hun wetenschappelijke integriteit, nieuwe wegen gezocht om
uitspraken te doen die breed toepasbaar zijn. Vanuit het terreinbeheer
gezien is dit een ideale vorm van samenwerking.

Ik hoop dat dit boek behulpzaam kan zijn bij het beheer en de kwaliteitsbewaking van de terreinen.

~;L.ó'------
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inds 1988 verricht Kiwa NV onderzoek
naar de indicatiewaarde van plantensoorten. Dit wordt uitgevoerd in het kader
van een gezamenlijk project van Staatsbosbeheer, de Directie Natuur van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (voorheen NBLF) en de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN). In de
komende jaren zal het onderzoek worden
voortgezet en afgerond. Het doel van het
indicatorenproject is de ontwikkeling van
een systeem van indicatorsoorten, dat
gebruikt kan worden voor het volgen, dat
wil zeggen 'monitoren' van veranderingen
in milieuomstandigheden van natuurreservaten (ZIE fIG.B PAG. 13).

S

In het kader van het indicatorenproject
worden de belangrijkste landschapstypen
van Nederland één voor één afgewerkt en
in afzonderlijke rapporten behandeld (bijvoorbeeld beekdalen, laagveenmoerassen,
droge duinen).

aar rook is, is vuur; waar brandnetels staan, is mest! Zo wijst iedere
plant of plantengroep op de milieuomstandigheden van de plek waarop zij groeit en
kan zij als melder worden gebruikt. Voor
reservaatbeheerders zijn de meest geschikte
melders de plantengemeenschappen én
bepaalde indicatorsoorten: soorten die
precieze informatie geven, vooral over
verdroging, verzuring en eutrofiëring.

W

De indicatiewaarden van plantengemeenschappen en soorten, samengevat in tabellen, zijn het voornaamste gereedschap dat
deze publicatie biedt. Om verkeerde interpretaties te voorkomen, is het gebruik van
de indicatiewaarden gebonden aan enige
voorwaarden. Bovendien is er ook een
zekere voorkennis nodig. Hoe meer men al
van het landschap en de processen daarin
weet, des te meer inzichten kunnen worden
ontwikkeld bij een analyse van een gebied
op basis van indicatorsoorten. Het overige
van deze publicatie - tekst en figuren wordt ter raadpleging aangeboden.

De droge duingebieden zijn beschreven in:
c.J.S. Aggenbach en M.H. Jalink (m.m.v.
H.G.J.M. van der Hagen, G.M.Leltz en
R. Ketner-Oostra), 1995 (concept), Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en
eutrofiëring in droge duingebieden, Kiwa,
Nieuwegein, 252 pp. met bijlagen.
De voor u liggende publicatie is een
bewerking van dit rapport; ze vormt een
samenvatting, bestemd voor gebruik door
reservaatbeheerders. De inleiding is beknopt gehouden omdat het de bedoeling
is in een aparte publicatie nader in te gaan
op achtergrond en methode.
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indicator-

De plant als milieumelder (indicator)
Planten zijn gebonden aan een standplaats.
Planten kunnen alleen kiemen, groeien,
bloeien en zaad zetten op een plek die voor
hen geschikt is, een standplaats waaraan zij
zijn aangepast. Planten die behoren tot dezelfde soort hebben dezelfde aanpassingen
en komen op hetzelfde type standplaats
voor. Deze zinnen zullen vermoedelijk
worden ervaren als 'het intrappen van
open deuren', maar zij zijn hier toch
opgenomen om te benadrukken dat het
indicatorsoortensysteem op deze welhaast
vanzelfsprekende kennis gebouwd is.
Vanuit een ander oogpunt bekeken kan het
voorgaande ook zo worden samengevat:
de standplaats van een soort moet aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Als men
menselijke begrippen gaat hanteren wordt
gezegd: de soort stelt eisen aan haar standplaats. De standplaatseisen van een soort
kunnen door onderzoek worden opgespoord. De meeste plantensoorten zijn
gebonden aan bepaalde bodemtypen, aan
kalkrijke ofwel zure omstandigheden, of ze
'houden van' natte of droge 'voeten'. Als
de eisen van de soort bekend zijn, dan is
een plant door haar aanwezigheid een
melder: een indicator van bepaalde milieuomstandigheden van de groeiplaats. De
milieuvariabelen (zuurgraad bijvoorbeeld)
kan men omgekeerd ook als factoren
(parameters) beschouwen die op de plant
inwerken. Als een soort vooral gevoelig is
voor één enkele factor, geeft zij een hele
duidelijke indicatie. Goede, geschikte
melders voor het beheer en beleid zijn
soorten die tamelijk scherpe voorwaarden
stellen: soorten met een beperkt bereik
(bandbreedte) voor bepaalde factoren
(bijvoorbeeld:'matig zuur tot zwak zuur').
10

Sturende factoren in een landschap
(uit Den Hoed, 1985.
Zie ook Van Wirdum, 1979).
In de landschapsecologie wordt onderscheid gemaakt in een viertal 'schaalniveaus' van standplaatsfactoren.
Operationele factoren werken rechtstreeks in op de plant, de andere
factoren min of meer indirect.
1. Operationele factoren
Deze standplaatsfactoren die direct
inwerken op de plant, spelen een rol
op het laagste schaalniveau: het doorwortelde deel van de bodem (of het
water) en de lucht waarin de plant
groeit. Rechtstreeks werkzame factoren
zijn in de bodem: water, zuurstof,
voedingsstoffen (stikstof, fosfor e.d.) en
essentiële sporenelementen of giftige
stoffen. Ook boven de grond zijn er
rechtstreeks werkzame factoren. De
plant heeft licht nodig voor de fotosynthese. De luchtvochtigheid en
temperatuur moeten zodanig zijn dat
de plant niet uitdroogt. Verder kan
mechanische beschadiging, door overstuiving, overstroming of harde wind
e.d., een rechtstreekse rol spelen.
2. Conditionele factoren
In de nabije omgeving van de plant, op
een schaal van enkele m', zijn factoren
werkzaam die de rechtstreeks op de
plant inwerkende (operationele) factoren sturen. De zuurgraad bijvoorbeeld
stuurt de oplosbaarheid van fosfaat.
Het zuurstofgehalte in de bodem is van
invloed op het vrijkomen van voedingsINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN
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stoffen door mineralisatie, maar ook op de

en ter ontwatering aangebrachte sloten

vorm waarin elementen voorkomen (NH4+

zijn omgevingsfactoren die sturend werken

of N03- e.d.). Het grondwaterregime be-

op het grondwaterstandsverloop. Boven-

invloedt het zuurstofgehalte in de bodem,

grondse positionele factoren zijn bijvoor-

maar ook de basenverzadiging (van het

beeld het klimaat, aanvoer van stuifzand

adsorptiecomplex) en daarmee de zuur-

en zout door de wind of zure en stikstof-

graad. Bovengronds is bijvoorbeeld de

rijke regen. De schaal waarop de positio-

vegetatiestructuur (bos, heide e.d.) van

nele factoren werken, varieert. Grond-

invloed op de beschikbaarheid van licht

waterstromingen bijvoorbeeld kunnen

voor kleine planten en op de luchtvochtig-

zowel worden gestuurd op perceelschaal

heid binnen de vegetatie. De scheiding

als hele beekdalstelsels omvatten.

tussen de factoren van de eerste twee
schaalniveaus is niet altijd even duidelijk.

4. Sequentiële factoren

Dit komt door onderlinge beïnvloeding,

De invloed van het verleden wordt samen-

maar ook doordat verschillende naast

gevat onder deze noemer. Bemesting of

elkaar groeiende plantensoorten soms op

overstroming in het verleden kan tientallen

verschillende factoren reageren.

jaren later nog doorwerken in de voedingsstoffen- en basenhuishouding van de

3. Positionele factoren

standplaats. Bodemvorming in het verleden

De werking van de factoren van het

heeft geleid tot de bodem die er nu ligt.

tweede schaalniveau wordt op haar beurt

Het grondwater dat nu opwelt in kwel-

weer gestuurd door factoren die samen-

gebieden, is tientallen of honderden jaren

hangen met de positie van de standplaats

geleden ergens geïnfiltreerd. De omstandig-

in het landschap. Toestroming van grond-

heden in de toenmalige infiltratiegebieden

water - kwel - kan alleen optreden als

zijn natuurlijk van invloed geweest op

ergens in de omgeving water wegzakt

kwaliteit en hoeveelheid van het in de

(infiltreert). Het toestromende grondwater

pakketten aanwezige water. Ook het

kan alleen basenrijk zijn als het tijdens zijn

vroeger toegepaste beheer kan nog steeds

weg door de bodem basen heeft kunnen

van invloed zijn op de huidige vegetatie.

opnemen of al basenrijk was toen het infiltreerde (als oppervlaktewater). Het reliëf
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Een soort zegt niet alleen iets door haar
aanwezigheid op een bepaalde plaats.
Het verdwijnen of het'verschijnen in een
gebied geeft belangrijke informatie over
veranderingen in standplaatsfactoren.
Specifieke eigenschappen van een soort
kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de interpretatie van een indicatie
(ZIE PAR. 1.3).

Factoren die de standplaats
bepalen en sturen
Allerlei eigenschappen van de omgeving en
allerlei hydrologische en ecologische processen beïnvloeden de standplaats van een
soort. Men kan een groot aantal meer of
minder belangrijke milieufactoren onderscheiden. Het is niet altijd mogelijk om een
rechtstreeks verband te leggen tussen het
voorkomen van een soort en bepaalde
factoren. Onderlinge beïnvloeding van
factoren en wisselwerkingen spelen vaak
een rol. In de vegetatiekunde en de hydroecologie worden de invloeden meestal
herleid tot drie belangrijke, sturende
factoren: het grondwaterregime, de zuurgraad (of pH) en de mate van voedselrijkdom (of trofiegraad). Een verandering van
de vegetatie gaat vrijwel altijd samen met
een verandering van de invloed van deze
factoren. In de landschapsecologie wordt
onderscheid gemaakt tussen een viertal
'schaalniveaus' van standplaatsfactoren
(ZIE FIG. Al.

Het gebruik van indicatorsoorten heeft het
lokale natuurbeheer een aantal mogelijkheden te bieden: bijvoorbeeld voor het
krijgen van een beeld van de patronen en
processen in een landschap, voor kwaliteitsbewaking, voor effectvoorspellingen en
voor het vaststellen van eventuele maatregelen tegen verdroging. De belangrijkste
aspecten worden hier kort behandeld, voor
het overige wordt verwezen naar andere
publicaties van Staatsbosbeheer (o.a. de
Hullu et al., 1993).
Voor een effectief beheer zal elke reservaatbeheerder zich zelf steeds opnieuw- een
beeld vormen van de patronen en processen in het reservaat. Dit denkproces wordt
'systeemanalyse' genoemd (ZIE HIERONDER).
Een dergelijke systeemanalyse moet steeds
gekoppeld zijn aan het specifieke landschapstype en aan de specifieke plantengemeenschappen die in het gebied voorkomen. De tabellen van deze publicatie
met indicaties, de noten, de algemene
(landschaps-) systeemanalyse (of de analyses van de referentiegebieden) kunnen dit
werk makkelijker maken door te dienen als
basis- en vergelijkingsmateriaal (ZIE FIG. B).
De voorkennis betreffende de werking van
ecosystemen kan met een goed gebruik van
het aangeboden gereedschap - dat wil zeggen met inachtneming van de randvoorwaarden - worden verdiept (ZIE PAR. 1.3).
De indicatorsoorten kunnen als fijnmazig,
van nature aanwezig, meetnet worden
gebruikt. Dit heeft duidelijke voordelen in
vergelijking met hydrologische of hydrochemische meetnetten, waarvoor buizen
moeten worden geplaatst. De twee meetnetten (van plantensoorten of buizen)

'2
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Schema voor het gebruik van indicatorsoorten ten behoeve van systeemanalyse
vraagstelling:

antwoord bijvoorbeeld:

Tot welk landschapstype behoort
de lokatie en welk deel uit de
serie publicaties moet worden

droge kustduinen (deel 8)

geraadpleegd?

Tot welk(e) vegetatietype(n)
behoort de lokatie en welke
tabel(len) van indicatorsoorten

Du i n-Paa rdeb loem-associ atie

moeten worden geraadpleegd?
(zie hoofdstuk 2)

Welke van de soorten van de

Geel walstro, Grote tijm,

tabel(len) komen in het gebied

J acobskru iskru id ...

voor en is hun verspreiding

oostdeel: Kruipend stalkruid,

beperkt tot deelgebieden van

Smal fakkelgras ...

het vegetatietype? (zie inleiding

westdeel: Zandviooltje,

en tabellen met indicaties)

Schapezuring ...

Wat is de standplaatsindicatie van
de lokale soorten(groepen)?

het oostdeel is basisch,

(zie tabellen voor de indicaties

het westdeel is pH-neutraal

van het vegetatietype en voor de
indicatorsoorten)

Indien veranderingen zijn opgetreden (toename of afname van

oostdeel: geen veranderingen

soorten), hoe worden die ver-

westdeel: toename van Schape-

klaard?

zuring duidt op verzuring
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kunnen ook naast elkaar gebruikt worden.
Zo kan men de gegevens aan elkaar toetsen
of de inzichten verfijnen (vooral op

Modellen van landschapsystemen
Tweedimensionale doorsneden kunnen
worden gecombineerd tot een driedimensionaal model. Geologische,
hydrologische, hydrochemische en
vegetatiekundige gegevens kunnen
gezamenlijk worden geïnterpreteerd en
worden verwerkt tot een beeld van de
opbouw van het landschap. In het
model kunnen stromingen van gronden oppervlaktewater worden aan-

'problematische' plekken).

Indicatorsoorten en systeemanalyse
Op basis van verspreidingspatronen van
plantengemeenschappen en van soorten
kan geprobeerd worden de werking van een
gebied als systeem te verklaren (ZIE FIG. cl.
Vegetatie- en soortverspreidingskaarten
dienen hierbij als informatiebron. Daarbij
moet rekening gehouden worden met het
feit dat de resultaten afhankelijk kunnen
zijn van de schaal van de gebruikte kaarten
(ZIE PAR. 1.3). Nuttig zijn tevens kaarten en
gegevens over beheer, hoogteligging,

gegeven en verspreidingspatronen van
vegetatietypen en plantensoorten.

grondwaterstand etc..
De indicaties van de vegetatietypen en
plantensoorten kunnen worden overgedragen op de deelgebieden waarin ze voorkomen. Daardoor ontstaat een gedetailleerd
beeld van de standplaatscondities die op de
verschillende plekken in het landschap optreden. Schijnbaar tegenstrijdige indicaties,
zoals het samen voorkomen van zuur- en
basenminnende soorten, vragen om een
verklaring (ZIE PAR. 1.3; 'GELAAGDHEID VAN DE
BODEM' EN 'KARTERINGSSCHAAL').
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van het landschap en hydro-ecologische
processen en factoren (ZIE FIG. Dl. Geologische, hydrologische en hydrochemische
gegevens kunnen worden gebruikt voor
het aanvullen of toetsen van het beeld van
het systeem, Men geeft het geheel van de
verklarende ideeën (de systeemanalyse)
gewoonlijk vorm in een model of een landschapsschets (ZIE FIG. cl. Het is in principe
mogelijk op grond van 'de biotische' en
'abiotische' benaderingen afzonderlijk een
INOICATQREN5ERlE • DROGE DUINEN

Waterkringloop en hydrochemie

geïsoleerd
gebied

(doorsnede gewijzigd naar van
Beusekom et al. '90)
neerslag
richting waterstroom
bodemoppervlak

o
o

•

freatisch vlak
onverzadigde zone
verzadigde zone
ondoorlatende basis

« - - - - - - - - - - - - - - - - - -> « - - - - - - - - - - - - - - - - -->
wegzijgingsgebied

kwelgebied

De chemische samenstelling van het water,

waardoor ijzer (Fe) in oplossing kan gaan.

de waterkwaliteit, is van rechtstreeks belang

Naarmate de weg die het water in de

voor de plantengroei, want voedingszouten

bodem aflegt langer is en de bodemlagen

zijn voor de planten alleen in opgeloste

mineralenrijker zijn, kan het water meer

vorm opneembaar. De waterkwaliteit be-

opnemen. In sommige gebieden kan sprake

invloedt tevens veel processen in de bodem

zijn van zeer lokale, geïsoleerde grond-

en heeft zo ook een indirecte invloed op

watersystemen. Water kan bijvoorbeeld

de vegetatie. De chemische samenstelling

infiltreren in een zandrug en vervolgens

van het water verandert tijdens de water-

uitstromen in een nabij gelegen laagte of

kringloop.

plas.

De waterkringloop laat men meestal begin-

De chemische samenstelling van het water

nen met de neerslag die op het bodem-

in de wortel zone van de plant kan in weg-

oppervlak valt. Een deel van dit water

zijgings- en kwelgebieden sterk verschillen;

verdampt direct weer. De rest wordt uit-

in het laatste geval is de verblijftijd in de

eindelijk naar de zee afgevoerd, ten dele

bodem en de weg die het water in de bo-

als oppervlaktewater via beken en rivieren,

dem heeft afgelegd vooral bepalend voor

maar een ander gedeelte verblijft een

de waterkwaliteit.

tijdlang in de bodem. Infiltratie (het weg-

In droge gebieden, zoals droge duingebie-

zakken of inzijgen van water). stroming

den, waar de bodem niet onder invloed van

van het grondwater en exfiltratie (het

het grondwater staat, zijn planten voor

omhoog komen van grondwater) hangen

hun vochtvoorziening afhankelijk van

samen met het reliëf van een landschap.

regen- en hangwater. De hoeveelheid

De waterkwaliteit wordt bepaald door

hangwater die een zandbodem kan bevat-

de opname van stoffen tijdens de hydrolo-

ten, hangt sterk samen met het humus-

gische kringloop. Het neerslagwater is

gehalte. Hangwater is regenwater dat door

doorgaans zuur, nauwelijks gebufferd en

capillaire werking blijft hangen in holtes

mineralenarm. Infiltratiewater neemt uit

die zich tussen bodemdeeltjes in de wortel-

de bodem minerale voedingsstoffen op.

zone bevinden. Een deel van het regen-

Door opname van calcium en bicarbonaat

water zakt echter naar beneden (infiltratie).

(HC03-) wordt het water geleidelijk minder

Door deze infiltratie vindt in droge duin-

zuur en de pH neemt toe. Op den duur

gebieden uitspoeling van minerale voe-

daalt het zuurstofgehalte van het water,

dingsstoffen plaats.
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pH, buffers, basenverzadiging
en verzuring
De zuurgraad of pH van grondwater en

dat rijk is aan bicarbonaat (HC03-) en Ca2+.

bodem reguleren diverse processen in de

Het adsorptiecomplex heeft betrekking op

wortelzone. De oplosbaarheid van allerlei

bodemdeeltjes (vooral humus en klei)

stoffen varieert met de pH. Ook de mine-

waaraan kationen (positieve ionen)

ralisatie van organische stof is afhankelijk

gebonden worden.

van de pH. De pH is dus een belangrijke
standplaatsfactor, die bepaalt welke en

In droge duingebieden speelt vooral kalk-

hoeveel voedingsstoffen voor de plant

buffering een rol. Kalk is in de duinen aan-

beschikbaar zijn, en ook aan welke en

wezig in fragmenten van schelpen. Zolang

hoeveel giftige stoffen de plant wordt

het gehalte aan calciumcarbonaat (CaC03)

blootgesteld.

in de bodem meer dan 0.3% bedraagt,
wordt de pH gebufferd tegen verzuring,

In de bodem spelen drie bufferende

en wel rond pH 8.0-6.7 (afhankelijk van

mechanismen een grote rol. Wanneer een

het humusgehalte). De grens tussen wel

bufferend mechanisme werkzaam is, ver-

ontkalkt en niet ontkalkt is scherp in de

andert de pH (een tijdlang) niet wanneer

duinen. Deze ontkalkingsgrens schuift op

zuur (regen)water toestroomt. Als in de

den duur met het wegzijgende regenwater

bodem kalk (CaC03) aanwezig is, dan

verder naar beneden. In ontkalkte duin-

wordt de pH gebufferd doordat de kalk in

bodems is de kalkbuffer uitgeput en wordt

oplossing gaat. In kalkarme bodems wordt

de buffering overgenomen door het

de pH vooral bepaald door de bufferende

adsorptiecomplex en door oplossing van

werking van het 'adsorptiecomplex' en

veldspaat. De pH daalt dan echter vrij snel

eventueel door toestromend grondwater

naar 6.5-4.5
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(ZIE OOK PAR. Z.l).
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model van een landschapssysteem te maken.
Meestal worden ideeën en inzichten uit de
verschillende vakgebieden gecombineerd.
Dan is namelijk een verfijning en toetsing
van het model mogelijk.

Presentie (%)
100

60

Door de analyse van veranderingen in het
voorkomen van indicatorsoorten kunnen
veranderingen in standplaatscondities
worden opgemerkt (ZIE FIG. El. Zo kunnen
indicatorsoorten worden gebruikt voor de
kwaliteitsbewaking van natuurterreinen.
Als informatiebron kunnen dienen: soortverspreidingskaarten uit verschillende
jaren, vegetatiekaarten, tijdreeks-opnamen
van permanente kwadraten en regelmatig
herhaalde beschrijvingen van dezelfde
proefvlakken. Men moet vooral bij vegetatiekaarten letten op een goede vergelijkbaarheid van de gegevens.

40
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Indicatorsoorten, kwaliteitsbewaking
en beheer

Veranderingen in soortensamenstelling
leiden tot vragen naar de oorzaak en tot
veronderstellingen over veranderingen die
in het milieu zijn opgetreden (aan de hand
van een systeemanalyse). Deze veronderstellingen kunnen vervolgens worden
getoetst aan inzichten in de effecten van
ingrepen die in het landschap hebben
plaatsgevonden. Op basis daarvan kan men
eventueel overgaan tot het nemen van
compenserende beheersmaatregelen.

~
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1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988
Jaar

-

Moerasvaren

.... Veelbloemige veldbies
Veenpluis
Moeraswederik
•••• Padderus
-

Gewone dopheide

Een illustratie van het gebruik van indicatorsoorten ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Het verloop van enkele
soorten in een 14-tal proefvlakken in de
Weerribben (naar Jalink. 1991).
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Bij het gebruik van indicatorsoorten dient
aan een aantal randvoorwaarden te worden
voldaan. Het rekening houden met deze
voorwaarden lijkt in eerste instantie een
beperking, maar het levert in de praktijk
een meerwaarde op doordat er extra
inzicht in de ecosystemen verschaft wordt.
Wil men misverstanden voorkomen, dan is
de eerste voorwaarde voor het gebruik, dat
de indicatiewaarden in principe alleen
toegepast worden op het landschapstype
en het vegetatietype waarvoor ze zijn vastgesteld. Voor het gebruik van de indicatiewaarden van de tabellen in de voorliggende
publicatie betekent dat: toepassing alleen
in het landschapstype en in het vegetatietype dat bij de tabel vermeld is.
Overgangen naar onvolledige, soortenarme
gemeenschappen zijn bij het onderzoek
betrokken. Meestal zijn deze verwerkt bij
de gemeenschap waaruit zij zijn ontstaan,
of waarvan zij een pioniersfase vormen,
maar sommige zijn apart behandeld. In
enkele gevallen zijn de indicatorsoorten
niet voor één associatie maar voor een
groep van associaties beschreven. Dit is
gedaan wanneer overgangen tussen
vegetatietypen of fijnschalige mozaïeken
van deze vegetatietypen vaak in het veld
optreden. Het gebruik van het systeem
wordt zo vereenvoudigd. Het systeem is
gedestilleerd uit een ruim opgezet onderzoek (ZIE PAR. 1.4) en omvat de belangrijkste
vegetatietypen die in het landschapstype
voorkomen. Helaas kan geen enkel systeem
helemaal volledig zijn (wellicht zijn aanvullingen in de toekomst mogelijk).
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Om goede conclusies te kunnen trekken,
moet verder nog rekening gehouden worden met de invloed van de karteringsschaal
en specifieke eigenschappen van plantensoorten (levensduur, bewortelingsdiepte,
levenstrategie). Voor informatie over de
specifieke soortgebonden eigenschappen
van indicatorsoorten zie hoofdstuk 3.
In algemene zin worden de belangrijkste
van de randvoorwaarden hieronder kort
toegelicht.
Afhankelijkheid van landschapstype
en vegetatietype

Standplaatsen van planten van dezelfde
soort komen in het algemeen tamelijk goed
overeen met betrekking tot zuurgraad,
vochtigheid en voedselrijkdom. Daarom
worden deze standplaatseisen van een
soort vaak beschouwd als absoluut of
onveranderlijk: 'Dotterbloem: zuurgraadbereik neutraal tot basisch, vochtigheidsbereik zeer nat tot nat' enzovoorts. Maar
het is gebleken dat lijsten met zulke indicaties toch slechts beperkte geldigheid kunnen hebben. Een voorbeeld ter illustratie.
Bitterzoet is algemeen in de voedselrijke
moerassen in Nederland en de conclusie
dat Bitterzoet gebonden is aan natte tot
zeer natte standplaatsen ligt voor de hand.
Maar wanneer men een kijkje gaat nemen
in de (kalkrijke) duinen, ziet men dat
Bitterzoet daar ook op droge standplaatsen
voorkomt. Buiten de duinen komt Bitterzoet niet op droge standplaatsen voor
omdat die niet voldoende kalk bevatten.
Verrassingen zoals bij Bitterzoet (ZIE OOK
FIG. F) zijn vrij zeldzaam, maar laten bijzonder duidelijk zien dat de eisen die een
soort stelt, relatief zijn en niet absoluut.
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Algemener is de beperkte geldigheid van
indicaties betreffende milieufactoren die
indirect op de plant inwerken. Bijvoorbeeld, in de zandgebieden van het hogere
zuidoostelijke deel van Nederland is de
verspreiding van bepaalde soorten goed te
koppelen aan 'basenrijke kwel' die in beekdalen optreedt. In andere landschapstypen,
o.a. laagveengebieden, vertonen dezelfde
soorten veelal geen duidelijke relatie met
kwel. Door de overheersende invloed van
het oppervlaktewater zijn de omstandigheden daar namelijk nagenoeg overal
voldoende basenrijk voor deze soorten.
De betrokken soorten kunnen dus in
het ene gebied wel als kwelindicatoren
gebruikt worden, maar in het andere niet.
Met andere woorden, de operationele
factor (beschikbaarheid van basen) is in
deze twee gevallen wel hetzelfde, maar de
positionele factor (die deze beschikbaarheid stuurt) is in de twee landschapstypen
verschillend (ZIE FIG. A).
Door de indicaties van plantensoorten te
beperken tot een bepaald landschapstype
dat geomorfologisch homogeen is, wordt
de betrouwbaarheid en duidelijkheid aanzienlijk bevorderd. De verdere beperking
van de indicaties tot een bepaald vegetatietype of enkele sterk op elkaar lijkende
vegetatietypen bevordert de betrouwbaarheid en duidelijkheid in nog sterkere mate.
Daardoor kan bovendien het indicatiebereik scherper worden begrensd. Verschillen en veranderingen kunnen op het
laagste niveau, binnen de gemeenschap,
nauwkeurig worden verklaard. (Klokjesgen tiaan kan dienen als voorbeeld ter
illustratie, ZIE FIG. G).

Voorbeeld van de samenhang tussen de
indicatie van een soort en het landschap waarin zij voorkomt.

Beekdalen dekzandgebied

Kalkhellingen Zuid-Limburg

Zeegroene zegge (Carex flacca) is in het
kalkarme dekzandgebied van het Drents
plateau gebonden aan toestroming van
basenrijk grondwater (kwelindicatorl.
terwijl deze soort op de krijtplateaus in
Zuid-Limburg op vrij droge plaatsen
voorkomt.

De indicaties die in dit rapport worden
gepresenteerd, zijn gedestilleerd uit onderzoek (ZIE PAR. 1.4). Dat onderzoek is vooral
gebaseerd op goed ontwikkelde voorbeelden
INDlCATQREN5ERlE • DROGE DUINEN
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van vegetatietypen. Zeer onvolledige
De 'eisen' van Klokjesgentiaan ten

gemeenschappen die het gevolg zijn van

aanzien van vocht en basen rijkdom

zeer sterke menselijke invloed, zijn weg-

(fictieve curven)

gelaten. Met betrekking tot indicaties
hebben zij namelijk nauwelijks informatie-
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waarde en kunnen zij voeren tot verkeerde
interpretaties. De invloed van de mens, de
cultuurdruk, is althans in intensieve land-
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bouwgebieden zo sterk dat deze alles over-
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schaduwt. De vegetatie wijst daar slechts
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op de cultuurinvloed.

vochtigheid

Indicatie en karteringsschaal
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ding van soorten, kan een grote rol spelen
bij het interpreteren van de indicaties. In

....'"c
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De schaal die gebruikt is bij verzameling
en weergave van de gegevens over versprei-

principe dient de schaal van een indicator-
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basen rijkdom

soortenkartering af te hangen van de
vraagstelling ter plekke en van de gewenste
gedetailleerdheid van het antwoord.

1: Borstelgras-associatie

Wanneer in een gebied een combinatie

2: Dopheide-associatie

van soorten met een tegenstrijdige indica-

3: Blauwgrasland

tie gevonden wordt, kan dit het gevolg zijn
van ofwel de aanwezigheid van een klein-

Het figuur illustreert dat verschillen

schalig complex van verschillende stand-

tussen milieufactoren nauwkeurig

plaatsen, ofwel een gelaagdheid in het

kunnen worden verklaard op het

ecosysteem. Daarom kan het voor een goed

niveau van de laagste vegetatietypen.

inzicht in sturende factoren nodig zijn om

Klokjesgentiaan komt onder andere

over te schakelen op een fijnere kaartschaal

voor in de Dopheide-associatie en in

(bijvoorbeeld I : 500), vooral in natuur-

Blauwgrasland. Als Klokjesgentiaan in

gebieden met belangrijke natuurwaarden

een gemeenschap voorkomt die behoort

en met een kleinschalige afwisseling van

tot de Dopheide-associatie, betekent

het milieu.

dat dat de standplaats relatief basenrijk
standplaatsen van dat vegetatietype

Eigenschappen van plantensoorten
in relatie tot indicaties

zijn namelijk veelal te zuur voor de
soort. Als Klokjesgentiaan in een

lijke, specifieke eigenschappen ontwikkeld

is voor de Dopheide-associatie. De

De meeste plantensoorten hebben duide-

Blauwgrasland gevonden wordt, is de

in aanpassing aan een bepaald type milieu.

standplaats relatief droog en basenarm

Het is nodig met deze eigenschappen

voor een Blauwgrasland. De standplaat-

rekening te houden wanneer men gebruik

sen van dat vegetatietype zijn namelijk

maakt van een indicatorsoortensysteem.

veelal te nat en te basisch voor de
soort.

Om bijvoorbeeld verkeerde interpretaties
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door het optreden van 'naijlen' of door
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De relatie tussen vegetatiebeheer en de vegetatie
beheers-

tijdstip!

mogelijk effect op

verandering

proces in

vorm:

frequentie!

standplaats:

in factor:**

vegetatie:

te vroeg

bodemverdich-

trofiegraad,

verruiging

(te nat)*

ting, verstoring

vochtvoorzie-

verzuring

bodemprofiel

ning

strooiselophoping

trofiegraad

verruiging

of zuurgraad

verzuring

trofiegraad

verruiging

of zuurgraad

verzuring

dichtheid:
maaien

maaien

begrazen

niet jaarlijks

te lage

strooiselophoping

dichtheid
begrazen

niets doen

te hoge

vertrapping!

trofiegraad,

degradatie

dichtheid

bodemverdichti ng

vochtvoorzie-

(verzuring)

bemesting

ning

strooiselophoping

trofiegraad

verzuring

of zuurgraad

verruiging

jaarlijks

bosvorming
De invloed van de verschillende hoofdbeheersvormen van het vegetatiebeheer hangt
sterk af van het tijdstip van ingrijpen. De effecten kunnen worden beschreven als veranderingen in abiotische omstandigheden. Het schema geeft in grote lijnen een 'vertaling' van het vegetatiebeheer naar zulke parameters. Daarmee kan dit beheer aan
andere beheersvormen worden gekoppeld. Als het toegepaste vegetatiebeheer niet
het gewenste resultaat (doeltype) oplevert, kan het zijn dat het tijdstip moet worden
bijgesteld. Het is ook mogelijk dat een rechtstreekse abiotische ingreep nodig is, bijvoorbeeld een ingreep in de waterhuishouding.
Het optreden van verandering in de zuurgraad of trofiegraad (zie **) bij strooiselophoping is afhankelijk van het grondwaterregime. Bij hoge constante grondwaterstanden - die in de droge duinen niet voorkomen - leidt strooiselophoping tot
verzuring, bij schommelende waterstanden leidt strooiselophoping tot een grotere
beschikbaarheid van voedingsstoffen en daarmee tot extra verruiging. In droge duingebieden kan een begrazing (met een redelijk hoge begrazingsdichtheid) verzuring
soms voorkomen

(ZIE PAR. 2.1 EN DE TEKST OVER DE ROMPGEMEENSCHAP VAN GEEL WALSTRO EN

SCHAPEGRAS, PAG. 78).

In droge duinen komen natte omstandigheden (zie *) niet voor.

INDICATOREN5ERlE • DROGE DUINEN

21

effecten van het beheer te voorkomen,
dient men bij het opstellen van een plaatselijk monitorprogramma te zorgen dat de
soortenlijst zowel eenjarige als meerjarige
(snel of langzaam reagerende) soorten en
diverse beheersindicatoren bevat (ZIE HIERONDER).

Daarnaast is het vooral van belang dat
men bij de lokale interpretatie van de
verspreiding van indicatorsoorten, of van
veranderingen daarin, let op verschillen in
bewortelingsdiepte. Om veranderingen op
tijd te kunnen herkennen, is het nodig om
in de lijst van een plaatselijk monitorproject ook een aantal ondiep wortelende
indicatorsoorten op te nemen.
Levensduur en snel of langzaam
reagerende, 'naijlende' soorten
Om in een terrein aanwezig te blijven,
moeten soorten hun levenscyclus regelmatig kunnen doorlopen. Het terrein moet
dus voor de plant geschikt zijn en blijven
om te kiemen, groeien, bloeien en zaad te
zetten. Als op een bepaalde plek milieufactoren veranderen, kunnen daar nieuwe
soorten verschijnen. Als de standplaats
ongeschikt wordt voor bepaalde soorten,
zullen deze uiteindelijk verdwijnen. Eénen tweejarige soorten moeten zich steeds
opnieuw vestigen (kiemen en opgroeien).!
Zolang ze aanwezig zijn, voldoet het milieu
aan hun standplaatseisen, is dat niet meer
het geval dan verdwijnen ze binnen enkele
jaren. Door de snelle reactie zijn deze soorten met een korte levensduur zeer geschikt
in monitorprojecten.
Voor een plant kan het kiemingsmilieu anders
zijn dan de standplaatseisen voor het volwassen individu. Zo kiemt bijv. Duinroosje in de

ontkalkte bodem laag, terwijl de volwassen
plant in de kalkhoudende laag wortelt (mededeling Q.L. Slings).
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Meerjarige soorten reageren veel minder
snel. Ze zijn daardoor ook minder geschikt
om veranderingen op korte termijn op te
sporen. Als ze zich eenmaal gevestigd
hebben, kunnen ze het vaak jarenlang
volhouden, ook al zouden ze zich niet
opnieuw meer kunnen vestigen. Dit noemt
men 'naijlen'. Een voorbeeld: in een duinvegetatie behorend tot de Duinsterretjesassociatie verdwijnt Ruw vergeet-mij-nietje
spoedig bij oppervlakkige ontkalking en
verzuring, terwijl Smal fakkelgras zich
handhaaft. Ruw vergeet-mij-nietje wortelt
ondiep en is eenjarig, terwijl Smal fakkelgras dieper wortelt en een overblijvende
soort is. In gedegradeerde (afgetakelde)
systemen geven sommige van deze naijlende soorten als erflaters (overblijfsels,
relicten) een indicatie over de vroegere
situatie. Dit is van belang voor het reconstrueren van het verleden.
Soorten die 'naijlen' zijn dus de langlevende
soorten die overblijven na een verandering.
Vaak zijn dat de grote planten die het beeld
van de vegetatie bepalen. Dan lijkt het in
eerste instantie of er weinig veranderd is.
Bekijkt men echter de gehele soortensamenstelling van de vegetatie, dan blijkt
dat er wel degelijk veranderingen zijn
opgetreden, dat namelijk bepaalde kortlevende soorten zijn verdwenen en eventueel andere zijn verschenen. De vegetatie
als geheel ijlt dus niet na, alleen de meerjarige soorten doen dat.
Bewortelingsdiepte en gelaagdheid
(stratificatie)
Op veel standplaatsen treedt in de bodem
een gelaagdheid op van zuur water op
neutraal water, van kalkarme op kalkrijke,
of voedselarme op voedselrijke lagen.
Zulke standplaatsen worden gekenmerkt
door het gezamenlijk voorkomen van soorten met tegenstrijdige indicatiewaarden
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

(basenminnende soorten samen met zuurminnende, of soorten van voedselrijke
omstandigheden samen met soorten van
voedselarme standplaatsen). Deze planten
kunnen op dergelijke plekken naast elkaar
voorkomen doordat zij op verschillende
diepte wortelen. Het lijkt alleen maar zo
bovengronds - alsof zij in hetzelfde milieu
voorkomen. Overigens zijn diepwortelende
soorten vaak gróte planten en langlevende
(meerjarige) soorten.

Levensstrategie en vegetatiebeheer
Veel waardevolle vegetatietypen zijn voor
hun voortbestaan afhankelijk van een
bepaald vegetatiebeheer. Bepaalde gemeenschappen moeten bijvoorbeeld periodiek
gemaaid en gehooid of begraasd worden.
Dit vegetatiebeheer kan de concurrentieverhoudingen in een gemeenschap
verschuiven en werkt (vooral) op drie
manieren in op de vegetatie (ZIE FIG. H). Ten
eerste worden (meestal) voedingsstoffen
afgevoerd en wordt de standplaats voedselarmer of treedt tenminste een minder
snelle ophoping van voedingsstoffen op.
Verder wordt door maaien, hooien of
begrazen de structuur van de vegetatie
veranderd, hetgeen invloed heeft op concurrentieverhoudingen met betrekking tot
de factor licht. Door het ontstaan van
openingen in de vegetatie worden mogelijkheden geschapen voor kieming en vestiging. Ten derde grijpt het beheer direct in
op de levenscyclus van plantensoorten. De
invloed van het beheer hangt dus sterk af
van het tijdstip van ingrijpen. Dit tijdstip
kan een reden zijn waarom een bepaalde
soort achteruitgaat of ontbreekt. Als de
periode waarin gemaaid wordt bijvoorbeeld samenvalt met de periode waarin een
soort bloeit of waarin het zaad rijpt, dan
zal deze soort daardoor niet in staat zijn
rijpe zaden te vormen.
INOICATOREN5ERlE • DROGE DUINEN

De werkmethode voor het onderzoek naar
indicatorsoorten zal hier in grote lijnen
worden beschreven (ZIE 'PROJECT EN OPDRACHT'
EN FIG. I). Er wordt uitgegaan van een aantal
concrete locaties, die voldoende representatief geacht worden voor een bepaald
landschapstype. Deze locaties zijn bovendien zoveel mogelijk gespreid over de
flora-districten (voor flora-districten: zie
Van der Meijden et al., 1990). Van de locaties wordt de bestaande vegetatiekundige
informatie verzameld en de variatie in de
vegetatie beschreven en geanalyseerd en
vervolgens in verband gebracht met
bestaande geohydrologische, geohydrochemische, bodemkundige en beheersmatige gegevens. De interpretatie leidt tot
een beeld van de indicatie van de aanwezige plantengemeenschappen ten aanzien
van de beschreven standplaatsfactoren en
geeft inzicht in de indicatie van de soorten
binnen deze gemeenschappen. Het concrete
resultaat van deze fase van het onderzoek
is, voor iedere afzonderlijke locatie, onder
andere een lijst met de indicaties van aanwezige vegetatietypen en van afzonderlijke
soorten die daarin voorkomen. De aldus
bepaalde indicatiewaarden hebben een
strikt lokale geldigheid.
In de volgende fase, de regionalisering,
worden de resultaten van de verschillende
locaties met elkaar vergeleken en daarna
getoetst aan kennis over andere, vergelijkbare natuurgebieden (enerzijds via een
algemene literatuurstudie, anderzijds op
basis van ervaringen van de auteurs in
andere terreinen). Het concrete resultaat
van deze fase in het onderzoek is een
(eventueel voor ieder afzonderlijk floradistrict) opgestelde beschouwing van de
23

Schema van de werkmethode voor het onderzoek naar indicatorsoorten.
onderzoek

onderzoek

lokatie 1

lokatie 2 etc.

lokale indicatie 1

lokale indicatie 2 etc.

ervaringen elders
vergelijking, toetsing
algemeen literatuuronderzoek

regionale indicatie

vegetatiekundige variatie in het betreffende
systeemtype en van de daaraan verbonden
milieuomstandigheden; ook wordt voor
ieder afzonderlijk vegetatietype een aantal
soorten met duidelijke indicatie geselecteerd.
Bij de bewerking van het oorspronkelijk
rapport (ZIE 'PROJECT EN OPDRACHT') wordt de
tekst sterk samengevat en worden de
onderzoeksresultaten in gestandariseerde
tabellen en lijsten verwerkt. Daarbij worden enige wijzigingen aangebracht, vooral
in de naamgeving van vegetatietypen, ter
overeenstemming met de SDT+-catalogus
zoals die door Staatsbosbeheer wordt
gehanteerd (ZIE PAR. I.S).
Voor de droge duinen zijn vijf locaties van
de Nederlandse kust bestudeerd. Beide
districten van de kustduinen (Wadden- en
Renodunaal district) zijn vertegenwoordigd. In de droge duingebieden komt de
variatie in habitattypen voor een belang24

rijk deel op landschapsschaal tot uiting.
Daarom zijn locaties gekozen die verschillende typen van duinlandschap omvatten.
Verschillen ten aanzien van Waddendistrict
of Renodunaal district komen tot uiting in
aparte indicatie-tabellen, of worden per
soort aangegeven in de noten bij de tabellen (HOOFDSTUK 3).
Omdat de duinen zo bijzonder veel landschappelijke variatie vertonen en omdat
- vooral bij gebrek aan beschikbare basisgegevens - het aantal referentielocaties niet
kon worden uitgebreid, wordt aangeraden
de resultaten van het indicatorenonderzoek
met enig voorbehoud te gebruiken buiten
Zuid-Holland en buiten Terschelling en
Ameland. Het is mogelijk dat er door de
beperkingen die aan het onderzoek gesteld
waren, enige verschillen tussen gebieden
niet zijn opgemerkt, zoals bijvoorbeeld in
de hellingvoorkeur van soorten
(ZIE PAG. ZO).
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t van de belangrijkste vegetatietypen (hiërarchisch)

De indeling volgt de SDT+-catalogus. 2
*1, *2 etc.: zie indicatie-tabellen en tekst par. 2.3.
AS = associatie
RG = romp gemeenschap
DG = derivaatgemeenschap
Helm-klasse (Ammophiletea)
Helm-verbond (Ammophilion borealis)
* 1 RG Zandzegge/Duinzwenkgras 3
*1 Associatie van Zandhaver en Helm (Elymo-Ammophiletum)
Klasse der droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea)
*3 RG Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos, *3 DG Grijs kronkelsteeltje,
*4 RG Zandzegge, *4 RG Zandstruisgras/Zand-haarmos
Buntgras-verbond (Corynephorion canescentis)
*3 Duin-Buntgras-associatie (Violo-Corynephoretum)
Dwerghaver-verbond (Thero-Airion)
*3 Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-Corynephoretum)
Duinsterretjes-verbond (Tortulo- Koelerion )
*2 Duinsterretjes-associatie (Phleo- Tortuleturn ruraliformis)
Verbond van Gewoon struisgras (Plantagini-Festucion)
*4 RG Geel walstro en Fijn schapegras
Verbond der droge duin graslanden (Polygalo-Koelerion)
*4 Duin-Paardebloem-associatie (Taraxaco-Galietum veri)
Klasse der droge, kalkminnende graslanden (Festuco-Brometea)
Verbond der matig droge kalkgraslanden (Mesobromion erecti)
*4 Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum)
Klasse der droge heiden (Calluno-Ulicetea)
*5 Kraaihei-gemeenschappen

2 en 3 Noten zie pagina 26
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NOTEN BIJ PAGINA 25:

P.e. Schipper en M.G.e. Schouten. Staat der terreinen plus (SOT+). Concept 1995 en latere bewerkingen. Deze catalogus sluit in principe aan bij het project 'De vegetatie van Nederland' van het IBN
(Schaminée et al.). De duingemeenschappen waren nog niet bewerkt in dat project toen het basisrapport van de indicatorsoorten voor droge duinen werd geschreven. en daarom zijn daarbij de
indelingen gevolgd van Westhoff en Den Held (1969) en andere literatuur. De in het basisrapport
gebruikte indelingen zijn daarom omgezet in de indeling zoals gebruikt in de SOl+ catalogus.
Deze wijkt op enkele punten af van de inzichten in deel 3 (1996) van 'De vegetatie van Nederland':
In de SOl+ catalogus worden meer rompgemeenschappen onderscheiden dan bij Schaminée et al.
Het Taraxaco-Ga/ietum veri en het Anthy/lido-Si/enetum worden door Schaminée et al. samen in één
apart verbond verenigd. Dit is discutabel vanwege grote standplaatsverschillen die zich ook uiten
in floristische verschillen. Het Anthyllido-Si/enetum wordt in de SOl+ catalogus in een andere
klasse, de Festuco-Brometea geplaatst.
De SOl+ catalogus plaatst binnen het Tortu/o-Koe/erion één associatie, het Ph/eo-Tortu/etum
ruraliformis. $chaminée et al. onderscheiden binnen dit verbond nog twee andere associaties,

o.a. het Sileno-Tortu/etum ruraliformis. In de SOT+ catalogus wordt deze associatie echter
beschouwd als een subassociatie van het Ph/eo- Tortu/etum rura/iformis.
Verder is volgens de SOl+ catalogus het Festuco-Ga/ietum veri niet op te vatten als associatie,
maar als rompgemeenschap van het Plantagini·Festucion.
Schaminée et al. onderscheiden binnen het Empetrion nigri verschillende associaties. Die zijn
evenwel floristisch slecht gekarakteriseerd. In de SOl+ catalogus wordt een andere onderverdeling
van de droge heiden gegeven.
3

26

verbindt met de Klasse der droge graslanden op zandgrond
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Begrippen en klasse-indelingen voor standplaatsindicaties
van indicatorsoorten voor droge duingebieden.
• •

• •• t

In deze publicatie en bijbehorende tabellen zijn de volgende definities voor de

oligotroof

standplaatsindicaties gehanteerd (zie ook

zeer voedselarm: stikstof

de legenda op de invouwflap).

en fosfaat zijn nauwelijks
beschikbaar voor de planten
mesotroof
voedsel arm: stikstofarm en/of

% CaC03

kalkrijk
kalkhoudend

> 1.0

fosfaatarm

0.25-1.0

zwak eutroof

kalkarm

zwak voedselrijk: licht stikstof-

< 0.25

en fosfaathoudend

411I'jlij;!.,.'t

matig eutroof
matig voedselrijk: matig stik-

pH
basisch

stofrijk en matig fosfaatrijk

> 7.5

neutraal

6.5 - 7.5

zwak zuur

5.5 - 6.5

voedselrijk: rijk aan stikstof en

matig zuur

4.5 - 5.5

rijk aan fosfaat

zuur

eutroof

< 4.5

In droge (duin)zandbodems bevindt zich het grondwater buiten het bereik van de planten
(grondwater meestal dieper dan 80 cm onder het maaiveld). Planten zijn dan afhankelijk
van hangwater

(ZIE fiG. Dl.

De hoevéelheid hangwater die een droge zandbodem kan

bevatten, hangt sterk samen met het humusgehalte; daarmee zijn humusgehalte en
waterregime met elkaar verbonden.

droog, (grondwater meestal dieper dan 80 cm
onder het maaiveld)
humusarm

< 1%

zwak humeus

1-2%

niet vochthoudend door hangwater

matig humeus

2-4%

zwak vochthoudend door hangwater

sterk humeus
zeer sterk humeus
humusrijk

4-8%
8-15%
15-30%

niet vochthoudend door hangwater

matig vochthoudend door hangwater
sterk vochthoudend door hangwater
(zeer) sterk vochthoudend door hangwater

niet bepalend

licht beïnvloed door grondwater en matig

voor vochtgehalte

droog (grondwater 60-80 cm onder het maaiveld; gedurende een korte periode van het
jaar treedt capillaire opstijging van het grondwater op)
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in cm zand/jaar

Onder opstuiving wordt verstaan: het afzetten van een pakket zand door de wind.

sterke op/overstuiving

Het afgezette zand dat van elders wordt

matige optoverstuiving

> 20
± 4-20

aangevoerd, heeft een losse pakking. Op-

zwakke op/overstuiving

stuiving vindt zowel plaats op kale plekken

zeer zwakke op/overstuiving

als op plekken met vegetatie; de vegetatie

uitstuiving

wordt daarbij echter door het zand over-

geen verstuiving

dekt. Wanneer de vegetatie niet gehéél

(stabiele bodem)

± 1-4

< 1

onbekend

geen

door het aangevoerde zand bedekt raakt,
spreekt men van óverstuiving.

·ifj:l~Li".i;jM

Plantensoorten kunnen verschillende levensvormen vertonen. Met de toegepaste driecijferige klasse-codering (naar CBS) kunnen tot drie verschillende levensvormen worden
aangegeven. Indien een soort één levensvorm heeft, dan krijgt ze één getal gevolgd door
'00' (een soort die alleen als zomerannuel voorkomt krijgt dus code 100). Indien een soort
twee of drie levensvormen kan hebben, worden twee getallen gecombineerd met een '0'
ertussen of krijgt de soort drie getallen (een soort die als zomerannuel én als winterannuel voorkomt krijgt de code 108).

code levensvorm
zomerannuel: kiemt in het voorjaar, bloeit in de zomer en overwintert als zaad
(annuel = eenjarige plant)
2-jarige plant: overwintert in het 1e levensjaar als zaad, kiemt in het voorjaar of
de voorzomer, overwintert in het 2e jaar als rozet en bloeit in de zomer van het
2e jaar
3-jarige plant: bloeit in het 3e levensjaar
4-jarige plant: bloeit in het 4e levensjaar
5-jarige plant: bloeit in het vijfde levensjaar
overblijvende plant: de bovengrondse delen van deze plant sterven in de winter af
en ze bloeit meerdere malen
houtige plant: de bovengrondse delen sterven in de winter niet af; de plant bloeit
meerdere malen
winterannuel: kiemt in de nazomer of herfst, brengt de winter door als bladrozet,
bloeit in het voorjaar en overzomert als zaad
00 geen derde, of geen tweede en derde levensvorm

kruidachtige chamaefyt: winterknoppen tot 50 cm boven de grond
G

geofyt: winterknoppen onder de grond
hemicryptofyt: winterknoppen op, of direct onder de grond
liaan: plant die op andere planten steunt en in de bodem wortelt
therofyt: geen winterknoppen, plant eenjarig
houtige chamaefyt: winterknoppen tot 50 cm boven de grond

INDICATOREN5ERIE • DROGE DUINEN
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Het systeem

Dit boek behandelt droge duinen, daaronder wordt verstaan: de kustduingebieden
die buiten de invloedssfeer van het grondwater (of oppervlaktewater) liggen.
De stranden en duinen van de Nederlandse
kuststrook vormen samen de Duindistricten: het Waddendistrict in het noorden en
het Renodunaal district4 in het zuiden. De
grens tussen beide districten ('kalkgrensgebied') ligt bij Bergen (NH). Het Renodunaal district onderscheidt zich van het
Waddendistrict door een aantal stroomdalplanten en het algemeen voorkomen van
soorten van het Duinsterretjes-verbond. 5
Het Waddendistrict wordt ten opzichte van
het Renodunaal district gekenmerkt door
het voorkomen van een heideflora. Verschil
in kalkgehalte van het strand- en duinzand
is de belangrijkste oorzaak van floristische
verschillen tussen beide Duindistricten. 6
Het kalkgehalte (CaC03) van vers vanuit
de zee aangevoerd (dus niet uitgeloogd)
zand bedraagt in het Wadden district
meestal ca. 0.1 tot 2.5%. In het Renodunaal
district is het kalkgehalte van niet uitgeloogd zand veel hoger en bedraagt het
meestal 3 tot 10%. Het zand van het Waddendistrict is ook armer aan ijzer dan het
zand van het Renodunaal district, en daardoor verloopt de stabilisatie in het Renodunaal district gemakkelijker. Het Nederlandse duinlandschap is door haar recente
verstuivingsgeschiedenis een relatief jong
landschap. In een jong landschap vormen
pioniervegetaties een belangrijk aandeel
van de begroeiing. Onder invloed van
duinbeheer en de daarmee samenhangende
stabilisatie van de duinen zijn echter in de
20ste eeuw in droge duinen en in duinvalleien de pioniervegetaties in belangrijke
mate achteruitgegaan of verdwenen.
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Duinvorming, Oude duinen
en Jonge duinen 7
Zee, wind, zand, mens, dier en vegetatie
vormen de sleutelfactoren voor duinvorming. De zee kan zowel zand aanvoeren als
afvoeren. De verstuiving van za~d en de
plantengroei beïnvloeden elkaar wederzijds. De intensiteit van verstuiving bepaalt
hoeveel zand verplaatst wordt en welke
plantensoorten en vegetatietypen kunnen
voorkomen. In welke mate zand wordt
ingevangen en welk reliëf de kuststrook
krijgt, wordt sterk bepaald door de vegetatie. De kuststrook bestaat uit een landschap van strandvlakten, duinen en stuifkuilen (ook wel windkuilen genoemd) en
valleien. Vegetatiesuccessie kan uiteindelijk
leiden tot stabilisatie van de duinen. De
verstuiving kan door de mens worden
beïnvloed: door exploitatie van de duinstreek worden bevorderd of door vastleggingsbeheer juist worden tegengegaan
(ZIE PAG. 41l. Het Nederlandse duingebied
is voor een groot deel diverse malen verstoven. Als duinvorming of de vorming van
duinvalleien bij een aangroeiende kust optreedt, dan spreekt men van primaire duinvorming, primaire duinen of valleien (ZIE
FIG. Kl. Hernieuwde verstuiving bij een afslagkust leidt tot zogenaamde secundaire
duinvorming (ZIE OOK FIG. l EN FIG. Ml. De
verschillende vormen van samenspel van
zee, wind en vegetatie zorgen voor uiteenlopende processen en doen verschillende
typen van duinen en laagten ontstaan die
naar de vorm en ontstaanswijze worden
onderscheiden (bijvoorbeeld paraboolduin, loopduin, stuifkuil of secundaire
duinvallei). Vaak is een typering van de
elementen in het veld niet zo eenvoudig
omdat herhaaldelijk verstuiving is opgetreden.
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Aan de Nederlandse kust heeft duinvorming tijdens een aantal perioden van het
Holoceen plaatsgevonden. Veranderingen
van de zeespiegel, kustafslag, klimaatschommelingen en menselijke activiteiten
hebben grote invloed op het duinlandschap
gehad. De oudste strandwallen (beginnend
met door de branding opgeworpen zandbanken) ontstonden ca. 5500-3000 v. Chr.
Duincomplexen die vóór 700 v. Chr. zijn
gevormd, worden in de geologie aangeduid
met de naam Oude duinen (met een hoofdletter). Alle duinen die later zijn ontstaan,
zijn - geologisch gezien - Jonge duinen.
Aan de Zeeuwse en Hollandse kust resulteerden drie perioden van vorming van
Jonge duinen in samenhang met parabolisering van de zeereep (ZIE OOK FIG. L) en aanvoer van vers kalkrijk zand uit de zee, in
een vegetatie- en landschapszonering loodrecht op de kust (ter hoogte van Haarlem 8 :
Ie periode, ± 1000-1200: binnenduin met
landschap van het K- of H-type; 2e periode,
rond 1500: middenduin met landschap van
het H- of R-type; 3e periode, ± 1700-1900:
zeeduin met landschap van het R-type.
VOOR DE LANDSCHAPSTYPEN ZIE PAR. 2.2.) Op de
Zeeuwse eilanden zijn de duincomplexen
uit de laatste periode vaak weer weggeslagen. In het huidige Waddengebied kunnen
geen landschappen worden onderscheiden
in samenhang met verschillende perioden
van vorming van Jonge duinen. Het waddenlandschap is in eerste instantie het gevolg van doorbraken van de oude strandwallen. Door kustafslag, verstuiving en
'vergroeien' van zandplaten veranderden de
eilanden in de loop van de tijd sterk van
vorm. Bovendien heeft bij de vorming van
het huidige landschap de bevordering van
verstuiving door de mens als gevolg van
duinexploitatie (ZIE OOK FIG. M) een bijzonder
grote rol gespeeld. Verder trad ook vanwege de west-oost oriëntatie van de meeste
eilanden geen duidelijke zonering in
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

samenhang met parabolisering van de zeereep op. Parabool- en loopduinen draaiden
naar het oosten bij en migreerden verder in
de lengterichting van het eiland. De lage
primaire kalkgehalten van het zand hebben
er tenslotte ook nog aan bijgedragen dat de
meeste waddeneilanden geen uitgesproken
(vegetatie- en) landschapszonering ten
opzichte van de zee hebben ontwikkeld
(de droge duinen van de kalkarme duingebieden van de waddeneilanden bestaan
vooral uit het C-landschap met hier en
daar landschappen van het P-, A- en Htype).
Salt-spray

De nabijheid van de zee oefent een zekere
invloed uit op duin terreinen. Men noemt
deze invloed 'salt-spray'. Aan de kust bevat
de lucht hogere gehalten aan Mg, Na, Cl, K,
Ca en 504, dan in het binnenland. Dit is
voor een aanzienlijk deel een gevolg van
aanvoer vanuit de zee. 9 Door aanvoer van
zout (NaCl) en basen heeft 'salt-spray' zowel een verzoutend effect als een bufferend
effect tegen verzuring. Het verzoutende
effect kan bij planten direct voor stress
zorgen (verdroging). Het 'salt-spray' -effect
varieert aan de kust sterk en is afhankelijk
4

Het Renodunaal district heette voorheen het
Duindistrict (Van der Meijden et al., 1990).
De stroomdalsoorten hebben hun hoofdverspreiding langs de grote rivieren.

6

Bakker et al., 1979a; Westhoff & Van Oosten,

7

Informatie is ontleend aan Van Dieren (1934),

1991

Heykena (1965). Bakker et al. (1979a). Doing
(19BB). Jungerius en Van der Meulen (1989),
Van der Meulen en Jungerius (1989) en Pluis
en Winder (1989).
8

of deze dateringen geldig zijn voor een
ruimer gebied wordt betwijfeld (mededeling
Q.L. Slings; Klijn, 1990)

9

Stuyfzand, 1993
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Duinmorfologie en

Geparaboliseerde zeereep

primaire duin vorming

en secundaire duin vorming

(naar Bakker et al., 1979a).

(naar Bakker et al., 1979a).

Waar kustafslag plaatsvindt en de kust
loodrecht op de richting van de overheersende (en voldoende krachtige)
wind ligt (pijltje in figuur). kan de wind
zoveel zand landinwaarts verplaatsen
dat parabolisering van de zeereep opBij zandaanvoer vanuit zee (A) en kust-

treedt. Bij een relatief sterke verstui-

aangroei ontstaat een zwak hellende,

ving zullen op den duur paraboolduinen

brede, aangroeiende strandvlakte (B).

ontstaan

Duinvorming start op de strandvlakte

waarts verplaatsen. Parabolisering van

(ZIE OOK FIG. M)

die zich landin-

waar planten (vooral Biestarwegras en

de zeereep levert het zand voor de ver-

Helm) zand invangen. Er ontwikkelen

jonging van het landinwaarts gelegen

zich primaire duintjes die op den duur

duingebied en vond in het verleden met

een gesloten strook langs de zee gaan

name aan de Hollandse en Zeeuwse kust

vormen: een zeereep. Dit proces van

plaats, waar de kustlijn van noordoost

duinvorming kan zich diverse malen

naar zuidwest verloopt en waar (zuid)-

herhalen, waardoor een min of meer

westenwinden overheersen. Omdat

door duinen ingesloten strandvlakte (e)

tegenwoordig in de zeereep een vast-

ontstaat, of een reeks van parallelle

leggingsbeheer wordt toegepast, kan de

duinen en vlakten. Bij volledige afsnoe-

wind nauwelijks meer voldoende zand

ring spreekt men niet meer van een

verplaatsen voor een parabolisering.

strandvlakte maar van een primaire val-

Beschadiging van het vegetatiedek door

lei (D). Aan de Nederlandse kust wordt

mens of dier kan parabolisering echter

over het geheel genomen tegenwoordig

weer activeren.

meer kust afgeslagen dan er aangroeit.
Op sommige plaatsen, met name op de
waddeneilanden, groeit de kust echter
nog aan en daar vindt ook nog wel
primaire duinvorming plaats. Het zand
komt dan (tenzij van elders kunstmatig
aangevoerd) van een ander gedeelte
van de kust dat wordt afgeslagen.
32
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Secundair gevormde stu/fkuilen en duin valleien, paraboolduinen en loopduinen
(naar Bakker et al., 1979a).

Een groot deel van het huidige Neder-

duinen kunnen zich met de wind mee

landse duinlandschap is in het verleden ge-

verplaatsen. Als de holte zo diep wordt dat

vormd door grootschalige secundaire duin-

het grondwater bijna bereikt is, houdt het

vorming. Inmiddels zijn de duinen door

- dan vochtige - zand op met stuiven. De

de mens vastgelegd en begroeid geraakt.

bodem wordt dan vlak en men spreekt niet

Tegenwoordig speelt parabolisering van de

meer van een stuifkuil maar van een secun-

zeereep in Nederland nauwelijks nog een

daire duinvallei. Bij de vorming van het

rol. Zich verplaatsende loopduinen bestaan

secundaire duinlandschap spelen een aan-

hier niet meer. Op de waddeneilanden be-

tal planten en pioniervegetaties een rol. Ze

vinden zich de het laatst vastgelegde duin-

vestigen zich op het opstuivende zand of in

gebieden. Op Vlieland, Ameland en op het

de zich op den duur stabiliserende stuif-

oostelijk deel van Terschelling hebben ver-

kuilen en houden het zand vast (o.a. Helm,

stuivingen van duinen in de vorige eeuw

Duinzwenkgras, Buntgras, (korst)mossen en

nog een grote rol gespeeld. Afgezien van

algen). Paraboolduinen danken hun typische

enkele nog verstuivende paraboolduinen

vorm aan verstuiving en aan de aanwezig-

is verstuiving in de Nederlandse duingebie-

heid van enige vegetatie op het duin. In

den tegenwoordig vrijwel beperkt tot

duingebieden waar het plantendek als ge-

stuifkuilen in die duinlandschappen waar

volg van exploitatie geheel of grotendeels

geen vastleggingsbeheer plaatsvindt.

is vernietigd, ontstaan loopduinen (niet
afgebeeld). Loopduinen danken hun vorm

Waar droog zand niet of nauwelijks is be-

alleen aan de wind. Op het actieve loop-

groeid, gaat het gemakkelijk (opnieuw)

duin is de opstuiving zo sterk dat er geen

verwaaien. Door uitstuiving kunnen stuif-

planten kunnen groeien. Loopduinen heb-

kuilen ontstaan (stuifkuilen zijn dus altijd

ben een sikkelvormig grondvlak. De loef-

secundair). Het uitgeblazen zand wordt

zijde bestaat uit een flauw oplopende

aan de lijzijde van de kuil afgezet zodat

helling en de lijzijde uit een steile helling

daar een laag duintje kan ontstaan. Stuif-

(de punten van de sikkel wijzen de richting

kuilen breiden zich uit aan de zijde van

aan waar de wind heen gaat). Loopduinen

waaruit de wind afkomstig is (loefzijde).

verplaatsen zich mee met de overheersende

Paraboolduinen (hier afgebeeld) zijn secun-

valleien achter die ook wel loopduinvlakten

daire U-vormige duinen met een uitblazings-

genoemd worden.

wind en laten daarbij grote secundaire

vallei tussen de 'armen' van de U. ParaboolINDICATOREN5ERIE • DROGE DUINEN
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van de overheersende windrichting en
de oriëntatie van de kustlijn. Aan de
Hollandse kust vertonen Mg, Ca, Na, Cl en
K in de richting van de zeereep gaande over
het algemeen oplopende concentraties. Dit
hangt samen met de loodrechte hoek die de
overheersende westenwind met de kust
maakt. Doordat de waddenkust een andere
oriëntatie heeft, is er geen zulk eenduidig
concentratieverloop. De ecologische effecten van 'salt-spray' zijn in korte vegetaties
van droge ecosystemen vermoedelijk gering. Binnen dit onderzoek kon enig effect
voor enkele soorten (ZIE HOOFDSTUK 3 NOTEN)
aangetoond worden. Er is vooralsnog echter tamelijk weinig bekend over de effecten
van 'salt-spray'. 10 De aanvoer van zout
(NaCl) door 'salt-spray' heeft wel een
duidelijk effect op bomen en struiken: de
groei wordt namelijk geremd.
Verstuiving en verjonging
In droge duin bodems zijn vooral drie processen belangrijk voor de vegetatie. Dit
zijn verstuiving/stabilisatie, ontkalking/
verzuring en humusvorming. Deze drie
processen beïnvloeden elkaar en zij bepalen
in grote mate de zuurgraad, de vochttoestand en de hoeveelheid beschikbare
stikstof en fosfor (ZIE FIG. 0). Men kan zeggen dat door verstuiving verjonging van
de bodem en daarmee ook van de vegetatie
plaatsvindt. Bij uitstuiving verschijnt
namelijk het dieper liggende zand aan de
oppervlakte. Dat dieper liggende zand is
vaak minder ontkalkt of verzuurd, bevat
geen humus en wordt als 'jong' beschouwd
omdat bodemvormende processen daarop
geen invloed gehad hebben. In duingebieden met oppervlakkig ontkalkte en verzuurde bodems leidt uitstuiving altijd tot
kalkrijke of kalkhoudende, basische tot
neutrale (gebufferde) omstandigheden.
Uitstuiving van diep ontkalkte bodem
zorgt meestal voor zwak zure omstandig34

heden. Verjonging van de bodem kan ook
plaatsvinden doordat van elders, vanuit de
zeereep bijvoorbeeld, met op- en overstuivend zand kalk (calciumcarbonaat) wordt
aangevoerd op een duin, en ook dit kan
resulteren in een verhoging van het kalkgehalte en een buffering van de bodem.
Ook kunnen in droge duinen extra voedingsstoffen beschikbaar komen in samenhang met een aanvoer van stuifzand. Met
name in de zeereep kunnen extra voedingsstoffen met het stuifzand worden aangevoerd. Inwaaiend vers strandzand bevat
namelijk meer voedingsstoffen dan oud
duinzand. 11 Vooral het gehalte aan P-totaal
is in het inwaaiende strandzand veelal hoger.
Op plaatsen waar organisch materiaal
(strooisel of humus) is op- of overstoven,
komen extra voedingsstoffen vrij omdat
meestal een snelle mineralisatie plaatsvindt in het door het stuifzand bedekte
materiaal. 12 Dat organische materiaal kan
vanaf het strand ingewaaid zijn, in de
duinen geproduceerd zijn, of in de duinen
gebracht zijn als vastleggingsmateriaal
(stro, takken). Bij grootscheepse op/overstuiving van duingebieden waarin al langdurig humusvorming was opgetreden,
ontstaat in het Renodunaal district een
landschap van het R-type (ZIE PAG. 44) en
in het Waddendistrict een landschap van
het H-type met relatief veel Dauwbraam,
Wilgeroosje en Boskruiskruid.
Bovendien is de instabiliteit, zowel de
op/overstuiving als uitstuiving, voor
planten een grote stressfactor. Deze stress
bestaat in droge duinen uit een extreme
droogte in samenhang met het ontbreken
van humus, de ophoging van de bodem, de
bedekking van de plant met stuifzand of
uit de mechanische verwijdering of beschadiging van de plant. Veel soorten zijn niet
in staat om te kiemen of om zich te handINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

haven op de instabiele zandbodems (ZIE OOK
Bij sterke overstuiving kunnen
alleen grote, overblijvende soorten met
ondergrondse groeiknopen (geofyten) zich
handhaven. Ze moeten, zoals Helm, in
staat zijn om boven het aangevoerde zand
uit te blijven groeien. Door hun hoogte
'vangen' deze soorten echter ook juist veel
zand. Sterke op/overstuiving is niet alleen
afhankelijk van de wind, maar ook van de
aanwezigheid van zulke hoge planten. Bij
een matige overstuiving kunnen kleinere,
overblijvende soorten zoals Duinzwenkgras
voorkomen. Rozetvormende soorten verdragen slechts geringe overstuiving. Bij
een zwakke overstuiving kunnen mossoorten gaan overheersen en zij spelen een
belangrijke rol bij de stabilisatie van de
bodems 13. Korstmossen verdragen overstuiving over het algemeen slecht. Korstmosrijke vegetaties ontstaan meestal pas
nadat de bodem gestabiliseerd is.
PAG. 56).

Verstuiving oefent een indirecte invloed
op de vegetatie uit via de bodemflora- en fauna. Naarmate duinbodems ouder worden, bevatten ze meer ziekteverwekkende
organismen. De meeste plantensoorten die
kenmerkend zijn voor instabiele bodems
(waar ze zich door hun stressbestendigheid
bij verstuiving goed kunnen handhaven),
zijn zeer gevoelig voor bepaalde aaltjes en
schimmels en gaan op 'zieke' oude bodems
achteruit (Helm, Duinzwenkgras, Zandzegge, Duindoorn 14).

infiltratie in de dr6ge duinen dus vrijwel
overal vindt via de hydrologische kringloop afvoer van basen (bicarbonaat) en
calcium uit de duinbodem plaats. Omdat
op korte of lange duur de buffers uitgeput
raken, treedt een natuurlijke ontkalking en
verzuring op. Sterke verzuring (de zuurgraadklasse wordt dan matig zuur of zuur)
gaat veelal gepaard met afnemende mineralisatie en met humusvorming. Er ontstaat daarbij een dikke humushoudende
bodemlaag. Verzuring treedt mede op door
de vorming van humuszuren, nitrificatie,
productie van koolzuur en door waterstofionen die door plantenwortels worden
uitgescheiden (of als gevolg van luchtvervuiling extra worden aangevoerd vanuit de
atmosfeer; ZIE PAG. 4Z). Voor een blijvende
bufferende werking (ZIE OOK PAG. 16) moet
af en toe een aanvulling van bufferende
stoffen plaatsvinden (in droge duinen worden die stoffen aangevuld bij verstuiving
en verjonging van de bodem). Een aantal
mechanismen kan de buffering tegen
verzuring (tijdelijk) in stand houden. De
bufferende werking van salt-sprayen verstuiving is hierboven al genoemd.

la

Er is een recente literatuurstudie (Vertegaal,
1998; mededeling Q.L. 5lings)

11 Boerboom, 1957 en 1963

Kalkgehalte en zuurgraad,
ontkalking, verzuring en buffering
Jonge duinbodems hebben vaak een hoge
pH (ze zijn dan basisch of neutraal), en
daarbij speelt buffering door kalk of de
bufferende werking van het 'adsorptiecomplex' een rol (ZIE OOK PAG. 16 FIG 0). Het
infiltrerende regenwater lost schelpkalk
(calciumcarbonaat) op. Op plaatsen met
INDICATQRENSERIE' DROGE DUINEN

12 Als het aangevoerde stuifzand kalkrijk is, verloopt de mineralisatie op de standplaatsen van
de Associatie van Zandhaver en Helm bijvoor-

beeld zo snel, dat alle strooisel binnen een
jaar verdwenen is (Van Dieren, 1934).
13 ook algen spelen een rol bij de stabilisatie
(Plu is, 1986).
14 Oremus, 1982; Van der Putten, 1989;
Van der Putten et al., 1993 en Zoon, 1995.
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In kalkrijke duingebieden speelt vooral
buffering door (bodem)kalk een rol, dat
wil zeggen een buffering door het oplossen
van carbonaten (vooral CaC0 3 en in mindere mate ook MgC0 3 ) in de bodem (ZIE
PAR. 1.Z). Calciumcarbonaat, ook wel calciet
of kalk genoemd, is in duinzand aanwezig
als schelpenfragmenten. Zolang het CaC0 3 _
gehalte meer dan 0.25 - 0.30% bedraagt,
buffert calciumcarbonaat de pH.1S
Ondanks de buffering door kalk treedt
op den duur op plaatsen waar infiltratie
overheerst in kalkrijke of kalkhoudende
bodems toch verzuring en ontkalking 'van
bovenaf' op. Bij zulke verzuring ontstaat in
de bodem een scherpe grens tussen wel en
niet ontkalkt. Deze ontkalkingsgrens
schuift op den duur met het wegzijgende
regenwater verder naar beneden. Als het
kalkgehalte beneden de grenswaarde van
0.25 - 0.30% is gedaald, wordt de buffering
door het adsorptiecomplex van de bodem
overgenomen (en in mindere mate ook
door oplossing van veldspaat). Wanneer
zoveel calcium en bicarbonaat met stuifzand worden aangevoerd dat er een evenwicht tussen aan- en afvoer van mineralen
en basen ontstaat, blijft deze buffering
onbeperkte tijd werkzaam. Maar als de
afvoer van basen groter is dan de aanvoer,
zet de verzuring verder door. Naast het
kalkgehalte hebben ook de humusvorm en
grootte van schelpenfragmenten invloed
op de pH.16 Bodems met fijne schelpenfragmenten en een goede menging van kalk
en humus zijn sterk gebufferd tegen verzuring (de humusvorm is dan mullmoderhumus; ZIE OOK VERVOLG. PAG. 38). Maar
wanneer zulke bodems zijn gestabiliseerd
én het kalkgehalte relatief laag is, treedt in
het bovenste laagje van de bodem toch
relatief snel ontkalking en vervolgens verzuring op.ll Kenmerkend voor bodems met
grove schelpenfragmenten is een vooral
langdurige buffering van de bodem (de
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humusvorm is dan moderhumus). De buffering is wel minder sterk dan in bodems
met mullmoderhumus. Wanneer zulke
bodems zijn gestabiliseerd, kan het
humeuze zand tussen de grove schelpenfragmenten relatief snel, maar hooguit
licht verzuren (tot neutraal of zwak zuur).
Bodems met mullmoderhumus zijn in de
duinen gebonden aan het Zeedorpen-landschap (variant van het K-type) en bodems
met moderhumus aan het landschap van
het R-type (ZIE PAG. 44).
Voedingsstoffen en humusvorming
Voor de vegetatie speelt de hoeveelheid
beschikbare voedingsstoffen in de bodem
altijd een grote rol. In het algemeen is
daarbij vooral beschikbare stikstof (N),
fosfor (P) en kalium (K) van belang (mineralen in complexe vorm of niet-opgeloste
vorm zijn niet beschikbaar voor planten).
In duinbodems is de voor de plant beschikbare N en P bepalend voor de trofiegraad
(ZIE FIG. J). In kustduinen is namelijk aan K
geen gebrek 1B ; de zee ('salt-spray', ZIE VER·
VOLG) zorgt voor constante aanvoer van K.
Jonge duin bodems zijn in principe voedselarm of zeer voedselarm. Wanneer bij stabilisatie van duinen een bodemontwikkeling
optreedt en humus wordt gevormd 19 , kan
een verandering met betrekking tot de
beschikbare voedingsstoffen plaatsvinden
in samenhang met mineralisatieprocessen
in de organische stof. De hoeveelheid voedingsstoffen die daarbij beschikbaar komt,
is afhankelijk van het kaikgehalte 20 (voor
Nederlandse verhoudingen blijft de bodem
daarbij toch steeds relatief voedselarm) .
Voedingsstoffen kunnen in droge duinen
vrijkomen of worden toegevoerd in samenhang met humusvorming/mineralisatie,
op/overstuiving van stuifzand, overdekking
van organisch materiaal en salt-spray (ZIE
BOVEN), maar ook in samenhang met invloed
van de mens (ZIE VERVOLG).
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Schema van relaties tussen processen en standplaatscondities in droge duingebieden.
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15 Bij kalkbuffering treedt in minerale bodems een gemiddelde pH op van B.O en in humeuze bodems
een gemiddelde pH van 6.7 (Grootjans et al., 1991).
16 5lings, 1994; Weeda, 1992; mondelinge mededeling E. Weeda
17 In ontkalkte bodems, als de kalkbuffer is uitgeput, wordt de buffering overgenomen door het kationen-adsorptiecomplex en door oplossing van veldspaat. De pH daalt dan echter toch vrij snel naar
waarden van 6.5 tot 4.5. Als de pH nog verder zakt, gaan AI-hydroxiden enigszins bufferen en vervolgens Fe-hydroxiden (Scheffer & Schachtschabel, 19B4; Stuyfzand, 1993; , De Vries et al., 1993 & 1994).
18 Willis & Yemm, 1961; Willis, 1963; Atkinson, 1973; Pemadasa & Lovell, 1974, Kachi & Herose, 1983;
Olff et al., 1992.
19 in droge duingraslanden wordt de humus vooral in de boden gevormd door het afsterven van plantenwortels (mededeling Q.L. Slings)
20 Door het lage humusgehalte is in jonge duinbodems weinig N aanwezig en treedt beperking van de
plantengroei (mede) op door N-gebrek. Jonge, kalkhoudende duinbodems bevatten volgens De Vries
et al. (1993) meestal voldoende P voor de plantengroei. In kalkarme duinbodems treedt gebrek aan
P op. Bij vorming van organisch materiaal verdwijnt de N-beperking op den duur. In kalkhoudende
bodems zorgt humusvorming dus voor een geleidelijke toename van de verrijking. In kalkarme
bodems heeft humusvorming waarschijnlijk een minder sterk verrijkend effect. De N-mineralisatie
neemt wel toe, maar P kan er een beperkende factor blijven. Op den duur zou verzuring er zelfs tot
een afname van de P-beschikbaarheid kunnen leiden, waardoor in kalkarme bodems de voedingsstoffenvoorziening kan verslechteren. Zie verder voor de nieuwste inzichten ook Veer (1998).
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN
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Humusvorming in de bodem begint zo
gauw een droge duinbodem begroeid raakt
en opbouwen afbraak van strooisel en
wortels plaats gaan vinden, dus reeds in
pionierbegroeiingen. Maar pas bij stabilisatie van de bodem komt humusvorming
en daarmee bodemvorming goed op gang.
De humus bouwt zich geleidelijk op in de
bovenste bodemlaag (Al-horizont). Onder
struwelen is een snellere vorming van
humus te verwachten dan onder korte
vegetaties. Ten eerste wordt hier meer
strooisel geproduceerd, en ten tweede
heerst onder de struiklaag een vochtiger
microklimaat (ZIE VERVOLG).
De toename van het humusgehalte vormt
samen met ontkalking en verzuring een
sleutelfactor in de vegetatiesuccessie. 21 In
de zandbodems van de droge duinen zijn
de vochthuishouding, de voedingsstoffenhuishouding en de buffering door het
adsorptiecomplex afhankelijk van het
humusgehalte. Humus waarin afbraakprocessen (mineralisatie) plaatsvinden, is niet
alleen een bron van humuszuren, maar ook
een bron van stikstof (N) en fosfor (P).
Humusvorming en de afbraak van humus
worden beïnvloed door het kalkgehalte en
de zuurgraad van de bodem. In kalkrijke,
basische bodems verloopt de afbraak van
21 Dlff et al., 1992. De volgende beschrijving is
gebaseerd op: Scheffer & Schachtschabel, 1984;
Slings, 1994; Ernst, 1986; Salisbury, 19S2;
Wilson, 1969; Sipman, 1969; Wallén, 1980;
Rozema et al., 1985; Van Dieren, 1934; Westhoff, 1947; Boerboom, 1960; Boerboom, 1963;
Heykena, 1965; Ranwell, 19S9; Van der Hagen
& Scheres, 1984; Louman, 1989 en Stuyfzand &

Lüers, 1992).
22 Volgens Boerboom (1963) bedraagt in zuiver
duinzand de voor planten beschikbare hoeveelheid water slechts 1.9-2.6 % en in
humeuze bodems 4.'-9.8 %.
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organisch materiaal sneller dan in kalkarme bodems. Hierdoor treedt in kalkrijke
duingebieden humusopbouw relatief langzaam op. Op kalkhoudende bodems ontstaat goed afbreekbare humus: mullmoderhumus (relatief snel afbreekbaar) of
moderhumus (relatief langzaam afbreekbaar). Op kalkarme en zuurdere bodems
ontstaat daarentegen slecht afbreekbare
humus (de afbreekbaarheid van het strooisel hangt ook af van de plantensoort). In
veel droge duingebieden is een duidelijke
correlatie tussen de zuurgraad en het
humusgehalte aangetoond. Hoe zuurder de
bodem, hoe hoger het humusgehalte (ZIE
OOK FIG. Pl. Verzuring en humusopbouw versterken elkaar. De mineralisatiesnelheid
neemt gedurende de verzuring af, waardoor
humus zich in toenemende mate ophoopt.
Vochtvoorziening, humusvorming en
expositie

In de droge duinbodems die niet onder invloed van het grondwater staan, zijn planten voor hun vochtvoorziening afhankelijk
van hangwater (ZIE FIG. D). Duinbodems met
een hoog humusgehalte kunnen meer
vocht vasthouden dan duinbodems met
een laag humusgehalte (ZIE FIG. 4J; PAR. 4.2).22
De vochtvoorziening heeft op haar beurt
invloed op de omzetting en productie van
strooisel. Onder zeer droge omstandigheden wordt weinig biomassa geproduceerd
en treedt een verpulvering of fysische verwering van het geproduceerde organisch
materiaal op, waardoor zich in de bodem
nauwelijks materiaal opbouwt. Een betere
vochtvoorziening van de vegetatie leidt wel
tot opbouw van organisch materiaal. Er
wordt dan meer biomassa geproduceerd en
het materiaal wordt vooral door microbiologische activiteit omgezet. Die omzetting
verloopt langzamer dan de fysische verwering. Een vochtgehalte van 60% is
optimaal voor humusvorming, maar dit
INDICATQREN5ERlE • DROGE DUINEN

Het verband tussen humusgehalte en pH(H20) van de bodem op 0-1 cm, 1-5 cm en
5-10 cm in de Groene Duinen op Schouwen (naar gegevens van Van Stokkom, 1978),
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zal in droge duinen nauwelijks voorkomen.
Een verbetering van de vochtvoorziening
leidt in droge duingebieden dus altijd tot
snellere humusvorming.
De expositie van duinhellingen beïnvloedt
het microklimaat en daarmee ook de snelheid van bodemontwikkeling. Op zuid( - en
west)hellingen treden relatief grote temperatuur-schommelingen op als gevolg van
een sterkere instraling, opwarming en
oppervlakkige (2 dm) uitdroging overdag.
Door vochtgebrek is de productiviteit van
de vegetatie relatief laag. Er treedt een
sterke fysische verwering van het organisch
materiaal op. Het proces van bodemvorming verloopt relatief langzaam. Daarom
zijn pioniergemeenschappen op zuid( - en
west)hellingen langer aanwezig dan op
noord( - en oost)hellingen en is de bodem
daar gevoeliger voor verstuiving. Op
noord( - en oost)hellingen is de instraling
en daarmee ook de verdamping geringer.
De temperatuurschommelingen zijn
kleiner en de bovenste 2 decimeter van de
bodem blijven vochthoudend. Door een
grotere productie ontstaat meer strooisel.
Daarnaast treedt nauwelijks fysische verwering van het strooisel op en wordt het
strooisel door een actieve bodemflora
en -fauna omgezet in humus. Daarbij komen
ook voedingsstoffen vrij, wat weer een
hogere productie van de vegetatie tot
gevolg heeft. De snellere humusvorming
leidt vervolgens tot een snellere verzuring.
De vegetatieontwikkeling (successie) verloopt door dit alles (bij afwezigheid van
begrazing of betreding) op noordhellingen
sneller dan op zuidhellingen en de kans op
verstuiving is op noordhellingen geringer.
Overigens verloopt de humusvorming en
successie op enigszins ruderale plaatsen
ook relatief snel. Het effect van de ruderale
invloed kan lijken op het effect van noord40

expositie (mededeling Q.L. Slings), omdat
in beide gevallen extra voedingsstoffen
beschikbaar zijn.
Bij het doornemen van de tekst (ZIE VOORWOORD) heeft Q.L. Slings opgemerkt dat de
hellingvoorkeur van sommige soorten in de
referentiegebieden lijkt te verschillen van
de hellingvoorkeur in Noord-Hollandse
duinen. Soorten die in de referentiegebieden
een voorkeur voor noordhellingen hebben,
komen bijvoorbeeld in de Kennemerduinen
of in het Noordhollands Duinreservaat ook
op hellingen met andere exposities of op
vlakke terrein delen voor. Het blijken vaak
soorten te zijn die vooral in het Zeedorpenlandschap voorkomen en het zijn soms
enigszins ruderale soorten. Omdat de
traditionele invloed van de zeedorpen is
afgenomen, zijn de specifieke plantengemeenschappen en soorten van het
Zeedorpen-landschap in de laatste eeuw
achteruit gegaan (ZIE OOK PAG. 80). Wellicht
hebben ze zich in de Noord-Hollandse
duinen redelijk kunnen handhaven op
diverse terreindelen, terwijl ze in de
referentiegebieden minder goed konden
standhouden en alleen op noordhellingen
aanwezig zijn gebleven. Nader onderzoek
zou moeten uitwijzen of deze veronderstelling juist is.
Invloed van mens en dier
op het duinlandsch ap 23

Het landschap van de Oude duinen is grotendeels verloren gegaan door ontginning
(voorzover het niet al was weggeslagen
door de zee of bedolven onder Jonge
duinen). In het landschap van de Jonge
duinen hebben ontginningsactiviteiten op
vrij beperkte schaal 24 plaatsgevonden, en
wel in de valleien vanaf het eind van de
17de eeuw. Op de waddeneilanden is van
ontginningen in de duingebieden minder
sprake geweest dan in de Hollandse duingebieden. In Holland werd landbouw in
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

duinvalleien beoefend tot het eind van de
19de eeuwen plaatselijk tot diep in de
20ste eeuw. Door winning van grondwater
(voor de drinkwatervoorziening van de
steden) trad toen verdroging op en werd
landbouw onmogelijk. De grondwaterstandsdaling was daar zo fors, dat in de
valleien zelfs droge graslanden ontstonden.
Vanaf de jaren '50 werd voor de waterwinning infiltratie van oppervlaktewater
in de valleien toegepast en sindsdien zijn
veel van deze droge graslanden weer verdwenen.
Van oudsher vond overal in de duinen
beweiding plaats. Ook werd 'ruigt' verzameld, dat wil zeggen houtige planten
zoals Duindoorn en Kruipwilg en stevige
planten zoals Helm en Zandzegge. Dat
materiaal diende als brandstof en afdekmateriaal. Er werden in de duinen ook wel
plaggen gestoken, vooral op de waddeneilanden. Om de grote verstuivingen tegen
te gaan, werd eind vorige eeuw/begin deze
eeuw in veel gebieden beweiding verboden.
Al in de late Middeleeuwen werd overigens
plaatselijk Helm geplant om verstuiving
tegen te gaan.
Onder invloed van de mens is in recente
tijd een algemene ontwikkeling opgetreden
van een dynamisch naar een stabiel duinlandschap. Vroeger hadden de duinen veel
meer een instabiel karakter als gevolg van
het intensieve gebruik door de mens.
Zware exploitatie leidde tot sterke verstuivingen en daarmee tot regelmatige
verjonging van de bodem. Een vegetatieontwikkeling, dat wil zeggen successie
door stabilisatie en bodemontwikkeling
(humusvorming, ontkalking en verzuring),
trad hierdoor weinig op. De vegetatie had
een open structuur en bleef in een pionierstadium steken.

Sinds het begin van deze eeuw is het agrarisch gebruik van de duinen afgenomen en
is een effectief duinbeheer d.w.z. vastleggingsbeheer ontstaan, dat (vooral) was gericht op stabilisatie en het voorkomen van
verstuiving. Het vastleggingsbeheer bestaat
(of bestond) voornamelijk uit het op grote
schaal aanplanten van Helm en ook wel
van bos, en verder uit het afdekken van
stuivend zand met takken, windschermen,
stro en dergelijke. Deze omslag van exploitatie naar beheer heeft op grote schaal geleid tot bodemontwikkeling en ontwikkeling van een meer gesloten vegetatie. Een
dichtere vegetatiestructuur verminderde
de kans op verstuiving, waardoor een
zichzelf versterkend proces op gang werd
gebracht. Pioniervegetaties zijn veelal
achteruitgegaan, maar het eindstadium van
de successie is nog niet bereikt. Duinlandschappen en duinvegetatie zijn nog volop
in ontwikkeling en bevinden zich veelal in
een tijdelijk 'tussenstadium'. Tegenwoordig
bestaat dit tussenstadium in het Renodunaal district uit struweel en in het
Waddendistrict uit heide. Ten behoeve van
het natuurbeheer - gericht op behoud van
de diversiteit - is overigens in verschillende
duingebieden recentelijk de beweiding
weer ingesteld en wordt plaatselijk verstuiving bevorderd.
Naast het op stabilisatie gerichte duinbeheer hebben enkele andere veranderingen
bijgedragen aan het dichtgroeien van de
duinen. Struweelvorming en verruiging
werd bijvoorbeeld bevorderd door de
23 De beschrijving van de activiteiten van de
mens in de duinen is gebaseerd op Van Dieren

(1934), Boerboom (1957,1958) en Bakker et al.
(1979a).
24 maar op beduidend grotere schaal dan over
het algemeen wordt aangenomen (mededeling
Q.L. 5lings)
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drastische afname van de konijnenstand
halverwege de jaren 'so als gevolg van de
ziekte myxomatose. Konijnen zijn belangrijk voor de handhaving van droge duingraslanden. Zij houden de vegetatie kort.
Bij later herstel van de konijnen populatie
werd niet meer de vroegere stand bereikt,
omdat veel van de duingraslanden in de
tussentijd met struweel begroeid waren geraakt. 25 In de '90er jaren is de konijnenstand door de nieuwe ziekte VHS wederom
afgenomen. 26
Onder natuurlijke omstandigheden komen
in droge duinen voedingsstoffen vrij door
humusvorming/mineralisatie, of ze worden
aangevoerd door stuifzand en salt-spray
(ZIE BOVEN). De door luchtvervuiling verhoogde atmosferische depositie versterkt
het natuurlijke proces van ontkalking en
verzuring en versnelt waarschijnlijk de
verdichting van de vegetatie (ZIE VERVOLG).
Bovendien leidt de luchtvervuiling ook tot
eutrofiëring (verrijking, toename van voedingsstoffen) in de duinen. Daarnaast zijn
er nog menselijke activiteiten die rechtstreeks voeren tot eutrofiëring. De
activiteiten van mens en dier hebben
vooral in de omgeving van zeedorpen geleid tot enige extra beschikbare kalk en
voedingsstoffen: door rechtstreekse aanvoer
van voedingsstoffen én door het ontstaan
van een beter afbreekbare humusvorm.
Aanvoer van voedingsstoffen vond of vindt
plaats in samenhang met de mestproductie
van grazend vee en met het achterlaten van
organisch materiaal, bijvoorbeeld na het
boeten van netten 27 of ten behoeve van
het vastleggen van verstuivingen. Intensieve
tred van mens en dier leidde (of leidt) tot
een sterke menging van het organisch
materiaal met het kalkhoudende zand en
daardoor tot het ontstaan van makkelijk
afbreekbare mullmoderhumus (ZIE BOVEN).
Zulke voedselverrijking is absoluut gezien
42

niet groot. Omdat duinbodems van nature
relatief voedselarm zijn, kan een zwakke
(in het verleden opgetreden) voedselverrijking echter reeds zorgen voor een afwijkende vegetatie of voor de aanwezigheid
van speciale plantensoorten. 28
Luchtvervuiling zorgt tegenwoordig in
Nederland voor een hoge depositie van H,
NH4, N03 en 504. 29 Het gevolg kan een
eutrofiërende en verzurende invloed op een
ecosysteem zijn. De toename van atmosferische toevoer van de voedingsstof stikstof
heeft vooral effect op oligotrofe tot mesotrofe bodems, in de duinen dus vooral op
jonge humusarme bodems. Ook op oudere
duinbodems is een verrijkend effect van de
verhoogde depositie te verwachten. Daar
komt weliswaar meer stikstof vrij door
mineralisatie (ZIE BOVEN), maar ten opzichte
van de hoeveelheid die daarbij vrijkomt, is
de aanvoer via de atmosfeer toch hoog te
noemen. De verzuring die in verband met
de hoge atmosferische depositie optreedt,
versterkt de in de duinen van nature
plaatsvindende ontkalking en verzuring.
De veranderingen die in de laatste eeuw
in de duinen zijn gaan plaatsvinden (ZIE
BOVEN), de verschuivingen in de soortensamenstelling van de vegetatie, de versnelling van de successie en de verdichting van
de vegetatie worden versterkt door de verhoogde atmosferische depositie. Hogere
en ruigere vegetaties vangen meer atmosferische depositie, zodat bovendien een zichzelf versterkend proces op gang is gebracht.
Van de verhoogde stikstoftoevoer profiteren
vooral sommige grassen met name Helm
en Duinriet. De vergrassing die tegenwoordig in diverse duingebieden optreedt,
wordt ten dele toegeschreven aan de toegenomen stikstofdepositie. 30 De lage
konijnenstand ten gevolge van de ziekte
VHS speelt waarschijnlijk ook een rol. 31
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Eigenschappen van plantensoorten
in relatie tot indicaties
Niet alle soorten verdragen droge omstandigheden. De soorten die hier tegen bestand
zijn hebben 'succulente' eigenschappen
(kunnen bijzonder goed water opslaan),
verdragen tijdelijke verdroging (mossen en
korstmossen) of mijden droge perioden via
hun levenscyclus of hun levensduur. Dat de
groeivorm van duinplanten ook belangrijk
is in relatie tot verstuiving is al eerder vermeld (ZIE PAG. 35). Soorten die de zomers vermijden, zijn met name de winterannuelen.
Deze soorten kiemen in het najaar en voltooien hun levenscyclus vóór de droge
zomer. De moeilijke periode overbruggen
ze dus als zaad. Op de meest droge standplaatsen in duinen groeien betrekkelijk
veel korstmossen en mossen, die hun
groeiseizoen ook in de relatief vochtige
winterperiode hebben. Op vochtigere
standplaatsen is het aandeel van langlevende soorten in de vegetatie groter.
De levensvorm van plantensoorten is sterk
bepalend voor snelheid waarmee soorten
reageren op veranderingen in hun omgeving (ZIE PAR. 1.3). Belangrijke processen
waardoor in de duinen standplaatsindicaties kunnen veranderen, zijn met name
ontkalking en verzuring. Omdat de meeste
eenjarige soorten ondiep wortelen en
ontkalking boven in de bodem begint, zijn
eenjarigen extra gevoelig voor ontkalking
en verzuring. Door hun snelle reactie zijn
soorten met een korte levensduur zeer
geschikte indicatoren. Maar bij interpretatie van veranderingen in het voorkomen
van kortlevende soorten, moet rekening
worden gehouden met een invloed van
het weer en van een verdichting van de
vegetatie. Bepaalde eenjarige soorten zijn
bijvoorbeeld zeer gevoelig voor late vorst
en weinig regenval en hun aantal kan
daardoor van jaar tot jaar sterk verschillen.
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Veel kortlevende soorten hebben kale plekjes bodem nodig om te kunnen kiemen en
zijn daardoor gebonden aan open vegetaties en instabiele of net gestabiliseerde
bodems. Soorten die een lange levensduur
hebben, reageren meestal langzamer op
veranderingen. Zij wortelen vaak vrij diep
en kunnen daarom ongevoelig zijn voor
veranderingen die boven in de bodem optreden. De worteldiepte van vaatplanten
varieert sterk. Door de gelaagdheid van
het kalkgehal te en de zu urgraad in de
bodem is de worteldiepte van groot ecologisch belang in de duinen. Standplaatseisen
ten aanzien van kalk en zuurgraad moeten
worden gerelateerd aan de bodemhorizont
waarin een soort wortelt. Daarom wordt
naast de levensvorm ook de worteldiepte
vermeld in de tabellen met indicatorsoorten (TABELLEN 8.1 TtM 8.5).

25 Kruijsen et. al., 1992; mondelinge mededeling
H. van der Hagen
26 mededeling Q.L. Slings
27 Het boeten heeft bijvoorbeeld in de Harstenhoek (Meijendel*) geleid tot hogere Pen
N-totaal waarden (Boerboom, 1963).
28 Doing, 1988; Slings, 1995
29 Vroeger bedroeg de natuurlijke depositie voor
stikstof 1.4 kg N/ha/j. Aan de Hollandse kust
bedraagt de N-depositie volgens Schneider &
Bresser (1987) ± 40 kg N/ha/j. Gerlach et al.
(1989) vermeldde voor de Oost-Friese waddeneilanden in Duitsland 15 kg N/ha/j. Ten Harkei
(1998) geeft voor de Nederlandse kust ook
ca. 15 kg Nlhalj op.
30 Heil et al., 1990; 5tuyfzand, 1993; Goossens,
1993
31 mededeling Q.L. Slings. Zie ook Veer (1998) en
Ten Harkei (1998).
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R-Iandschap (benoemd naar Rubus caesius,

4ll

Schematische weergave van de

Dauwbraam)

successie van de voornaamste land-

Omvat jonge, reliëfrijke, kalkrijke duin-

schapstypen in de droge duinen

complexen met duidelijke paraboolvormen

(naar Doing, 1988).

en, vaak grote, secundaire valleien. Dit
landschap is vooral in het zeeduin van het

In de kalkrijke droge duinen van het

Renodunaal district aanwezig en is in de

Renodunaal district verloopt de 'Iand-

laatste eeuwen ontstaan (vooral in de 3de

scha ps-successie' vooral volgens de reeks

periode van het Jonge duin;

(~h( 4ll»

Cl> C.h( ~).

In het kalkarme

Waddendistrict vindt vooral successie via
de reeks

(e»( ID»~ > C)

plaats. Volgens

ZIE PAG. 31).

Kalk is steeds rijkelijk aanwezig in de vorm
van grove schelpenfragmenten, de bodem
is meestal zwak tot matig humeus. De

Doing doet men er verstandig aan de

begroeiing is meestal vrij gesloten en is

lettertypen waarmee de typen worden

mossen- en kruidenrijk; vaak is Dauwbraam

aangeduid uitsluitend op te vatten als

massaal aanwezig. De vegetatie wordt

symbolen. Ze zijn wel oorspronkelijk

door een sterke konijnenbegrazing (aan-

meestal afgeleid van vegetatie-eenheden

vankelijk) vrij gehouden van andere

of plantensoorten, maar de naam van de

struweelsoorten en van bos en ze wordt

soorten of de naam en inhoud van de een-

verder sterk bepaald door een zo nu en

heden kunnen inmiddels veranderd zijn,

dan herniewde optoverstuiving. Daarbij

zoals bij het K-Iandschap,benoemd naar

wordt humus met kalkrijk zand overdekt,

het Koelerion dat inmiddels is opgesplitst.

en vervolgens ontstaan door versnelde

De afgrenzing van de landschapstypen is

mineralisatie relatief voedselrijke omstan-

vóór alles gebaseerd op herkenning in het

digheden. In de droge valleien met

veld. Daarom is bij de beschrijving geen

gestabiliseerde bodem is moderhumus

consequente, vaste serie van kenmerken

aanwezig

gebruikt. Elk type wordt geschetst aan de

schelpenfragmenten kan in deze valleien

hand van zijn belangrijkste kenmerken.

(ZIE PAG. 36 EN 38).

De kalk van de

(eventueel samen met kalk van uit de
zeereep instuivend zand) zorgen voor lang-

A-landschap (benoemd naar Ammophilion,
Helm-verbond)

e

durige buffering. In zulke valleien kan de
Du in-Paardebloem-associatie voorkomen.

Landschap waarin veel verstuiving plaatsvindt. Het omvat zeer jonge of verjongde

H-Iandschap (benoemd naar Hippophae,

gedeeltes van duingebieden in beide dis-

Duindoorn)

tricten. In de vegetatie overheerst Helm.

Omvat relatief jonge, kalkrijke duincom-

Dit landschap ontstaat vooral primair,

plexen met vrij veel reliëf. Dit landschap

ID

op kale zeerepen en strandwallen, maar

kan ontstaan zodra het stuiven van het

ook wel bij sterke secundaire verstuiving.

zand ophoudt. In het Renodunaal district

Tegenwoordig is het vooral aanwezig in

omvat het vaak duincomplexen (van de

vastgelegde zeerepen. Het komt voor in

2e periode van het Jonge duin) waar tot in

kalkrijke en kalkarme gebieden; de bodem

het begin van deze eeuw sterke verstuiving

is humusarm.

heeft plaatsgevonden, die gepaard ging
met een sterke afbraak van humus. De
bodem is meestal slechts aan de oppervlakte (zeer ondiep) humeus en ontkalkt.
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kalkrijk +
veel organische stof

kalkrijk +
weinig organische stof
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door menselijke activiteiten
verlies van organische stof
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./

kalkarm

organische stofgehalte
te laag voor bosvorming + ontkalking

kalkarm

m

afsterven Duindoorn

.C)

1

humusvorming

e

kalkarm

~

'---

De vegetatie bestaat uit open of gesloten

(ZIE PAG. 36)

struweel of bos met o.a. Duindoorn. Dit

successie plaatsvinden van de Duinsterretjes-

en soms kan hier en daar

type komt meestal voor in het middenduin

associatie naar de Duin-Buntgras-associatie

van het Renodunaal district en in het zee-

(Buntgras-verbond; zie (-type). Het K-Iand-

duin van de waddeneilanden.

schap komt in het doorgaans kalkrijke

K-Iandschap (benoemd naar Koelerion.

omgeving van zeedorpen en in het binnen-

Renodunaal district meestal voor in de
Duinsterretjes-verbond)
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duin; in het doorgaans kalkarme Wadden-

Omvat duincomplexen met weinig of een

district alleen in het zeeduin van de rela-

matig reliëf en met veel stuifkuilen. Deze

tief kalkrijke eilanden (Texel, Ameland,

complexen zijn relatief jong tot vrij oud

Schiermonnikoog).

(1 e periode van het Jonge duin) en zijn
over het algemeen ontstaan door herhaal-

(-landschap (benoemd naar

delijke verstuiving van kalkrijke duingebie-

Corynephorion. Buntgrasverbond) C)

den. De vegetatie bestaat meestal groten-

Omvat meestal open, kalkarme duincom-

deels uit grasland van de Duinsterretjes-

plexen en mos- en korstmosrijke vegetaties

associatie en vertoont veel open plekken.

met veel Buntgras (Duin-Buntgras-associa-

De bodem is kalkhoudend tot kalkrijk,

tie, RG Gewoon gaffeltandmos en Rendier-

relatief droog en overwegend humusarm.

mos [Klasse der droge graslanden op zand-

Kalk is aanwezig in de vorm van fijne schel-

grond] en DG Grijs kronkelsteeltje [Klasse

penfragmenten. In stabiele, relatief weinig

der droge graslanden op zandgrond]).

kalk bevattende bodems kan daardoor
snel oppervlakkige ontkalking optreden
tNDICA.TORENSERIE • DROGE DUINEN

vervolg fig. Q op de volgende pagina
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met voedingstoffen opgetreden. Vermoe-

vervolg tig. Q

delijk is de heel specifieke vegetatie echter
De bodem wordt gekenmerkt door een

vooral tot stand gekomen onder invloed

langzame mineralisatie en is humusarm tot

van een speciale bodemgesteldheid, die

zwak humeus en overwegend matig zuur.

een gevolg is van dat intensieve gebruik.

Het (-landschap ontstaat bij secundaire

De bodem is kalkrijk en humusarm tot

verstuiving (uit het A-landschap) of bij

humeus, basisch en relatief voedselrijk. In

geleidelijke ontkalking zonder (duidelijke)

de bodem is gedurende lange tijd steeds

verstuiving. Optimaal komt het voor in het

weer kalkrijk materiaal naar boven ge-

Waddendistrict en is daar, vergeleken met

werkt en is er een grondige menging van

de Zeeuwse en Hollandse duinen te be-

de bovenste bodemlaag opgetreden. Daar-

schouwen als een relatief jong landschap

bij zijn kleine kalkfragmenten ontstaan en

van zee-, midden- en binnenduin. Verder is

heeft zich (in de variant van het K-type)

het ook wel aanwezig in kalkarme delen

mullmoderhumus gevormd

van het Renodunaal district.

De resulterende combinatie van basische

P-Iandschap C)

bodems van de gematigde atlantische

(benoemd naar Empetrum, Kraaihei)

klimaatzone een bijzonderheid. Een zulke

Komt voor in valleien en op lage duinrug-

bodem verzuurt niet zolang kalk, beweiding

gen. De vegetatie bestaat uit heiden van

en betreding aanwezig zijn.

(ZIE PAG. 36 EN 38).

en humusrijke omstandigheden is bij zand-

Struikhei, Kraaihei en Kruipwilg (Kraaiheigemeenschappen uit de Klasse der droge

W-Iandschap

heiden). De bodem is kalkarm, zuur tot

(benoemd naar Oude strandwal)

matig zuur en door een hoog humusgehalte

Omvat strandwallen en vlakten van het

of door invloed van grondwater relatief

Oude duin

vochtig. Op de waddeneilanden vormen

deze gebieden grotendeels ontgonnen

landschappen van het P-type complexen

of bebouwd. Alleen in het Renodunaal

(ZIE PAG. 31).

Inmiddels zijn

met landschappen van het (-type in zee-,

district zijn restanten van dit landschaps-

midden- en binnenduin. Dit landschapstype

type bewaard gebleven. Deze waren oor-

komt in het Renodunaal district in het

spronkelijk kalkhoudend, maar zijn op den

noordelijk deel voor en is daar beperkt tot

duur tot enkele meters diep ontkalkt. Ze

noordhellingen van duinen.

zijn lang geleden begroeid geraakt met

Zeedorpen-landschap of Zeedorpen-variant

beweiding in de Middeleeuwen gedegra-

van het K- en A-landschap

deerd, meestal tot heide, soms tot stuif-

bos. Vervolgens is het bos door schapen-

Alleen van betekenis in de duinstreek van

zand. Tenslotte heeft zich in de restanten

het Renodunaal district. Karakteristiek zijn

van het W-Iandschap een vegetatie ontwik-

specifieke graslandvegetaties en specifieke

kelt die weinig verschilt van die van kalk-

plantensoorten (zoals de Associatie van

arme jongere duinen. Huidig bos in land-

Wondklaver en Nachtsilene, en bijv. Oor-

schap van het W-type is in recente tijd

silene, Silene otites). Door langdurig, in-

aangeplant. De bodem is zwak tot sterk

tensief gebruik door de mens (begrazing,

humeus en meestal matig zuur.

betreding, boeten van netten, lichte bemesting etc.,

ZIE PAG. 42)

heeft de vegetatie

een open karakter en is er enige verrijking
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nlandschappen en hun
wikkeling en ~e
ische positie van
du ingemeenschappen

Pioniergemeenschappen van droge
duinen: de belangrijkste standplaatsfactoren en successieschema's.

De typologie van duinlandschappen van

Bij sterke verstuiving spelen voor de pio-

Doing (1988) geeft een beeld van de varia,

niergemeenschappen andere standplaatsfactoren dan de verstuiving nauwelijks een

tie in en patronen van de vegetatie in het
Nederlandse duingebied. De landschappen
van deze typologie zijn benoemd naar vege ta tie typen en soorten die meer of minder

rol. Pas bij zwakke verstuiving leiden verschillen in kalkgehalte en zuurgraad van
de standplaats tot de ontwikkeling van

kenmerkend zijn. De typen worden vooral
gekarakteriseerd door verschillen in geo-

verschillende vegetatietypen (= differentiatie). De natuurlijke vegetatieontwikkeling
(successie) die onder invloed van de stabili-

morfologie, verstuivingsprocessen, kalkgehalte van de bodem, ouderdom en cultuurhistorie. In de loop van de tijd, binnen

satie plaatsvindt, is in het figuur
af te lezen door met de pijlen van boven

decennia tot eeuwen, kan een landschap
zodanig veranderen dat een landschaps-

naar onder te gaan. Ontwikkelingen bij
verzuring door ontkalking zijn af te lezen
in het onderste deel van het figuur, met

type overgaat in een ander (ZIE fiG. Q). In
de kalkrijke duinen van het Renodunaal
district verloopt deze landschaps-successie
in het algemeen volgens een andere reeks

de pijl van rechts naar links gaand. Zure
omstandigheden zijn bij sterk stuiven
niet mogelijk (wit), omdat door het stuiven
altijd gebufferd bodemmateriaal wordt

dan in de kalkarme duinen van het Waddendistrict. Een landschapstype kan 'terug

opgewerkt en verplaatst.

gezet' worden naar een 'jonger' landschapstype dat eerder in de reeks geplaatst is
(naar een landschap van het A-type bijvoorbeeld). Dit gebeurt door secundaire ver-

E AS van Zandhaver en Helm

typische SA
SA met Duinzwenkgras
Z RG Zandzegge/Duinzwenkgras
[Helm-verbond)

stuivingen of door menselijke activiteiten.
sterk
Cl

c
.:;

niet

matig
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zwak
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met abundant/dominant
korstmossen
V Duin-Buntgras-AS
typische SA en
zonder korstmossen
c typische SA en
met korstmossen
C RG Gewoon gaffeltandmos en
Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond)
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Duingraslanden/duinheiden: de
belangrijkste standplaatsfactoren.
Op (net) stabiliseerde bodems bepalen
verschillen in zuurgraad en vochtgehalte het vegetatietype in sterke mate.
De trofiegraad (het gehalte aan voedingsstoffen) speelt verder ook nog een
rol, vooral bij hogere pH-waarden. Zure
omstandigheden gaan altijd samen met
relatief voedselarme omstandigheden.
Het figuur illustreert de ecologische
positie van de gemeenschappen. De
grenzen tussen de gemeenschappen in
het figuur stellen niet zonder meer
ruimtelijke grenzen of scheidingen
tussen successiestadia voor

(ZIE DAARVOOR

Omdat voor de droge duinen concrete
successiegegevens en abiotische metingen
van verschillende jaren achtereen ontbreken,
zijn de ontwikkelingen in de vegetatie beschreven aan de hand van afleidingen uit
patroonstudies. Daarom zijn de tekstdelen
en figuren die de ontwikkelingen in de
vegetatie van droge duinen beschrijven
enigszins tentatief (ZIE PAR. 1.4. PAG. 24). De
natuurlijke ontwikkeling (successie) die
onder invloed van stabilisatie alsook van
verzuring in de pioniergemeenschappen
plaatsvindt, is af te lezen in fig. R. In fig. S
stellen de grenzen tussen de grasland/
heide- gemeenschappen niet zonder meer
ruimtelijke grenzen of scheidingen tussen
successiestadia voor (ZIE DAARVOOR DE BESPREKING VAN DE AFZONDERLIJKE GEMEENSCHAPPEN, PAR.

Het figuur illustreert de ecologische
positie van de gemeenschappen. Voor de
pioniergemeenschappen in droge duinen
zijn de belangrijkste standplaatsfactoren en
-processen verstuiving/stabilisatie en kalkgehalte/zuurgraad; voor duingraslanden en
heiden kalkgehalte/zuurgraad, vochtigheid
en voedselrijkdom (ZIE FIG.R EN FIG.S).

DE BESPREKING VAN DE AFZONDERLIJKE GEMEEN-
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De plantengemeenschappen
en de indicatorsoorten

In dit hoofdstuk ligt de nadruk vooral op
de beschrijving van de 'indicaties' en de
synecologie van elk vegetatietype en de
natuurlijke ontwikkelingen in de vegetatie
(successie). Er wordt per groep (ZIE PAG. 7)
een korte beschrijving gegeven van de
vegetatiesamenstelling van de verschillende
gemeenschappen: voor meer informatie
zie de vegetatiecatalogus van Staatsbosbeheer}2 De locatiestudies (in het vervolg
aangegeven met een locatienaam en *)
bestrijken een aanzienlijk deel van de
vegetatiekundige variatie van het Nederlandse duingebied, maar geven helaas een
onvolledig beeld van de variatie binnen
elk Duindistrict afzonderlijk. Voor enkele
vegetatietypen die wel in het Waddendistrict voorkomen, zijn geen indicatie-tabellen gegeven; hiervoor kunnen de tabellen
van het Renodunaal district worden geraadpleegd (ZIE FIG. T.) In hoofdstuk 3 (de
noten) zijn opmerkingen over een eventuele beperking van soorten tot een van de
districten opgenomen.
Het verschil in kalkgehalte is de belangrijkste oorzaak voor verschillen in flora en
vegetatie tussen de twee Duindistricten.
Binnen het Renodunaal district komen
echter ook kalkarme gebieden voor en binnen het Waddendistrict ook kalkhoudende
gebieden (Zuid-Texel en Schiermonnikoog).
Het onderscheid tussen beide districten
is dus niet scherp. Met name in het
Renodunaal district bestaan opvallende
verschillen in de vegetaties van diverse
duinlandschappen; dit komt tot uiting in
de indeling van landschapstypen van
Doing (Doing 1988; ZIE PAR. 2.2).

De bestudeerde vegetatie-opnamen vertoonden niet altijd voldoende variatie binnen een associatie, rompgemeenschap of
derivaatgemeenschap. Dan zijn de gegevens
van zo'n vegetatietype ten behoeve van
het (scherper) begrenzen van indicaties
samengevoegd met die van een of meerdere
daarmee vergelijkbare vegetatietypen en
zijn regionale indicatorsoorten voor deze
groep gezamenlijk beschreven. Bij de toetsing van de via de onderzoekslocaties
verkregen gegevens (21E PAR. 1.4) en bij het
opstellen van de regionale indicatorsoortentabellen is veelal ter aanvulling gebruik
gemaakt van algemene literatuur en van
kennis van diverse duindeskundigen.
De struwelen en bossen van droge duinen
zijn relatief jong, meestal niet erg goed
ontwikkeld, vaak aangeplant en komen
vooral in kalkhoudende duingebieden
voor. Over het algemeen zijn het lage of
matig hoge struwelen van Duindoorn,
Wilde liguster en Gewone vlier. Op sommige plaatsen in het Renodunaal district
kunnen hoge struwelen en bossen worden
aangetroffen waarin Eenstijlige meidoorn
of berk overheerst. Veel duinbos is echter
aangeplant en heeft daardoor een andere
soortensamenstelling (eik, den). Voor de
struwelen en bossen van droge duinen
konden geen regionale indicatorsoorten
worden geselecteerd bij gebrek aan goed
onderzoeksmateriaal. Ze worden in dit
boek daarom verder niet behandeld.

32 P.e. Schipper en M.G.e. Schouten. Staat der
terreinen plus (SOT+). Concept 1995 en latere
bewerkingen.
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Metingen van terrein condities voor de verschillende vegetatietypen.

Metingen van terreincondities voor de Associatie van Zandhaver en Helm

0-10

0.3-0.5

7.6-8.6

10-20/25 2.9-3.1
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Duinzwenkgras

5-10

0.2

15-20

2.0-4.0

Heykena (1965):
Deense en Duitse
0.1-0.5

waddeneilanden

Metingen van terreincondities voor de Duinsterretjes-associatie

.0-6

0.3-2.7

7.3-8.1

6-15

1.0-3.3

7.8-8.3

0-10
10-15

0.5-1.9
0.2-0.5

5.7-7.3

0.6-1.8

Heykena (1965): 5ylt (Denemarken)
en Duitse waddeneilanden

> 0.2

6.3-7.0

Westhoff (1947): Terschelling/ Vlieland

en altijd

> 5.8
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Metingen van terreincondities voor de Duin-Buntgras-associatie
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Metingen van terreincondities voor de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandmos

en Rendiermos en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkels teeltje beide:
[Klasse der droge graslanden op zandgrond]
diepte
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i

(9.2)
3.1-5.3

2.4-4.1

Sipman (1969): Terschelling

Oostra (1966): Terschelling

I
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Metingen van terreincondities voor de Duin·Paardebloem-associatie
subtyp~
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Metingen van terreincondities voor de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Schapegras [Verbond van Gewoon struisgras]
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* Hier is het humusgehalte laag: het betreft een jong stadium op verlaten akkers

**

[Klasse der droge graslanden op zandgrond]
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Metingen van terrein condities voor de Kraaihei-gemeenschappen
uit de Klasse der droge heiden

gemeenschap

0-2

3.5

2.5
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2-7

3.9

3.3
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5ipman (1969):
Terschelling
Heykena (1965):

3.2-4.5
1.2-9.3*

Duitse en Deense
waddeneilanden

* Op de Deense waddeneilanden ontwikkelen zich de Kraaihei-gemeenschappen uit de
Klasse der droge heiden soms reeds in een vroeg stadium van de successiereeks, omdat
daar duinvorming met kalkarm zand optreedt. Kraaihei vestigt zich in zulke kalkarme
verstuivingen op humusarme bodems.
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'fioniervegetaties, open vegetaties
mos/korstmosrijke graslanden
n droge duinen
e vegetaties van deze groep zijn in
droge duingebieden algemeen. Op
plekken met sterke op/overstuiving is een
oog opgaande, soortenarme pionieroeiing aanwezig waarin Helm en/of
ordse helm (Calammophila baltica) het
eet (het aanzien) bepalen. Dit is de
ociatie van Zandhaver en Helm. De
idlaag is ijl en mossen en korstmossen
tbreken. Akkermelkdistel s.1. en Akker• tel komen vaak voor. In kuilen met uitiving overheerst vaak Zandzegge en op
ekken met matige op/overstuivingen
-$Verheerst vaak Duinzwenkgras: de RG
Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond) (ZIE TEKST BIJ TAB. B.1R).
os- en korstmosrijke pionierbegroeiinworden aangetroffen bij zwakkere veriving en op net gestabiliseerde bodems.
))e Duinsterretjes-associatie is zo'n ge'i$eensehap op kalkhoudende tot kalkrijke
bodems. Kenmerkend voor deze gemeenSchap is een hoge presentie van Klein/
ot duinsterretje, Zandhoornbloem en
ddoddegras. Het aspect kan bepaald
den door Klein/Groot duinsterretje,
oon klauwtjesmos of korstmossen.

De Duin-Buntgras-associatie verwijst naar
een pionierbegroeiing van kalkarme of
oppervlakkig ontkalkte bodems. In dit
vegetatietype heeft Buntgras zijn optimum
en vormen de korstmossen meestal een
belangrijk bestanddeel van de vegetatie.
Gesloten mos- en korstmosvegetaties zijn
aanwezig op langer gestabiliseerde, kalkarme bodems. In de Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van
Grijs kronkels teeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] overheersen
Gewoon gaffeltandrnos, Grijs kronkelsteeltje en/of korstmossen of Zand-haarmos
of Ruig haarrnos (ZIE TEKST BIJ TAB. 8.3R EN
TAB. 8.3W).

De Vogelpootjes-associatie komt af en toe
voor op kalkarme bodems, op plaatsen
waar betreding en een lichte voedselverrijking door de mens plaatsvindt. Het is een
open, korte pioniervegetatie waarin Buntgras, Vroege haver en Purpersteeltje het
aanzien bepalen. Door de betreding ontbreken korstmossen.
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Associatie van Zandhaver
en Helm 33

Biestarwegras (Elytrigia juncea) en Zandhaver (Leymus arenarius) vestigen zich op
embryonale duintjes zodra ze bij de hoogste
vloed boven het water uit gaan steken. Na
verzoeting van de bodem volgen Helm en
Noordse helm (Calammophila baltica).34
Waar een op/overstuiving plaatsvindt van
enkele decimeters tot meer dan 1 m zand
per jaar,35 bestaat de vegetatie meestal
alleen uit Helm en/of Noordse helm
(typische subassociatie). De sterke op/
overstuiving is dan een alles overheersende
stressfactor. Op plaatsen met een minder
sterke aanvoer van stuifzand treedt Duinzwenkgras naar voren (subassociatie met
Duinzwenkgras). Op/overstuiving is niet
alleen een stressfactor voor de meeste
grasachtige soorten van de Associatie van
Zandhaver en Helm. Door constante verjonging van de bodem krijgen ziekteverwekkende bodemorganismen (aaltjes,
schimmels), die de groei van deze soorten
remmen, minder kansen dan in gestabiliseerde bodems. De Helm of Noordse helm
is veelal aangeplant en daardoor wordt de
33 en RG Zandzegge/Duinzwenkgras [Heimverbond]
34 Van Dieren, 1934.
35 mondelinge mededeling H. van der Hagen;
Ranwell, 1972; Malloch, 1989
36 waar de mens heeft ingegrepen. vertoont
de zeereep en de vegetatie een kunstmatig
karakter. Een jonge aanplanting van Helm is
(nog) nauwelijks een vertegenwoordiger van
een associatie (mededeling Q.L. Slings).
37 Westhoff, 1947; Van Dieren, 1934
38 8oerboom 1960, 1963
56

verspreiding van de Associatie van Zandhaver en Helm in het kustgebied beïnvloed
door het toedoen van de mens. 36 De associatie komt echter van nature algemeen
voor in de zeereep van de gehele Nederlandse kust. Ze vormt het belangrijkste
vegetatietype van het landschap van het
A-type. Landinwaarts is deze gemeenschap
van nature aanwezig in secundaire verstuivingen.
De Associatie van Zandhaver en Helm is
vrij indifferent voor het kalkgehalte en de
zuurgraad. Door verstuiving wordt echter
altijd redelijk gebufferd tot zeer goed
gebufferd zand aangevoerd op de standplaatsen. De bodem is humusarm en niet
vochthoudend (mede door de constante
op/overstuiving). De overdekking van
strooisel met basenrijk zand leidt op de
standplaatsen van de associatie tot een
goede mineralisatie en daarmee tot zwak
eutrofe of matig eutrofe omstandigheden. 37 In de zeereep is de voedselrijkdom bovendien groot door het inwaaien
van organisch materiaal en vrij voedselrijk
zand. Met name het gehalte aan P-totaal is
in de zeereep hoger dan landinwaarts. 38
Vastleggingsbeheer met takken en strooisel
leidt tot eutrofiëring, omdat dit materiaal
in het kalkrijke zand goed mineraliseert.
Bij afname of beëindiging van de op/overstuiving treedt successie in de vegetatie op;
de typische subassociatie gaat meestal via
de subassociatie met Duinzwenkgras over
in de Rompgemeenschap van Zandzegge/
Duinzwenkgras [Helm-verbond]. Deze
ontwikkeling treedt zowel in secundaire
als in primaire ontwikkelingsreeksen op
en ongeacht het kalkgehalte van de standplaats. Wanneer er sprake is van de typische
subassociatie is de bodem kalkrijk tot kalkhoudend en basisch tot neutraal (ZIE FIG. U·A).
Op standplaatsen van de sub-associatie
met Duinzwenkgras of op plaatsen waar
INOICATQRENSERIE • DROGE DUINEN

Duinzwenkgras domineert (in de RG Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond]), is
de bodem kalkrijk tot kalkarm en basisch
tot matig zuur. 39 Duinzwenkgras heeft
haar optimale voorkomen op jonge bodems
met niet al te sterke op/overstuiving
(4-10 cm per jaar). Door de lage groeivorm
verdraagt de plant geen sterke verstuiving.
De Rompgemeenschap van Zandzegge/
Duinzwenkgras [Helm-verbond) komt
voor op plaatsen met matige verstuiving.
Waar de naamgevende soorten overheersen, is de strooiselproductie gering en
komt slechts een geringe hoeveelheid
voedingsstoffen door mineralisatie beschikbaar (minder dan op de standplaatsen van
de Associatie van Zandhaver en Helm).
Zandzegge kan vooral in kuilen met uitstuiving in de vegetatie op de voorgrond
gaan treden. Duinzwenkgras en Zandzegge
kunnen afzonderlijk maar ook samen tot
dominantie komen. De Rompgemeenschap
van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] kan soms overgangen vertonen naar
de Associatie van Zandhaver en Helm. De
Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] komt in het
hele kustgebied voor waar verstuiving optreedt. Ze is aanwezig in en vooral achter
zeerepen in de strooizone 40 en aan de rand
van grote en kleine secundaire verstuivingen.

haver en Helm kan ook secundair ontstaan,
bij verstuivingen waar veel zand wordt
verplaatst. Dan ontbreekt Zandhaver
(Leymus arenarius) vaak (behalve in het
Zeedorpen-landschap 41 In de strooizone
van secundaire verstuivingen kan de
Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] optreden als
beginstadium van een secundaire successiereeks.
Bij een zich stabiliserende, kalkrijke of
kalkhoudende bodem kan zich uit de Associatie van Zandhaver en Helm de Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras
[Helm-verbond] en vervolgens de Duinsterretjes-associatie ontwikkelen; soms
vormt zich een complex van deze twee
gemeenschappen of een struweel van
Duindoorn. 42 Het is mogelijk dat op zuiden westhellingen vaker de Duinsterretjesassociatie ontstaat, terwijl zich op noorden oosthellingen eerder het Duindoornstruweel ontwikkelt. 43 In het Noordhollands Duinreservaat komt Duindoornstruweel echter zelden op noordhellingen
39 In het Renodunaal district zijn de standplaatsen van beide subassociaties bijna altijd
basisch tot neutraal. omdat hier bij sterke verstuiving vaak kalkrijk zand wordt opgewerkt.
Voor de Deense en Duitse Wadden-eilanden
wordt voor gemeenschappen met overheersend Duinzwenkgras een tot matig zuur bereik

Successie en degradatie
De Associatie van Zandhaver en Helm ontstaat primair op verzoetende embryonale
duintjes op strandvlaktes. Zulke duintjes
kunnen uiteindelijk een nieuwe zeereep
vormen. In kusten zonder aangroei blijft
de gemeenschap constant aanwezig door
permanente verstuiving. Op windluwe
plekken kunnen dan lage struwelen (van
Gewone vlier, Duindoorn en Wilde
liguster) ontstaan. De Associatie van ZandINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

aangegeven (Heykena. 1965).
40 De strooi zone is de zone waar stuifzand neervalt.

41 mededeling Q.L. 51ings
42 De successie hangt ook samen met de bodemopbouw die bepaald is door de verschillende
vormen van verstuiving. Struweel van Duindoorn (H-Iandschap; zie Fig. Q) ontwikkelt zich
vooral op zandbodems met een losse pakking
(mededeling Q.L. 51ings en Ampe et al.. 1993).

43 Westhoff. 1947
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voor: waarschijnlijk wordt het milieu door
de snelle humusvorming al spoedig ongeschikt voor de kieming van Duindoorn. 44
In het Renodunaal district treedt deze
successie meestal secundair op. In het
Waddendistrict is ze veelal beperkt tot
de zeereep en het zeeduin, en ze is dan
gekoppeld aan primaire duinvorming (b.v.
Zuid-Texel) of secundaire verstuiving van
relatief kalkrijke duingebieden (b.v. WestSchiermonnikoog).
In kalkarme duingebieden van het Wadden district ontstaat in zich stabiliserende
verstuivingen uit de Associatie van Zandhaver en Helm of uit de bovengenoemde
rompgemeenschap van het Helm-verbond,
de Duin-Buntgras-associatie. Bij primaire
duinvorming is in Nederland het zand
altijd te kalkrijk voor zo'n successie.

44 mededeling Q.L. Slings
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Ou i nste rretjes-associati e

De Duinsterretjes-associatie is een pioniergemeenschap van bodems met zwakke
of zeer zwakke op/overstuiving (4-0 cm
per jaar) of van recent gestabiliseerde
bodems. 45 Klein/Groot duinsterretje kan
alleen daar abundant groeien waar zwakke
op/overstuiving optreedt. Over het gehele
profiel bemonsterd, bevat de bodem altijd
kalk (CaC0 3gehalte > 0.25 %). Er heeft
hooguit een zeer oppervlakkige ontkalking
plaatsgevonden (ZIE VERVOLG) en de standplaats is over het algemeen basisch tot
neutraal. De Duinsterretjes-associatie
wordt vooral op zuidhellingen aangetroffen. Zij komt in het Renodunaal district
algemeen voor, en wel van de zeereep tot
in het binnenduin en tegenwoordig het
meeste in landschappen van het A-, R- en
K-type (ZIE FIG. Ql. In het Waddendistrict is
de associatie weinig vertegenwoordigd;
daar is ze gebonden aan de zeereep, randen
van schelpenpaden of rustplaatsen van
meeuwen. Het kalkhoudende Schiermonnikoog is een uitzondering; daar is de gemeenschap wel algemeen.
Op de standplaatsen van de Duinsterretjesassociatie is de bodem niet of hooguit
enkele centimeters diep ontkalkt. De oppervlakkige ontkalking die in gestabiliseerde
situaties optreedt, leidt tot sterke pH-verschillen in de bovenste centimeters van de
bodem. Aan de oppervlakte is de grond
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dan basisch tot zwak zuur en mogelijk nog
zuurder, dieper heersen basische tot neutrale omstandigheden. Verder is de bodem
humusarm tot zwak humeus en in samenhang daarmee, niet vochthoudend en oligotroof (soms mesotroof). Door de ijlheid
van de vegetatie en in veel gevallen ook
door de zuidelijke expositie, warmt de
bodem sterk op en droogt sterk uit. Daarom
bevat de Duinsterretjes-associatie een
groot aandeel winterannuellen, mossen en
korstmossen. 46 De vegetatie vertoont een
grote variatie. Op kalkarme bodems komen
matig ontwikkelde vormen van de associatie voor bij rustplaatsen van meeuwen.
Meeuwenuitwerpselen leiden tot een verrijking met kalk en nutriënten in bovenste
bodemhorizont. Vastleggingsbeheer met
strooisel en takken of andere menselijke
activiteiten kunnen leiden tot plaatselijke
eutrofiëring als gevolg van snelle mineralisatie van het aangevoerde organische materiaal. Op zulke plekken ontstaan varianten
van de associatie die wijzen op relatief
voedselrijke standplaatsen.
Bij afnemende op!overstuiving lijkt binnen
de Duinsterretjes-associatie een ontwikkelingsreeks op te treden: van een open gemeenschap met abundant Duinsterretje
naar een gemeenschap met abundant!
dominant Gewoon klauwtjesmos (op net
gestabiliseerde bodems; de bovenste bodemhorizont is dan kalkrijk tot kalkhoudend
en neutraal tot zwak zuur) en vervolgens
naar een gemeenschap met abundant!
dominant korstmossen 47 (de bodem is dan
zeer oppervlakkig ontkalkt, daardoor aan
het maaiveld zwak zuur en mogelijk nog
zuurder). In stuifkuilen met recent gestabiliseerde bodems en in strooizones rond
stuifkuilen kunnen deze gemeenschappen
naast elkaar voorkomen en geleidelijk in
elkaar overgaan.

Successie en degradatie
De Duinsterretjes-associatie vormt binnen
de successiereeksen van droge duinen 'een
jong stadium' (ZIE ONDER ASSOCIATIE VAN ZAND·
HAVER EN HELM). In het Renodunaal district
en op Schiermonnikoog bestaat het beginstadium van secundaire successiereeksen
tegenwoordig meestal uit deze gemeenschap. In de strooizone achter de zeereep
kan de Duinsterretjes-associatie zich permanent handhaven. Welk successiestadium
volgt op de Duinsterretjes-associatie, is
vooral afhankelijk van het kalkgehalte van
de bodem. Bij kalkrijke bodems, konijnenbegrazing en voortgezette stabilisatie
treedt waarschijnlijk successie op naar gesloten graslanden, d.w.z. met name naar de
Duin-Paardebloem-associatie. In dat geval
wordt humus opgebouwd terwijl de bodem
nog niet is ontkalkt. Door de humusvorming nemen de voedselrijkdom en het
vochtgehalte toe. Zulke successie treedt
vooral op in het Renodunaal district: in
landschap van het R- en H-type en op
noordhellingen van duinen in landschap
van het K-type 48 (ZIE FIG. Q). Op zuidhellingen in landschappen van het R- en H-type
verloopt deze successie door het drogere
microklimaat relatief langzaam. In het
Wadden district kan op kalkhoudende
bodems onder invloed van langdurige
begrazing en gelijktijdige ontkalking waarschijnlijk ook de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] ontstaan uit de
Duinsterretjes-associatie.

45 Birse et al., 1957; mondelinge mededeling
H. van der Hagen
46 Westhoff, 1947
47 mondelinge mededeling H. Doing
48 Boerboom, 1963; gegevens H.Snater
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Stabilisatie bij een minder kalkrijke, maar
wel nog kalkhoudende, bodem leidt tot een
andere ontwikkeling. De bodem begint dan
namelijk al oppervlakkig te ontkalken en
verzuren voordat humusvorming echt op
gang is gekomen. Vooral de uiterst droge
omstandigheden die het gevolg zijn van het
geringe humusgehalte, belemmeren dan
een ontwikkeling naar gesloten duingraslanden. Op zulke oppervlakkig (± 1 dm
diep) ontkalkte, humusarme, niet vochthoudende bodems kan de Duin-Buntgrasassociatie ontstaan. Zulke successie treedt
veel op in het binnenduin van het Renodunaal district, in het kalkgrensgebied bij
Bergen en in het zeeduin van de waddeneilanden (al deze gebieden behoren tot landschap van het K-type). Omdat kalk daar in
fijne schelpenfragmenten aanwezig is, verloopt de ontkalking relatief snel. De successie van de Duinsterretjes-associatie naar
de Duin-Buntgras-associatie treedt primair
op bij aangroeikusten van het Waddendistrict en secundair in gestabiliseerde stuifkuilen (in landschappen van het K-type in
het Renodunaal district en van K- en Htype in het Waddendistrict) .
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Ou in-Bu ntg ras-associatie
(en Vogelpootjes-associatie)49

De Duin-Buntgras-associatie is gebonden
aan een jonge bodem die (nog) iets verstuift of nog niet al te lange tijd gestabiliseerd is. Daarmee samenhangend is de
bodem humusarm tot zwak humeus (organisch stof < 2.5%) en meestal niet vochthoudend. Voedselarmoede en afwezigheid
van vocht beperken de productie van plantenmateriaal. De bodem is oppervlakkig
(minstens tot op enkele centimeters diepte)
of dieper ontkalkt, of kalkarm tot op grote
diepte. De bovenste centimeters van de
bodem zijn zwak zuur tot zuur, daaronder
(tot op 1 decimeter diepte) kunnen zwak
zure tot matig zure omstandigheden optreden en nog dieper basische tot matig zure.
In de kalkhoudende duingebieden (het
binnenduin en het kalkgrensgebied in het
Renodunaal district, en het zeeduin in het
Waddendistrict) komt deze gemeenschap
voor op bodems die met betrekking tot
de zuurgraad gelaagd zijn als gevolg van
oppervlakkige ontkalking. De gemeenschap
is dan uit de Duinsterretjes-associatie ontstaan. Door de aanwezigheid van kalk in de.
diepere bodem horizont kunnen zich in de
vegetaties van de subassociatie met Fakkelgras van de Duin-Buntgras-associatie langlevende, diep wortelende en basenminnende
soorten van het Duinsterretjes-verbond
(o.a. Geel walstro en Smal fakkelgras) lang
handhaven. In de kalkarme duingebieden
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(het grootste deel van het Waddendistrict
en strandwallen in het Renodunaal district)
wordt de (soortenarmere) typische subassociatie aangetroffen, die ontstaat uit de
Associatie van Zandhaver en Helm of de
Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond]. In samenhang
met de zwak zure tot matig zure bodem
die bij deze ontstaanswijze hoort, wordt
de typische subassociatie in het Waddendistrict gekenmerkt door het optreden van
onder andere Zandblauwtje en Hondsviooltje. In het eerste ontwikkelingsstadium
van de zo ontstane Duin-Buntgras-associatie komen vaak nog geen of weinig korstmossen voor. Later, bij stabilisatie van de
bodem, nemen korstmossen snel toe. In het
Renodunaal district zijn korstmossen vaak
al in het beginstadium van de associatie
aanwezig.
Bij een toenemende stabilisatie kan de gemeenschap overgaan in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos of de Derivaatgemeenschap van
Grijs kronke/steeltje, beide: [Klasse der
droge graslanden op zandgrond]. Deze
gemeenschappen komen voor op gestabiliseerde, (oppervlakkig) ontkalkte bodems
waar enige humusvorming heeft plaatsgevonden. De mossen en korstmossen die
de vegetatie bepalen, verdragen op/overstuiving met zand slecht of, indien dit
kalkrijk is, in het geheel niet. 50 De meeste
humus bevindt zich in de bovenste paar
centimeters van het bodemprofiel. In de
dunne humeuze horizont heersen min of
meer vochthoudende omstandigheden. Het
gesloten dek van mossen en korstmossen
kan water absorberen en er sijpelt weinig
regenwater doorheen. In het onderliggende
humusarme zand heersen vaak te droge omstandigheden voor de wortels van hogere
planten die kenmerkend zijn voor latere
successiestadia. 51 Beide gemeenschappen
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zijn alleen aanwezig op kalkarme of in
ieder geval oppervlakkig ontkalkte bodems.
Op de standplaatsen zijn zeer ondiep in de
bodem (0-2 cm) pH's in het zure bereik gemeten; of matig zure omstandigheden op
deze bodemdiepte ook voorkomen is niet
bekend. Iets dieper heersen meestal matig
zure omstandigheden. Door de lage pH
treedt weinig mineralisatie op. Waar de
gemeenschappen op ondiep ontkalkte
bodems voorkomen, worden vaak soorten
van het Duinsterretjes-verbond aangetroffen,
dat wil zeggen soorten die diep en in de
kalkhoudende bodemhorizont wortelen.
De verspreiding van de Duin-Buntgrasassociatie en de bovengenoemde romp- en
derivaatgemeenschap van de Klasse der
droge graslanden op zandgrond komt sterk
overeen. In het Waddendistrict zijn de gemeenschappen algemeen, vooral in het
kalkarme C-landschap. In het Renodunaal
district waar immers kalkrijke duingebieden
overheersen, worden deze gemeenschappen
hoofdzakelijk aangetroffen in landschappen
van het K-type van het binnenduin (inclusief de Zeedorpen-variant). Het ontkalkingsproces verloopt daar relatief snel, omdat
kalk in de vorm van kleine schelpenfragmenten aanwezig is. De drie gemeenschappen komen in het Renodunaal district
ook voor op ontkalkte strandwallen
(W-landschap). De Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van
Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] hebben vaak de
49 en RG Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond)
en DG Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond).
50 Van der Meulen et al., 1987
51 Westhoff,1947
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Duin-Buntgras-associatie vervangen, omdat humusvorming en (verder voortschrijdende) verzuring heeft plaatsgevonden.
Daarbij kan ook vastleggingsbeheer (mineralisatie van stro en takken) een rol spelen.
Voorwaarden voor zo'n successie zijn stabiele omstandigheden en afwezigheid van
op/overstuivend zand. Op noordhellingen
die een relatief vochtig microklimaat vertonen, verloopt deze successie wegens een
snellere bodemvorming voorspoediger dan
in vlakke delen van het duingebied. Omdat
het mos Grijs kronkels teeltje zich na stabilisatie sneller vestigt dan Gewoon gaffeltandrnos, treedt sinds de komst van deze
uitheemse soort een versnelde ontwikkeling op naar gesloten mosvegetaties. 52 De
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkels teeltje
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] komen tegenwoordig, bij het
gevoerde vastleggingsbeheer en de afname
van verstuiving, ook voor in vlakke delen
van het midden- en zeeduin in het Renodunaal district (waar kalk in de vorm van
grove schelpenfragmenten aanwezig is,
zodat het contactoppervlak tussen de kalk
en de rest van de bodem klein is; R-type
landschap).
In Nederland is de Vogelpootjes-associatie
een vegetatie van betreden standplaatsen
zonder verstuiving. De bodem is humusarm, niet vochthoudend, kalkarm en waarschijnlijk matig zuur. De gemeenschap is in
de Nederlandse duinen zeldzaam. Ze komt
op plaatsen voor waar door extensieve betreding en aanvoer van voedingsstoffen
enige verrijking optreedt, bijvoorbeeld langs
paden. De standplaats is mesotroof. Waarschijnlijk wordt door de betreding een
sterke verzuring van de bodem voorkomen.
Korstmossen ontbreken in de vegetatie.
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Over het voorkomen van de gemeenschap
is weinig bekend, te meer daar het vegetatietype vroeger niet is onderscheiden. Referentiegebied voor de associatie zijn de
Westlandse Duinen*, waar de gemeenschap
is aangetroffen op de strandwal (W-landschap, ZIE PAR. 4.1). In Duitsland komt de
associatie onder andere voor als pioniergemeenschap in schapenweiden, langs
wegranden, op vliegvelden en in zand- en
kiezelgroeven. 53

Successie en degradatie
De Duin-Buntgras-associatie kan afhankelijk van het kalkgehalte op diverse manieren
ontstaan. Op kalkarme bodems of op
bodems van zwak kalkhoudend zand die
zich pas na ontkalking gestabiliseerd hebben, kan de Duin-Buntgras-associatie als
pioniervegetatie optreden of ontstaan uit
de Associatie van Zandhaver en Helm of de
Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] (ZIE BOVEN). In
de ontkalkte duingebieden vormen secundaire stuifkuilen tegenwoordig het belangrijkste verjongingsmechanisme waardoor
de Duin-Buntgras-associatie zich kan gaan
ontwikkelen. Als secundaire verstuiving
herhaaldelijk optreedt, kan deze gemeenschap zich langdurig handhaven. 54 In
kalkhoudende duingebieden kan zich de
gemeenschap uit de Duinsterretjes-associatie ontwikkelen (ZIE PAG. 60) of uit struwelen
van Duindoorn (H-landschapstype) wanneer door ontkalking van de eerst kalkrijke
standplaats de Duindoorn degenereert. 55
De Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] hebben vaak de Duin-Buntgrasassociatie vervangen, omdat onder stabiele
omstandigheden en bij afwezigheid van
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op/overstuivend zand humusvorming en
verzuring is gaan optreden (ZIE BOVEN). Beide
gemeenschappen kunnen zich lange tijd
handhaven. Het vothtgebrek dat voor de
dieper wortelende vaatplanten vaak optreedt, kan verdere successie afremmen.
Vaak houdt ook konijnenbegrazing de ontwikkeling van vaatplanten tegen. Verder
lijkt het losplukken van moskussens door
vogels aan de handhaving van de gemeenschappen bij te dragen. Wanneer zich
Kraaihei in dit soort vegetaties vestigt,
kunnen uiteindelijk Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse der droge heiden
ontstaan. Alleen in het Waddendistrict is
de Kraaihei, die oppervlakkig in de humushoudende laag wortelt in staat op den du ur
een gesloten laag te vormen. Op noordhellingen waar de vochthuishouding gunstiger
is, verloopt de bodemvorming en daarmee
deze successie sneller. De romp- en de
derivaatgemeenschap kunnen ook stabiele
complexen met de Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse der droge heiden vormen.
In zulke situaties treedt geen duidelijke
verdere successie op en soms kan zelfs
degeneratie van Kraaihei-gemeenschappen
plaatsvinden.S6 In ontkalkte duingebieden
van het Waddendistrict - ook op de Duitse
waddeneilanden - wordt tegenwoordig in
de gemeenschappen van Gewoon gaffeltandmos en Grijs kronkelsteeltje veel vergrassing met Helm, Zandzegge en (Duin)zwenkgras waargenomen. S7 Mogelijk
bestaat er een verband tussen deze vergrassing en een toename van de stikstofdepositie of de konijnenziekte VHS (ZIE PAG. 42).

52 Grijs kronkelsteeltje isoleert zich na vestiging
snel van de bodem. De soort ontwikkelt dikke
plakken zodat ze spoedig haar eigen zure
milieu vormt (Van der Meulen et al., 1987).
Op de standplaatsen van de DG Ruig kronkelsteeltje [Klasse der droge graslanden op zandgrond] blijkt de bodem vaak uit een micropodzol van enkele cm's dikte te bestaan
(mededeling Q.L. Slings).
53 Oberdorfer, 1978
54 Westhoff, 1947; Böcher, 1952; Ketner-Oostra,
1989

De Vogelpootjes-associatie kan zich in de
duinen als een permanente pioniergemeenschap handhaven op plekken waar met een
lage intensiteit maar wel regelmatig betreding plaatsvindt. Over de plaatsing van
deze associatie in successie- of degradatiereeksen is geen informatie beschikbaar.
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55 Mede door de goede afbreekbaarheid van het
Duindoorn-strooisel is dan nog niet veel humus

opgebouwd (Westhoff, 1947; Westhoff &
Van Oosten, 1991).
56 Böcher, 1952
57 Ketner-Oostra, 1993; mondelinge mededeling
K. Rieck
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Gemeenschappen waarvoor regionale indicatorsoorten worden beschreven.
Voor beide districten zijn de landschapstypen aangegeven waarin de gemeenschap over
grote oppervlakken voorkomt

(ZIE FIG.

Ql. Raadpleeg voor de gemeenschappen van verstui-

vende duingebieden en de gemeenschappen van kalkhoudende en kalkrijke bodems in
het Waddendistrict de beschrijvingen voor het Renodunaal district.
Renodunaal district

Waddendistrict (kalkarm)

AS van Zandhaver en Helm, RG Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond)
Tab.8.1 R

A-type

zie <-

A-type

A-, R- en K-type

Tab.8.2W

A-type, beperkt

Duinsterretjes-AS
Tab.8.2R

Duin-Buntgras-AS, RG Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos en
DG Grijs kronkelsteeltje, beide [Klasse der droge graslanden op zandgrond)
Tab.8.3R

K- en W-type

Tab.8.3W

(-type

(soms R-type)
Vogelpootjes-AS
Tab.8.3R

beperkt, W-type

voorkomen onbekend

R-type

komt niet voor

Duin-Paardebloem-AS
Tab.8AR

AS van Wondklaver en Nachtsilene
Tab.8.4R

beperkt, K-type

komt niet voor

RG Geel walstro en Schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) (en RG Zandzegge en
RG Zandstruisgras/Zandhaarmos, beide [Klasse der droge graslanden op zandgrond))
Tab.8AR

WO, K- en H-type

zie <-

(-type, H-type

komen fragmentair

Tab.8.SW

P-type

Kraaihei-gemeenschappen

en zeer beperkt voor,
zie ->
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du in pion iergemeenscha p
600G

Ammophila arena ria

1

600 GH

Sonchus arvensis

2

600 GH

Carex arenaria

3

11~1.]['.'iI4j!Z·'~I·]f"i!)4ëijt.'ili

GH

Calystegia soidanelIa

4

H

Eryngium maritimum

5

600 G

Cirsium arvense

6

sterke op/overstuiving tot matige

T

Senecio vulgaris

7

op/overstuiving (soms zwakke

600 HG

Urtica dioica

8

100 T

Stellaria pallida/media

9

verstuiving

op/overstuiving of uitstuiving)

kalkgehalte

108 T

Cerastium diffusum

10

600 G

Festuca arenaria

11

600 H

Corynephorus canescens

12

100 T

Phleum arenarium

13

108 T

Cerastium semidecandrum

14

108 T

Erodium cicutarium/lebelii

15

108 T

Senecio sylvaticus

16

zwak eutroof tot

Tortula calc.lrur.v.ruraliformi 17

humus/vochtgehalte

BLADMOSSEN

indifferent.
kalkarm tot kalkrijk

zuurgraad
indifferent.
basisch tot matig zuur

voedselrijkdom
matig eutroof

Hypnum cupressiforme

18

humusarm.

Ceratodon purpureus

19

niet vochthoudend
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,2
10
0

KALKGEHALTE
3
2
1\

1

~N

ZUURGRAAD
2 '1
3

4**

_ten hoofdstuk 3 of soortenlijst hoofdstuk 6

ver het bereik zich voortzet in de zure richting is onbekend.
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du i n pion iergemeenscha p

C.

I~

EI"

100 T

2

600 H

2-5

Phleum arenarium

1

Galium verum

2

l'dn('·'lIi"·U'·'f"·'Ajëii'.)'li AA

801 T

1

Erophila verna

3

108 T

?

Cardamine hirsuta

4

600 H

?

Koeleria macrantha

5

zwakke op/overstuiving

600 H

?

Galium mollugo

6

of gestabiliseerde bodem

I
verstuiving

108 T

1

Saxifraga tridactylites

7

108 T

?

Cerastium diffusum

8

600 G

2-5

Cirsium arvense

9

600 GH

4

Sonchus arvensis

10

600 HG

3-4

Urtica dioica

11

108 TH

?

Sisymbrium altissimum

12

200 H

5

Cirsium vulgare

13

108 T

1-2

Stellaria pallida/media

14

basisch tot zwak zuur

100 T

2-3

Trifolium arvense

15

(mogelijk soms tot

kalkgehalte

bovenlaag van 7-2cm:
kalkarm tot kalkrijk

diepere laag:
kalkhoudend tot kalkrijk
zuurgraad

bovenlaag:

108 T

?

Moehringia trinervia

16

matig zuur)

100 TL

1

Vicia lathyroides

17

diepere laag:

600 H

2-3

100 T

?

Hieracium piloselIa

18

Aira praecox

19

KC 600 H

1-2

Luzula campestris

20

KC 600 H

2-3

Corynephorus canescens

21

Mossen zie volgende pagina

basisch tot neutraal
voedselrijkdom
oligotroof tot mesotroof
humustvochtgehalte
humusarm tot
zwak humeus,
niet vochthoudend
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2

10

2UURGRAAD

KALKGEHALTE

0

3

2

1

1

2

3

4**

lein/Groot duinsterretje
woon klauwtjesmos
ek dikkopmos

,"ze bisschopsmuts
nd·haarmos
woon gaffeltandrnos
l's kronkelsteeltje
woon knopjesmos
haarrnos

ti., het bereik zich voortzet in de zure richting is onbekend
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BLADMOSSEN
,

I"

Tortu la ca Ic/rur. v. rura Iiform is 22

0

Hypnum cupressiforme

0

Brachythecium albicans

24

0

Racomitrium canescens

25

23

1

Polytrichum juniperinum

26

KC

0

Dicranum scoparium

27

KC

0

Campylopus introflexus

28

KC

0

Aulacomnium androgynum

29

Polytrichum piliferum

30

KC

••
••
••
•

0

I"

,

KORSTMOSSEN
0

Cladonia rangiformis

31

0

Coelocaulon aculeatum

32

0

Cladonia foliacea

33

0

Cladonia furcata

34

0

Cladonia gracilis

35

0

Cladina arbuscula/ciliata/mitis 36

KC

0

Cladina portentosa

37

KC

0

Cladonia subulata

38

KC

0

Cladonia glauca/macilenta

39
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1

ZUURGRAAD
2
3

Jacobskruiskruid 5,1,
2 Scheve hoornbloem
3 Muur e er
4 Geel walstro
5 Duinvioolt'e
6 Gewone rolklaver
7 Vroe e haver
8

lath ruswikke

9 Kleine leeuwetand
10 Gewone veldbies
11 Mannetjesereprijs
12 SchaEezuring

DMOSSEN
13 Klein/Groot duinsterretje
14 lIeek dikkopmos
15 Pur ersteeltje
16 Gewoon

affeltandmos

17 Zand-haarmos

haarmos

STMOSSEN

noten hoofdstuk 3
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d u i npi on iergemeenschap
206 H

2-4

Senecio jacobea

1

)

Cerastium diffusum

2

1

Sedum acre

3

Galium verum

4

Viola curtisii

5

Lotus corniculatus var.com.

6

)

Aira praecox

7

2

Vicia lathyroides

8

KC 600 H

1

Leontodon saxatilis

KC 600 H

1-2

Luzula campestris

10

kalkarm tot kalkhoudend of

KC 600 C

2-3

Veronica officinalis

11

tot kalkrijk

KC 600 GH

3#

Rumex acetoselIa

12

lOS T
O l K C 600 C
600 H

2-S

HC 7-5
600 H
KC 100 T
100 Tl

3-4

9

BLADMOSSEN

KC
KC
KC

,t·'~jl:l~lëii~(·IM'i~

verstuiving
zeer zwakke op/overstuiving of
recent stabiele bodem
kalkgehalte

bovenlaag van 1-2cm:

diepere laag: kalkhoudend
zuurgraad

0

Tortula calc.lrur.v.ruraliformis 13

bovenlaag:

0

Brachythecium albicans

14

basisch tot zwak zuur

0

Ceratodon pupureus

15

diepere laag:

0

Dicranum scoparium

16

basisch (tot neutraal)

Polytrichum juniperinum

17

Polytrichum piliferum

18

,
,

KORSTMOSSEN

voedselrijkdom
oligotroof tot mesotroof
humuslvochtgehalte

0

Cladonia rangiformis

19

humusarm tot zwak humeus.

KC

0

Cladonia cervicornis

20

niet vochthoudend

KC

0

Cladonia ramulosa

21

KC

0

C1adina portentosa

22

KC

0

Cladonia cocci fe ra

22

KC

0

Cladonia glauca

22
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(Violo-Corynephoretum en Ornithopodo-Corynephoretum)
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KALKGEHALTE

3

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17

2

1

KALKGEHALTE

1

2

3

4

5

_.
_.
••
••

•••

18
19
20
21
22

23
24
25
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duinpioniergemeenschappen en
108 T

?

Myosotis ramosissima

1

100 T

2

Phleum arenarium

2

600 C

1

Sedum acre

3

100 T

2-3

Trifolium arvense

4

Trifolium campestre

5

Cerastium arvense

6

Achillea millefolium

7

100 T

2-3

600 C

1

600 H

2-4

600 H

3-4

Plantago lanceolata

8

600 H

1-3

Anthoxanthum odoratum

9

600 H

1

c.600 H
, 16 T

2-3
2

Leontodon saxatilis

10

Hieracium piloselia

11

Ornithopus perpusillus

12

mos/korstmosgemeenschappen

•.sll*l!l.nlt]f4i!j:Cêii'.Sil'

"~"1I

verstuiving
geen (stabiele bodem)
kalkgehalte

bovenlaag van enkele centimeters:
kalkarm

diepere laag:
kalkarm tot kalkrijk
zuurgraad

600 H

?

Potentilla argentea

13

bovenlaag:

800 T

2

Teesdalia nudicaulis

14

zwak zuur tot zuur

2-3#

Jasione montana

15

diepere laag:

2

Agrostis vinealis

16

basisch tot matig zuur

Hypochaeris radicata

17

voedselrijkdom

18

humustvochtgehalte

c.216 H
600
600 H

3-5

BLADMOSSEN

oligotroof tot mesotroof

0

Brachythecium albicans

0

Tortula calc.lrur.v.ruraliformis 19

humusarm tot zwak humeus,

0

Racomitrium canescens

20

meestal niet vochthoudend

0

Dicranum scoparium

21

(deels met zeer dunne. matig/sterk

0

Campylopus introflexus

22

humeuze en door hangwater

0

Cladonia ramulosa

23

0

Cladonia floerkeana

24

0

Cladonia coccifera

25

KORSTMOSSEN
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zwak/sterk vochthoudende
bovenlaag)

ZIE OOK FIG.

s.
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(Violo-Corynephoretum)

...
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ZUURGRAAD
1

2

3

4

5

1 Geel walstro

2 Muur eper
3 Duinviooltje
4 'Gewone rolklaver

11
12 Vroege haver
13 Vertakte leeuwetand
14 Lath ruswikke
15 Gewone veldbies

16 Gewoon reukgras
17 M,nnetjesereprijs
18 Schapezuring
19

uihei

20
D- & LEVERMOSSEN
21
22
23
24
25
26
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ALGEMENE KARAKTERISTIEK EN
INDICATIES VAN DEZE VEGETATIES
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600

H

2·5

600

C

1

1

Sedum acre

2

HC 7-S

Viola curtisii

3

600

H

3·4

Lotus corniculatus var.com.

4

100

T

2

Phleum arenarium

5

600

H

3·5

Carex arena ria

6

600

H

)·5

Ammophila arena ria

7

108

T

1

Cerastium semidecandrum

8

600

H

1·4

600

H

1

600

H

2·3

100

T

?

600

H

l

Leontodon autumnalis

13

2

Vicia lathyroides

14

100 TL

-

Galium verum

Holcus lanatus

9

Leontodon saxatilis

10

Hieracium piloselIa

11

Aira praecox

12

600

H

1·2

Luzula campestris

15

600

H

1·3

Anthoxanthum odoratum

16

600

C

2·3

Veronica officinalis

17

600 GH

3#

Rumex acetoselIa

18

KA 700

Z

1

Empetrum nigrum

19

KA 700

Z 1·3

Calluna vulgaris

20

I

BLAD- & LEVERMOSSEN
0

Ceratodon purpureus

21

0

Cephaloziella ham.ldiv.

22

0

Campylopus introflexus

23

0

Dicranum scoparium

24

1

Polytrichum juniperinum

25

1

Polytrichum piliferum

26

KORSTMOSSEN
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~
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0

Cladonia rangiformis

27

0

Cladonia cervicornis

28

0

Coelocaulon aculeatum

29

0

Cladonia ramulosa

30

0

Cladonia floerkeana

31

0

Cladonia gracilis

32

0

Cladina portentosa

33

0

Cladina arbuscula/ciliata/mitis

34

0

Trapeliopsis granulosa

35
7S

ou in-Bu ntg ras-associatie
(Violo-Corynephoretum)
in het Waddendistrict

duinpioniergemeenschap en
m os/korstm osg emee nsch ap pen

'u,.l('·'ilJ'g·U••,t.4

i!Jirij,.jili

verstuiving
zeer zwakke op/overstuiving of geen
(stabiele bodem)
kalkgehalte
bovenlaag van enkele centimeters:
kalkarm
diepere laag:
kalkarm of kalkhoudend
zuurgraad
bovenlaag:
zwak zuur tot zuur
diepere laag:
basisch tot matig zuur
voedselrijkdom
ol igotroof tot mesotroof
humus/vochtgehalte
humusarm tot zwak humeus,
meestal niet vochthoudend
(deels met zeer dunne, matig/sterk
humeuze en door hangwater
zwak/sterk vochthoudende
bovenlaag)

ZIE OOK FIG.
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e droge duin graslanden ontstaan en
handhaven zich onder invloed van
humusvorming en begrazing. De Duin-Paardebloem-associatie en de Associatie
aD Wondklaver en Nachtsilene zijn gemeenschappen van kalkrijke (soms oppervlakkig ontkalkte) bodems. Beide gemeenschappen zijn zeer rijk aan soorten,
waaronder veel kruiden, en ze worden gekenmerkt door planten als Grote tijm,
Glad walstro, Kruipend stalkruid en Duinvlooitje. Onder de Duin-Paardebloemassociatie wordt verstaan een korte, vrij
gesloten begroeiing, gekenmerkt door
diverse microsoorten van de Paardebloemgroep Erythrosperma en door Zandviooitje.
Typerend is een combinatie van kalkminnende en kalkmijdende soorten. De Associatie van Wondklaver en Nachtsilene duidt
een iets ruiger grasland aan, en zij heeft als
kenmerkende soorten Wondklaver, Nachtsilene, Echt bitterkruid en Bremraap-soorten. De Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] komt voor op (ondiep)
ontkalkte bodems. Kruiden hebben hier
:Dak een relatief klein aandeel, wat ten
loede komt aan grasachtige soorten als
chapegras, Gewoon struisgras of Zand-

Duin-Paardebloem-associatie en
Associatie van Wond klaver en
Nachtsilene 58

Bij de Duin-Paardebloem-associatie is de
bodem vaak vlak en daardoor tamelijk
stabiel. In het zeeduin kan vanuit de zeereep lichte op/overstuiving met kalkrijk
zand plaatsvinden. De bodem is zwak
humeus tot sterk humeus en daardoor
meestal zwak vochthoudend tot matig
vochthoudend. Meestal is de bovenste
bodemlaag kalkhoudend tot kalkrijk en de
diepere laag kalkrijk. De Duin-Paardebloem-associatie is aanwezig in het kalkrijke zee- en middenduin van het Renodunaal district. De gemeenschap ontwikkelt
zich optimaal in het landschap van het
R-type, en wel in verdroogde valleien en op
het onderste deel van (noord)hellingen die
intensief door konijnen worden begraasd. 59
De kalk is in dit landschap aanwezig in de
vorm van grove schelpen fragmenten. Mede
door het stabiele karakter van de bodem is
het contactoppervlak tussen humus en
calciumcarbonaat klein. 60 Daardoor ligt
ondanks de aanwezigheid van kalk de
zuurgraad van de humushoudende horizont meestal in het neutrale bereik. Waarschijnlijk is het humeuze zand tussen de

zegge.
58 incl. RG Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgrasl en enkele
rompgemeenschappen van de Klasse der droge
graslanden op zandgrond: RG Zandzegge en
RG Zandstruisgras/Zand-haarmos.
59 Boerboom, 1960; Weeda, 1992
60 mondelinge mededeling E. Weeda. Voor een
beschrijving van de bodem van standplaatsen
van de Duin-Paardebloem-associatie zie ook
51lngs, 1994.
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grove schelpen fragmenten zeer plaatselijk
zelfs zwak zuur. De aanwezigheid van kalk
voorkomt echter sterkere verzuring en de
pH van de humeuze bodemhorizont wordt
dus gebufferd. De pH van de diepere humusarme horizont ligt in het basische bereik.
Hierdoor kunnen in dit landschap vegetaties van de Duin-Paardebloem-associatie
zowel dieper wortelende, basenminnende
soorten omvatten als oppervlakkig wortelende soorten, die neutrale tot zwak zure
omstandigheden eisen. 61 De humus is in
dit landschap aanwezig in de vorm van
langzaam afbreekbare moderhumus,62
waardoor mesotrofe tot zwak eutrofe
omstandigheden heersen (de standplaatsen
van de Duin-Paardebloem-associatie zijn
minder basisch en minder voedselrijk dan
die van de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene, ZIE OOK FIG. sj. Konijnen vervullen een belangrijke rol in het kort houden van de vegetatie. Bij beweiding door
grote grazers kan de Duin-Paardebloemassociatie zich in het R-type landschap niet
handhaven, omdat dan vertrapping van de
bodem de vereiste bodemeigenschappen
doet verdwijnen.
Op de standplaatsen van de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] verstuift
de bodem niet. De bodem is er matig tot
sterk humeus, matig tot sterk vochthoudend en tot enige decimeters diep of zelfs
geheel ontkalkt. De rompgemeenschap is
61 Weeda, 1992
62 Slings, 1995
63 8oerboom, 1957, 1963; Schaminée et al., 1986
64 In de Harstenhoek (Meijendel*) verdwenen na
beëindiging van beweiding de meeste soorten
die een voorkeur voor neutrale omstandig-

heden hebben binnen 2 tot 3 decennia door
verzuring (vgl. 8oerboom, 1960, Schaminée et
al., 1986; Van der Hagen, 1994).
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zowel in het Renodunaal district als in het
Waddendistrict vertegenwoordigd. In het
Renodunaal district is deze gemeenschap
vooral aanwezig op de strandwallen en in
het binnenduin. Vaak betreft het vlakke
duingebieden en verdroogde valleien die
beweid worden of werden, of vroeger in
agrarisch gebruik zijn geweest (mienten
en vronen). In het Waddendistrict is de
gemeenschap vooral vertegenwoordigd in
het zeeduin en soms in het binnenduin, op
plaatsen met (huidige of voormalige) beweiding. De bovenste bodemhorizont van
de standplaats is meestal matig zuur, soms
zuur en soms zwak zuur. Dieper, vanaf een
decimeter, kan de pH oplopen naar het
zwak zure tot neutrale bereik. Waar diep in
de bodem nog kalk aanwezig is, heersen
basische condities en er bestaat zo soms
een gelaagdheid betreffende de zuurgraad.
De Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] komt vaak op standplaatsen
voor waar (mede) door activiteiten van de
mens, de bodem min of meer ontkalkt is,
en in meer of mindere mate verrijkt is
met voedingsstoffen. 63 Door langdurige
beweiding circuleren voedingsstoffen snel
en door vertrapping van de bodem wordt
een wat dieper humusprofiel gevormd.
Sterke verzuring van deze terreinen wordt
voorkomen, omdat vertrapping zorgt
voor een vermenging van het materiaal
in de bovenste bodemhorizont. Wanneer
de bodem relatief ondiep ontkalkt is, is
beweiding (en vermenging van het bodemmateriaal) waarschijnlijk noodzakelijk
voor het handhaven van niet te zure (d.w.z.
zwak zure tot neutrale omstandigheden) in
de bovenste bodemlaag, en dus voor het
langdurig handhaven van de soortensamenstelling van de vegetatie. 64 Misschien
voorkomt ook op geheel ontkalkte bodems
de beweiding van deze droge duingraslanden
INDICATOREN5ERIE • DROGE DUINEN

dat de vegetatie verandert door te sterke
verzuring.
In het Renodunaal district worden de
relatief voedselarme standplaatsen van de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] vooral gekenmerkt door Zandhaarrnos en Zandstruisgras. Op plaatsen
waar deze soorten overheersen behoort de
vegetatie tot de RG Zandstruisgras/Zandhaarrnos [Klasse der droge graslanden op
zandgrond] .
In ontkalkte, relatief zure duingebieden
van beide Duindistricten die beweid worden of sterk betreden, kan Zandzegge of
ook wel Vroege haver in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] voorkomen. 65 Als deze soorten gaan domineren
moet de vegetatie wellicht als een andere
rompgemeenschap worden beschouwd: bijvoorbeeld als de RG Zandzegge [Klasse der
droge graslanden op zandgrond].
In het Renodunaal district kunnen vegetaties voorkomen die tussen de Duin-Paardebloem-associatie/Associatie van Wondklaver en Nachtsilene enerzijds en anderzijds de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] of andere rompgemeenschappen
van de Klasse der droge graslanden op
zandgrond in staan. Ze zijn bij dit onderzoek naar indicatorsoorten bij de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras gerekend, maar de syntaxonomische plaatsing is enigszins twijfelachtig.
Deze vegetaties worden vooral gekenmerkt
door een grote soortenrijkdom en een hoge
bedekking van Gewoon struisgras. Op de
standplaatsen van deze vegetaties is de
bovenste bodemlaag hooguit zwak zuur.

Op de standplaatsen v~n de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene is de bodem
stabiel tot iets instabiel. De gemeenschap
heeft een beperkte verspreiding binnen het
Renodunaal district. Ze komt alleen in het
duingebied tussen Scheveningen en Bergen
voor, en wel voornamelijk in de kalkrijke
gedeelten van dit gebied. Ze is optimaal
ontwikkeld in het landschap dat behoort
tot de Zeedorpen-variant van het K-type
(in het binnenduin).66 Omdat het landschap van het Zeedorpen-type langdurig
en relatief intensief benut is door de mens
(ZIE PAR. Z.Z EN 2.1), is daar mullmoderhumus
ontstaan. Deze humus staat in nauw contact met fijne kalkfragmenten. Erosie op
hellingen en/of de afwijkende bodemvorming in het landschap van het Zeedorpentype voorkomen oppervlakkige verzuring.
De bovenste bodemhorizont is basischneutraal en de diepere laag basisch. De
mullmoderhumus is goed afbreekbaar,
waardoor zwak eutrofe omstandigheden
heersen. Alle processen zorgen voor een
combinatie van goed gebufferde en relatief
humusrijke/vochthoudende/voedselrijke
omstandigheden. Deze combinatie van
standplaatsfactoren wordt optimaal
gerealiseerd op noordhellingen in de kalkrijke vertegenwoordigers van het landschap
van het Zeedorpen-type. Expositie op het
noorden zorgt samen met een relatief hoog
humusgehalte (matig humeuze condities)
voor een goede vochtvoorziening. Maar de
associatie kan in het Zeedorpen-landschap
ook voorkomen bij andere exposities en op
vlakke duinterreinen zolang de bodem
kalkrijk is. Buiten de landschappen van het
Zeedorpen-type zijn de specifieke soorten
van de Associatie van Wondklaver en
65 Heykena, 1965: Ooing, 1988; mededeling
H. van der Hagen
66 80erboom, 1957; Kruijsen et al., 1992; Slings,
1994 en mondelinge mededeling H. Ooing
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Nachtsilene echter beperkt tot noordhellingen. Mogelijk zijn ze dan overblijfsels
van een voormalig Zeedorpen-landschap
(ZIE MEDEDELING 5l1NG5 OP PAG.40). In duingebieden die in hoge mate zijn gestabiliseerd en die zijn afgesloten voor betreding,
is deze associatie minder goed ontwikkeld
en gaat ze achteruit. Waar de invloed van
de zeedorpen in de laatste eeuw verdwenen
is en vervolgens op noordhellingen snelle
humusvorming en verzuring optrad, is de
associatie veelal vervangen door Ligusterstruweel. 67
Successie en degradatie

De Duin-Paardebloem-associatie kan via
verscheidene successiereeksen ontstaan. 68
Waarschijnlijk kan zij zich ontwikkelen uit
de Duinsterretjes-associatie: vooral bij
stabilisatie van bodems met grove schelpenfragmenten in verdroogde valleien en op
het onderste deel van hellingen (ZIE PAG.
59).69 De Duin-Paardebloem-associatie
kan een betrekkelijk stabiele gemeenschap
zijn. Grove kalkfragmenten en op/overstuiving van kalkrijk zand houden namelijk
vaak (in het R-type landschap) het verzuringsproces langdurig tegen, met name in
het zeeduin. Sterke begrazing door konijnen
draagt in dit landschapstype verder bij aan
het handhaven van de gemeenschap door
het omhoog werken van de kalk en het
open houden van de vegetatie. Zolang
konijnenbegrazing voortduurt, ontstaan
hier en daar hoogstens dwergstruwelen van
Kruipwilg. Bij vermindering van de konijnenbegrazing (door b.v. myxomatose) kan
onder bepaalde omstandigheden hoger en
dichter struweel door opslag van andere
struiksoorten optreden.
De Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] kan op uiteenlopende wijze
ontstaan. In het Waddendistrict ontstaat de
80

rompgemeenschap bij kustaangroei in een
primaire successiereeks en volgt op een
kalkhoudende (maar niet kalkrijke) bodem,
onder invloed van beweiding, mogelijk
op de Duinsterretjes-associatie.7 0 In het
Renodunaal district komt de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] vaak secundair voor.
Na beëindiging of bij afwezigheid van
beweiding met vee, kan onder invloed van
een hoge graasdruk van konijnen en tegelijk ook van enige verzuring uit gesloten
duingrasland (behorend tot de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras]) een Derivaatgemeenschap van
Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] ontstaan (dit is
althans vastgesteld in het Renodunaal
district). Bij beëindiging van beweiding
zonder een hoge graasdruk van konijnen
treedt in plaats daarvan waarschijnlijk vaak
vergrassing en struweelvorming op. Op
Texel blijkt de Rompgemeenschap van Geel
walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] zich na beëindiging
van beweiding tientallen jaren te kunnen
handhaven onder invloed van sterke
konijnenbegrazing en tegelijk plaatsvindende tred. Bij een lage begrazingsdruk
van konijnen en afwezigheid van tred
treedt daar echter een ontkalking en verzuring van de standplaats op die gepaard
gaat met een successie in de richting van
Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse der
droge heiden.7 1
Over het ontstaan van de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene is vooralsnog
weinig bekend, behalve dan dat deze zich
ontwikkelde in de Zeedorpen-variant van
het K-Iandschap. Overigens kunnen soorten van de associatie lang aanwezig blijven
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

in vegetaties die overgaan naar lage
struwelen nadat de beweiding is stopgezet.
Bij een grote kalkrijkdom en hoge graasdruk van konijnen en/of vee en extensieve
tred kan de associatie zich lang handhaven.
Bij het wegvallen van konijnenbegrazing
(door een konijnenziekte) en/of van de in
het landschap van het Zeedorpen-type
traditionele activiteiten van de mens
(beweiding en verzamelen van ruigte), kan
zich uit de gemeenschap struweel van
Wilde liguster en Duindoorn ontwikkelen.
Door het hoge basengehalte, het relatief
hoge gehalte aan voedingsstoffen en de
relatief goede vochtvoorziening van de
standplaatsen verloopt zulke struweelvorming snel.72

Duin-Paardebloem-associatie en
Associatie van Wond klaver en
Nachtsilene (Taraxaco-Galietum

verl en Anthy/lido-Silenetum)
in het Renodunaaldistrict

duingraslanden

11~1·][··'·'ii".'~I·]f.i·9:rël:at.i'"

verstuiving
geen (stabiele bodem)
kalkgehalte
kalkarm tot kalkrijk, vaak gelaagd
en dan in de diepere laag meer kalk
dan in de bovenlaag

67 Slings, 1994
68 In droge tot iets vochtige valleien van het

zuurgraad

bovenlaag:

NoordhoJlands Duinreservaat is de gemeen-

basisch tot matig zuur

schap mogelijk ontstaan uit de Knopbies-asso-

(mogelijk ook soms zuur)

ciatie (Junco baltici-Schoenetum nigricantis;

diepere laag:

Klasse der kleine Zeggen) als gevolg van verdroging (Kruijsen et al., 1992).
69 In het voor- en middenduin van Meijendel* en
Berkheide* komen oudere stadia van de Duin-

basisch tot matig zuur
voedselrijkdom
oligotroof tot matig eutroof
humus/vochtgehalte

sterretjes-associatie voor die qua soorten-

humusarm tot matig humeus

samenstelling sterke verwantschap met de

(soms sterk humeus).

Duin-Paardebloem-associatie vertonen. In feite

niet vochthoudend tot matig

is er sprake van een geleidelijke overgang

vochthoudend door hangwater

(80erboom, 1960). Het verschijnsel lijkt ook op
te treden in het zeeduin van het kalkrijke deel
van het Noordhollands Duinreservaat (mondelinge mededeiing H. Snater)
70 Begrazing voorkomt dan ontwikkeling naar
struwelen van Duindoorn en bemesting zorgt

voor aanvoer van voedingsstoffen (Westhoff &
Van Oosten, 1991).
71 mondelinge mededeling K. Bruin

ZIE OOK FIG. S.

72 Slings, 1994
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1
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S**

1

2

3
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22 Geel walstro
23 Smal fakkel gras
24 Jacobskruiskruid s.1.
25 Muur eIJer
26 .%anddoddegras
27 Ruw vergeet-mij-nietje
ndhoornbloem

30
31

32
33
34
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ALGEMENE KARAKTERISTIEK EN
INDICATIES VAN DEZE VEGETATIES
ZIE PAGINA S1

----~

11,I'J;1

l!.i!.1.i.miJi1

600 HZ

5

?·5

1
2

VK 600 H

3-5

Anthyllis vulneraria

3

KR 600 C

5

Artemisia camp.ssp marit.

4

VK 602 HT

1

Arabis hirsuta

5

VK 121 TC

2

Clinopodium acinos

6

VK 600 H

4

Pimpinella saxifraga

7

Hieracium umbellatum

8

600 H

3-4
5

Rubus caesius

9

VK 600 H

4-S

Silene nutans

10

VKR 208 H

3-4

Daucus carota

11

Picris hieracioides

12

700 ZH

R

216 H

3
3

Rhinanthus angustifolius

13

600 H

1

Helictotrichon pubescens

14

VK 600 H

1

Galium mollugo

15

VKR 100 TW

600 H

3-4

Lotus corniculatus var.com.

16

VK 600 H

2-3

Viola hirta

17

600 H

2-3

Hieracium piloselIa

18

700 C

3-4

Thymus pulegioides

19

Euphrasia stricta

20

VK 100 TW
VK 100 T
600 H
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Ononis re pens ssp.repens
Viola curtisii

1
1
2-5

600 H

1

206 H

2-4

600 C

Linum catharticum

21

Galium verum

22

Koeleria macrantha

23

Senecio jacobaea

24

1

Sedum acre

25

100 T

2

Phleum arenarium

26

108 T

1

Myosotis ramosissima

27

108 T

1

Cerastium semidecandrum

28

108 T

737

Erodium cicutarium/lebelii

29

600 H

1

Viola rupestris

30

600 H

21

Viola canina

31

108 T

1

Cardamine hirsuta

32
33

100 T

1-2

Veronica arvensis

600 H

3-5

Carex arenaria

34

600 GH

3#

Rumex acetoselIa

35

600 H

3-4

Agrostis capillaris

36

600 H

2

Agrostis vinealis

37
83
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VOED5ELRIJKDOM

ZUURGRAAD

1

2

3

4

5**

1

2

3

38 Vroe e haver
39 Struikhei
40 lathy.ruswikke
41

Rode klaver

42 Gestree te klaver
43 Klein va elpootje
44 Boskruiskruid
45 Vl'fvingerkruid
46 Vertakte leeuwetand
47 Grote brandnetel
48 Smalle weegbree
49 Gewoon duizendblad
50 Knolboterbloem
51

Gewone ereprijs

52 Timoteegras 5.1.
53 Witte klaver
54 Akkerhoornbloem
55 Gewoon biggekruid
56 Gewoon reukgras
57 Zachte dravik 5.1.

61

Groot klokhoedje

62 Oran' estee Itj e
63 Groot veenvedermos
64 Ge looid snavelmos
65 Kalk-smaltandmos
66 Smaragd mos
67 Groot laddermos
68 Gewoon dikkopmos
69 Bleek dikkopmos
70 Zand-haarmos
71

Gewoon gaffeltandmos

72

Grïs kronkelsteeltje
STMOSSEN

73
74
75
76
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ALGEMENE KARAKTERISTIEK EN
INDICATIES VAN DEZE VEGETATIES
ZIE PAGINA S1

Aira praecox

38

1·3

Calluna vulgaris

39

100 TL

2

Vicia lathyroides

40

206 H

4-5

Trifolium pratense

41

100 TH

?

Trifolium striatum

42

116 T

2

Ornithopus perpusillus

43

?

Senecio sylvaticus

44

2-4

Potentilla reptans

45

Dl 100 TL

Dl 700 l

108

T

600 H

?

Leontodon autumnalis

46

3-4

Urtica dioica

47

600 H

3·4

Plantago lanceolata

48

VR 600 H

2-4

Achillea millefolium

49

VR 600 H

2·3

Ranunculus bulbosus

50

VR 600 C

1·2

600 H
VR 600 HG

3

Veronica chamaedrys

51

600 H

3

Phleum pratense

52

600 H

3

Trifolium repens

53

600 C

1

Cerastium arvense

54

VR 600 H

3-5

Hypochaeris radicata

55

600 H

1·3

Anthoxanthum odoratum

56

Bromus hordeaceus

57

VR 100 T

2·3

Trifolium arvense

58

VR 100 T

2·3

Trifolium campestre

59

VR 100 T

2

Trifolium dubium

60

VR 100

T

2

BLADMOSSEN
VK

0

Encalypta streptocarpa

61

VK

0

Bryoerythrophyllum recur.

62

VK

0

Fissidens adianthoides

63

0

Eurhynchium striatum

64

0

Ditrichum flexicaule

65
66

VK
VK

0

Homalothecium lutescens

0

Pseudoscleropodium purum

67

0

Brachythecium rutabulum

68

0

Brachythecium albicans

69

1

Polytrichum juniperinum

70

0

Dicranum scoparium

71

0

Campylopus introflexus

72

KORSTMOSSEN
0

Cladonia subulata

0

Cladonia glauca

74

0

Cladina portentosa

75

0

Cladonia baci.lfloer.lgrac.

76

73
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roge heiden, dat wil zeggen Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse
der droge heiden, komen in duinen
voor op langdurig gestabiliseerde, ontkalkte en humusrijke bodems. Kraaihei
en/of Struikhei en soms ook Kruipwilg
ujn hier de dominerende soorten.

Kra a i hei-gemee nschappe n
uit de Klasse der droge heiden

Op de standplaatsen van de Kraaiheigemeenschappen is de bodem rijk aan ruwe
humus, ontkalkt en oligotroof. Ondiep in
de bodem heersen zure of matig zure
(mogelijk soms ook zwak zure) omstandigheden en op grotere diepte meestal matig
zure. De standplaatsen van de Kraaiheigemeenschappen uit de Klasse der droge
heiden hebben een dieper ontwikkeld
humusprofiel dan die van de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandmos en
Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond]. Tegenwoordig wordt op de
waddeneilanden een beginnende vorming
van podzolgrond waargenomen op de
standplaatsen van Kraaihei-gemeenschappen.7 3 Deze bodemvorming zal samengaan
met een verdere en dieper reikende verzuring. Het hoge humusgehalte en de vaak
noordelijke expositie zorgen voor vochthoudende omstandigheden. Alhoewel
Kraaihei overstuiving van kalkarm zand
goed verdraagt, is er op de meeste standplaatsen geen spraké van overstuiving. De
Kraaihei-gemeenschappen komen voor in
de oude, ontkalkte duingebieden van het
Waddendistrict (landschap van het ptype), en het meest op noordhellingen van
duinen en aan randen van valleien. In het
kalkgrensgebied bij Bergen breiden deze
gemeenschappen zich tegenwoordig uit.
Het is moeilijk om binnen de Klasse der
droge heiden en binnen de Kraaiheigemeenschappen eenduidige en goed gekarakteriseerde, hiërarchisch geordende
vegetatie-eenheden te onderscheiden.
Daarom wordt in de SDT + catalogus - en
INDICATOREN5ERIE • DROGE DUINEN

ook in dit boek - een onderverdeling in
verbonden, associaties of subassociaties in
het midden gelaten en een vereenvoudigde
onderverdeling van de gemeenschappen
der droge heiden aangehouden. Bovendien
gaat, door veranderingen in het beheer en
de tegenwoordig optredende bodemvorming in droge duin heiden vaak Kraaihei
overheersen (ZIE VERVOLG) waardoor gemeenschappen met Kraaihei steeds moeilijker
floristisch te karakteriseren zijn. Binnen
het onderzoeksmateriaal van de referentiegebieden zijn echter drie typen te onderscheiden. Het eerste type is een gemeenschap met Kraaihei en Gewone eikvaren
die een voorkeur heeft voor noordhellingen
met een relatief vochtig microklimaat.
Zeldzamer is een gemeenschap met Kraaihei en korstmossen, een relatief open
gemeenschap. De derde gemeenschap met
Kraaihei, Drienervige zegge en Gewone
dophei, komt voor op plekken die gedurende een korte periode van het jaar onder
de invloed staan van grondwater (door
capillaire opstijging). De standplaatsen van
deze gemeenschap liggen vaak op de overgang van droge duinen naar duinvalleien.
Als er veel Gewone Dophei en Drienervige
zegge in de vegetatie voorkomt, kan ze beschouwd worden als een overgang naar de
Associatie van Kraaihei & Dophei; Klasse
der hoogveenbulten en vochtige heiden.7 4

van andere soorten in duinheiden, vermoedelijk als gevolg van lichtgebrek.

Successie en degradatie
De Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse
der droge heiden ontwikkelen zich (vooral
op noordhellingen) vaak uit de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandmos en
Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap
van Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond], door voorgezet
opbouwen van humus en een gunstiger
wordende vochthuishouding. De Kraaiheigemeenschappen kunnen echter ook
stabiele complexen met die rompgemeenschappen vormen (ZIE PAG. 63). Ze kunnen
bovendien na beëindiging van beweiding
uit de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] ontstaan (ZIE PAG. sOl. De Kraaihei-gemeenschappen lijken momenteel in
de kalkarme duinen een eindstadium te
vormen van de ontwikkelingen in de
vegetatie. Opslag van Zomereik en Berk
verloopt zeer langzaam, wegens de voedselarme, zure omstandigheden, de dichte
vegetatiestructuur en de invloed van
'salt-spray'.

Kraaihei is gedurende de laatste decennia
in duinheiden toegenomen door het stoppen van plaggen, begrazing en branden.
Deze menselijke activiteiten bevorderen
namelijk Struikhei, en door het opgeven
van deze activiteiten is Struikhei achteruit
gegaan en kon Kraaihei toenemen.7 5
Bodemvorming leidt op den duur tot
minder uitgesproken verschillen in vochtgehalte tussen noord- en zuidhellingen.
Dit is ook gunstig voor Kraaihei. De toename van Kraaihei leidt tot het verdwijnen
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

73 Westhoff & Van Oosten, 1991
74 Van Dieren, 1934; Westhoff, 1947; De Smidt,
1977; Barendregt, 1982
75 Westhoff, 1947 en 1990; Weeda, 1988; Westhoff & Van Oosten, 1991
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li".1;1
duin heide
700 Z

1

Empetrum nigrum

1

600 H

2·3

Festuca arena ria

1

Goo H

2·3

Corynephorus canescens

1

11~1,'['.iiI4*'·'~lt]f"i!j:Cêiir.iili

100 T

?

Aira praecox

1

Goo H

1·2

Luzula campestris

1

Goo GH

31/

Rumex acetoselIa

3

21G H

Z·3I/

Jasione montana

4

(enige op/overstuiving van

2·5

Galium verum

5

kalkarm zand is mogelijk)

ElGOO H
GOO H

3-4

Lotus corniculatus var.com.

6

700 Z

1·3

Calluna vulgaris

7

700 Z

2

Erica tetralix

8

GOO H

3

Calamagrostis epigejos

GOO HG

5

Carex trinervis

9

verstuiving
meestal geen

kalkgehalte
kalkarm
zuurgraad

bovenlaag:

10

matig zuur tot zuur

11

diepere laag: meestal matig zuur

BLAD· & LEVERMOSSEN

(mogelijk ook zwak zuur)

0

Cephaloziella ham.ldiv.

1

Polytrichum piliferum

11

1

Polytrichum juniperinum

11

0

Pleurozium schreberi

13

0

Lophocolea bidentata

14

sterk humeus tot humusrijk (ook

vochthoudend door hangwater

KORSTMOSSEN

oligotroof (tot mesotroof?)
humus/vochtgehalte

matig humeus?), zwak tot sterk

0

Coelocaulon aculeatum

15

0

Cladonia cocci fe ra

15

0

Cladonia glauca

15

0

Cladina arbuscula/ciliata/mitis

16
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voedselrijkdom
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P

er vegetatietype of groep van vegetatietypen van de droge duinen zijn plantensoorten geselecteerd, waarvan de lokale
indicatiewaarde is getoetst en omgewerkt
naar een regionaal geldige aanduiding. De
soorten zijn uitgekozen op basis van criteria met betrekking tot herkenbaarheid, het
ecologische bereik, gevoeligheid voor veranderingen en regionale verspreiding. Hoewel mossen en korstmossen relatief moeilijk te herkennen zijn, zijn hiervan ook
indicaties beschreven. Mossen en korstmossen vormen namelijk vaak een belangrijk bestanddeel van de duinvegetatie en
hun indicatieve waarde ten aanzien van
ontkalking en verzuring is groot. De soorten zijn genummerd in de volgorde waarin
zij zijn opgenomen in de indicatorsoortentabellen. Opmerkingen over eventuele districtsbeperkingen van soorten zijn voor iedere afzonderlijke soort opgenomen in de
noten (ZIE OOK PAR. Z.3. PAG. 49).

De basisinformatie voor de indicaties werd
verkregen via locatiestudies (ook referentiegebieden genoemd, ZIE HOOFDSTUK 4); in de
noten worden de vijf referentie-locaties
aangeduid met een locatienaam en een *.
Deze basisinformatie werd getoetst (ZIE PAR.
1.4) aan literatuur en mondeling overgedragen kennis van vegetatiekundigen: in de
noten worden deze bronnen aangegeven
met auteursnaam en (eventueel) jaar van
publicatie. Voor veel soorten is geen indicatie voor successie of reactie op verandering van standplaatscondities opgenomen
in de tabellen. De grote diversiteit aan successiereeksen maakt het afleiden van zulke
indicaties voor droge duingebieden moeilijk en concrete successiegegevens en abiotische metingen van verschillende jaren
achtereen ontbreken. Voor een beperkt
aantal soorten was het echter wel mogelijk
om de reactie van soorten op veranderingen af te leiden uit vegetatiekundige inzichten en kennis van de ecosystemen. De
weergegeven informatie over worteldiepte
van soorten is gebaseerd op een studie van
West- en Middeneuropese literatuur.7 6

76 Beringen & Wiertz {19B6}. Fukarek {1961}, Heilig (1930), Kutschera (1960), Kutschera & Lichtenegger
(1982/1992), Müller-Stoll (1935), Volk (1930), Weeda (1992 en mondelinge mededeling). Voor de-

zelfde soort worden vaak uiteenlopende worteldiepten opgegeven. De worteldiepte hangt namelijk
af van de bodemeigenschappen en waarschijnlijk ook van het klimaat. Wanneer de worteldiepte in
duin- of zandbodems werd opgegeven is déze opgave overgenomen. In andere gevallen is het totale
bereik van de opgegeven dieptes aangegeven. Er is wel rekening gehouden met de standplaats en
levensvorm. In zandbodems wortelen winterannuelen vaak ondiep (10-20 cm), zomerannuellen vaak
middel diep (1 5-30/60 cm) en overblijvende soorten vaak dieper (Volk, 1930).
92
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2. Akkermelkdistel 5.1.: is binnen de

Associatie van Zandhaver en Helm
in het Renodunaal district 77
1. Helm: binnen de Associatie van Zandhaver en Helm komt Helm optimaal voor
bij sterke op/overstuiving. Op bodems met
geringe of geen toevoer van stuifzand vermindert de vitaliteit, maar handhaaft de
plant zich wel. Helm groeit beter bij relatief voedselrijke omstandigheden en is indifferent ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: Helm verdraagt veel op/overstuiving; per jaar kan er tot 1 m zand overstuiven. Veel meer overstuiving kan de soort
echter niet aan (mededeling Q.L. Slings en
H. Snater). Bij sterke overstuiving komt
Helm optimaal voor, bij een geringere aanvoer van stuifzand neemt de vitaliteit af als
gevolg van een grotere invloed van ziekteverwekkende aaltjes en schimmels in de
bodem (Van der Putten, 1989; Van der
Putten et al., 1988, 1993). Bij een hoger
gehalte aan voedingsstoffen groeit ze beter
(Van der Putten, 1988). Ondanks de verminderde vitaliteit handhaaft Helm zich
lang op gestabiliseerde bodems. De soort
slaat niet aan bij aanplanting in kuilen met
uitstuiving (Van Dieren, 1934; mondelinge
mededeling H. van der Hagen). Ze kan
zowel in kalkarme als in kalkrijke verstuivingen vegetaties vormen (Van Dieren,
1934; Heykena, 1965). In de Westlandse
duinen*, Meijendel* en Berkheide* groeit
Helm binnen de gemeenschappen behorend
tot de associatie - met een hoge bedekking
op plaatsen met sterke tot zwakke op/overstuiving. Voor een deel betreft dit aanplantingen.
77 en RG Zandzegge/Duinzwenkgras
[Helm-verbond)
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Associatie van Zandhaver en Helm indifferent ten aanzien van de mate van op/overstuiving en heeft een voorkeur voor relatief
voedselrijke open standplaatsen. Met deze
voorkeur hangt haar optimale voorkomen
in zeerepen samen. In de duinen van het
Renodunaal district is de soort kalkminnend.
Bronnen: In de Nederlandse duinen komt
vooral de var. maritima voor die met haar
uitgebreide wortelstelsel is aangepast aan
relatief voedselarme omstandigheden. Deze
variëteit groeit vooral aan de lijzijde van de
zeereep en in lage duintjes op strandvlaktes
(Weeda et al., 1991). In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort binnen de
Associatie van Zandhaver en Helm voor in
de kalkrijke zeereep, vooral van het kalkrijke landschap van het Zeedorpen-type
(Kruijsen et al., 1992; Slings, 1994). Doing
(1988) vermeldt een optimaal voorkomen
in de relatief voedselrijke en stabiele
Zeedorpen-variant van het A-landschap.
In Meijendel* en Berkheide* groeit Akkermelkdistel s.l. binnen de Associatie van
Zandhaver en Helm af en toe bij sterke tot
zwakke op/overstuiving. Voor de Deense
en Duitse waddeneilanden worden jonge,
humusarme en meestal instabiele bodems
met relatief hoge pH-waarden opgegeven
(Böcher, 1941; Heykena, 1965).
3. Zandzegge: heeft haar optimum in

kuilen met uitstuiving. In het Renodunaal
district is ze indifferent ten aanzien van het
kalkgehalte.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
groeit de soort met een hoge bedekking in
kuilen met uitstuiving (er kan een RG
Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] ontstaan) en ze ontbreekt nooit in
de gemeenschap. In de Westlandse duinen*, Meijendel* en Berkheide* heeft de
soort een ruime verspreiding en komt
93

zowel onder kalkrijke als kalkarme omstandigheden voor. Zandzegge is gevoelig
voor ziekteverwekkende bodemorganismen,
waardoor haar vitaliteit bij stabilisatie van
verstuivingen in het zeeduin afneemt (Van
der Putten et al., 1993; Van der Putten,
1989). De soort vestigt zich snel in kuilen
met uitstuiving door vegetatieve uitbreiding (Van Dieren. 1934). ZIE OOK TAB. B.4R
N.34.

4. Zee win de: is binnen de Associatie van

Zandhaver en Helm gebonden aan kalkrijke tot kalkhoudende bodems met verstuiving. Daarbij heeft de soort een voorkeur voor de door menselijke activiteiten
verrijkte bodems in de zeereep van het
landschap van het Zeedorpen-type.
Bronnen: Voor Zeewinde en Blauwe zeedistel vermeldde Doing (1988) een optimaal voorkomen in het relatief voedselrijke landschap van de Zeedorpen-variant
van het A-type. In het Noordhollands
Duinreservaat komen beide soorten voor
in de zeereep van het landschap van het
Zeedorpen-type (Kruijsen et al.. 1992;
Slings. 1994). Ellenberg et al. (1991) noemt
voor Midden-Europa zwak zure tot zwak
basische omstandigheden.
5. Blauwe zeedistel: is binnen de Associa-

tie van Zandhaver en Helm indicatief voor
relatief voedselrijke omstandigheden die
samenhangen met langdurige voedselverrijking. De soort heeft daarom een optimum
in zeerepen van het landschap van het
Zeedorpen-type. In Nederland is de soort
kalkminnend.
Bronnen: ZIE TAB. S.1R N.4 ZEEWINOE.

Blauwe zeedistel
6. Akkerdistel: wijst binnen de Associatie

van Zandhaver en Helm op een matig
eutrofe standplaats. De relatief voedselrijke
omstandigheden van de standplaats hangen
samen met verstuiving met kalkrijk zand
en snelle mineralisatie.
Bronnen: Akkerdistel groeit op vochthoudende. goed doorluchte. niet te zure bodems. Op zandbodems komt ze alleen voor
wanneer hierin leem, schelpengruis of stenen aanwezig zijn. In de duinen groeit de
soort op bodems met een toegenomen mineralisatie (Weeda et al.. 1991; Weeda.
1992). In Meijendel* en Berkheide* wordt
ze binnen de Associatie van Zandhaver en
Helm af en toe gevonden op kalkrijke
bodems bij sterke tot zwakke verstuiving.
ZIE OOK TAS. S.2R N.9.

7. Klein kruiskruid: wijst binnen de Asso-

ciatie van Zandhaver en Helm op een kalkrijke en relatief voedselrijke standplaats
met sterke tot zwakke op/overstuiving van
zand. Optimaal groeit de soort bij zwakke
overstuiving. De overstuiving, eventueel
vastleggingsbeheer en een daarmee samen94
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hangende toegenomen mineralisatie, leiden
tot het vereiste gehalte aan voedingsstoffen.
Vanwege haar voorkeur voor open, relatief
voedselrijke standplaatsen groeit ze voornamelijk in of achter de zeereep.
Bronnen: Klein kruiskruid is in Nederland
een zich bij droogte handhavende, eenjarige
soort van ruderale standplaatsen. In de
duinen groeit de soort op open, zonnige
plekken met een humushoudende, niet
natte, niet zure bodem met een toegenomen
mineralisatie. Ze wordt daar aangetroffen
in de Associatie van Zandhaver en Helm
van de zeereep en de Duinsterretjes-associatie van zuidhellingen dicht achter de
zeereep (Weeda et al., 1991; Weeda, 1992).
In Meijendel* en Berkheide* komt de soort
binnen de Associatie van Zandhaver en
Helm af en toe voor, op zwak eutrofe, kalkrijke plaatsen, waar zwakke overstuiving
plaatsvindt (samen met Purpersteeltje); en
op matig eutrofe, kalkrijke plaatsen, waar
matige overstuiving en deels vastleggingsbeheer plaatsvindt (samen met Grote brandnetel en Ruw vergeet-mij-nietje). Op de
Deense en Duitse waddeneilanden wordt
ze alleen waargenomen op instabiele tot
stabiele kalkhoudende bodems (Heykena,
1965).

zeereep van het kalkrijke zuidelijk deel
voor (Kruijsen et al., 1992). In Meijendel*
en Berkheide* wordt de soort binnen deze
associatie, samen met Ruw vergeet-mijnietje, regelmatig gevonden op kalkrijke en
relatief voedselrijke plaatsen, waar matige
overstuiving en deels vastleggingsbeheer
plaatsvindt.
9. Duinvogelmuur/Vogelmuur: wijzen

8. Grote brandnetel: is binnen de Asso-

binnen de Associatie van Zandhaver en
Helm op relatief voedselrijke omstandigheden die hoofdzakelijk samenhangen met
eutrofiëring door mineralisatie van aangevoerd organisch materiaal ten behoeve van
de vastlegging van het zand. De soorten
komen vooral voor bij zwakke overstuiving.
Bronnen: Duinvogelmuur is in de duinen
algemener dan Vogelmuur s.l. (Weeda et
al., 1985). In Nederland komt Vogelmuur
voor op bemeste, vochthoudende standplaatsen en is Duinvogelmuur beperkt tot
kale, humeuze of bemeste plekken in de
duinen (Weeda et al., 1985); bijv. konijnenlatrines. In Meijendel* en Berkheide* worden beide soorten binnen de Associa tie
van Zandhaver en Helm (samen met Grote
brandnetel en Ruw vergeet-mij-nietje)
aangetroffen op matig eutrofe, kalkrijke
plaatsen, waar matige verstuiving en deels
vastleggingsbeheer plaatsvindt.

ciatie van Zandhaver en Helm indicatief
voor matig eutrofe omstandigheden en
verdraagt zwakke tot matige verstuiving.
Wegens haar voorkeur voor relatief voedselrijke standplaatsen komt de soort binnen deze gemeenschap vooral voor in de
zeereep of op plekken die door vastlegging
met takken en strooisel geëutrofiëerd zijn.
Wegens deze voorkeur is ze hier ook beperkt tot kalkrijke bodems, waar mineralisatie snel verloopt.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt Grote brandnetel binnen de
Associatie van Zandhaver en Helm in de

10. Scheve hoornbloem: is een pioniersoort die gebonden is aan een open vegetatie op een niet vochthoudende bodem. Te
sterke verstuiving verdraagt de soort niet
en binnen de Associatie van Zandhaver en
Helm is ze beperkt tot standplaatsen met
matige tot zwakke overstuiving. Binnen
deze associatie heeft de soort een voorkeur
voor relatief voedselrijke bodems. Daarmee
hangt haar optimale voorkomen samen,
in zeerepen, in het landschap van het Zeedorpen-type en op plekken die als gevolg
van vastleggingsbeheer zijn geëutrofiëerd.
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waar matige overstuiving en deels vastleggingsbeheer plaatsvindt.

Konijnenlatrine met Duinvogelmuur

De soort is binnen het Renodunaal district
kalkminnend en wordt mogelijk bevorderd
door 'salt-spray'.
Bronnen: Scheve hoornbloem is een winterann uel die vooral in en ach ter de zeereep
in open vegetaties en in het landschap van
het Zeedorpen-type haar standplaats heeft
(Weeda et al., 1985). Optimaal komt de
soort voor in het relatief voedselrijke landschap van de Zeedorpen-variant van het
A-type (Doing, 1988). In het Noordhollands
Duinreservaat groeit ze alleen dicht bij zee
(mondelinge mededeling H. Snater). Op de
Deense en Duitse waddeneilanden groeit
de soort op zwak instabiele tot jonge
stabiele bodems met een laag gehalte aan
organische stof (op 0-5 cm 0.1-2.3 %) in
de Rompgemeenschap van Zandzegge/
Duinzwenkgras [Helm-verbond]. Ze groeit
hier zowel op kalkhoudende als kalkarme
bodems met op 10-15 cm diepte een pHkcl
van 4.3-8.6 (Heykena, 1965). In Meijendel*
en Berkheide* komt ze in de Associatie
van Zandhaver en Helm, samen met Grote
brandnetel en Ruw vergeet-mij-nietje, voor
op relatief kalkrijke, matig eutrofe plaatsen
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11. Duinzwenkgras: binnen de groep van
gemeenschappen die voorkomen bij verstuiving heeft Duinzwenkgras haar optimum
bij matige op/overstuiving. De soort wordt
bij ontbrekende of zwakke verstuiving
constant maar met lage bedekkingen aangetroffen. Binnen de genoemde pioniervegetaties is ze indifferent ten aanzien van
het gehalte aan voedingsstoffen en het
kalkgehalte.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide* vertoont de plant een optimaal voorkomen in
de Rompgemeenschap van Zandzegge/
Duinzwenkgras [Helm-verbond]. Ze komt
constant voor in de Associatie van Zandhaver en Helm. Zeer sterke overstuiving
verdraagt de soort niet wegens haar lage
groeiwijze. Bij een heel geringe aanvoer
van stuifzand en op stabiele bodems is de
vitaliteit gering als gevolg van een grote
invloed van ziekteverwekkende bodemorganismen (Van der Putten, 1989; Van der
Putten et al., 1993). Duinzwenkgras is aan
de Nederlandse, Deense en Duitse kust
indifferent ten aanzien van het kalkgehalte
(Heykena, 1965).
12. Buntgras: verdraagt binnen de Associatie van Zandhaver en Helm en de Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] matige tot zwakke
overstuiving en uitstuiving. Buntgras
groeit onder relatjef voedselarme omstandigheden. In de Nederlandse duinen is de
soort indifferent ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt Buntgras binnen de Associatie van
Zandhaver en Helm regelmatig voor,
samen met Purpersteeltje, op zwak eutrofe
plaatsen met matige tot zwakke op/overstuiving, en op relatief voedselarme plaatINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

sen met uitstuiving samen met Zandzegge
die dan meestal domineert. In de Nederlandse duinen is de soort indifferent ten
aanzien van het kalkgehalte (J?ondelinge
mededeling E. Weeda). Alhoewel volgens
Ellenberg et al. (1991) Buntgras in
Midden-Europa op zure bodems optimaal
voorkomt en zelden op minder zure of
neutrale, mat Volk (1930) voor zandbodems in het Rijndal in Duitsland een
pH-bereik van 4.4-8.2 op 0-20 cm diepte.
13. Zanddoddegras: komt binnen de

Associatie van Zandhaver en Helm voor op
kalkrijke bodems met matige tot zwakke
op/overstuiving en is indifferent ten aanzien van de trofiegraad.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide* is
de soort binnen de Associatie van Zandhaver en Helm regelmatig aanwezig, samen
met Purpersteeltje, op zwak eutrofe, kalkrijke plaatsen waar zwakke overstuiving
plaatsvindt; en af en toe, samen met Grote
brandnetel en Ruw vergeet-mij-nietje, op
matig eutrofe, kalkrijke plaatsen waar
matige overstuiving plaatsvindt. ZIE OOK
TAB. 8.3W N.S.

14. Zandhoornbloem: binnen de Associatie van Zandhaver en Helm komt Zandhoornbloem alleen voor bij zwakke tot
matige overstuiving. De soort is indifferent
ten aanzien van de trofiegraad. Vestiging
binnen de associatie lijkt alleen op te treden
op kalkhoudende en kalkrijke bodems.
Bronnen: Op de Deense en Duitse waddeneilanden vestigt de soort zich in duinen
alleen bij afnemende overstuiving op kalkhoudende bodems met een pHkcl van
5.9-8.6 (op 10-15 cm diepte). Hierbij
treedt successie in de richting van de
Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] op (Heykena,
1965). Volgens H. Snater (mondelinge
mededeling) vestigt de soort zich pas bij
INOICATOREN5ERIE • DROGE DUINEN

enige humusvorming. In Meijendel* en
Berkheide* komt ze binnen de Associatie
van Zandhaver en Helm constant voor.
Steeds is de bodem kalkrijk en treedt
zwakke tot matige overstuiving op. Ellenberg et al. (1991) noemen voor MiddenEuropa een optimaal voorkomen bij zwak
tot matig zure omstandigheden (zelden bij
sterk zure of neutrale tot alkalische omstandigheden). ZIE OOK TAB. 8.4" N.28.
15. Gewone/Kleverige reigersbek: verdragen binnen de Associatie van Zandhaver
en Helm en de (Romp)gemeenschap met
dominantie van Zandzegge/Duinzwenkgras
[Helm-verbond] matige verstuiving, ook
uitstuiving. De soorten groeien optimaal
bij zwakke overstuiving en zijn indifferent
ten aanzien van de trofiegraad. In het
Renodunaal district komen beide soorten
optimaal voor op kalkhoudende en kalkrijke bodems.
Bronnen: Door de rozetvormige levensvorm zijn Reigersbek-soorten niet bestand
tegen sterke overstuiving (mondelinge
mededeling E. Weeda). Kleverige reigersbek
is meer dan Gewone reigersbek s.l. beperkt
tot het zeeduin en de zeereep (Weeda et al,
1987). In Meijendel* en Berkheide* worden
beide soorten binnen de Associatie van
Zandhaver en Helm regelmatig gevonden,
zowel op relatief voedselrijke plaatsen waar
overstuiving plaatsvindt, als op voedselarmere plaatsen waar uitstuiving plaatsvindt;
in het laatste geval veelal samen met
Zandzegge die dan meestal domineert.
In Midden-Europa zijn beide soorten
indifferent ten aanzien van het kalkgehalte
(Ellenberg et al., 1991). Voor zandbodems
in het Rijndal in Duitsland wordt voor
Gewone reigersbek s.l. een pH van 4.7-8.4
op 10-30 cm diepte opgegeven (Volk, 1930).
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16. Boskruiskruid: heeft binnen de Associatie van Zandhaver en Helm haar optimum bij een zwakke aanvoer van stuifzand.
Binnen deze associatie lijkt de soort indifferent te zijn ten aanzien van het gehalte
aan voedingsstoffen en in het Renodunaal
district lijkt ze onder zwak instabiele omstandigheden voor te kunnen komen op
kalkrijke zandbodems.
Bronnen: Boskruiskruid is in Nederland
een eenjarige soort van droge, o.h.a. kalkarme, zwak zure tot matig zure bodems. Ze
komt optimaal voor indien ze kan wortelen
in humus of strooisel. In de duinen groeit
ze onder struwelen op oppervlakkig ontkalkt zand, in mislukte aanplantingen van
Helm en langs paden met strooisel of
houtsnippers (Weeda et al., 1991). Weeda
(mondelinge mededeling) karakteriseert de
soort in het Renodunaal district als enigszins kalkmijdend. Doing (1988) noemt
plekken met een kortstondige voedselverrijking. In Meijendel* en Berkheide* komt
de soort binnen de Associatie van Zandhaver en Helm regelmatig voor, samen met
Purpersteeltje op zwak eutrofe, kalkrijke
plaatsen waar zwakke overstuiving plaatsvindt; of, samen met Grote brandnetel en
Ruw vergeet-mij-nietje, op matig eutrofe,
kalkrijke plaatsen, waar matige overstuiving
en deels vastleggingsbeheer plaatsvindt.
In Midden-Europa wordt het een soort
genoemd van matig zure standplaatsen
(zelden op sterk zure, neutrale of alkalische
standplaatsen, Ellenberg et al., 1991).
17. Klein/Groot duinsterretje: komen
binnen de Associatie van Zandhaver en
Helm optimaal voor bij zwakke tot matige
overstuiving en bij een relatief gering gehalte aan voedingsstoffen. Deze mossen
verdragen matige overstuiving. Ze wijzen
in het Renodunaal district altijd op de
aanwezigheid van kalk.
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Bronnen: Klein/Groot duinsterretje worden

in Meijendel* en Berkheide* binnen de
Associatie van Zandhaver en Helm af en toe
waargenomen, samen met Purpersteeltje,
op zwak eutrofe, kalkrijke plaatsen met
zwakke overstuiving; en, samen met Grote
brandnetel en Ruw vergeet-mij-nietje, op
matig eutrofe, kalkrijke plaatsen met
matige overstuiving. Uit experimenteel
onderzoek blijkt dat deze soorten 0-3 cm
overstuiving per jaar verdragen (Birse et al.,
1957). Klein/Groot duinsterretje groeien in
Nederland op sterk basische of kalkrijke,
zeer stikstofarme, meestal droge standplaatsen met zeer veel direct en indirect
zonlicht (Siebel, 1992). ZIE OOK TAB. B.2W N.B.
18. Gewoon klauwtjesmos: komt binnen
de Associatie van Zandhaver en Helm optimaal voor bij zwakke overstuiving.
Bronnen: Gewoon klauwtjesmos (var. facunosurn) komt in Meijendel* en Berkheide*
binnen de Associatie van Zandhaver en
Helm, samen met Purpersteelje, constant
voor op relatief voedselarme, kalkrijke
plaatsen, vooral waar zwakke overstuiving
plaatsvindt.
19. Purpersteeltje: groeit binnen de Associatie van Zandhaver en Helm alleen bij
zwakke overstuiving.
Bronnen: Purpersteeltje komt in Meijendel* en Berkheide* binnen de Associatie
van Zandhaver en Helm voor op relatief
voedselarme, kalkrijke plaatsen, waar
zwakke overstuiving plaatsvindt. Purpersteeltje is in Nederland indifferent ten aanzien van de pH en groeit op stikstofarme,
meestal droge standplaatsen met veel
direct en indirect zonlicht (Siebel, 1992).
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D u inste rretjes-associatie

in het Renodunaal district

Deze noten vermelden voor een aantal
soorten van deze tabel een 'successie in de
richting van de Duin-Buntgras-associatie
etc:. Het 'etc: staat hier voor de
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkels teeltje
[Klasse der droge graslanden op zandgrond].

lichte, minerale bodems. In de duinen komt
de plant optimaal voor op humushoudende
bodems in meestal gesloten vegetaties. Ze
is hier kalkminnend (Weeda et al., 1988;
mondelinge mededeling E. Weeda). In het
Noordhollands Duinreservaat heeft Geel
walstro een hogere presentie in de oudere
stadia van de gemeenschap (Kruijsen et al.,
1992). In Meijendel* en Berkheide* komt
de soort regelmatig tot constant voor in de
oudere stadia op stabiele bodems, die deels
oppervlakkig ontkalkt zijn. Ellenberg et al.
(1991) geven voor Midden-Europa zwak
zure tot zwak basische niet sterk zure omstandigheden op. ZIE OOK TAB. B.ZW N.4 EN
TAB. 8.3W N.1.

3. Vroegeling: is binnen de Duinsterretjes1. Zanddoddegras: is binnen de Duin-

sterretjes-associatie indicatief voor kalkhoudende tot kalkrijke en basische tot
zwak zure omstandigheden. De soort groeit
er op stabiele bodems of bodems met zeer
zwakke overstuiving. Ze neemt in deze gemeenschap af bij oppervlakkige ontkalking
en verzuring omdat haar worteldiepte
relatief gering is.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie constant voor in de oudere stadia
van de gemeenschap, maar is op oppervlakkig ontkalkte plekken in het binnenduin minder vaak aanwezig. ZIE OOK TAB. B.1R
N.13.

2. Geel walstro: heeft binnen de Duin-

sterretjes-associatie haar optimum in de
stabiele stadia van de gemeenschap en wijst
op relatief basische en kalkrijke omstandigheden. Omdat de soort diep kan wortelen
is ze ongevoelig voor oppervlakkige ontkalking en verzuring. In het Renodunaal
district is de soort kalkminnend.
Bronnen: Geel walstro is in Nederland een
overblijvende soort van carbonaathoudende,
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associatie indicatief voor relatief basische
standplaatsen en de soort komt meestal
voor op stabiele bodems. Door haar ondiepe wortels verdwijnt de soort uit deze
gemeenschap bij oppervlakkige ontkalking
en verzuring. In het Renodunaal district is
de soort kalkminnend.
Bronnen: Vroegeling is een winterannuel
van droge, niet al te voedselrijke bodems
op open plekken. In het Noordhollands
Duinreservaat komt de plant voor binnen
de Duinsterretjes-associatie in het kalkrijke
landschap van het Zeedorpen-type (optimaal), in het zee- en middenduin van het
kalkrijke zuidelijk gebied en in het zeeduin
van het kalkarme gebied (Kruijsen et al.,
1992; Slings, 1994). In Meijendel* en Berkheide* is de soort binnen de Duinsterretjesassociatie optimaal aanwezig in oudere
stadia van de gemeenschap op een meestal
stabiele bodem. In dit gebied wordt ze
weinig aangetroffen op plekken met verstuiving of plekken in het binnenduin waar
oppervlakkige ontkalking optreedt. Op de
Oostfriese eilanden van de Deense en
Duitse kust wordt de soort alleen waargenomen op jonge stabiele kalkhoudende
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(mondelinge mededeling H. Snater). In
Meijendel* en Berkheide* komt de soort
binnen de Duinsterretjes-associatie ook op
door vastleggingsbeheer geëutrofiëerde
plekken voor en optimaal op stabiele, zeer
oppervlakkig ontkalkte plekken in het
binnenduin. Volk (1930) noemt voor zandbodems in het Rijndal in Duitsland een pH
van 4.9-8.2 op een diepte van 0-10 cm. In
Ellenberg et al. (1991) wordt echter vermeld dat voor Midden-Europa zure omstandigheden optimaal voor de soort zijn
en dat de soort zelden groeit onder sterk
zure, neutrale of basische omstandigheden.
Vroegeling (bloeiend), Buntgras en
Muurpeper

bodems met een pHkcl5.4-7.3 (op 10-15 cm
diepte) (Heykena, 1965). Ellenberg et al.
(1991) geven de soort voor Midden-Europa
als indifferent voor de pH op.
4. Kleine veldkers: binnen de Duinsterre-

tjes-associatie wijst Kleine veldkers op
relatief voedselrijke omstandigheden. Deze
omstandigheden hangen samen met een
snelle afbraak van organisch materiaal,
soms bevorderd door vastleggingsbeheer.
Binnen deze associatie komt de soort optimaal voor op stabiele bodems, bij lichte
ontkalking en een intermediaire pH. Ze
mijdt echter relatief zure omstandigheden.
Bronnen: Kleine veldkers is in Nederland
een winterannuel van droge, enigszins
voedselrijke, zandige bodems. De soort
groeit vaak op plekken waar zand met
humus is vermengd (Weeda et al., 1987).
In de duinen komt ze voor op plekken met
een toegenomen mineralisatie (Weeda,
1992). Doing (1988) geeft Kleine veldkers
op voor ruderale plekken met een kortstondige voedselverrijking. In het Noordhollands Duinreservaat wordt ze in de
kalkrijke duinen vaak aangetroffen bij
vastleggingsbeheer met takken of strooisel
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5. Smal fakkelgras: heeft binnen de Duin-

sterretjes-associatie haar optimum in de
stabiele stadia van de successiereeks. Waarschijnlijk wortelt de soort diep in kalkrijk,
basisch zand, waardoor ze ongevoelig is
voor oppervlakkige ontkalking en verzuring die op de standplaatsen van de associatie kunnen voorkomen. In het Renodun aal district is de soort kalkminnend.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
wordt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie optimaal aangetroffen in de
oudere stadia van de gemeenschap van
stabiele bodems en relatief weinig in de
jonge stadia van instabiele bodems. Op de
Oostfriese Deense en Duitse eilanden
wordt de soort alleen gevonden op de kalkhoudende terreinen (Heykena, 1965).
Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa een zwak zure tot basische nooit
een sterk zure - standplaats op. De soort
kan ook goed als pionier op kaal zand
groeien (in het Noordhollands Duinreservaat, mededeling Q.L. Slings).
6. Glad walstro: wijst binnen de Duinster-

retjes-associatie op kalkrijke, relatief
basische en relatief voedselrijke omstandigheden. De standplaatsen zijn vrij voedselrijk in samenhang met een mineralisatie
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van organisch materiaal (humus, strooisel
en takken afkomstig van vastleggingsbeheer
of van Duindoorn-struiken) dat overdekt
werd met stuifzand. Waarschijnlijk bevordert voormalige verrijking door beweiding
en aanvoer van voedingsstoffen - in het
landschap van het Zeedorpen -type - de
soort ook. In het Renodunaal district is de
soort kalkminnend.
Bronnen: Glad walstro groeit in Nederland
op minerale, carbonaatrijke, stikstofrijke
bodems. In de duinen komt de soort voor
aan de lijzijde van de zeereep en op zonnige hellingen vlak achter de zeereep. Hier
groeit ze op enigszins open, humusarme
plekken met lichte overstuiving en een toegenomen mineralisatie (Weeda et al., 1988;
Weeda, 1992). Doing (1988) noemt een optimaal voorkomen in het landschap van het
R-type. In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort in de Duinsterretjesassociatie algemeen voor, zowel in jonge
als oudere stadia van de gemeenschap,
maar ontbreekt ze in het kalkgrensgebied
(Kruijsen et al., 1992). In de Wimmenummer
Duinen die in het kalkgrensgebied liggen,
treedt ze abundant op als pionier (mondelinge mededeling H. Snater). De soort is
schaars in het zuidelijke deel van het
Noordhollands Duinenreservaat en in het
Zeedorpen-landschap bij Wijk aan Zee,
ze is talrijker in het noordelijke deel van
het Noordhollands Duinreservaat gaande
naar het Waddendistrict (mededeling
Q.L. Slings). In Meijendel* en Berkheide*
komt de soort weinig voor in de Duinsterretjes-associatie. Ze wordt daar vooral gevonden op plekken die door vastleggingsbeheer zijn geëutrofiëerd en in open
struweel van Duindoorn. Op de Oostfriese
Deense en Duitse eilanden wordt de soort
alleen waargenomen op de kalkhoudende
terreinen bij een pHkcl van 5.9-8.0 en een
meestal laag gehalte aan organische stof
(Heykena, 1965). Ellenberg et al. (1991)
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geven voor Midden-Europa een zwak zure
tot basische, kalkrijke standplaats op. ZIE
OOK TAB. B.4R N.1 5.

7. Kandelaartje: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor kalkrijke tot
kalkhoudende, relatief basische omstandigheden en is gebonden aan jonge, open
stadia van de gemeenschap op plekken met
enige verstuiving. Mogelijk heeft de soort
binnen deze gemeenschap in het Renodunaal district een optimaal voorkomen in
het landschap van het K-type, waar kalk in
de vorm van fijne schelpenfragmenten aanwezig is. Het is niet zeker of de soort indicatief is voor een relatief hoog gehalte aan
voedingsstoffen. Langdurige begrazing in
kalkrijke duingebieden bevordert deze
soort in ieder geval wel. In het Renodunaal
district is de plant kalkminnend. Vanwege
de ondiepe wortels verdwijnt de soort bij
oppervlakkige ontkalking en verzuring uit
deze associatie, maar een tijdelijke afname
kan ook worden veroorzaakt door ongunstig weer.
Bronnen: Kandelaartje is een winterannuel
van open, zonnige plekken op kalkhoudende bodems (Weeda et al., 1985). De
soort is zeer gevoelig voor vorst en voor de
hoeveelheid neerslag, waardoor ze in sommige jaren weinig voorkomt (mondelinge
mededeling E. Weeda). Ellenberg et al.
(1991) noemen voor Midden-Europa zwak
zure tot zwak basische standplaatsen en
geven aan dat de soort nooit op sterk zure
standplaatsen voorkomt. In het Noordhollands Duinreservaat is de soort binnen
de Duinsterretjes-associatie optimaal aanwezig in het relatief voedselrijke landschap
van het Zeedorpen-type (Kruijsen et al.,
1992; Slings, 1994). In Meijendel* en Berkheide* komt ze binnen de Duinsterretjesassociatie regelmatig voor in jonge stadia
van de gemeenschap op plekken in het
binnenduin met zwakke overstuiving.
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8. Scheve hoornbloem: wijst binnen de

Duinsterretjes-associatie op kalkrijke,
relatief basische en relatief voedselrijke
omstandigheden. De soort komt voor bij
zwakke verstuiving. Ze is binnen het
Renodunaal district kalkminnend en wordt
mogelijk bevorderd door 'salt-spray'.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
wordt Scheve hoornbloem binnen de
Duinsterretjes-associatie aangetroffen op
kalkrijke, basische, zwak stuivende plekken
die door vastleggingsbeheer met strooisel
of takken zijn geëutrofiëerd. ZIE OOK TAB. 8.1'
N.10.

9. Akkerdistel: wijst binnen de Duinster-

retjes-associatie op kalkrijke, basische en
relatief voedselrijke omstandigheden op
plekken met zwakke overstuiving. De voedselrijke omstandigheden hangen meestal
samen met vastleggingsbeheer.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
wordt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie waargenomen op zwak verstuivende plekken, die door vastleggingsbeheer
zijn geëutrofiëerd. In Midden-Europa is de
soort indifferent ten aanzien van kalk en
van de pH (Ellenberg et al., 1991). ZIE OOK
TA8. 8.1' N.6.

10. Akkermelkdistel s.i.: is binnen de
Duinsterretjes-associatie indicatief voor
relatief voedselrijke, kalkrijke en relatief
basische omstandigheden, en de soort is er
gebonden aan plekken met verstuiving. Het
relatief hoge gehalte aan voedingsstoffen
van de standplaats hangt samen met een
positie dichtbij de zeereep of met vastleggingsbeheer. In het Renodunaal district is
de soort kalkminnend.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de Duinsterretjes-associatie voor in een jong stadium van
de successiereeks, in het zee- en middenduin van het kalkrijke zuidelijk deel en in
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het kalkrijke landschap van het Zeedorpentype (Kruijsen et al., 1992). In Meijendel*
en Berkheide* is Akkermelkdistel s.l.
binnen de Duinsterretjes-associatie aanwezig op plekken die geëutrofiëerd zijn
door vastleggingsbeheer. ZIE OOK TAB. 8.1' N.2.
11. Grote brandnetel: wijst binnen de
Duinsterretjes-associatie op een relatief
hoog gehalte aan voedingsstoffen als
gevolg van een mineralisatie van organisch
materiaal (humus, strooisel en takken
afkomstig van vastleggingsbeheer of van
Duindoorn-struiken) dat overdekt werd
met stuifzand. Omdat de mineralisatie
beter verloopt onder kalkrijke en relatief
basische omstandigheden groeit de soort in
de duinen meestal op kalkrijke bodems.
Bronnen: In het landschap van het R-type
komt de soort zeer plaatselijk voor op
plekken waar overstoven humuslaagjes
mineraliseren (mondelinge mededeling
E. Weeda). In Meijendel* en Berkheide*
groeit ze binnen de Duinsterretjes-associatie op plekken die geëutrofiëerd zijn door
vastleggingsbeheer; en op relatief voedselrijke standplaatsen, samen met Duindoorn.
12. Hongaarse raket: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor relatief
voedselrijke omstandigheden die samenhangen met mineralisatie van organisch
materiaal.
Bronnen: Hongaarse raket is een eenjarige
plant van stikstofrijke bodems (Weeda et
al., 1987). Doing (1988) geeft de soort op
voor ruderale plekken van de duinen, waar
sprake is van een kortstondige voedselverrijking. In het Noordhollands Duinreservaat komt ze voor in het kalkrijke landschap van het Zeedorpen-type en groeit
daar in jonge stadia van de Duinsterretjesassociatie. Ze groeit ook in het zee- en
middenduin van het zuidelijke gebied in
delen waar vastleggingsbeheer plaatsvindt
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en in delen die vroeger in cultuur zijn geweest (Kruijsen et al., 1992). In Meijendel*
en Berkheide* wordt de plant binnen de
Duinsterretjes-associatie gevonden op
plekken die door vastleggingsbeheer zijn
geëutrofiëerd.
13. Speerdiste/: wijst binnen de Duinsterretjes-associatie op relatief voedselrijke omstandigheden, die meestal een gevolg zijn
van eutrofiëring door vastleggingsbeheer.
Binnen deze gemeenschap groeit de soort
op zowel instabiele als stabiele bodems en
is ze indifferent ten aanzien van de zuurgraad.
Bronnen: Speerdistel is in Nederland een
twee tot meerjarige soort van humeuze,
meestal stikstofrijke, matig droge tot matig
vochtige, minerale bodems. In de duinen
groeit de soort geregeld onder laag struweel
of degenererend bos, op plekken met een
versnelde humusafbraak als gevolg van
lichtinval (Weeda at al., 1991; Weeda,
1992). In Meijendel* en Berkheide* wordt
de soort in de Duinsterretjes-associatie
waargenomen op plaatsen die door vastleggingsbeheer zijn geëutrofiëerd. In MiddenEuropa komt de soort voor op zwak zure
tot zwak basische en nooit op sterk zure
bodems (Ellenberg et al., 1991).
14. Duinvoge/muur/Voge/muur: wijzen
binnen de Duinsterretjes-associatie op
relatief voedselrijke omstandigheden die
samenhangen met een toegenomen mineralisatie van organisch materiaal.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
worden Duinvogelmuur/Vogelmuur binnen
de Duinsterretjes-associatie waargenomen
op geëutrofiëerde plekken als gevolg van
vastleggingsbeheer. In dit gebied groeien
de soorten, samen met Duindoorn, ook op
relatief voedselrijke standplaatsen als gevolg van sterke strooiselafbraak. De soorten groeien eveneens op plekken die in
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gebruik zijn als konijnenlatrines (medeling
Q.L. Slings). ZIE OOK TAB. a.1R N.9.
15. Hazepootje: wijst binnen de Duinsterretjes-associatie op relatief voedselrijke
omstandigheden die samenhangen met een
toegenomen mineralisatie. De soort groeit
alleen op stabiele bodems. In het Renodunaal district is ze indifferent ten aanzien
van het kalkgehalte.
Bronnen: Hazepootje is in Nederland een
één en soms tweejarige soort van open
plekken zonder verstuiving die worden
betreden of beweid (Weeda et al., 1987).
In de duinen wordt de soort op zowel kalkarme als kalkrijke bodems waargenomen
(mondelinge mededeling E. Weeda). Doing
(1988) noemt de soort voor landschappen
van het Zeedorpen-type en (voormalig)
begraasd landschap van het C-type, waarin
de nutriëntenkringloop is versneld. In
Meijendel* en Berkheide* komt ze binnen
de Duinsterretjes-associatie voor op als gevolg van vastleggingsbeheer geëu trofiëerde
plekken. Op de Deense en Duitse waddeneilanden wordt de soort zowel op kalkhoudende als kalkarme bodems aangetroffen
(Heykena, 1965). Ellenberg et al. (1991)
geven voor Midden-Europa sterk zure tot
zure (zelden neutrale) omstandigheden op.
Volk (1930) noemt echter voor zandbodems
in het Rijndal in Duitsland een pH van
4.9-7.9 op een diepte van 10-30 cm.
16. Drienerfmuur: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor een relatief
voedselrijk milieu dat samenhangt met
mineralisatie van organisch materiaal. De
soort komt alleen voor op stabiele bodems.
Bronnen: Drienerfmuur treedt in de duinen
vaak op bij een toegenomen mineralisatie
(Weeda, 1992). In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort voor in een
jong stadium van de Duinsterretjes-associatie in het kalkrijke landschap van het
103

Zeedorpen-type en in een ouder stadium
in droge valleien van het kalkrijke zuidelijk
gebied (Kruijsen et al., 1992). In Meijendel* en Berkheide* groeit de soort in de
Duinsterretjes-associatie regelmatig samen
met Duindoorn in het binnenduin. De
standplaats is daar relatief voedselrijk.
17. Lathyruswikke: is beperkt tot stabiele

bodems. De soort wijst binnen de Duinsterretjes-associatie op oppervlakkige ontkalking en lichte verzuring. Deze processen
treden vooral op in het landschap van het
K-type, waar kalk in de vorm van fijne
schelpenfragmenten aanwezig is en op
vlakke bodems waar humusopbouw plaatsvindt. Omdat de soort ondiep wortelt en
eenjarig is, verschijnt ze snel bij oppervlakkige ontkalking en lichte verzuring. Bij
sterke verzuring verdwijnt ze echter.
Bronnen: Lathyruswikke is een winterannuel die in de duinen veel groeit in half
gesloten vegetaties op droge, niet te zure,
stabiele bodems. De plant mijdt open
plekken met kaal zand en handhaaft zich in
een gesloten vegetatie bij tred of begrazing
(Weeda et al., 1987). Doing (1988) noemt
voor de duinen landschappen van het Zeedorpen-type of met een ruderaal karakter
en een kortstondige voedselverrijking. In
het Noordhollands Duinreservaat komt de
soort alleen voor in de oudere stadia van
de Duinsterretjes-associatie die aanwezig
zijn in het kalkrijke landschap van het Zeedorpen-type, in het zeeduin van het zuidelijke gebied met oppervlakkige ontkalking
en in valleien van het zee- en binnenduin
van het zuidelijk gebied (Kruijsen et al.,
1992). In Meijendel* en Berkheide* komt
ze binnen de Duinsterretjes-associatie af
en toe voor in het binnenduin op plekken
met oppervlakkige ontkalking. Ellenberg et
al. (1991) geven voor Midden-Europa een
optimaal voorkomen aan bij zure condities
(zelden bij neutrale).
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18. Muizeoor: wijst binnen de Duinsterre-

tjes-associatie op een kalkhoudende en
zwak zure tot neutrale standplaats. Zulke
omstandigheden zijn een gevolg van lichte
ontkalking en verzuring. In het Renodunaal district lijkt de soort onder relatief
voedselarme omstandigheden basische
standplaatsen te mijden.
Bronnen: Muizeoor is een overblijvende
soort van droge, zonnige tot licht beschaduwde, grazige tot open vegetaties op
weinig tot niet bemeste, minerale bodems.
Begrazing bevordert de soort. In de duinen
groeit Muizeoor vooral op droge hellingen,
waar konijnen grazen (Weeda et al., 1991).
In het Noordhollands Duinreservaat groeit
ze binnen de Duinsterretjes-associatie alleen in oudere stadia van de gemeenschap
in het kalkrijke zuidelijk gebied (Kruijsen
et al., 1992). In Meijendel* en Berkheide*
komt de soort alleen voor in oude stadia
van de gemeenschap, in het binnenduin op
stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodems.
Voor Midden-Europa wordt de soort als
indifferent ten aanzien van de pH opgeven
(Ellenberg et al., 1991). Op zandbodems in
het Rijndal in Duitsland komt ze voor bij
een pH (op 20-30 cm diepte) van 5.2-7.9 en
optimaal groeit ze bij een pH van 6.0-7.4
(Volk, 1930). ZIE OOK TAB. UW N.I1.
19. Vroege haver: komt binnen de Duinsterretjes-associatie optimaal voor op stabiele, oppervlakkig ontkalkte, relatief zure
bodems. Het verschijnen van de soort in
deze gemeenschap wijst op oppervlakkige
ontkalking en verzuring, waarbij successie
optreedt in de richting van de Duin-Buntgras-associatie etc.. Binnen deze associatie
groeit de soort vooral in duingebieden
waar kalk in de vorm van fijne schelpenfragmenten aanwezig is.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat groeit de soort vooral in jonge stadia
van de Duinsterretjes-associatie in het
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kalkgrensgebied, maar ze komt er ook regelmatig voor in oudere stadia (Kruijsen et
al., 1992). In Meijendel* en Berkheide*
komt de soort voor in oudere stadia van
deze associatie, op stabiele, zeer oppervlakkig ontkalkte plekken in het binnenduin.
Op de Ostfriesische Duitse waddeneilanden
is de soort aanwezig in eindstadia van deze
associatie op stabiele ontkalkende bodems
(Heykena, 1965). Ellenberg et al. (1991)
geven de soort in Midden-Europa op voor
sterk zure tot zure (zelden neutrale) standplaatsen. ZIE OOK TAB. B.3W N.12.
20. Gewone veldbies: is binnen de Duin-

sterretjes-associatie indicatief voor kalkarme en relatief zure omstandigheden.
Vanwege haar ondiepe wortels kan de soort
reeds bij zeer oppervlakkige ontkalking en
verzuring in de Duinsterretjes-associatie
verschijnen. Dit is vooral het geval in het
landschap van het K-type, waar kalk in de
vorm van fijne schelpenfragmenten aanwezig is. Hier wijst haar verschijnen op
successie in de richting van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat heeft de soort een hoge presentie in
oudere stadia van de Duinsterretjes-associatie (Kruijsen et al., 1992). In Meijendel*
en Berkheide* komt de soort alleen voor in
de oude stadia van de Duinsterretjes-associa tie en dan vooral in het binnenduin op
een stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodem.
Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa een voorkeur aan voor zure standplaatsen (de soort groeit zelden op neutrale
standplaatsen).
21. Buntgras: binnen de Duinsterretjes-

associatie wijst een optimaal voorkomen van
Buntgras op kalkarme tot kalkhoudende,
relatief zure en relatief voedselarme omstandigheden. De soort groeit er meestal
op stabiele bodems. Een toename wijst op
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Groot duinsterretje (en Muurpeper)

ontkalking en successie in de richting van
de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de Duinsterretjes-associatie algemeen voor ook in
oudere stadia - maar vertoont hoge presenties in jonge stadia van de gemeenschap in
het middenduin van het kalkrijke zuidelijk
deel (Kruijsen et al., 1992). In Meijendel*
en Berkheide* wordt de soort optimaal gevonden in oudere stadia van de Duinsterretjes-associatie op stabiele, oppervlakkig
ontkalkte bodems in het binnenduin. ZIE
OOK TAB. 8.1R N.12.

22. Klein/Groot duinsterretje: wijzen bin-

nen de Duinsterretjes-associatie op kalkrijke tot kalkhoudende en relatief voedselarme omstandigheden. Een hoge bedekking van de soorten in deze gemeenschap
gaat samen met zeer zwakke overstuiving
van kalkrijk zand. Zodra stabilisatie optreedt neemt de bedekking af en bij ontkalking en verzuring verdwijnen de soorten.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komen Klein/Groot duinsterretje optimaal
voor in de jonge stadia van de Duinsterre'05

tjesassociatie die aanwezig zijn op standplaatsen met zeer zwakke overstuiving. In
de oude stadia van de gemeenschap, namelijk op een stabiele, oppervlakkig ontkalkte
bodem komen deze mossen in dat gebied
relatief weinig voor. ZIE OOK TAB. a.1R N.17 EN
TAB. a.zw N.B.

23. Gewoon klauwtjesmos: groeit binnen

de Duinsterretjes-associatie optimaal op
stabiele, kalkrijke tot kalkhoudende en
relatief voedselarme bodems.
Bronnen: Gewoon klauwtjesmos is in
Nederland indifferent ten aanzien van de
pH en wordt aangetroffen op droge tot
matig vochtige, stikstofarme standplaatsen
(Siebel, 1992). In Meijendel* en Berkheide*
komt de soort constant en deels ook in
hoge bedekkingen voor in de oudere stadia
van de gemeenschap op stabiele bodems.
ZIE OOK TAB. a.1R N.la.

24. Bleek dikkopmos: een hoge bedekking

van Bleek dikkopmos duidt binnen de
Duinsterretjes-associatie op relatief voedselrijke omstandigheden. De soort mijdt
binnen deze gemeenschap overstuiving van
kalkrijk zand.
Bronnen: Bleek dikkop mos is in Nederland
indifferent ten aanzien van de pH en wordt
overwegend aangetroffen op droge standplaatsen (Siebel, 1992). Dit mos bereikt
een hoge bedekking onder relatief voedselrijke omstandigheden (mondelinge mededeling E. Weeda). In Meijendel* en Berkheide* komt de soort voor in de oudere
stadia van de Duinsterretjes-associatie op
min of meer stabiele bodems. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat de soort
0-3 cm overstuiving per jaar verdraagt
(Birse et al., 1957). ZIE OOK TAB. a.zw N.14.
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25. Grijze bisschopsmuts: heeft binnen de

Duinsterretjes-associatie zijn optimum op
open en kalkhoudende (maar niet basische)
standplaatsen met een intermediaire zuurgraad. Zulke omstandigheden worden
gerealiseerd in verstuivingen van (zwak)
kalkhoudend zand van het landschap van
het K-type in het binnenduin en in het
kalkgrensgebied, waar kalk in de vorm van
kleine schelpenfragmenten aanwezig is.
De soort verdraagt alleen zeer zwakke
overstuiving van kalkhoudend zand en
mijdt verstuivingen met kalkrijk zand. In
het Renodunaal district is dit mos dus een
pionier op bodems met een intermediair
pH-bereik.
Bronnen: Grijze bisschopsmuts groeit in
Nederland op zwak zure (nooit sterk zure)
tot zwak basische, zeer stikstofarme standplaatsen met zeer veel direct en indirect
zonlicht (zuidhellingen) (Siebel, 1992). In
Nederland is het mos een pionier van zwak
kalkhoudend, mobiel, maar niet te sterk
stuivend zand en groeit vaak in een zone
rond stuifkuilen. De soort vermijdt het
zeeduin (Touwen Rubers, 1989). In duingebieden in Groot-Brittannië treedt de
soort op als kolonist van secundaire verstuivingen, waarbij ze echter zeer weinig
overstuiving verdraagt (Birse et al., 1957).
In de Duinsterretjes-associatie heeft ze een
voorkeur voor relatief droge zuidhellingen
(mondelinge mededeling E. Weeda). Doing
(1988) noemt de soort voor het landschap
van het K-type. In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort voor in jonge
stadia van de Duinsterretjes-associatie die
overgaan in de Duin-Buntgras-associatie,
met name in het kalkgrensgebied (Kruijsen
et al., 1992). In Meijendel* is ze binnen de
Duinsterretjes-associatie aanwezig in het
binnenduin in een jong stadium van de
gemeenschap waar sprake is van verstuiving
van kalkhoudend zand. Hier groeit het mos
vooral aan de randen van stuifkuilen.
INDICATORENSfRIE· DROGE DUINEN

26. Zand-haarmos: is binnen de Duinster-

28. Grijs kronke/stee/tje: is binnen de

retjes-associatie indicatief voor kalkarme
en relatief zure omstandigheden. Het mos
groeit uitsluitend op stabiele standplaatsen.
Het verschijnen van deze soort in deze
gemeenschap wijst op oppervlakkige ontkalking en verzuring, waarbij successie
optreedt in de richting van de Duin-Buntgras-associa tie etc..
Bronnen: Zand-haarmos groeit in Nederland op sterk zure tot zure, zeer stikstofarme standplaatsen (Siebel, 1992). In het
Noordhollands Duinreservaat komt de
soort binnen de Duinsterretjes-associatie in
de oudere stadia van de gemeenschap voor
(Kruijsen et al., 1992). In Berkheide* en
Meijendel* wordt ze binnen de Duinsterretjes-associatie alleen gevonden in de oudere
stadia van de gemeenschap, op stabiele,
oppervlakkig ontkalkte bodems in het
binnenduin. Uit experimenteel onderzoek
blijkt dat de soort slechts weinig overstuiving verdraagt (Birse et al., 1957). ZIE OOK

Duinsterretjes-associatie indicatief voor
kalkarme en relatief zure omstandigheden.
Op kalkrijke bodems verschijnt het mos
pas in oude stadia van de gemeenschap,
dus op stabiele bodems, waarin oppervlakkige ontkalking optreedt. Op (zwak)
kalkhoudende bodems kan het ook in een
relatief jong stadium van de gemeenschap
verschijnen, omdat daar de bodem sneller
ontkalkt. Verschijnen van de soort duidt op
verzuring, waarbij successie optreedt in de
richting van de Duin-Buntgras-associatie
etc.. De soort kan langdurig domineren.
Bronnen: Grijs kronkelsteeltje is in Nederland een soort van sterk zure tot zure,
meestal sterk humeuze zandbodems
(Siebel, 1992). In de duinen heeft de soort
zich sinds de jaren '70 gevestigd (Van der
Meulen et al., 1987). Ze verdraagt geen
overstuiving van kalkrijk zand (Van der
Meulen et al., 1987). In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort in het kalkgrensgebied voor in een jong stadium van
de Duinsterretjes-associatie dat overgaat in
de Duin-Buntgras-associatie. Ook wordt ze
in dit reservaat regelmatig waargenomen
in oudere stadia van de Duinsterretjesassociatie (Kruijsen et al., 1992). In
Meijendel* en Berkheide* komt ze alleen
voor in oude stadia van de gemeenschap op
een stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodem
in het binnenduin. ZIE OOK TAB. a.lR N.22.

TAB.

a.zw

N.17.

27. Gewoon gaffe/tandmos: wijst binnen

de Duinsterretjes-associatie op kalkarme,
relatief zure en relatief voedselarme omstandigheden en een stabiele bodem. Het
verschijnen van deze soort in deze gemeenschap wijst op oppervlakkige ontkalking,
waarbij successie optreedt in de richting
van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: Gewoon gaffeltandmos groeit in
Nederland op zure (zelden op minder zure
of neutrale), stikstofarme, meestal droge
tot matig vochtige standplaatsen (Siebel,
1992). In Meijendel* en Berkheide* komt
de soort binnen de Duinsterretjes-associatie
regelmatig tot constant voor in oude stadia
van de gemeenschap op stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodems in het binnenduin. Ze vestigt zich slecht op plekken met
op/overstuiving (Birse et al., 1957). ZIE OOK
TAB. 8.3R N.l1 EN TAB. 8.3W N.24.
INDICATQRENSERIE • DROGE DUINEN

29. Gewoon knopjesmos: duidt binnen de

Duinsterretjes-associatie op een kalkarme,
relatief zure en relatief voedselrijke standplaats. Het mos komt alleen voor op
stabiele bodems met humusopbouw. Het
verschijnen van het mos in de Duinsterretjes-associatie duidt op ontkalking en
relatief sterke verzuring.
Bronnen: Gewoon knopjesmos groeit in
Nederland op sterk zure tot zure, matig
vochtige standplaatsen, op hout en soms
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op strooisel (Siebel, 1992). De soort is
duidelijk kalkmijdend en komt in de duinen
voor op plekjes met humusopbouw (mondelinge mededeling E. Weeda). In het
oordhollands Duinreservaat groeit de
soort in de oudere stadia van de associatie
in valleien van het zuidelijk gebied
(Kruijsen et al., 1992). In Meijendel* en
Berkheide* komt ze binnen deze associatie
alleen voor in oude stadia van de gemeenschap op oppervlakkig ontkalkte bodems
in het binnenduin.
30. Ruig haarmos: is binnen de Duinster-

retjes-associatie indicatief voor kalkarme,
relatief zure en oligotrofe omstandigheden.
Het verschijnen van de soort op stabiele
bodems in deze gemeenschap wijst op
oppervlakkige ontkalking en verzuring,
waarbij successie optreedt in de richting
van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: Ruig haarrnos is in Nederland
kalkmijdend en komt in het Renodunaal
district in het binnenduin voor (Touwen
Rubers, 1989). In het Noordhollands
Duinreservaat groeit de soort in een jong
stadium van de Duinsterretjes-associatie
dat overgaat in de Duin-Buntgras-associatie (in het kalkgrensgebied; Kruijsen et al.,
1992). In Berkheide* en Meijendel* komt
ze alleen voor in de oudere stadia van de
Duinsterretjes-associatie op stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodems in het binnenduin. Uit experimenteel onderzoek blijkt
dat ze slechts weinig overstuiving verdraagt
(Birse et al., 1957). ZIE OOK TAB. 8.ZW N.18.
31. Vals rendiermos: heeft binnen de

Duinsterretjes-associatie zijn optimum op
open, kalkhoudende en relatief zure, maar
niet al te zure, oligotrofe standplaatsen.
Zulke omstandigheden worden gerealiseerd
in verstuivingen van (zwak) kalkhoudend
zand in het landschap van het K-type en
bij oppervlakkige ontkalking van kalkrijke
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E/andgeweimos

bodems. Binnen deze gemeenschap mijdt
de soort overstuiving met kalkrijk zand.
Binnen het Renodunaal district groeit ze
optimaal bij een intermediaire pH.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt deze soort voor in de oude stadia van
de Duinsterretjes-associatie, op stabiele,
oppervlakkig ontkalkte bodems in het
binnenduin en in een jong stadium in het
binnenduin op plekken met overstuiving
van kalkhoudend zand. ZIE OOK TAB. 8.ZW N.19.
32. Kraak/oof: binnen de Duinsterretjes-

associatie heeft de soort een voorkeur voor
stabiele bodems en bodems met hooguit
zeer zwakke overstuiving. Daarmee samenhangend groeit de soort optimaal onder
relatief kalkarme en zure omstandigheden.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt Kraakloof voor in de oudere stadia
van de Duinsterretjes-associatie en optimaal op stabiele standplaatsen.

INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

33. flandgeweimos: heeft binnen de

Duinsterretjes-associatie zijn optimum op
stabiele bodems. Daarmee samenhangend
groeit de soort optimaal onder relatief
kalkarme en zure omstandigheden. Zeer
zwakke verstuiving verdraagt ze.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt deze soort voor in de oudere stadia
van de gemeenschap. Optimaal groeit ze
daar op stabiele bodems.
34. Gevorkt heidestaartje: wijst binnen

de Duinsterretjes-associatie op relatief
kalkarme, relatief zure en relatief voedselarme omstandigheden. In de deze gemeenschap groeit dit korstmos vooral op
stabiele bodems.
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt deze soort voor in de oudere stadia
van de gemeenschap en optimaal in de
oude stadia op stabiele, oppervlakkig
ontkalkte bodems in het binnenduin.
35. Girafje: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor kalkarme, neutrale
tot matig zure en relatief voedselarme omstandigheden. De soort verdraagt geen verstuiving van kalkhoudend of kalkrijk zand.
Haar verschijnen in deze gemeenschap
duidt op ontkalking en verzuring, waarbij
een ontwikkeling optreedt in de richting
van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt deze soort regelmatig tot constant
voor in de oude stadia van de gemeenschap
op stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodems
in het binnenduin.
36. Gebogen rendiermos s.l.: dat wil zeg-

gen Cladina arbuscula/ciliata/mitis, wijst
binnen de Duinsterretjes-associatie op kalkarme tot kalkhoudende, relatief zure en
relatief voedselarme omstandigheden. Deze
soorten verdragen overstuiving van (zwak)
kalkhoudend, maar niet van kalkrijk zand.
INDICA.TORENSERIE • DROGE DUINEN

Daarom komen ze op kalkrijke bodems
alleen in oude stadia van de gemeenschap
voor. Op (zwak) kalkhoudende bodems,
waarin kalk in fijne schelpen fragmenten
aanwezig is, kunnen ze ook groeien in de
jongere stadia.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komen deze soorten binnen de Duinsterretjes-associatie voor in jonge stadia
van de gemeenschap in het kalkgrensgebied
en verder in alle oudere stadia in het zuidelijke gebied en kalkgrensgebied (Kruijsen
et al., 1992). In Meijendel* en Berkheide*
groeien ze vooral in de oude stadia van de
gemeenschap op stabiele, oppervlakkig
ontkalkte bodems in het binnenduin en in
een jong stadium op plekken met overstuiving van kalkhoudend zand in het binnenduin. ZIE OOK TAB. 8.3W N.34.
37. Open rendiermos: is binnen de Duin-

sterretjes-associatie indicatief voor kalkarme, relatief zure en relatief voedselarme
omstandigheden. De soort verdraagt geen
overstuiving met kalkrijk of kalkhoudend
zand. Haar verschijnen wijst op ontkalking
en verzuring, waarbij een ontwikkeling
optreedt in de richting van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: In Meijendel* en Berkheide*
komt dit korstmos binnen de Duinsterretjes-associatie vooral voor in de oude stadia
van de gemeenschap op stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodems in het binnenduin. ZIE OOK TAB. 8.3W N.33.
38. Bekermos Cladonia subulata: is bin-

nen de Duinsterretjes-associatie indicatief
voor kalkarme, relatief zure en relatief
voedselarme omstandigheden. De soort
verdraagt geen overstuiving met kalkrijk of
kalkhoudend zand. Haar verschijnen duidt
op ontkalking en verzuring, waarbij een
successie optreedt in de richting van de
Duin-Buntgras-associatie etc..
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Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt dit Bekermos binnen de Duinsterretjes-associatie af en toe voor in alle
oudere stadia van de gemeenschap die in
het gebied aanwezig zijn. Ook wordt de
soort daar aangetroffen in het kalkgrensgebied in de jongere stadia van de gemeenschap die overgaan in de Duin-Buntgrasassociatie (Kruijsen et al., 1992). In
Meijendel' en Berkheide' komt ze regelmatig tot constant voor in de oude stadia
van de gemeenschap op stabiele, oppervlakkig ontkalkte bodems in het binnenduin.

39. Bruin heidestaartje en Dik bekermos:
zijn binnen de Duinsterretjes-associatie
indicatief voor de meest zure en voor kalkarme, relatief voedselarme omstandigheden.
De soorten verdragen geen overstuiving.
Hun verschijnen in deze gemeenschap
duidt op ontkalking en vergaande verzuring, waarbij een ontwikkeling optreedt in
de richting van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: In Meijendel' en Berkheide'
komen deze korstmossen binnen de Duinsterretjes-associatie alleen voor in de oude
stadia van de gemeenschap op stabiele,
oppervlakkig ontkalkte bodems in het binnenduin. In het Noordhollands Duinreservaat is Dik bekermos binnen de pionierbegroeiingen gevonden, maar alleen in de
Duin-Buntgras-associatie van het kalkgrensgebied en het kalkarme gebied
(Kruijsen et al., 1992).
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Du insterretjes-associatie
in het Waddendistrict
Deze noten vermelden voor een aantal
soorten van deze tabel een 'successie in de
richting van de Duin-Buntgras-associatie
etc.'. Het 'etc.' staat hier voor de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos
en Rendiermos [Klasse der droge graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje [Klasse der
droge graslanden op zandgrond].

1. lacobskruiskruid s.l.: wijst binnen de
Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende,
relatief basische, relatief voedselrijke
standplaatsen. In het Waddendistrict is de
soort vooral aan de relatief voedselrijke
zeereep gebonden. De kortlevende soort
verdwijnt uit de gemeenschap bij oppervlakkige ontkalking en verzuring.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie af en toe voor in een jong stadium
van de gemeenschap op kalkhoudende
bodems met zwakke verstuiving. ZIE OOK
TAB. S.4R N.24.

2. Scheve hoornbloem: wijst binnen de
Duinsterretjes-associatie op relatief voedselrijke omstandigheden, die samenhangen
met een standplaats in een zeereep of met
een verrijking van de standplaats door
meeuwen. De soort is mogelijk afhankelijk
van 'salt-spray' en lijkt binnen het
Waddendistrict indifferent ten aanzien
van het kalkgehalte te zijn.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie voor in een oud stadium van de
successiereeks. ZIE OOK TAB. B.,R N.,a.
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

3. Muurpeper: heeft binnen de Duinster-

retjes-associatie haar optimum op kalkhoudende, relatief basische, relatief voedselrijke
standplaatsen. Omdat de soort .oppervlakkig
wortelt, neemt ze binnen deze gemeenschap
af bij oppervlakkige ontkalking en verzuring.
Dit gaat samen met successie in de richting
van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Externe eutrofiëring bevordert Muurpeper.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort in de Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende bodems constant
voor. Ze wordt zelden in de Duin-Buntgras-associatie op (oppervlakkig) ontkalkte
bodems gevonden. Op Zuid- Texel werd het
optreden van de soort in een droge vallei
bevorderd doordat deze door meeuwen is
geëutrofiëerd (mondelinge mededeling
K. Bruin). Op de Duitse en Deense waddeneilanden is de soort waargenomen in de
Duinsterretjes-associatie van een stabiele
bodem met een pHkcl van 5.4-7.3 (op
10-15 cm diepte). Op deze eilanden groeit
ze zowel op kalkarme als kalkhoudende
bodems (Heykena, 1965). ZIE OOK TAB. B.3R N.3.
4. Geel walstro: komt binnen de Duinsterretjes-associatie vooral voor op stabiele
bodems en de soort heeft haar optimum op
kalkhoudende, relatief basische standplaatsen. Omdat de soort diep wortelt en overblijvend is, is ze tamelijk ongevoelig voor
oppervlakkige ontkalking.
Bronnen: Op Deense en Duitse waddeneilanden verschijnt de soort in de Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende
bodems alleen nadat de bodem is gestabiliseerd. Op deze eilanden is op de standplaats
een pHkcl van 4.1-7.9 (op 10-15 cm diepte)
gemeten (Heykena, 1965). Op Terschelling*
en Ameland* komt de soort af en toe voor
in de Duinsterretjes-associatie en (samen
met Vals rendiermos) in een vegetatie die
door oppervlakkige ontkalking uit de
Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

behoort tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. ZIE OOK TAB.
8.2R N.2 EN TAB. 8.3W N.1.

5. Duinviooltje: heeft binnen de Duinster-

retjes-associatie haar optimum op kalkhoudende, relatief basische standplaatsen.
Omdat de soort zeer diep wortelt en overblijvend is, handhaaft ze zich bij oppervlakkige ontkalking.
Bronnen: Ze verdraagt zwakke overstuiving
(Van Dieren, 1934). Op Terschelling* en
Ameland* komt ze als volgt voor: af en toe
in een jong stadium van de Duinsterretjesassociatie op kalkhoudende bodems en,
samen met Vals rendiermos, in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit
de Duinsterretjes-associatie is ontstaan en
die behoort tot de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie. Voor het
waddeneiland Läs0 in Denemarken wordt
een pH van 5.0-6.7 opgegeven (Böcher,
1941). Op Deense en Duitse waddeneilanden komt de soort zowel voor op kalkhoudende als kalkarme, zwak stuivende
tot stabiele bodems. Daar groeit ze meestal
bij een pHkcl van 4.5-8.0 (op 10-15 cm
diepte) (Heykena, 1965). ZIE OOK TAB. 8.0R N.2.
6. Gewone rolklaver: komt binnen de
Duinsterretjes-associatie optimaal voor
onder relatief voedselrijke omstandigheden.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt deze plant binnen de Duinsterretjesassociatie alleen voor in een jong stadium
van de gemeenschap op kalkhoudende
bodems die verrijkt zijn door meeuwen.
Op de Duitse en Deense waddeneilanden is
ze gevonden in de Duinsterretjes-associatie
op een stabiele bodem met een pHkcl van
5.4-6.5 (gemeten op 10-15 cm diepte). Op
deze eilanden komt de soort ook voor bij
hogere pH's op kalkhoudende bodems en
bij zwakke verstuiving (Heykena, 1965).
ZIE OOK TAB. 8.0R N.16 EN TAB. 8.3W N.O.
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7. Vroege haver: wijst binnen de Duinsterretjes-associatie op kalkarme, relatief
zure omstandigheden. De soort verschijnt
in dit vegetatietype na stabilisatie van de
bodem, waarbij oppervlakkige ontkalking
en verzuring optreedt. Dit gaat samen met
een successie in de richting van de DuinBuntgras-associatie etc..
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie vaak voor in een oud stadium
van de successiereeks. ZIE OOK TAB. 8.ZR N.19 EN

ting van de Duin-Buntgras-associatie etc..
'Salt-spray' is waarschijnlijk gunstig voor
de soort.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de plant niet in de Duinsterretjesassociatie op kalkhoudende bodems voor,
maar wel, samen met Vals rendiermos,
regelmatig in de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. Dit vegetatietype is door oppervlakkige ontkalking uit
de Duinsterretjes-associatie ontstaan. ZIE
OOK TAB. B.3R N.10.

TAB. 8.3W N.12.

8. Lathyruswikke: wijst binnen de Duin-

sterretjes-associatie op iets kalkhoudende
tot kalkarme, neutrale tot zwak zure omstandigheden. De soort komt in de associatie alleen voor op stabiele bodems. Haar
verschijnen wijst binnen de Duinsterretjesassociatie op oppervlakkige ontkalking en
lichte verzuring.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de soort af en toe in de Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende bodems
voor en, samen met Vals rendiermos, in een
vegetatie die door oppervlakkige ontkalking
uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan
en die behoort tot de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie. Op de
Duitse en Deense waddeneilanden is de
soort aangetroffen in kalkhoudende duingebieden op (net) stabiele, humusarme tot
rijke bodems met meestal een pHkcl van
5.4-6.0 (op 10-15 cm) (Heykena, 1965).
ZIE OOK TAB. 8.ZR N.17 EN TAB. 8.4R NAO.

9. Kleine leeuwetand: wijst binnen de
Duinsterretjes-associatie op kalkarme,
relatief zure omstandigheden. Binnen de
gemeenschap mijdt de soort plekken met
verstuiving. De soort wortelt oppervlakkig
en verschijnt vrij spoedig in de gemeenschap, bij beginnende ontkalking en verzuring. Ze duidt op een successie in de rich112

10. Gewone veldbies: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor kalkarme, relatief zure omstandigheden. De
soort groeit binnen de gemeenschap alleen
op stabiele bodems. De soort wortelt ondiep en verschijnt vrij spoedig in de Duinsterretjes-associatie, bij oppervlakkige ontkalking en verzuring. Ze duidt dan op een
successie in de richting van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Gewone veldbies als volgt voor: af en
toe in de Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende bodems en regelmatig, samen met
Vals rendiermos, in een vegetatie die door
oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die behoort
tot de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. ZIE OOK TAB. B.2R N.20.
11. Mannetjesereprijs: wijst binnen de
Duinsterretjes-associatie op kalkarme,
relatief zure en mogelijk relatief voedselrijke omstandigheden. De soort groeit altijd
op stabiele bodems. Ze verschijnt binnen
deze gemeenschap bij oppervlakkige ontkalking en verzuring. Daarmee wijst de
soort op een successie in de richting van de
Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: Mannetjesereprijs is in Nederland een overblijvende soort van meestal
kalkarme, humeuze zand- en leemgrond
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

(Weeda et al., 1988). Op Terschelling' en
Vlieland komt de soort voor in de DuinBuntgras-associatie op humushoudende,
ontkalkte bodems op noordhellingen
(Westhoff, 1947). Op Terschellin'g' en
Ameland' (en Texel: schriftelijke mededeling K. Bruin) komt ze niet binnen de
Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende
bodems voor, maar wel, samen met Vals
rendiermos, in een vegetatie die door
oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die behoort
tot de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. Op de Duitse en
Deense waddeneilanden is de soort gevonden op een humushoudende, ontkalkte
bodem (Heykena, 1965).
12. Schapezuring: duidt binnen de Duinsterretjes-associatie op kalkarme, relatief
zure omstandigheden. De soort groeit
binnen de gemeenschap alleen op stabiele
bodems. Ze kan ondiep wortelen en verschijnt in de Duinsterretjes-associatie
spoedig, bij oppervlakkige ontkalking en
verzuring. Ze duidt dan op een successie
naar de typische subassociatie van de
Duin -Buntgras-associa tie.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Schapezuring niet in de Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende bodems
voor, maar wel, samen met Vals rendiermos, regelmatig in een vegetatie die door
oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die behoort
tot de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. ZIE OOK TAB. B.4R N.35 EN

bodems kunnen de soorten voorkomen als
deze door meeuwen zijn verrijkt.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komen deze mossen binnen de Duinsterretjes-associatie als volgt voor: met hoge
bedekking in een jong stadium van de
gemeenschap op een kalkhoudende bodem
met zwakke verstuiving, en in een oud
stadium op een stabiele bodem met beginnende ontkalking constant. Voor het
waddeneiland Läs0 in Denemarken wordt
een pH van 6.6 opgegeven (Böcher, 1941).
Op Deense en Duitse waddeneilanden
komen deze mossen voor op zwak instabiele tot jonge stabiele, kalkhoudende
bodems of kalkarme bodems die verrijkt
zijn met kalkhoudende meeuwenuitwerpselen. Hier wordt een pHkcl van 5.7-8.0
(op 10-15 cm diepte) opgegeven (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. B.1R N.17.
14. Bleek dikkopmos: heeft binnen de
Duinsterretjes-associatie zijn optimum op
kalkhoudende, relatief basische standplaatsen. Het mos groeit optimaal bij zeer
zwakke overstuiving.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
heeft de soort binnen de Duinsterretjesassociatie zijn optimum in de jonge stadia
van de successiereeks. Daar kan ze voorkomen bij zwakke overstuiving van zwak
kalkhoudend zand. Op Deense en Duitse
waddeneilanden wordt de soort binnen de
Duinsterretjes-associatie waargenomen op
kalkhoudende, (net) stabiele, humusarme
bodems bij een pHkcl van 5.4-7.3 (op 1015 cm diepte) (Heykena, 1965). ZIE OOK TAB.

TAB. B.3W N.lB.

B.2R N.24.

13. Klein/Groot duinsterretje: zijn binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief
voor kalkhoudende, relatief basische bodems.
De soorten hebben hier een optimum bij
zwakke overstuiving van kalkhoudend
zand. Op van oorsprong kalkarme, stabiele

15. Purpersteeltje: heeft binnen de Duinsterretjes-associatie zijn optimum op
oppervlakkig ontkalkte, relatief zure standplaatsen. Dit gaat samen met stabiele
bodems.

INDICATOREN5ERIE • DROGE DUINEN
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Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort in de Duinsterretjes-associatie regelmatig voor. Ze wordt op deze
eilanden ook constant en met hoge bedekking aangetroffen, samen met Vals rendiermos, in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjesassociatie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. ZIE OOK TAB. B.1R N.19.

en toe in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associa tie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. ZIE OOK TAB. B.2R N.26. TAB. B.4R
N.70 EN TAB. 8.3W N.25.

16. Gewoon gaffeltandmos: wijst binnen
de Duinsterretjes-associatie op kalkarme,
relatief zure, relatief voedselarme omstandigheden. Het mos groeit alleen op al
wat langer gestabiliseerde bodems. Het
verschijnen van deze soort binnen deze
gemeenschap wijst op oppervlakkige ontkalking en verzuring. Daarmee duidt de
soort op een successie in de richting van
de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort niet in de Duinsterretjesassociatie op kalkhoudende bodems voor,
maar wel af en toe, samen met Vals rendiermos, in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjesassociatie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. ZIE OOK TAB. B.ZR N.Z7. TAB. B.3R

18. Ruig haarmos: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor kalkarme,
relatief zure, relatief voedselarme omstandigheden. Het mos groeit alleen op al wat
langer gestabiliseerde bodems. Het verschijnen van deze soort binnen deze gemeenschap wijst op oppervlakkige ontkalking en verzuring, waarbij een successie in
de richting van de Duin-Buntgras-associatie optreedt.
Bronnen: Op Deense en Duitse waddeneilanden komt de soort altijd voor op
kalkarme of ontkalkte bodems bij een
pHkcl van 3.4-4.9 (op 10-15 cm diepte)
(Heykena, 1965). Op Terschelling* en
Ameland* komt ze niet voor in de Duinsterretjes-associatie van kalkhoudende
bodems, maar wel, samen met Vals rendiermos, af en toe in een vegetatie die door
oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die behoort tot de typische subassociatie van de
Duin-Buntgras-associatie. ZIE OOK TAB. B.2R

N.21. TAB. 8.3W N.24.

N.30.

17. Zand-haarmos: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor kalkarme,
relatief zure omstandigheden. Het mos
groeit alleen op al wat langer gestabiliseerde bodems. Het verschijnen van deze
soort binnen deze gemeenschap wijst op
oppervlakkige ontkalking en verzuring. Dit
gaat samen met een successie in de richting
van de Duin-Buntgras-associatie etc..
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort niet voor in de Duinsterretjes-associatie van kalkhoudende bodems,
maar wel, samen met Vals rendiermos, af

19. Vals rendiermos: wijst binnen de
Duinsterretjes-associatie op neutrale tot
zwak zure omstandigheden. Zijn optimum
heeft dit korstmos op net gestabiliseerde
bodems die beginnen te ontkalken. Bij verzuring binnen de Duinsterretjes-associatie
neemt het toe.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de Duinsterretjesassociatie af en toe voor in een jong stadium
van de gemeenschap op een kalkhoudende
bodem met verstuiving, en constant en met
hoge bedekkingen in een oud stadium van
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de gemeenschap op een stabiele bodem
met beginnende ontkalking. ZIE OOK TAB.

B.2R

N.31 EN TAB. 8.3W N.27.

20. Stapelbekertje: is binnen de Duinsterretjes-associatie indicatief voor kalkarme,
relatief zure, relatief voedselarme omstandigheden. Dit korstmos komt hier alleen
op wat langer gestabiliseerde bodems voor.
Het verschijnen van deze soort binnen deze
gemeenschap wijst op oppervlakkige ontkalking en verzuring, waarbij een successie
optreedt in de richting van de Duin-Buntgrasassociatie etc.. Binnen het Waddendistrict heeft deze soort een intermediair pHbereik.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Stapelbekertje niet voor in de Duinsterretjes-associatie van kalkhoudende
bodems, maar wel, samen met Vals rendiermos, in een vegetatie die door oppervlakkige
ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is
ontstaan en die behoort tot de typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie.

22. Open rendiermos. Rood bekermos
en Bruin heidestaartje: zijn binnen de
Duinsterretjes-associatie indicatief voor
kalkarme, relatief zure, relatief voedselarme omstandigheden. Deze korstmossen
komen hier alleen op al wat langer gestabiliseerde bodems voor. Het verschijnen van
deze soorten binnen deze gemeenschap
wijst op oppervlakkige ontkalking en verzuring. Daarmee duiden de soorten op een successie in de richting van de Duin-Buntgrasassociatie etc.. Rood bekermos verdraagt
geen overstuiving van kalkhoudend zand.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Open rendiermos in de Duinsterretjes-associatie af en toe voor. Op deze
eilanden worden deze korstmossen vaker
aangetroffen, samen met Vals rendiermos,
in een vegetatie die door oppervlakkige
ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie
is ontstaan en die behoort tot de typische
subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. VOOR OPEN RENDIERMOS 21E OOK TAB. B.3W
N.33. VOOR ROOD BEKERMOS TAB. 8.3R N.2S.

21. Bekermos Cladonia ramulosa: is bin-

nen de Duinsterretjes-associatie indicatief
voor kalkarme, relatief zure, relatief voedselarme omstandigheden. Dit korstmos
komt hier alleen op wat langer gestabiliseerde bodems voor. Het verschijnen van
deze soort binnen deze gemeenschap duidt
op oppervlakkige ontkalking en verzuring.
Dit gaat samen met een successie in de
richting van de Duin-Buntgras-associatie
etc.. Binnen het Waddendistrict heeft de
soort een intermediair pH-bereik.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt dit Bekermos voor in een oud stadium
van de Duinsterretjes-associatie en, samen
met Vals rendiermos, in een vegetatie die
door oppervlakkige ontkalking uit de
Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die
behoort tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie.
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN
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Dui n-Bu ntg ras-associatie
en Vogelpootjes-associatie
in het Renodunaal district 78
1. Ruw vergeet-mij-nietje: is binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
indicatief voor kalkrijke tot kalkhoudende
en relatief basische omstandigheden.
Binnen deze gemeenschappen wordt ze
meestal aangetroffen op oppervlakkig ontkalkende bodems in het landschap van het
K-type, in een vegetatie die ontstaan is uit
de Duinsterretjes-associatie en behoort tot
de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. De plant lijkt vrij snel
te verdwijnen bij dieper in de bodem doordringende ontkalking en verzuring, hetgeen samenhangt met haar korte levenscyclus. Een kortstondige achteruitgang
kan echter ook veroorzaakt worden door
ongunstig weer.
Bronnen: Ruw vergeet-mij-nietje is in
Nederland een winterannuel van droge,
niet te zure, meestal kalkrijke, humusarme
zandbodems. In de duinen wordt ze vooral
waargenomen in open vegetaties op zuidhellingen en in mosrijke graslanden in
droge valleien. Ze verdraagt slechts weinig
overstuiving (Weeda et al., 1988). Omdat
de soort zeer gevoelig is voor vorst en de
hoeveelheid neerslag, komt ze in sommige
jaren weinig voor (mondelinge mededeling
E. Weeda). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort in alle gemeenschappen van deze tabelgroep voor, in
jonge stadia van de successiereeks in het
78 en RG Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos

kalkgrensgebied en in oude stadia van het
middenduin van het kalkrijke zuidelijke
gebied (Kruijsen et al., 1992). In de ZuidHollandse referentiegebieden is ze binnen
de groep van gemeenschappen van tabel
8.3R, veelal samen met Zanddoddegras,
constant aanwezig op relatief basische
standplaatsen van de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie, namelijk
op een oppervlakkig ontkalkte bodem
in Berkheide*. Op de Deense en Duitse
waddeneilanden wordt de soort alleen
gevonden op de kalkhoudende Ostfriesische
eilanden, en wel bij een pHkcl van 6.0-8.0
(op 10-15 cm diepte) en een meestal laag
gehalte aan organische stof (Heykena,
1965). Ellenberg et al. (1991) vermelden
voor Midden-Europa voor deze plant zwak
zure tot zwak basische standplaatsen (de
soort mijdt sterk zure standplaatsen).
2. Zanddoddegras: wijst binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3R op
kalkrijke tot kalkhoudende, relatief basische
en relatief voedselarme omstandigheden.
Binnen deze groep komt ze vooral voor
samen met Ruw vergeet-mij-nietje (op
oppervlakkig ontkalkende bodems in het
landschap van het K-type, ZIE TAB. B.3R N.').
Omdat de soort niet zo diep wortelt en
eenjarig is, verdwijnt ze spoedig bij dieper
in de bodem doordringende ontkalking en
verdere verzuring.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt de soort binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R, samen
met Ruw vergeet-mij-nietje, constant voor
op relatief basische standplaatsen van de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie, namelijk op een oppervlakkig ontkalkte bodem in Berkheide*. ZIE OOK
TAB. B.' R N.B EN TAB. B.ZR N.l.

[Klasse der droge graslanden op zandgrond]
en DG Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond).
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3. Muurpeper: is binnen de groep van ge-

meenschappen van tabel 8.3R indicatief
voor kalkrijke tot kalkhoudende en relatief
basische standplaatsen. Binnen deze gemeenschappen wordt de soort meestal aangetroffen samen met Ruw vergeet-mij-nietje (op
oppervlakkig ontkalkende bodems in het
landschap van het K-type, ZIE TAB. B.3R N.l).
Omdat de soort ondiep wortelt, verdwijnt
ze bij dieper in de bodem doordringende
ontkalking en verdere verzuring.
Bronnen: Muurpeper heeft in Nederland
als natuurlijke standplaats kalkhoudende
zandbodems op zuidhellingen (Weeda et
al., 1991). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R regelmatig
voor in de typische subassociatie van de
Duin-Buntgras-associatie en af en toe in de
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje, beide:
[Klasse der droge graslanden op zandgrond]. Voor het Deense waddeneiland
Läs0 wordt voor de soort in de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R een pH van
6.0-6.6 opgegeven (Böcher, 1941). Ellenberg
et al. (1991) geven de soort voor MiddenEuropa als indifferent ten aanzien van de
pH op. ZIE OOK TAB. B.2W N.3 EN TAB. B.3W N.2.
4. Hazepootje: is binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief
voor relatief voedselrijke omstandigheden,
die samenhangen met ruderale invloed of
beweiding. waarbij tred en/of enige verrijking met voedingsstoffen plaatsvindt. Binnen het Renodunaal district is de soort indifferent ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3R uitsluitend
voor in de Vogelpootjes-associatie. De standplaats is een kalkarm, ruderaal terrein in
de Westlandse duinen*. ZIE OOK TAB. B.2R N.1S.
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5. Liggende klaver: is binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief voor relatief voedselrijke omstandigheden, die samenhangen met tred of enige
aanvoer van voedingsstoffen. Binnen deze
gemeenschappen mijdt de soort de meest
zure standplaatsen. In het Renodunaal
district is ze indifferent ten aanzien van het
kalkgehalte.
Bronnen: Liggende klaver komt in Nederland voor op droge, vrij voedselarme, zwak
zure tot kalkrijke bodems (Weeda et al.,
1987). In de duinen groeit de soort op verrijkte plekken (mondelinge mededeling
E. Weeda). Doing (1988) noemt landschappen van het Zeedorpen-type, of plekken
met een ruderaal karakter en een kortstondige voedselverrijking. In de ZuidHollandse referentiegebieden komt ze
binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3R uitsluitend en regelmatig voor
in de Vogelpootjes-associatie en wel op een
kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse
duinen*. Ellenberg et al. (1991) geven voor
Midden-Europa een matig zure tot matig
basenrijke standplaats op.
6. Akkerhoornbloem: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op relatief voedselrijke en relatief basische
oI;I1standigheden die samenhangen met
tred en/of enige aanvoer van voedingsstoffen. Beweiding in deze gemeenschappen
stimuleert de soort.
Bronnen: Akkerhoornbloem groeit in
Nederland op kalkarm en kalkrijk zand, op
krijt en op zandige klei. De soort wordt in
binnenduin-graslanden vaak samen met
Knolboterbloem gevonden en in zeeduinen
in dwergstruweel van Kruipwilg (Weeda et
al., 1985). Doing (1988) geeft haar op voor
duinlandschappen van het Zeedorpen-type
of plekken met een ruderaal karakter en
een kortstondige voedselverrijking. In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze
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binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3R uitsluitend en regelmatig voor in
een vegetatie behorend tot de Vogelpootjes-associatie groeiend op een kalkarm,
ruderaal terrein in de Westlandse duinen*.
Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa een meestal matig zure tot zwak
basische (zelden sterk zure of alkalische)
standplaats op. Volgens F. van Beusekom
(mondelinge mededeling) groeit de soort
in Nederland bij een pH > 5-5.5. ZIE OOK
TAB. B.4R N.54.

7. Gewoon duizendblad: duidt binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op een standplaats die relatief voedselrijk
is, door tred en/of enige aanvoer van voedingsstoffen of door langdurige beweiding.
De soort mijdt binnen deze vegetaties de
meest zure standplaatsen. Binnen het
Renodunaal district is de soort indifferent
ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: Gewoon duizendblad is een diep
wortelende soort die in Nederland groeit
op ruderale plekken met een droge tot
vochthoudende, enigszins voedselrijke,
meestal licht minerale bodem. In de duinen
komt de soort voor in het landschap van
het Zeedorpen-type en op plekken met beweiding (Weeda et al., 1990; Doing 1988).
Ze groeit ook op plekken die als konijnenlatrines worden gebruikt (mededeling
Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R uitsluitend
en constant voor in de Vogelpootjesassociatie (op een kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse duinen*). Ellenberg
et al. (1991) geven de soort voor MiddenEuropa als indifferent ten aanzien van de
pH op.
8. Smalle weegbree: is binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief voor een standplaats die relatief
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voedselrijk is, door tred en/of enige aanvoer
van voedingsstoffen. Binnen deze gemeenschappen ontbreekt de soort op de meest
zure standplaatsen. In het Renodunaal
district is de soort indifferent ten aanzien
van het kalkgehalte en wordt ze bevorderd
door langdurige beweiding.
Bronnen: Smalle weegbree is een overblijvende soort die op diverse grondsoorten
kan groeien, maar sterk zure bodems mijdt
(Weeda et al., 1988). Doing (1988) vermeldt haar voor de duinen op plekken met
beweiding. In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R uitsluitend
voor in de Vogelpootjes-associatie (op een
kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse
duinen*). Ellenberg et al. (1991) geven de
soort voor Midden-Europa als indifferent
op ten aanzien van de pH.
9. Gewoon reukgras: is binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief voor relatief voedselrijke omstandigheden die samen gaan met tred en/of enige
aanvoer van voedingsstoffen. Beweiding in
deze gemeenschappen stimuleert de soort.
Binnen het Renodunaal district is ze indifferent ten aanzien van het kalkgehalte en
van de pH.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt dit gras binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R uitsluitend voor in de Vogelpootjes-associatie
(op een kalkarm, ruderaal terrein in de
Westlandse duinen*). ZIE OOK TAB. B.3W N.16.
10. Kleine leeuwetand: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op kalkarme tot kalkhoudende standplaatsen met een intermediaire zuurgraad. Binnen deze gemeenschappen heeft de soort
haar optimum op relatief voedselrijke
standplaatsen. Op kalkarme bodems wordt
ze bevorderd door tred omdat dit sterke
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verzuring voorkomt. Bij oppervlakkige
ontkalking van kalkrijke bodems in het
landschap van het K-type, waarbij de
Duin-Buntgras-associatie uit de Duinsterretjes-associatie ontstaat, vestigt ze zich
slechts sporadisch. Wegens haar ondiepe
wortels verdwijnt ze uit de Duin-Buntgrasassociatie bij dieper in de bodem doordringende ontkalking en sterke verzuring.
Bronnen: Kleine leeuwetand groeit in
Nederland op diverse grondsoorten. De
standplaats varieert van droog tot vochtig
en is meestal kalkarm. Ondanks haar brede
spectrum aan standplaatsen komt ze in de
duinen alleen voor onder specifieke omstandigheden. Op kalkrijke bodems is ze
beperkt tot vochtige standplaatsen en op
droge standplaatsen is er vaak sprake van
'salt-spray' (Weeda et al., 1991). Doing
(1988) noemt voor de duinen plekken met
beweiding. In het Noordhollands Duinreservaat wordt de soort vooral in het kalkarme gebied (kalkgrensgebied en ontkalkt
deel van de binnenduinrand) aangetroffen
en zelden in het kalkrijke deel (mondelinge
mededeling H. Snater). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
voor in de Vogelpootjes-associatie (op een
kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse
duinen'); en in de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie.
11. Muizeoor: komt binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R voor op
kalkarme tot kalkhoudende bodems met
een intermediaire zuurgraad. Binnen deze
gemeenschappen heeft de soort op diep
ontkalkte bodems haar optimum bij een
lichte verrijking die samenhangt met tred
en/of enige externe aanvoer van voedingsstoffen. Op kalkhoudende bodems wordt ze
aangetroffen in vegetaties behorend tot de
Duin-Buntgras-associatie die door oppervlakkige ontkalking van de standplaatsen
INDICATOREN5ER1E • DROGE DUINEN

Links een noordhel/ing met de DG Grijs
kronkelsteeltje; rechts een zuidhel/ing
met de Duinsterretjes-A5 (zie ook pag. 62
en 58).

uit de Duinsterretjes-associatie zijn ontstaan. Bij dieper in de bodem doordringende ontkalking en verdere verzuring neemt
ze in de Duin-Buntgras-associatie af.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt Muizeoor binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R af en
toe voor in de Vogelpootjes-associatie (op
een kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse duinen') en verder in de typische
subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie (op oppervlakkig ontkalkte bodems).
ZIE OOK TAB. a.2R N.18 EN TAB. 8.3W N.11.

12. K/ein voge/pootje: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op een kalkarme en relatief voedselrijke
standplaats met een intermedaire pH.
Deze omstandigheden worden in stand
gehouden op plekken in kalkarme duingebieden, waar tred sterke verzuring voorkomt en waar enige aanvoer van voedingsstoffen plaatsvindt. Bij sterke verzuring
verdwijnt de soort.
Bronnen: Klein vogelpootje is in Nederland
een winterannuel van schrale, vrij gesloten
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graslanden en bermen op droge, kalkarme,
vrij zure bodems. In de duinen komt de
soort voor op vroongronden (Weeda et al.,
1987; mondelinge mededeling E. Weeda).
In de Zuid-Hollandse referentiegebieden is
ze binnen de groep van gemeenschappen
van tabel 8.3R uitsluitend gevonden in de
vegetatie behorend tot de Vogelpootjesassociatie op een kalkarm, ruderaal terrein
in de Westlandse duinen*. Ellenberg et al.
(1991) geven voor Midden-Europa sterk
zure tot zure (zelden neutrale) bodems op.
Metingen van Volk (1930) in zandbodems
in het Rijndal in Duitsland wijzen echter
op het mijden van extreem zure omstandigheden; hij geeft een pH van 4.8-5.6 op.
13. Viltganzerik: wijst binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R op
relatief voedselrijke omstandigheden; de
soort komt bijvoorbeeld op plekken met
tred en/of enige aanvoer van voedingsstoffen voor. In het Renodunaal district bevordert langdurige beweiding de soort. De
indicatie voor kalkgehalte en zuurgraad
is binnen het Renodunaal district niet
duidelijk.
Bronnen: Viltganzerik is in Nederland een
overblijvend, tred-resistent kruid van kalkarme, vrij zure, humusarme zandgrond
(Weeda et al., 1987). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden wordt ze binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
met geringe presentie gevonden, en wel in
de Vogelpootjes-associatie (op een kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse
duinen*). Ellenberg et al. (1991) geven
voor Midden-Europa aan dat de soort optimaal bij zure omstandigheden voorkomt
en zelden bij neutrale.
14. Klein tasjeskruid: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op kalkarme tot iets kalkhoudende bodems
en relatief zure, maar niet extreem zure en
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relatief voedselrijke omstandigheden. Op
volledig ontkalkte bodems komt de soort
alleen voor als enige ruderale invloed aanwezig is gepaard met tred. Dit voorkomt
sterke verzuring van de bovenste bodemhorizont. Op (zwak) kalkhoudende bodems
komt de soort voor als deze oppervlakkig
ontkalken, hetgeen veel het geval is in het
kalkgrensgebied. Bij ontkalking van kalkrijke bodems verschijnt ze slechts sporadisch. Omdat ze vrij ondiep wortelt en een
korte levenscyclus heeft, verdwijnt ze bij
voortschrijdende verzuring.
Bronnen: Klein tasjeskruid is in Nederland
een winterannuel van droge, kalkarme
zandbodems. In het binnenduin tussen
Egmond en Den Haag komt de soort
meestal voor op plekken met enige verrijking door storing (Weeda et al., 1987). In
het Noordhollands Duinreservaat is de
soort binnen de groep van gemeenschappen
van tabel 8.3R aanwezig, in jonge en oudere
stadia van de successiereeks van het kalkgrensgebied en kalkarme gebied (Kruijsen
et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R voor, regelmatig in de Vogelpootjes-associatie, op een
kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse
duinen*; en af en toe op oppervlakkig ontkalkte bodems in de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie. Op de
Deense en Duitse waddeneilanden wordt ze
alleen aangetroffen op kalkarme bodems
met meestal een pHkcl > 4.0 (op een
diepte van 10-15 cm) (Heykena, 1965).
Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa aan dat de plant voorkomt bij sterk
zure omstandigheden en ontbreekt bij
zwak zure tot alkalische omstandigheden.
Dit wijkt af van metingen van Volk (1930)
in zandbodems in het Rijndal in Duitsland
op een diepte van 0-20 cm; hij vermeldt
het voorkomen van de soort bij pH 4.7-6.9
waarbij ze optimaal bij pH 5.5-5.9.
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15. Zandblauwtje: heeft binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R haar
optimum op kalkarme en relatief zure
maar niet extreem zure standplaatsen. De
soort mijdt er relatief voedselarme standplaatsen. In het Renodunaal district komt
ze vooral binnen deze gemeenschappen
voor, als die ontstaan zijn op kalkarme
bodems. Op zulke bodems wordt ze bevorderd door tred omdat dit sterke verzuring
voorkomt. Bij oppervlakkige ontkalking
van kalkrijke bodems in het landschap van
het K-type, waarbij de Duin-Buntgrasassociatie uit de Duinsterretjes-associatie
ontstaat, vestigt ze zich slechts sporadisch.
Bij verdere verzuring gaat ze achteruit.
Bronnen: Zandblauwtje groeit in Nederland op droge, matig zure tot bijna neutrale, vrij voedselarme, humusarme zandbodems. In de duinen komt de soort in
kalkarme gebieden voor op zuidhellingen
en in kalkrijke gebieden op licht ontkalkte
bodems (Weeda et al., 1991). Naarmate
zandbodems dieper ontkalkt zijn, wortelt
de soort dieper (Volk, 1930). In de ZuidHollandse referentiegebieden komt ze
binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3R regelmatig voor in de Vogelpootjes-associatie op een kalkarm, ruderaal
terrein in de Westlandse duinen* - en af en
toe in de typische subassociatie van de
Duin-Buntgras-associatie. Volgens Ellenberg et al. (1991) heeft de soort in MiddenEuropa een optimum op zure standplaatsen en komt ze zelden voor op neutrale
standplaatsen. Volk (1930) noemt voor
zandbodems in het Rijndal in Duitsland
een pH van 4.7-7.2 voor een diepte van
10-30 cm.
16. Zandstruisgras: is binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief voor kalkarme en relatief zure, maar
niet extreem zure standplaatsen en de
soort komt optimaal voor op relatief voedINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

selrijke standplaatsen. Vanwege haar voorkeur voor iets voedselrijkere plekken groeit
dit gras vooral op enigszins ruderale terreinen.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3R voor in
oudere stadia van de successiereeks in het
kalkarme en kalkgrensgebied (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3R uitsluitend
voor in de Vogelpootjes-associatie en in
een overgang van deze associatie naar de
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] (op een kalkarm,
ruderaal terrein in de Westlandse duinen*).
Ze groeit optimaal in pioniersituaties
(mondelinge mededeling E. Weeda).
17. Gewoon biggekruid: heeft binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
haar optimum op relatief voedselrijke en
ruderale standplaatsen. Binnen deze gemeenschappen heeft de soort haar optimum
op kalkarme, relatief zure bodems. Ze kan
ook op kalkrijke, relatief basische bodems
groeien. In het Renodunaal district wordt
ze door langdurige tred en beweiding bevorderd.
Bronnen: Gewoon biggekruid groeit in
Nederland op matig zure tot zwak basische,
droge tot vochthoudende bodems. Meestal
bestaat de bodem uit zand. Alhoewel de
soort voornamelijk op kalkarme standplaatsen groeit, is ze niet echt kalkmijdend
(Weeda et al., 1991). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
voor in de Vogelpootjes-associatie (op een
kalkarm, ruderaal terrein in de Westlandse
duinen*); en in de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie. Ellenberg
et al. (1991) geven voor Midden-Europa
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Grijze bisschopsmuts en Muurpeper

omstandigheden. Binnen deze gemeenschappen worden de mossen meestal aangetroffen op oppervlakkig ontkalkende
bodems in het landschap van het K-type,
en wel in een vegetatie die is ontstaan uit
de Duinsterretjes-associatie en behoort tot
de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. Bij dieper in de bodem
doordringende ontkalking en verdere verzuring verdwijnen de soorten.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komen de mossen binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
regelmatig samen met Ruw vergeet-mijnietje voor, op relatief basische standplaatsen van de typische subassocatie van de
Duin-Buntgras-associatie (op oppervlakkig
ontkalkte bodems in Berkheide*). ZIE OOK
TAB. 8.1R N.17 EN TAB. a.2W N.O.

een meestal zure tot matig zure (zelden
sterk zure of neutrale tot alkalische) standplaats op.
18. Bleek dikkopmos: duidt binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op relatief kalkrijke en relatief basische
omstandigheden. De soort wordt binnen
de Duin-Buntgras-associatie gevonden op
oppervlakkig ontkalkte bodems in het
landschap van het K-type, waar kalk in
fijne schelpenfragmenten aanwezig is.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt het mos binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R af en
toe, samen met Ruw vergeet-mij-nietje,
voor op relatief basische standplaatsen van
de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie (op een oppervlakkig
ontkalkte bodem). ZIE OOK TAB. B.ZR N.24 EN
TAB. a.zw N.14.

19. Klein/Groot duinsterretje: wijzen
binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3R op kalkrijke tot kalkhoudende,
relatief basische en relatief voedselarme
122

20. Grijze bisschopsmuts: komt binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
optimaal voor bij een intermediaire zuurgraad op bodems die nog een weinig kalk
bevatten. Deze omstandigheden gaan
samen met een positie in landschappen
waar kalk in de vorm van fijne schelpenfragmenten aanwezig is. Het mos wijst er
ook op relatief voedselarme omstandigheden. Binnen deze gemeenschappen komt
de soort voornamelijk voor in de vegetaties
behorend tot de Duin-Buntgras-associatie
die door oppervlakkige ontkalking en verzuring van de standplaatsen uit de Duinsterretjes-associatie zijn ontstaan. Bij verdere verzuring verdwijnt de soort.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden wordt de soort binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R af en
toe gevonden in de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie en wel in
het binnenduin op oppervlakkig ontkalkte
bodems. ZIE OOK TAB. a.2R N.25.
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21. Gewoon gaffe/tandmos: is binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
indicatief voor kalkarme en relatief zure
condities. Bij verzuring van de standplaatsen van de Duin-Buntgras-associatie neemt
het mos toe.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden domineert de soort binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
in de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse
der droge graslanden op zandgrond] op
(oppervlakkig) sterk verzuurde bodems
die oppervlakkig of geheel zijn ontkalkt.
In Meijendel* komt deze gemeenschap pas
sinds de jaren '80 voor, wat samenhangt
met een toegenomen stabilisatie en daarmee voortschrijdende ontkalking en verzuring. ZIE OOK TAB. B.2R N.27 EN TAB. B.3W N.24.
22. Grijs kronke/stee/tje: wijst binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
op kalkarme en relatief zure omstandigheden. Mogelijk draagt eutrofiëring door
atmosferische stikstofdepositie of andere
verrijking bij aan het domineren van deze
mossoort. Bij verzuring in de Duin-Buntgras-associatie neemt de soort toe.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden domineert het mos binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
in de Derivaatgemeenschap van Grijs
kronkelsteeltje [Klasse der droge graslanden
op zandgrond] op (oppervlakkig) sterk
verzuurde bodems. Volgens B. Kruijsen
(schriftelijke mededeling) wijst de soort op
eutrofiëring als gevolg van atmosferische
depositie. ZIE OOK TAB. B.2R N.2B.
23. Bekermos C/adonia ramu/osa: heeft

binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3R zijn optimum onder relatief kalkrijke en relatief basische omstandigheden.
Waarschijnlijk komt de soort voornamelijk
voor in het landschap van het K-type in
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vegetaties die behoren tot de Duin-Buntgras-associatie die door oppervlakkige ontkalking van de bodem is ontstaan uit de
Duinsterretjes-associatie. In kalkarme
duingebieden kan de soort ook in pionierstadia voorkomen. Bij verzuring neemt ze
af. Binnen deze gemeenschappen groeit de
soort op relatief voedselarme bodems en
verdraagt ze geen tred.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt dit Bekermos binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R voor in
de jonge stadia van de successiereeks in het
kalkgrens- en kalkarme gebied (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden groeit de soort binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R als
volgt: optimaal, en samen met Ruw vergeet-mij-nietje, op relatief basische standplaatsen van de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie (op oppervlakkig ontkalkte bodems in het binnenduin); en af en toe in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en
Rendiermos en de Derivaatgemeenschap
van Grijs kronkelsteeltje, beide: [Klasse
der droge graslanden op zandgrond]. In
Meijendel* ontbreekt deze korstmossoort
waar standplaatsen van de Duin-Buntgrasassociatie worden betreden.
24. Rode heide/ucifer: is binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief voor kalkarme en de meest zure omstandigheden. Binnen het Renodunaal district lijkt de soort beperkt te zijn tot de
relatief sterke en de volledig ontkalkte
duingebieden.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt Rode heidelucifer binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
voor in jonge stadia van de successiereeks
in het kalkgrens- en kalkarme gebied
(Kruijsen et al., 1992) en voornamelijk in
goed ontwikkelde vegetaties behorend tot
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de Duin-Buntgras-associatie (mededeling
Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse referen-

tiegebieden wordt deze soort binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3R
vrijwel uitsluitend aangetroffen in de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] op relatief zure, volledig ontkalkte
bodems op de strandwal van de Westlandse
duinen*.
25. Rood bekermos: is binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3R indicatief voor kalkarme en relatief zure omstandigheden. Op kalkhoudende bodems
van het landschap van het K-type vestigt
de soort zich pas in een laat stadium van de
successie reeks wanneer sterke verzuring is
opgetreden. In kalkarme duingebieden kan
de soort zich ook in een vroeger stadium,
namelijk in de Duin-Buntgras-associatie
vestigen.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt Rood bekermos binnen deze
associatiegroep voor in jonge stadia van
de successiereeks in het kalkgrens- en
kalkarme gebied (Kruijsen et al., 1992) en
voornamelijk in goed ontwikkelde vegetaties behorend tot de Duin-Buntgras-associatie (mededeling Q.L. Slings). In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden is deze
soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3R vrijwel uitsluitend aanwezig in de Derivaatgemeenschap van
Grijs kronkels teeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] op relatief zure,
ontkalkte bodems in het binnenduin
van Meijendel* of Berkheide* en op de
ontkalkte strandwal van de Westlandse
duinen*.

Ou in- Bu ntg ras-associatie
in het Waddendistrict 79
1. Geel walstro: wijst binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W op relatief
basische standplaatsen. Op kalkarme bodems
komt de soort voor op plekken waar enige
voedselverrijking optreedt of in het verleden heeft plaatsgevonden. Omdat de
soort zeer diep kan wortelen en overblijvend
is, handhaaft ze zich lang op ontkalkende
bodems. Ze verdraagt alleen verstuivingen
van kalkarm zand. De soort lijkt in het
Waddendistrict niet kalkmijdend te zijn.
Ze wordt bevorderd door verrijking en
beweiding.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Geel walstro binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W, samen
met Vals rendiermos, af en toe voor in een
vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is
ontstaan en die behoort tot de typische
subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. Op deze eilanden wordt de soort
ook gevonden op mesotrofe standplaatsen
van de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] (met begrazing en tred of gelegen langs de zeereep
of langs een pad). Op Deense en Duitse
waddeneilanden verschijnt de soort op
kalkhoudende bodems alleen nadat deze
zijn gestabiliseerd en op kalkarme bodems
komt ze daar ook bij zwakke verstuiving
voor. Er werd daar een pHkcl van 4.3-5.8
79 en RG Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond)
en DG Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge
graslanden op zandgrond).
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op 10-15 cm diepte gemeten en de standplaats is meestal (vroeger) verrijkt door
beweiding of door meeuwen (Heykena,
1965). Voor het Deense waddeneiland Läs0
wordt voor secundaire verstuivingen een
pH van 4.9-6.1 opgegeven (Böcher, 1941).
ZIE OOK TAB. a.2R N.2 EN TAB. a.lW N.4.

2. Muurpeper: is binnen de groep van ge-

meenschappen van tabel 8.3W indicatief
voor basische tot zwak zure standplaatsen
en de soort verdraagt zwakke verstuiving.
Op kalkarme plaatsen kan de soort alleen
voorkomen bij externe voedselverrijking.
Beweiding in kalkarme duingebieden
bevordert de soort. Omdat ze zeer ondiep
wortelt, verdwijnt ze onder oligotrofe
omstandigheden vrij spoedig bij verzuring.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Muurpeper binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W af en toe
voor in de Duin-Buntgras-associatie. Op
deze eilanden komt de soort optimaal voor
in de Duinsterretjes-associatie op kalkhoudende tot kalkrijke bodems. Op Deense en
Duitse waddeneilanden wordt ze gevonden
op zowel kalkhoudende als kalkarme bodems. Op kalkhoudende bodems groeit ze
daar vooral in de jongere, stabiele stadia
van de gemeenschap bij een pHkcl van
5.4-7.3 (op 10-15 cm diepte). Op de kalkarme bodems is ze aanwezig op plekken die
(vroeger) verrijkt zijn door beweiding of
door meeuwen. Daar werd een pHkcl van
3.9-5.7 (op 10-15 cm diepte) gemeten
(Heykena, 1965). ZIE OOK TAB. S.3R N.3 EN
TAB. S.ZW N.3.

3. Duinviooltje: wijst binnen de groep van

gemeenschappen van tabel 8.3W op een
basische tot matig zure standplaats. Op
kalkarme bodems hangt het voorkomen
van de soort samen met verstuiving of
beweiding. Als de soort zich eenmaal
gevestigd heeft, wortelt ze waarschijnlijk
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Duinviooltje en Geel walstro

diep in beter gebufferd zand. Hierdoor
duurt het lang voordat ze door verzuring
afneemt. In het Waddendistrict lijkt ze indifferent ten aanzien van het kalkgehalte te
zijn, wat afwijkt van het Renodunaal district waar ze kalkminnend is.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W constant voor,
samen met Vals rendiermos, in een vegetatie
die door oppervlakkige ontkalking uit de
Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die
behoort tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. Ook wordt ze
daar constant waargenomen in een variant
van de Duin-Buntgras-associatie aan de
binnenduinrand, waar beweiding en tred
plaatsvinden. Op Deense en Duitse waddeneilanden vestigt ze zich in de DuinBuntgras-associatie op een zwak instabiele,
kalkarme bodem bij een pHkcl van> 4.4
(op 10-15 cm diepte) (Heykena, 1965). ZIE
OOK TAB. 8.4R N.2 EN TAB. a.2w N.S.

4. Gewone rolklaver: is binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3W indicatief voor basische tot matig zure omstan125

digheden. De soort heeft een optimum op
basische tot neutrale of relatief voedselrijke bodems. Op kalkarme standplaatsen
komt ze alleen voor op plekken met (externe) voedselverrijking. Beweiding en tred
bevorderen de soort. Omdat ze vrij diep
wortelt en overblijvend is, houdt ze vrij
lang stand bij verzuring. Op den duur
neemt ze echter dan wel af.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W met relatief
hoge bedekkingen, samen met Vals rendiermos, voor in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjesassociatie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. Op deze eilanden wordt ze
in de binnenduinrand ook aangetroffen in
varianten van de Duin-Buntgras-associatie
en van de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandmos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] op iets
verrijkte standplaatsen (beweiding en
tred). Voor het Deense waddeneiland Läs0
wordt binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W een pH van 4.8-5.9 opgegeven (Bächer, 1941). Op Deense en
Duitse waddeneilanden groeit de soort op
diverse standplaatsen op zwak instabiele
tot stabiele oude bodems bij een pHkcl
van 3.7-8.0 (meestal> 4.0) gemeten op
10-15 cm diepte. In de Duin-Buntgrasassociatie komt ze daar vaak voor op plekken die (vroeger) door beweiding of door
meeuwen zijn verrijkt (Heykena, 1965). ZIE
OOK TAB. 8.4R N.16 EN TAB. 8.5W N.6.

5. Zanddoddegras: wijst binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3W op
kalkhoudende, neutrale tot basische omstandigheden. De soort is binnen deze
groep beperkt tot de Duin-Buntgras-associatie waar deze door stabilisatie en beginnende ontkalking uit de Duinsterretjes'26

associatie ontstaat. Omdat de soort eenjarig is en ondiep wortelt, verdwijnt ze
spoedig bij verdere ontkalking en verzuring.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Zanddoddegras binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W alleen voor
in een vegetatie die door oppervlakkige
ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie
is ontstaan en die behoort tot de typische
subassociatie van de Duin-Buntgrasassociatie. Op Deense en Duitse waddeneilanden verschijnt de soort alleen bij
stabilisatie van kalkhoudende bodems bij
een pHkcl van 6.0-8.0 gemeten op 10-15 cm
diepte (Heykena, 1965). Binnen de DuinBuntgras-associatie komt ze op deze eilanden voor bij zwakke verstuiving (Heykena,
1965 ).
6. Zandzegge: een hoge bedekking van

Zandzegge op stabiele bodems binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
wijst waarschijnlijk op relatief voedselrijke,
kalkarme, relatief zure omstandigheden.
Een toename van de soort in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos
en Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond) duidt waarschijnlijk op
eutrofiëring als gevolg van atmosferische
depositie. De soort lijkt op sterk ontkalkte
en verzuurde bodems niet sterk geremd te
worden door ziekteverwekkende bodemorganismen.
Bronnen: Recent is de soort op Terschelling
plaatselijk sterk in bedekking toegenomen
in de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandmos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] op relatief
zure bodems (Ketner-Oostra, 1993). Ze
wordt bevorderd door enige (voormalige)
voedselverrijking door landbouw of beweiding (Doing, 1988). ZIE OOK TAB. B.1R N.3 EN
TAB. 8.4R N.34.
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7. Helm: een hoge bedekking van Helm op
stabiele bodems wijst binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W waarschijnlijk op relatief voedselrijke omstandigheden in een relatief zure bodem. Een
toename van de soort in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en
Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond] duidt waarschijnlijk op
eutrofiëring. Dit houdt mogelijk verband
met atmosferische stikstofdepositie. De
soort lijkt op sterk ontkalkte en verzuurde
bodems niet sterk geremd te worden door
ziekteverwekkende bodemorganismen.
Bronnen: Eenmaal aangeplant kan Helm in
deze gemeenschappen decennia lang standhouden. Beweiding bevordert de soort
(mededeling Q.L. Slings; Doing, 1988). Op
Terschelling' en Ameland' is de soort binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3W constant aanwezig. Recent is ze
op Terschelling plaatselijk sterk toegenomen in de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] op relatief
zure bodems (Ketner-Oostra, 1993). In de
Schoorlse duinen komt de soort abundant
voor in de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond], vooral op
flauwe westhellingen (waarneming 1994).
ZIE OOK TAB. 8.1R N. 1.

8. Zandhoornbloem: is binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W indicatief voor relatief basische en relatief droge
omstandigheden. Op kalkarme bodems
komt de soort alleen bij enige voedselverrijking voor. Bij relatief voedselarme omstandigheden gaat ze bij ontkalking en verzuring van de bodem spoedig achteruit,
omdat ze kortlevend is en ondiep wortelt.
De soort wordt bevorderd door beweiding.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Zandhoornbloem binnen de groep
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van gemeenschappen van tabel 8.3W, samen
met Vals rendiermos, voor in een vegetatie
die door oppervlakkige ontkalking uit de
Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die
behoort tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. Ook wordt ze
op deze eilanden af en toe gevonden op
licht verrijkte standplaatsen van de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos
en Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond] (plekken met begrazing en
tred of nabij de zeereep gelegen). Op
Deense en Duitse waddeneilanden komt de
soort voor op kalkarme, stabiele bodems,
die (vroeger) door beweiding of door
meeuwen zijn verrijkt. Daar werd op 10-15
cm diepte een pHkcl van 3.9-4.9 gemeten
(Heykena, 1965). ZIE OOK TAB. B.1R N.14 EN TAB.
8.4R N.28.

9. Gestreepte witbol: duidt binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op matig zure tot basische, relatief voedselrijke, zwak vochthoudende, relatief humeuze standplaatsen. Beweiding bevordert
de soort.
Bronnen: Op Deense en Duitse waddeneilanden wordt Gestreepte witbol alleen
aangetroffen op bodems die zijn ontstaan
door verstuiving van kalkhoudend zand.
De soort groeit daar op stabiele, humushoudende bodems bij een pHkcl van 3.87.9 (op 10-15 cm diepte) (Heykena, 1965).
Op Terschelling' en Ameland' komt ze
binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3W, samen met Vals rendiermos,
voor in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associa tie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. Ook komt ze, samen met
Gewoon reukgras, voor in een iets verrijkte
variant van de Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zand127

grond] (aan de binnenduinrand, op plekken met beweiding en tred, verder ook
naast paden en langs de zeereep).
10. Kleine leeuwetand: is binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
indicatief voor kalkarme tot iets kalkhoudende, neutrale tot matig zure standplaatsen. De soort komt vaak voor op
relatief voedselrijke plekken (beweiding
en tred; naast paden of langs de zeereep).
Bodemvertrapping of 'salt-spray' voorkomen sterke verzuring van de standplaats.
Bij sterke verzuring van de bovenste bodemhorizont zal de soort waarschijnlijk op den
duur afnemen. Ze wortelt namelijk zeer
ondiep. Op kalkarme bodems is beweiding
gunstig voor de soort.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W, samen met
Vals rendiermos, regelmatig voor in een
vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is
ontstaan en die behoort tot de typische
subassociatie van de Duin-Buntgras-associa tie. Ze wordt op deze eilanden ook vaak
gevonden in iets verrijkte varianten van de
Duin-Buntgras-associatie en van de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos
en Rendiermos [Klasse der droge graslanden op zandgrond] (aan de binnenduinrand, op plekken met beweiding en tred,
verder ook naast paden en langs de zeereep). ZIE OOK TAB. 8.3R. N.la.
". Muizeoor: wijst binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W op neutrale
tot zwak zure en hooguit matig zure omstandigheden. De soort heeft haar optimum
op relatief voedselrijke standplaatsen.
Onder kalkarme omstandigheden groeit ze
alleen indien er sprake is van enige voedselverrijking. Op relatief voedselarme
standplaatsen verdwijnt ze op den duur bij
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ontkalking en verzuring. De soort wordt
bevorderd door verrijking, beweiding en
tred.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W af en toe
voor in een iets verrijkte variant van de
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] (aan de binnenduinrand, op plekken met beweiding en
tred, verder ook naast paden en langs de
zeereep). Voor het Deense waddeneiland
Läs0 wordt binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W een pH van 6.6
opgegeven (Böcher, 1941). Op Deense en
Duitse waddeneilanden komt de soort voor
in de Duin-Buntgras-associatie op kalkarme bodems die in het verleden verrijkt
zijn door beweiding of door meeuwen. Op
kalkarme bodems wordt ze daar ook waargenomen bij zwakke verstuiving. Op deze
standplaatsen werd een pHkcl van 4.1-5.8
op 10-15 cm diepte gemeten (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. B.lR N.1B.
12. Vroege haver: is binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W indicatief
voor kalkarme standplaatsen. De soort verdraagt alleen zeer zwakke verstuiving van
kalkarm zand. Haar optimum heeft ze op
oppervlakkig ontkalkte, maar wel nog zwak
zure bodems. Bij sterke verzuring neemt ze
af.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland'
komt Vroege haver binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W, samen
met Vals rendiermos, regelmatig voor in een
vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is
ontstaan en die behoort tot de typische
subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. Op deze eilanden is ze in andere
vormen van de Duin-Buntgras-associatie
en in de Rompgemeenschap van Gewoon
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gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] zeldzaam.
Op Deense en Duitse waddeneilanden
komt de soort in kalkhoudende duingebieden voor op stabiele bodems en in
kalkarme duingebieden op zwak stuivende
tot stabiele, oude bodems. Daar werd een
pHkcl van 3.4-5.8 op 10-15 cm diepte
gemeten en wordt de soort zowel op zeer
voedselarme als op door meeuwen verrijkte
plekken gevonden (Heykena, 1965). ZIE OOK

bufferd. Bij verdere verzuring verdwijnt
deze eenjarige soort spoedig.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de soort, samen met Vals rendiermos,
voor in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. ZIE OOK TAB. S.ZR N.17 EN TAB.

TAB. S.ZR N.19.

15. Gewone veldbies: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkarme, neutrale tot matig zure omstandigheden. De soort heeft hier een
voorkeur voor zwak vochthoudende bodems
met een dunne humuslaag. Ze verdraagt
zeer zwakke overstuiving van kalkarm
zand.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Gewone veldbies binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W
vooral voor in de Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] en, samen met Vals rendiermos, in
de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. ZIE OOK TAB. S.ZR N.ZO.

13. Vertakte leeuwetand: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op neutrale tot matig zure, relatief voedselrijke omstandigheden. In het Waddendistrict heeft de soort op standplaatsen van
droge duinen haar optimum op relatief
diep ontkalkte, of geheel ontkalkte bodems.
Verrijking door beweiding en tred in kalkarme duingebieden bevordert de soort. Ze
verdraagt alleen verstuivingen van kalkarm
zand.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt de plant binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W voornamelijk voor in iets verrijkte varianten van de
Duin-Buntgras-associatie en de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en
Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond] (aan de binnenduinrand,
op plekken met beweiding en tred, verder
ook naast paden en langs de zeereep). ZIE
OOK TAB. S.4R N.46

14. Lathyruswikke: wijst binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W op iets
kalkhoudende tot kalkarme, neutrale tot
zwak zure omstandigheden. De soort komt
alleen voor in de Duin-Buntgras-associatie
waar deze door oppervlakkige ontkalking
uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan.
De bovenste bodemhorizont, waarin de
soort wortelt, is daar nog enigszins geINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

S.ZW N.S.

16. Gewoon reukgras: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkarme, zwak zure tot matig zure,
relatief voedselrijke, zwak vochthoudende
standplaatsen. Op de standplaats is vaak
sprake van externe aanvoer van enige voedingsstoffen vanaf het strand. Verder komt
ze voor naast paden en op plekken die
verrijkt zijn door beweiding of door
meeuwen. De soort wordt bevorderd door
beweiding.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Gewoon reukgras binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W, samen
met Gestreepte witbol, voor in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffel tand mos
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en Rendiermos [Klasse der droge graslanden op zandgrond], in de buurt van de
zeereep of langs paden. Op Deense en
Duitse waddeneilanden komt de soort voor
op oude, stabiele, humeuze bodems met
een pHkcl van 3.9-5.9 (op 10-15 cm
diepte). Deze plekken zijn (in het verleden)
door beweiding of door meeuwen verrijkt
(Heykena, 1965).
17. Mannetjesereprijs: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkarme, zwak tot matig zure, relatief
voedselrijke omstandigheden. De soort
vertoont een voorkeur voor oppervlakkig
ontkalkte, maar nog niet sterk verzuurde
bodems. Bij dieper reikende ontkalking en
verdere verzuring neemt de soort af. Ze
houdt het daarbij langer uit dan Lathyruswikke.
Bronnen: ZIE TAB. 8.2W N.11.

18. Schapezuring: wijst binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W op
kalkarme, neutrale tot zure standplaatsen.
De soort verdraagt zeer zwakke verstuiving
van kalkarm zand. Ze komt optimaal voor
op zwak vochthoudende, matig zure tot
zure bodems met een dunne humeuze laag
en een toegenomen mineralisatie door
overdekking van humus met kalkarm zand.
De soort neemt toe bij humusopbouw en
verzuring.
Bronnen: Schapezuring wijst op een toegenomen mineralisatie (mondelinge mededeling E. Weeda). Op Terschelling* en
Ameland* komt de soort binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W af en
toe voor in de Duin-Buntgras-associatie en
regelmatig in de Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond]. Op Deense en Duitse waddeneilanden wordt ze aangetroffen op plekken met
verstuiving en op stabiele bodems bij een
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pHkcl van 3.2-5.9 (meestal> 4.0), gemeten
op 10-15 cm diepte. Op kalkhoudende
bodems groeit ze daar alleen op stabiele
plekken en bij overdekking van humus met
kalkarm zand neemt ze toe (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. 8.4R N.35.
19. Kraaihei: wijst binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W op kalkarme, zure tot zwak zure, relatief voedselarme omstandigheden. Een optimum heeft
de soort hier op zure bodems. Op stabiele
bodems heeft ze een voorkeur voor vochthoudende plekken met een humeuze
bodem en voor noordhellingen. Het verschijnen van deze soort duidt hier op
verzuring en een toename duidt op verdere
verzuring en humusopbouw en een successie in de richting van Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse der droge heiden.
Kraaihei verdraagt overstuiving van kalkarm zand goed.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W af en toe tot
regelmatig voor in de Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] op relatief zure, humeuze bodems,
voornamelijk op noordhellingen. Voor het
Deense waddeneiland Läs0 wordt binnen
de groep van gemeenschappen van tabel
8.3W in een secundaire verstuiving een pH
van 5.0-5.9 opgegeven (Böcher, 1941). Op
Deense en Duitse waddeneilanden groeit
de soort in kalkarme verstuivingen als
pionier in de Duin-Buntgras-associatie bij
een pHkcl van 4.3-5.7 (op 10-15 cm
diepte). In verstuivingen van kalkhoudend
zand op deze eilanden verschijnt de heidesoort pas laat in de successiereeks (na
stabilisatie van de bodem) bij een pHkcl
van 3.1-4.2 (op 10-15 cm diepte) (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. 8.5W N.l.
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20. Struikhei: is binnen de groep van ge-

meenschappen van tabel 8.3W indicatief
voor kalkarme en zure, relatief voedselarme omstandigheden. Vanwege een voorkeur voor vochthoudende plekken komt de
soort alleen voor op bodems waar enige
humusopbouw heeft plaatsgevonden. Het
verschijnen van de soort duidt op verzuring. Een toename duidt op een verdere
humusopbouw en een successie in de richting van Kraaihei-gemeenschappen uit de
Klasse der droge heiden.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Struikhei binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W af en toe
voor in de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] op relatief
zure, humushoudende bodems. Op Deense
en Duitse eilanden groeit de soort daar op
oude, stabiele, humushoudende, kalkarme
bodems met een pHkcl van 3.1-4.4 (op
10-15 cm diepte). Ze verschijnt dan aan het
eind van de successiereeks en wordt ook in
beweide vegetaties gevonden (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. 8.5W N.7.
21. Purpersteeltje: wijst binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3W op
neutrale tot matig zure omstandigheden.
Optimaal komt dit mos voor bij zwakke
verstuiving en op relatief basische bodems.
Bij verzuring neemt de soort af.
Bronnen: Purpersteeltje is in Nederland
indifferent ten aanzien van de pH en groeit
op stikstofarme, meestal droge standplaatsen met veel direct en indirect zonlicht
(Siebel, 1992). Op Terschelling* en
Ameland* komt de soort, veelal samen
met Vals rendiermos, optimaal voor in een
vegetatie die door oppervlakkige ontkalking
uit de Duinsterretjes-associatie is ontstaan
en die behoort tot de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie. Ook
wordt het mos daar aangetroffen in jonge
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Kraaihei-gemeenschap

stadia van de typische subassociatie van de
Duin-Buntgras-associatie (op nog enigszins gebufferde bodems). Op Deense en
Duitse waddeneilanden groeit de soort
meestal op zwak stuivende tot net stabiele,
kalkarme tot kalkhoudende bodems met
een laag humusgehalte. In stabilisatiereeksen verschijnt de soort daar bij een
pHkcl van 4.3-6.2 (gemeten op 10-15 cm
diepte) (Heykena, 1965).
22. Grof/Gewoon draadmos: komen

binnen de groep van gemeenschappen
van tabel 8.3W optimaal voor op kalkarme,
neutrale tot matig zure bodems, dat wil
zeggen op humusarme, net gestabiliseerde
plekken in verstuivingen van kalkarm
zand.
Bronnen: Deze levermosjes groeien op
droog, kalkarm zand (Landwehr, 1980).
Siebel (1992) noemt in Nederland zure
(zelden neutrale), sterk humeuze, vaak
zandige, vaak droge maar ook matig
vochtige bodem. Volgens Westhoff (1947)
en Westhoff en Van Oosten (1991) komen
deze soorten in het Waddendistrict voor
op noordhellingen met een vochtig
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microklimaat en een humusarme bodem,
in een jong stadium van de Duin-Buntgras-associatie. Op Terschelling* en
Ameland* komen de soorten binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
in hoge bedekkingen voor in een vegetatie
van nog niet zo lang geleden gestabiliseerde
bodems die behoort tot de typi~che subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie,
en, samen met Ruig haarrnos, in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos
en Rendiermos [Klasse der droge graslanden op zandgrond]. Op deze eilanden zijn
ze vanaf de jaren '60 tot op heden niet
beperkt geweest tot noordhellingen (mondelinge mededeling R. Ketner). Op het
kalkarme waddeneiland Sylt zijn de mosjes
gevonden in de Duin-Buntgras-associatie
van stabiele, humusarme bodems op west-,
oost- en zuidhellingen bij een pHkcl van
3.2 (op 0 cm diepte) (Heykena, 1965).
23. Grijs kronke/stee/tje: wijst binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkarme, matig tot sterk zure omstandigheden. Het is mogelijk dat de soort een
voorkeur heeft voor relatief voedselrijke
omstandigheden die samenhangen met
atmosferische stikstofdepositie of andere
verrijking. Het verschijnen van het mos
wijst op verzuring. Omdat de soort zich
goed kan vestigen op kaal kalkarm zand en
zich spoedig vegetatief uitbreidt (Van der
Meulen et al., 1987), verloopt de successie
in de richting van gesloten vegetaties in de
duinen nu sneller dan vroeger, toen deze
soort in de duinen niet voorkwam. De
soort verdraagt enige verstuiving van kalkarm zand.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
is de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W een recente verschijning in de Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zand132

grond]. Als de soort gaat overheersen,
wordt de gemeenschap vervangen door de
Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje [Klasse der droge graslanden op
zandgrond]. Op Terschelling* komt de
soort in een vergraste Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] voor op sterk verzuurde bodems.
ZIE OOK TAB. a.1R N.28 EN TAB. 8.3R N.22.

24. Gewoon gaffe/tandmos: is binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
indicatief voor kalkarme, zwak zure tot
zure standplaatsen. Het mos ontbreekt op
plekken met verstuiving. Optimaal groeit
de soort op matig zure tot zure, zwak
vochthoudende bodems. Dit gaat samen
met aanwezigheid van enige humus en een
voorkomen op noordhellingen. Het verschijnen van het mos wijst op verzuring en
een toename wijst op een sterke verzuring
met humusopbouw.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W regelmatig
voor in stabiele vormen van de typische
subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie, en met hoge bedekkingen in de
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos en in de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje,
beide: [Klasse der droge graslanden op
zandgrond], voornamelijk op noordhellingen en op plekken met zwak humeuze
bodems. Op Deense en Duitse waddeneilanden komt de soort altijd voor op
stabiele kalkarme bodems met een gehalte
aan organische stof van meestal> 2% en
optimaal 5-10 % (op 0-5 cm diepte). In
verstuivingen van kalkarm zand kan ze
daar ook op net gestabiliseerde plekken
groeien (Heykena, 1965). ZIE OOK TAB. 8.ZR
N.27. TAB. a.lR N.21.
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25. Zand-haarmos: wijst binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W op
kalkarme, matig zure tot zure standplaatsen.
Het mos komt optimaal voor op relatief
voedselrijke, zwak vochthoudende, zwak
humushoudende standplaatsen. Tred verdraagt de soort goed, maar overstuiving
van kalkarm zand verdraagt zij slechts bij een
zeer geringe aanvoer van zand. Beweiding
in kalkarme duingebieden bevordert de soort.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
bereikt Zand-haarmos binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W een hoge
bedekking in de Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond]; voornamelijk op noordhellingen en
verder ook op plekken met beweiding en
tred aan de binnenduinrand. Op Deense en
Duitse waddeneilanden komt de soort voor
op stabiele, kalkarme of ontkalkte bodems
bij een pHkcl van 3.4-4.9 (op 10-15 cm
diepte) en een humusgehalte van >2%
(op 0-5 cm diepte) (Heykena, 1965). Daar
komt de soort binnen deze groep van gemeenschappen altijd voor op plekken met
(voormalige) beweiding of op voormalige
meeuwenrustplaatsen (Heykena, 1965). ZIE
OOK TAB. B.ZW N.17. TAB. a.ZR N.16 EN TAB. a.4R N.70.

26. Ruig haarmos: wijst binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3W op
kalkarme, matig zure tot zure, relatief
droge, relatief voedselarme standplaatsen.
De soort verdraagt hooguit zwakke overstuiving van kalkarm zand.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W in hoge bedekkingen voor in de Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond], voornamelijk in vlakke delen en op
zuid- tot westhellingen. ZIE OOK TAB. a.ZR N.30
EN TAB. a.zw N.la.
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27. Vals rendiermos: wijst binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkhoudende tot kalkarme, relatief
basische omstandigheden. De soort komt
binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3W uitsluitend voor op oppervlakkig
ontkalkte bodems, waar successie vanuit de
Duinsterretjes-associatie in de richting van
de Duin-Buntgras-associatie heeft plaatsgevonden. Bij verdere verzuring verdwijnt ze.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Vals rendiermos binnen de groep van
gemeenschappen van tabel 8.3W constant
voor in een vegetatie die door oppervlakkige ontkalking uit de Duinsterretjes-associa tie is ontstaan en die behoort tot de
typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie. Voor het Deense waddeneiland Läs0 wordt binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W een pH van
5-7 (optimaal 6.0-6.5) opgegeven (Böcher,
1941). ZIE OOK TAB. a.IR N.31 EN TAB. a.lw N.19.
28. Stapelbekertje: is binnen de groep

van gemeenschappen van tabel 8.3W indicatief voor kalkarme, neutrale tot matig
zure, relatief voedselarme, relatief droge
omstandigheden. De soort verdraagt hooguit zeer zwakke overstuiving van kalkarm
zand. Ze verschijnt bij oppervlakkige ontkalking tijdens de successie van de Duinsterretjes-associatie in de richting van de
Duin-Buntgras-associatie en bij stabilisatie
van kalkarme, maar nog niet sterk verzuurde bodems. Bij verzuring binnen de
groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
verdwijnt ze.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Stapelbekertje af en toe, samen met
Vals rendiermos, voor in een vegetatie die
door oppervlakkige 'ontkalking uit de
Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die
behoort tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. Op deze
eilanden wordt het korstmos ook gevonden
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op enigszins gebufferde bodems, in jonge
stadia van de typische subassociatie van de
Duin -Buntgras-associatie.
29. Kraak/oof: binnen de groep van ge-

meenschappen van tabel 8.3W wijst het
voorkomen van Kraakloof op standplaatsen met verstuiving op kalkarme omstandigheden. De soort komt alleen voor onder
kalkarme omstandigheden.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland* is
Kraakloof een algemene soort in de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W. De
soort komt daar ook voor in de DuinBuntgras-associatie op kalkarme bodems
met zwakke verstuiving. In secundaire
verstuivingen in een duingebied in GrootBrittannië verschijnt ze, samen met
Gevorkt heidestaartje, als eerste korstmossoort (Mclean, 1915). Op Deense en Duitse
waddeneilanden komt ze op zwak stuivende
of oude bodems voor en verdraagt ze alleen
op kalkarme bodems zwakke verstuiving
(Heykena, 1965).
30. Bekermos C/adonia ramu/osa: is

binnen de groep van gemeenschappen van
tabel 8.3W indicatief voor kalkarme, zwak
zure tot zure, relatief voedselarme omstandigheden. Het korstmos komt optimaal
voor op zwak zure standplaatsen met een
oppervlakkig ontkalkte bodem.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt dit Bekermos, samen met Vals rendiermos, regelmatig voor in een vegetatie
die door oppervlakkige ontkalking uit de
Duinsterretjes-associatie is ontstaan en die
behoort tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. Af en toe
komt de soort op deze eilanden ook voor
in oudere stadia van de typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie en
in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond].
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31. Rode heide/ucifer: wijst binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkarme, zwak zure tot zure, relatief
voedselarme omstandigheden. De soort
verdraagt geen verstuiving.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Rode heidelucifer binnen de groep
van gemeenschappen van tabel 8.3W regelmatig tot constant voor in de typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie
en in de Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] op
stabiele bodems.
32. Girafje: is binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W indicatief
voor kalkarme, zwak zure tot zure standplaatsen. Deze korstmossoort is binnen
deze vegetaties een pioniersoort van gestabiliseerde verstuivingen op kalkarme bodems en heeft een optimum onder matig
zure condities.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt Girafje binnen de groep van gemeenschappen van tabel 8.3W optimaal voor in
vegetaties van stabiele, nog enigszins
gebufferde bodems behorend tot jonge
vegetaties van de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie. Op deze
eilanden wordt de soort af en toe waargenomen in oudere stadia van de genoemde
subassociatie en in de Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond].
33. Open rendiermos: wijst binnen de

groep van gemeenschappen van tabel 8.3W
op kalkarme, zwak zure tot zure, relatief
voedselarme omstandigheden. De soort
verdraagt geen verstuiving. Ze heeft een
optimum op relatief zure, zwak vochthoudende bodems met humus. Het verschijnen
van de soort wijst op verzuring en een toeINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

name wijst op humusvorming en verdere
verzuring.
Bronnen: Westhoff en Van Oosten (1991)
noemen de soort binnen de Duin-Buntgras-associatie van het Waddendistrict
voor laagtes waarin vanaf de hellingen
regenwater toestroomt. Op Terschelling'
en Ameland' komt Open rendiermos
binnen de groep van gemeenschappen
van tabel S.3W als volgt voor: constant op
stabiele bodems in de typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie, en
met hoge bedekkingen in de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge graslanden op
zandgrond]. Op Deense en Duitse waddeneilanden groeit dit korstmos vooral op
oude, stabiele, kalkarme of ontkalkte,
humushoudende bodems (Heykena, 1965).
34. Gebogen rendiermos s.i.: dat wil

zeggen Cladina arbuscula, C. ciliata en
C. mitis wijzen binnen de groep van gemeenschappen van tabel S.3W op kalkarme, zwak zure tot zure, relatief voedselarme omstandigheden. Deze korstmossen
verdragen geen verstuiving. De soorten
hebben een voorkeur voor zwak vochthoudende bodems met humus. Hun verschijnen wijst op verzuring.
Bronnen: Westhoff en Van Oosten (1991)
noemen deze korstmossen binnen de
Duin-Buntgras-associatie van het Waddendistrict voor laagtes waarin vanaf de hellingen regenwater toestroomt. Op Terschelling' en Ameland' komen deze soorten
binnen de groep van gemeenschappen van
tabel S.3W voor in de typische subassociatie van de Duin-Buntgras-associatie en in
de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond]. Op Deense en
Duitse waddeneilanden komen ze voor op
net stabiele tot oude kalkarme, humeuze
bodems (Heykena, 1965).
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

Gebogen rendiermos

35. Lichte veenkorst en Placynthiella
uliginosa: wijzen binnen de groep van gemeenschappen van tabel S.3W op kalkarme
omstandigheden. Optimaal komen de
soorten in open, net gestabiliseerde verstuivingen voor.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komen deze korstmossoorten binnen de
groep van gemeenschappen van tabel S.3W
optimaal voor op net gestabiliseerde
bodems, in de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie.

'35

2. Duinviooltje: is binnen de duingraslan-

Associatie van Wond klaver
en Nachtsilene en
D u in-Paard ebloem-associatie
in het Renodunaal district 80

De Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] is hier ruim opgevat, ZIE PAG. 79.
1. Kruipend stalkruid: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkrijke,
basische en relatief droge omstandigheden.
De wortels van de soort kunnen zeer diep
reiken, waardoor ze betrekkelijk ongevoelig
is voor ontkalking.
Bronnen: Kruipend stalkruid groeit in de
duinen veel in het landschap van het
R-type (Doing, 1988). De soort verdraagt
vraat van konijnen zeer goed (schriftelijke
mededeling Q.L. Slings en H. Snater) en
reageert positief op lichte verstuiving
(Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt de soort voor in
de Duin-Paardebloem-associatie van kalkhoudende bodems in droge valleien in het
middenduin; in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene; en (af en toe) in de
overgangen van deze associatie met de
Duin -Paardebloem-associatie (op kalkrijke
bodems). Ellenberg et al. (1991) geven
voor Midden-Europa een zwak zure tot
zwak basische standplaats op.

80 incl. RG Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgrasl en enkele rompgemeenschappen van de Klasse der droge graslanden op zandgrond namelijk: RG Zandzegge
en RG Zandstruisgras/Zandhaarmos.
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den indicatief voor kalkrijke en basische
omstandigheden. De soort is beperkt tot
kalkrijke duingebieden met verstuivingen.
Omdat de soort overblijvend is en diep
wortelt, houdt ze het bij ontkalking waarschijnlijk lang uit.
Bronnen: Duinviooltje is in Nederland een
overblijvende kustsoort met een penwortel
die tot een diepte van 1 meter kan reiken.
In het Renodunaal district groeit ze in
uiteenlopende, open en grazige vegetaties
op kalkhoudende bodems (Weeda et al.,
1987). In het Noordhollands Duinreservaat
komt de soort binnen de duingraslanden
hoofdzakelijk voor in de kalkrijke delen
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen
de duingraslanden voor in de Duin-Paardebloem-associatie en in de overgang van
deze associatie met de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke
bodems in het zee- en middenduin. ZIE OOK
TAB. B.ZW N.S.

3. Wondklaver: is binnen de duingraslan-

den indicatief voor kalkrijke, neutrale tot
basische, mesotrofe tot zwak eutrofe, matig
vochthoudende standplaatsen. De soort
komt vooral in verrijkte landschappen van
het Zeedorpen-type voor, op bodems met
mullmoderhumus. Binnen het Renodunaal
district is ze kalkminnend en ze wordt daar
in kalkrijke duingebieden bevorderd door
langdurige beweiding.
Bronnen: Wondklaver groeit in Nederland
op open, droge, kalkhoudende plekken. In
de duinen heeft ze een vrij korte levensduur
en in het Renodunaal district is ze gebonden aan landschap van het Zeedorpen-type
(Weeda et al., 1987; mondelinge mededeling E. Weeda). Buiten landschappen
van het Zeedorpen-type is ze in de ZuidHollandse referentiegebieden hoofdzakelijk
beperkt tot kalkrijke noordhellingen.
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Misschien zijn de planten dan relicten van
Zeedorpen-landschappen (mededeling
Q.L. Slings). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke,
relatief voedselrijke bodems in het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et
al., 1992; Slings, 1994). Ze groeit in dit
gebied verder ook in het kalkgrensgebied
waar vroeger relatief intensieve cultuurinvloed is geweest (Weeda, 1992). In
Meijendel* en Berkheide* is ze binnen de
duingraslanden constant aanwezig in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
en in de overgang van deze associatie met
de Duin-Paardebloem-associatie (kalkrijke
bodems voornamelijk op noordhellingen
in het zee- en middenduin en in het landschap van het Zeedorpen-type). Ellenberg
et al. (1991) geven voor Midden-Europa
een zwak zure (nooit sterk zure) tot zwak
basische standplaats op.
4. Duinaveruit: is, wanneer de soort met

hoge presentie aanwezig is, binnen de
duingraslanden indicatief voor kalkrijke,
basische, zwak eutrofe en matig vochthoudende of zwak vochthoudende omstandigheden. Ze is beperkt tot verrijkte landschappen van het Zeedorpen-type met
mullmoderbodem. Langdurige beweiding
in kalkrijke duingebieden bevordert de
soort.
Bronnen: In de duingraslanden van
Meijendel* en Berkheide* komt de soort
uitsluitend voor in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op noordhellingen in
kalkrijke landschappen van het Zeedorpentype. Haar noordgrens is Wijk aan Zee en
in de Noordhollandse duinen vertoont de
soort een voorkeur voor zuidhellingen en
vlakke terreindelen (mededeling Q.L.
Slings). Ellenberg et al. (1991) geven voor
Midden-Europa matig zure condities op.
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Volk (1930) noemt voor zandbodems in
het Rijndal in Duitsland echter een pH van
6.1-8.3 op meer dan 50 cm diepte gemeten.
5. Ruige scheefkelk s.l.: wijst binnen de
duingraslanden op kalkrijke, basische,
mesotrofe tot zwak eutrofe en matig vochthoudende of zwak vochthoudende vochthoudende omstandigheden. Ze groeit in
het Renodunaal district vooral in kalkrijke
duingebieden.
Bronnen: Ruige scheefkelk s.l. is een tweejarige of overblijvende soort die in de
duinen tussen Wijk aan Zee en Den Haag
groeit. Daar komt ze vooral voor op noordhellingen in laag struweel en in mosrijke
vegetaties op kale plekken (mondelinge
mededeling E. Weeda). In de duingraslanden van Meijendel* en Berkheide* wordt
ze aangetroffen in de overgangen van de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
met de Duin-Paardebloem-associatie op
kalkrijke bodems (voornamelijk op noordhellingen in het zeeduin en landschap van
het Zeedorpen-type). Ze groeit in duingraslanden van die twee referentiegebieden
ook samen met Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos (Tortella flavovirens) op
steile, kalkrijke noordhellingen. Ellenberg
et al. (1991) geven voor Midden-Europa
een basenrijke en altijd kalkrijke standplaats op.
6. Kleine steen tijm: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkrijke,
neutrale tot meestal basische, mesotrofe tot
zwak eutrofe standplaatsen. Haar voorkeur
voor het landschap van het Zeedorpen-type
heeft mogelijk te maken met een betere
fosfaat-beschikbaarheid als gevolg van
beweiding en aanvoer van voedingsstoffen
in het verleden.
Bronnen: Kleine steen tijm is in Nederland
een eenjarige tot overblijvende soort van
droge, kalkrijke, lichte bodems. In de duinen
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wordt ze gevonden in de Duinsterretjesassociatie en in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en vooral in het
landschap van het Zeedorpen-type. Het
aantal groeiplaatsen kan jaarlijks sterk
wisselen (Weeda et al., 1987). In het
Noordhollands Duinreservaat is de soort
binnen de duingraslanden vrijwel beperkt
tot gemeenschappen van het landschap van
het Zeedorpen-type (Kruijsen et al., 1992
en mededeling Q.L. Slings). In de Berger
duinen groeit ze vooral bij konijnenholen,
waar kalkrijk materiaal wordt opgewerkt
en op steile erosierandjes (mondelinge
mededeling E. Weeda). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de
duingraslanden af en toe voor, en wel samen
met Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos op steile, kalkrijke noordhellingen;
in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene; en in de overgang van deze associatie met de Duin-Paardebloem-associatie
(op kalkrijke noordhellingen in het zeeduin). Ellenberg et al. (1991) geven voor
Midden-Europa matig zure (zelden sterk
zure of neutrale tot alkalische) standplaatsen op.
7. Kleine bevernel: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkrijke en soms
kalkhoudende, neutrale tot basische,
meestal zwak eutrofe standplaatsen. Vanwege haar voorkeur voor min of meer
vochthoudende standplaatsen groeit de
soort vaak op noordhellingen of op humeuze
plekken. Haar voorkomen hangt in het
Renodunaal district samen met voormalige
verrijking (door aanvoer van voedingsstoffen) en beweiding, waardoor bodems met
relatief voedselrijke mullmoder zijn ontstaan. Langdurige beweiding in kalkrijke
duingebieden is dus gunstig voor de soort.
Omdat de soort diep wortelt, houdt ze bij
ontkalking lang stand.
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Bronnen: Kleine bevernel groeit in Nederland op kalk- of leemhoudende bodems.
In de kalkrijke duinen is ze hoofdzakelijk
beperkt tot het landschap van het Zeedorpen-type en het (humusrijke) landschap
van het K-type (Weeda et al., 1987; Doing,
1988). In het Noordhollands Duinreservaat
komt de soort binnen de duingraslanden
optimaal voor in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene, op kalkrijke noordhellingen in het zuidelijke gebied en op
hellingen en vlakke delen in kalkrijke landschappen van het Zeedorpen-type (Kruijsen
et al., 1992). In dit reservaat wordt ze in
het kalkgrensgebied ook aangetroffen in
het landschap van het R-type dat ontstaan
is uit een voorheen verrijkt landschap van
het Zeedorpen-type (Weeda et al., 1987;
Weeda, 1992). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden is ze binnen de duingraslanden alleen aanwezig in de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene op steile,
kalkrijke noordhellingen in het landschap
van het Zeedorpen-type.
8. Schermhavikskruid: wijst binnen de

duingraslanden op kalkhoudende tot kalkrijke, neutrale tot basische, mesotrofe tot
zwak eutrofe omstandigheden. De voorkeur van deze soort voor enigszins voedselrijke standplaatsen gaat samen met een
voorkomen in het verrijkte landschap
van het Zeedorpen-type of op ruderale
terreinen. Langdurige beweiding is gunstig.
Binnen het Renodunaal district is de soort
beperkt tot kalkhoudende tot kalkrijke,
relatief basische, relatief voedselrijke
omstandigheden. In het Waddendistrict is
de soort voor deze standplaatsfactoren
indifferent.
Bronnen: Schermhavikskruid is een overblijvende soort van droge, humusarme tot
tamelijk humeuze, meestal kalkarme, maar
niet extreem zure zand- of leembodems. Ze
groeit zowel in open als gesloten vegetaties.
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Alhoewel ze over het algemeen kalkmijdend
is, komt ze in de duinen ook op kalkrijke
bodems voor (Weeda et al., 1991). Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa een zure tot matig zure standplaats
op. In de Zuid-Hollandse referentiegebieden is de soort af en toe aanwezig in de
Duin-Paardebloem-associatie en in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene;
en optimaal in de overgang tussen deze
beide associaties (op kalkrijke bodems en
vooral op noordhellingen in het zeeduin).
Aan de Zuid-Hollandse kust heeft de soort
een voorkeur voor vochthoudende noordhellingen. In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort optimaal voor in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
van kalkrijke bodems in het landschap van
het Zeedorpen-type en ook in andere
vegetatietypen van het kalkrijke landschap
van het Zeedorpen-type (Kruijsen et al.,
1992; Slings, 1994). In de kalkrijke duinen
van Holland groeit ze tevens in struweel
van Kruipwilg op noordhellingen; ten
noorden van Bergen komt de soort alleen
voor op plekken met Kraaihei (Weeda et
al., 1991). Op Terschelling* en Ameland*
(ZIE PAR. 4.Z) is ze een constante soort in alle
associaties van de drogere standplaatsen.
Dit is ook het geval op Deense en Duitse
waddeneilanden (Heykena, 1965).
9. Dauwbraam: komt binnen de duingraslanden voor op kalkhoudende tot kalkrijke,
neutrale tot basische, mesotrofe tot zwak
eutrofe standplaatsen. Het optimale voorkomen van de soort in het landschap van
het R-type in het zeeduin hangt samen met
een toegenomen mineralisatie door overdekking van humus met kalkrijk zand.
Omdat ze zeer diep wortelt, houdt ze bij
ontkalking lang stand.
Bronnen: Dauwbraam komt optimaal in
het landschap van het R-type voor (Doing,
1988). In het Noordhollands Duinreservaat
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komt de soort binnen de duingraslanden
met hoge bedekkingen voor in het zeeduin
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de
duingraslanden constant tot regelmatig
voor in de Duin-Paardebloem-associatie
op kalkhoudende bodems en in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke bodems; en in de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) op kalkarme,
neutrale bodems. Ellenberg et al. (1991)
geven voor Midden-Europa een basische en
altijd kalkrijke standplaats op.
10. Nachtsilene: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkhoudende tot kalkrijke, neutrale tot basische, mesotrofe
tot zwak eutrofe omstandigheden. Haar
optimum heeft de soort op kalkrijke
bodems. Wegens haar voorkeur voor min
of meer vochthoudende standplaatsen
wordt ze vaak gevonden op noordhellingen.
Beweiding in kalkrijke duingebieden bevordert de soort. Omdat ze diep wortelt en
overblijvend is, houdt ze bij ontkalking
waarschijnlijk lang stand.
Bronnen: Nachtsilene is in Nederland
beperkt tot het Renodunaal district. Daar
groeit ze vooral op kalkrijke noordhellingen in laag struweel van Kruipwilg en is ze
niet uitsluitend beperkt tot landschap van
het Zeedorpen-type (Weeda et al., 1985).
Ze wordt daar ook aangetroffen in het
kalkgrensgebied (Weeda, 1992). In het
Noordhollands Duinreservaat komt de
soort binnen de duingraslanden voor in de
Associatie van Wondklaver en achtsilene
en in vegetatietypen met voormalige cultuurinvloed in het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et al., 1992; Slings,
1994). In Meijendel* en Berkheide* komt
ze binnen de duingraslanden constant voor
in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en in de overgang van deze associatie
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met de Duin-Paardebloem-associatie (op
kalkrijke noordhellingen vooral in het
zeeduin en in het landschap van het Zeedorpen-type). Ellenberg et al. (1991) geven
voor Midden-Europa een zwak zure (nooit
sterk zure) tot zwak basische standplaats
op.
11. Peen: wijst binnen de duingraslanden
op kalkhoudende tot kalkrijke, neutrale tot
basische, zwak eutrofe omstandigheden.
Haar optimum heeft de soort op min of
meer vochthoudende, kalkrijke, basische
bodems in het landschap van het Zeedorpen-type dat door beweiding en aanvoer
van voedingsstoffen is verrijkt. De soort
wordt bevorderd door langdurige beweiding.
Bronnen: Peen groeit in Nederland op
droge (tot matig vochthoudende), relatief
basische bodems. Ze verdraagt maaien en
beweiding. In de duinen is de soort in tegenstelling tot het binnenland kortlevend.
Ze komt hier voor in het (voormalige)
landschap van het Zeedorpen-type, in het
landschap van het R-type en op ruderale
standplaatsen (Weeda et al., 1987; Doing,
1988; Weeda, 1992; mondelinge mededeling E. Weeda). In het Noordhollands
Duinreservaat is de soort binnen de duingraslanden aanwezig in de Associatie van
Wondklaver en achtsilene en in andere
graslandgemeenschappen van het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et
al., 1992). Ze wordt hier beschouwd als een
van de duidelijkste indicatoren voor Zeedorpen-invloed (mededeling Q.L. Slings).
In de duingraslanden van Meijendel* en
Berkheide* komt ze optimaal voor in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
op noordhellingen in het landschap van
het Zeedorpen-type. Ellenberg et al. (1991)
geven de soort voor Midden-Europa als indifferent ten aanzien van de pH op.
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12. Echt bitterkruid: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkrijke, neutrale tot basische en mesotrofe tot zwak
eutrofe standplaatsen. De soort heeft haar
optimum bij een combinatie van min of
meer vochthoudende en basische omstandigheden. Vanwege haar voorkeur voor
zwak eutrofe standplaatsen komt ze vooral
voor in het landschap van het Zeedorpentype, op bodems met mullmoderhumus die
verrijkt zijn door aanvoer van voedingsstoffen en zijn beweid. Langdurige beweiding in kalkrijke duingebieden bevordert
de soort.
Bronnen: Echt bitterkruid is in Nederland
een twee- tot meerjarige soort van humushoudende, meestal kalkrijke, lichte, minerale grond. In het Renodunaal district
komt de soort vooral voor in grasland en
laag struweel op noord- en westhellingen
in het landschap van het Zeedorpen-type
(Weeda et al., 1991); ze is echter in geringe
aantallen ook in landschappen van andere
typen aanwezig (mededeling Q.L. Slings).
Doing (1988) noemt een optimaal voorkomen in het landschap van het R-type. In
het Noordhollands Duinreservaat wordt de
soort binnen de duingraslanden optimaal
waargenomen in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene in het kalkrijke landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et
al., 1992; Slings, 1994). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen
de duingraslanden hoofdzakelijk voor in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
en in de overgang van de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene met de DuinPaardebloem-associatie op kalkrijke
noordhellingen in het zeeduin en in het
landschap van het Zeedorpen-type. Ellenberg et al. (1991) geven voor Midden-Europa een basische en altijd kalkrijke standplaats op.
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13. Grote ratelaar: wijst binnen de duingraslanden op een kalkhoudende tot kalkrijke, neutrale tot basische, meestal zwak
eutrofe en een min of meer vochthoudende
standplaats. Wegens haar voorkeur voor
zwak eutrofe plaatsen wordt de soort uitsluitend gevonden in het landschap van het
Zeedorpen-type, op plekken die door een
aanvoer van voedingsstoffen verrijkt zijn
en zijn beweid. Wegens haar voorkeur voor
min of meer vochthoudende standplaatsen
komt ze vooral op noordhellingen voor.
Beweiding in kalkrijke duingebieden bevordert de soort.
Bronnen: Grote ratelaar heeft in Nederland
haar zwaartepunt in tamelijk vochtige
graslanden. In de duinen groeit ze in natte
valleien en in droge duingraslanden in het
landschap van het Zeedorpen-type (Weeda
et al., 1988) en in bermen van duinpaden
(mededeling Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen
de duingraslanden uitsluitend voor in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
op kalkrijke noordhellingen in het landschap van het Zeedorpen-type. Ellenberg et
al. (1991) geven voor Midden-Europa een
zwak zure (nooit sterk zure) tot zwak basische standplaats op.
14. Zachte haver: wijst binnen de duingraslanden op relatief voedselrijke en relatief basische condities. Op matig eutrofe,
humeuze, min of meer vochthoudende
standplaatsen groeit de soort optimaal en
kan ze gaan domineren. Ze wordt voornamelijk aangetroffen in het verrijkte landschap van het Zeedorpen-type en op plekken waar vroeger landbouw of beweiding
heeft plaatsgevonden. Beweiding bevordert
deze grassoort.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden met hoge bedekkingen voor op
noordhellingen in het landschap van het
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Zeedorpen-type en ook in gebieden met
cultuurinvloed en langdurige beweiding
aan de binnenduinrand. In dit reservaat
wordt ze ook aangetroffen in de DuinPaardebloem-associatie (af en toe en in
lage bedekkingen) in het zeeduin van het
zuidelijk gebied (Kruijsen et al., 1992). In
de duingraslanden van Meijendel* en
Berkheide* groeit ze regelmatig in de overgang van de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene met de Duin-Paardebloemassociatie, op kalkrijke bodems op voornamelijk noordhellingen in het zeeduin en
in het landschap van het Zeedorpen-type.
In deze gebieden wordt ze, samen met
Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos,
ook gevonden op steile, kalkrijke noordhellingen. Ze groeit daarnaast regelmatig
in de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op kalkarme, zwak zure tot
neutrale bodems.
15. Glad walstro: heeft binnen de duingraslanden een optimum op kalkrijke,
basische bodems die relatief voedselrijk
zijn, vooral in samenhang met een snelle
mineralisatie in landschappen met overdekking van humus met kalkrijk zand. De
soort heeft een voorkeur voor min of meer
vochthoudende standplaatsen.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden optimaal voor in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene en andere graslandtypen in het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et al., 1992). De
verspreiding van de soort zou hier samenvallen met het landschap van het R-type
en het landschap van het Zeedorpen-type,
waarin veel verstuiving van kalkrijk zand
optreedt (mondelinge mededeling H. Snater). Recent onderzoek in het Noordhollands Duinreservaat toont aan dat Glad
walstro hier op voedselarmere en kalk141

Muizeoor en Kruipend stalkruid

armere standplaatsen voorkomt dan Geel
walstro (mededeling Q.L. Slings). In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden is ze
binnen de duingraslanden constant en
optimaal aanwezig in de Associatie van
Wondklaver en achtsilene en in de overgang van deze associatie met Duin-Paardebloem-associatie (kalkrijke bodems met
voornamelijk een noordelijke expositie in
het zeeduin). Ze wordt hier af en toe ook
waargenomen in de Duin-Paardebloemassociatie en in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras]. ZIE OOK TAB. B.lR N.6.
16. Gewone rolklaver: is binnen de duin-

graslanden indicatief voor zwak zure tot
basische, relatief voedselrijke, relatief humeuze, min of meer vochthoudende standplaatsen. Haar optimum heeft de soort op
kalkrijke, basische bodems. Vanwege haar
voorkeur voor min of meer vochthoudende
standplaatsen groeit ze vermoedelijk vooral
op noordhellingen of op humeuze bodems
in droge valleien. Omdat de soort vrij diep
wortelt, verdwijnt ze pas bij diepe ontkal142

king en sterke verzuring. Beweiding op niet
te sterk verzuurde bodems bevordert deze
soort, omdat vertrapping van de bodem
dan sterke verzuring voorkomt.
Bronnen: Gewone rolklaver is in Nederland
een overblijvende grasland plant van droge
tot matig vochtige, vrij zure tot basische,
minerale bodems. De soort handhaaft zich
alleen in lage vegetaties bij beweiding of
een maaibeheer (Weeda et al., 1987). Ze
komt ook voor op plekken die in gebruik
zijn als konijnenlatrines en vertoont in het
Noordhollands Duinreservaat geen voorkeur voor een bepaald terreintype (mededeling Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de
duingraslanden als volgt voor: (constant)
in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene voornamelijk op kalkrijke noordhellingen, (regelmatig tot af en toe) in de
overgang van deze associatie met de DuinPaardebloem-associatie op kalkrijke
noordhellingen en (regelmatig tot af en
toe) in de Rompgemeenschap van Geel
walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] op kalkarme, zwak
zure tot neutrale bodems. Ze ontbreekt in
de Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op de strandwal in de Westlandse duinen* (diep ontkalkte en sterk
verzuurde bodems). ZIE OOK TAB. B.3W N.O.
17. Ruig viooltje: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkhoudende tot
kalkrijke, neutrale tot meestal basische en
zwak eutrofe tot matig eutrofe standplaatsen. Ze heeft een voorkeur voor min of meer
vochthoudende plekken. Dit gaat samen
met relatief voedselrijke standplaatsen.
Bronnen: In de duinen kan Ruig viooltje
op vrij voedselrijke bodems voorkomen
(Weeda, 1992). In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort binnen de
duingraslanden voor in mosrijke vegetaties
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in het kalkrijke, zuidelijk gebied (Kruijsen
et al., 1992). In dit gebied vertoont ze geen
voorkeur voor hellingen; ze groeit er vaak
samen met Kruipwilg (mededeling Q.L.
Slings). In de Zuid-Hollandse referentiégebieden komt ze binnen de duingraslanden
af en toe voor in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en in de overgang
van deze associatie met de Duin-Paardebloem-associatie op voornamelijk kalkrijke
noordhellingen. Ellenberg et al. (1991)
geven voor Midden-Europa een zwak zure
(nooit sterk zure) tot basische, kalkrijke
standplaats op.
18. Muizeoor: binnen de duingraslanden
wijst Muizeoor op een zwak zure tot basische, mesotrofe tot zwak eutrofe en min of
meer vochthoudende standplaats. Bij beginnende ontkalking is extensieve beweiding met grote grazers en/of tred voordelig
voor handhaving van de soort. Vertrapping
van de bodem voorkomt sterke verzuring
en de vegetatie houdt dan haar open structuur.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat groeit de soort binnen de duingraslanden in het kalkrijke zuidelijke gebied, in
het landschap van het Zeedorpen-type en
in het zee- en middenduin van het kalkgrensgebied. De soort lijkt in dit gebied
dus beperkt te zijn tot de kalkrijke en
kalkhoudende bodems. Ze heeft daar haar
optimum in de vegetaties van lage kruiden
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt de soort
als volgt voor: af en toe in de Duin-Paardebloem-associatie; af en toe in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras]; optimaal in de overgang tussen de
Duin-Paardebloem-associatie en de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene; en
optimaal in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene van vooral in het zeeduin
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op noordhellingen.

ZIE OOK TAB .•. ZR N.l. EN

TAB. 8.3W N.11.

19. Grote tijm: wijst binnen de duingraslanden op zwak zure tot basische, mesotrofe tot zwak eutrofe en min of meer
vochthoudende omstandigheden. Haar optimum heeft de soort op kalkhoudende tot
kalkrijke bodems. Op ontkalkte bodems is
beweiding gunstig wegens het voedselverrijkende effect en de vertrapping van de
bodem, waardoor sterke verzuring wordt
voorkomen.
Bronnen: Grote tijm groeit in Nederland
op kalkrijk en kalkarm zand en op krijt.
Meestal is het terrein reliëfrijk en de vegetatie laag. Beweiding is gunstig. In de duinen groeit de soort optimaal in droge valleien met sterke begrazing van konijnen
(Weeda et al., 1988). Op relatief vochtig
kaal zand kan ze ook groeien als pionier
(mededeling Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden lijkt ze binnen de
duingraslanden alleen voor te komen op
humushoudende bodems. Ze komt daar als
volgt voor: constant in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene en in de overgang tussen deze associatie en de DuinPaardebloem-associatie (op kalkrijke
noordhellingen vooral in het zeeduin en in
het landschap van het Zeedorpen-type); af
en toe in de Duin-Paardebloem-associatie
(op kalkhoudende bodems in droge valleien); en af en toe in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] (op
kalkarme, zwak zure bodems). Ellenberg
et al. (1991) geven de soort voor MiddenEuropa als indifferent ten aanzien van de
pH op.
20. Stijve ogentroost: wijst binnen de

duingraslanden op zwak zure tot basische
en mesotrofe tot zwak eutrofe omstandigheden. De soort heeft hier haar optimum
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op min of meer vochthoudende plekken.
De soort handhaaft zich alleen in een korte
vegetatie die door begrazing door konijnen
of vee of door maaien in stand wordt gehouden.
Bronnen: Stijve ogentroost is in Nederland
een zomerannuel van schrale, onbemeste,
gemaaide of beweide duin graslanden op
lichte, humeuze, neutrale bodems. In de
duinen groeit de soort in kalkrijke valleien
achter de zeereep en op kalkarme vroongronden van de binnenduinrand (Weeda et
al., 1988). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] op noordhellingen,
in het zee- en middenduin van het kalkrijke zuidelijk gebied en in lage graslandvegetaties met cultuurinvloed in het binnenduin in het zuidelijke gebied (Kruijsen
et al., 1992). Optimaal groeit ze hier in
duingrasland van het landschap van het
Zeedorpen-type (Slings, 1994).
In dit gebied vertoont ze geen voorkeur
voor hellingen; ze groeit er vaak samen met
Kruipwilg (mededeling Q.L. Slings). In de
duingraslanden van Meijendel* en Berkheide* groeit ze binnen de duin graslanden
in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en in de overgang tussen deze associatie en de Duin-Paardebloem-associatie
op kalkrijke bodems en voornamelijk op
noordhellingen. Ellenberg et al. (1991)
geven de soort voor Midden-Europa als
indifferent voor de pH op.
21. Geelhartje: is binnen de duingraslan-

den indicatief voor relatief voedselarme
standplaatsen en een combinatie van kalkhoudende tot kalkrijke, neutrale tot basische en min of meer vochthoudende omstandigheden.
Bronnen: Geelhartje groeit in Nederland in
uiteenlopende milieus op lichte, onbemeste
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bodems. In de duinen is de soort eenjarig.
In het Renodunaal district komt ze voor in
de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op noordhellingen, in de Duin-Paardebloem-associatie in droge valleien (en in
natte valleien; Weeda et al., 1987). In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden is ze
binnen de duingraslanden uitsluitend aanwezig in de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene en in de overgang van deze
associatie met de Duin-Paardebloem-associatie (voornamelijk op kalkrijke noordhellingen). Ellenberg et al. (1991) geven
voor Midden-Europa een zwak zure tot
zwak basische standplaats op.
22. Geel walstro: is binnen de duingras-

landen indicatief voor kalkhoudende tot
kalkrijke, zwak zure tot basische, humeuze
en relatief voedselarme omstandigheden.
Haar optimum heeft de soort op kalkhoudende en kalkrijke bodems. Omdat de
soort diep kan wortelen, verdwijnt ze pas
na langdurige en diepe ontkalking en verzuring.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden algemeen voor met uitzondering van
de vegetatietypen van het kalkarme gebied
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden wordt ze binnen
de duingraslanden constant aangetroffen
in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene, in de Duin-Paardebloem-associatie
en in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras]. Ze ontbreekt op de
diep ontkalkte en sterk verzuurde bodems
van de strandwal van de Westlandse duinen*. ZIE OOK TAB. B.lR N.l. TAB. 8.lW N.4 EN TAB.
a.3W N.1.

23. Smal fakkelgras: is binnen de duin-

graslanden indicatief voor kalkhoudende
tot kalkrijke en neutrale tot basische omINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

standigheden. Omdat de soort waarschijnlijk diep wortelt, handhaaft ze zich langdurig op een ontkalkende bodem.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden groeit de soort binnen de duingraslanden regelmatig tot constant in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene,
in de Duin-Paardebloem-associatie op een
kalkhoudende tot kalkrijke bodem, en in
de Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] die is ontstaan op een kalkhoudende tot kalkrijke bodem. Ze ontbreekt
hier op de langdurig en diep ontkalkte en
sterk verzuurde strandwal van de Westlandse duinen*. ZIE OOK TAB. 8.ZR N.S.
24. Jacobskruiskruid s./.: wijst binnen de

duingraslanden op zwak zure tot basische
condities. Haar optimum heeft de soort op
kalkhoudende tot kalkrijke bodems.
Bronnen: Jacobskruiskruid s.l. komt voor
in duingebieden op vrij droge, open, weinig
tot niet stuivende plekken. De soort is talrijk in het H-Iandschap en gweit vooral op
graafplekken van konijnen, steile erosierandjes met humus en plekken met storing
(Weeda et al., 1991). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden constant voor in de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke bodems, in de Duin-Paardebloemassociatie op kalkhoudende bodems en in
de Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op kalkarme, zwak zure tot
neutrale bodems. Ze ontbreekt daar in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] van diep ontkalkte en sterk
verzuurde bodems (strandwal in de Westlandse duinen*). Ellenberg et al. (1991)
geven voor Midden-Europa een zwak zure
(nooit sterk zure) tot zwak basische standplaats op.
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25. Muurpeper: wijst binnen de duingraslanden op zwak zure tot basische en relatief
droge omstandigheden. Alhoewel de soort
op kalkarme bodems kan voorkomen, heeft
ze haar optimum op kalkhoudende tot
kalkrijke, neutrale tot basische bodems.
Omdat ze slechts ondiep wortelt, verdwijnt
ze waarschijnlijk vrij spoedig op een ontkalkte bodem.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden als volgt voor: constant en optimaal in
de Duin-Paardebloem-associatie, op kalkhoudende bodems in droge valleien, af
en toe in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene en in de overgang tussen
bovengenoemde associaties op kalkrijke
bodems, en af en toe in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme bodems. ZIE OOK TAB. 8.3R. N.3.
26. Zanddoddegras: wijst binnen de duin-

graslanden op kalkhoudende tot kalkrijke,
neutrale tot basische, relatief voedselarme
en relatief droge standplaatsen. De soort is
gebonden aan landschappen waar verstuiving van kalkrijk zand optreedt.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden optimaal voor in een jong stadium van
de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke bodems (Kruijsen et al.,
1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden wordt ze binnen de duingraslanden
als volgt gevonden: optimaal en regelmatig
in de Duin-Paardebloem-associatie op
kalkhoudende bodems in droge valleien in
het middenduin, af en toe in de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene en in de
overgang van deze associatie met de DuinPaardebloem-associatie op kalkrijke bodems
en voornamelijk op noordhellingen. ZIE OOK
TAB. 8.1R N.B.
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27. Ruw vergeet-mij-nietje: wijst binnen

de duin graslanden op zwak zure tot basische
omstandigheden en heeft een optimum
op kalkrijke tot kalkhoudende, relatief
basische, relatief droge en relatief voedselarme standplaatsen. Schommelingen in de
aantallen van deze eenjarige soort kunnen
samenhangen met het weer. Bij sterke verzuring verdwijnt de soort. Bij beweiding op
ontkalkte maar nog niet sterk verzuurde
bodems handhaaft ze zich waarschijnlijk
lang. Vertrapping voorkomt dan sterke verzuring van de bovenste bodemhorizont.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in diverse gemeenschappen in
het zee- en middenduin van het kalkrijke
zuidelijk gebied (Kruijsen et al., 1992). In
de Zuid-Hollandse referentiegebieden
wordt ze binnen de duingraslanden als
volgt aangetroffen: constant in de DuinPaardebloem-associatie op kalkhoudende,
neutrale bodems in het middenduin, af en
toe in de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene op kalkrijke bodems; en af
en toe in de Rompgemeenschap van Geel
walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] op kalkarme, zwak
zure tot neutrale bodems in valleien. In dit
gebied groeit ze weinig op noordhellingen.

referentiegebieden komt ze binnen de
duingraslanden als volgt voor: constant in
de Duin-Paardebloem-associatie op kalkhoudende bodems, af en toe in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke bodems op vooral noordhellingen; en
ook wel in de Rompgemeenschap van Geel
walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] van kalkarme, zwak
zure tot neutrale bodems. Volk (1930)
noemt voor zandbodems in het Rijndal in
Duitsland op een diepte van 0-10 cm een
pH van 4.9-8.2. ZIE OOK TAB. B.1R N.14.
29. Gewone/Kleverige reigersbek: wijzen

binnen de duingraslanden op zwak zure tot
basische, relatief voedselarme en relatief
droge omstandigheden. De soorten groeien
er optimaal op kalkhoudende tot kalkrijke,
neutrale tot basische bodems.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komen deze soorten binnen de duingraslanden optimaal voor in de mosrijke
vegetaties in het zeeduin van het kalkrijke,
zuidelijk gebied (Kruijsen et al., 1992). In
de Zuid-Hollandse referentiegebieden worden ze binnen de duingraslanden optimaal
aangetroffen in de Duin-Paardebloemassociatie op kalkhoudende bodems in het
zee- en middenduin. ZIE OOK TAB. B.1R N.l5.

ZIE OOK TAB. 8.3R N.1.

30. Zandviooltje: is binnen de duingras28. Zandhoornbloem: is binnen de duin-

graslanden indicatief voor zwak zure tot
basische, relatief voedselarme en relatief
droge standplaatsen. De soort heeft hier
haar optimum op kalkhoudende tot kalkrijke bodems van die landschappen waar
door verstuiving graslandvegetaties met
een open structuur voorkomen.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat groeit de soort binnen de duingraslanden optimaal in het zee- en middenduin
en in het landschap van het Zeedorpen-type
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse
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landen indicatief voor kalkhoudende tot
kalkrijke, neutrale en mesotrofe standplaatsen. De soort komt voor op stabiele,
kalkhoudende, humeuze bodems in de
Duin-Paardebloem-associatie in het zeeduin. Kalk is hier in de vorm van grove
schelpenfragmenten aanwezig. Samen met
lichte verstuiving van kalkrijk zand en in
combinatie met moderhumus zorgt dit
voor goed gebufferde, neutrale omstandigheden (mondelinge mededeling E. Weeda).
Zandviooltje verdraagt op de meeste standplaatsen in het Renodunaal district geen
INDICATQREN5ERIE • DROGE DUINEN

Ruw vergeet-mij-nietje (en konijnenhol)

beweiding (zeker niet met grote grazers),
omdat dan de noodzakelijke bodemeigenschappen verdwijnen (Weeda, 1992).
Bronnen: Zandviooltje is een overblijvende
soort die hooguit 1 dm diep wortelt. In
Nederland komt ze alleen voor in het
Renodunaal district tussen Bergen en
Wassenaar en op Voorne. De soort heeft
haar optimum in het landschap van het
R-type, in de Duin-Paardebloem-associatie
op kalkhoudende bodems in droge valleien
en (deels) op noordhellingen. Ze mijdt
duingebieden met oude ontginningen en
het landschap van het Zeedorpen-type met
(voormalige) beweiding met rundvee, betreding en bemesting (Weeda et al., 1987;
Weeda, 1992). Ze groeit vaak in open, lage
struweeltjes van Kruipwilg (mededeling
Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden af en toe voor in de overgang tussen
de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en de Duin-Paardebloem-associatie
van voornamelijk kalkrijke noordhellingen
in het zeeduin. Ellenberg et al. (1991)
geven voor Midden-Europa een zwak zure
tot basische, kalkrijke standplaats op.
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31. Hondsviooltje: wijst binnen de duingraslanden op zwak zure tot neutrale en
mesotrofe tot zwak eutrofe standplaatsen.
De soort kan in het zee- en middenduin op
stabiele, kalkhoudende, humeuze bodems
groeien. Kalk is hier in de vorm van grove
schelpenfragmenten aanwezig, wat in combinatie met moderhumus zorgt voor zwak
zure tot neutrale omstandigheden (mondelinge mededeling E. Weeda). Waarschijnlijk
wortelt de soort ondiep in deze humushoudende bodemhorizont. Binnen het
Renodunaal district lijkt ze voornamelijk
op zulke kalkhoudende bodems te groeien,
terwijl ze in kalkarme gebieden ontbreekt.
Op kalkhoudende bodems is beweiding
met vee nadelig, omdat door vertrapping
van de bodem zwak zure tot neutrale
omstandigheden verloren gaan.
Bronnen: Hondsviooltje is in Nederland
een overblijvende soort van niet of weinig
bemeste, droge tot vrij natte zand- of veengrond. Alhoewel de plant bekend staat als
kalkmijdend, groeit ze in het Renodunaal
district ook op kalkrijke bodems (Weeda
et al., 1987). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in zowel de kalkarme als
kalkrijke gebieden. Op kalkrijke bodems
groeit ze hier in de Duin-Paardebloemassociatie in het zeeduin van het zuidelijk
deel (Kruijsen et al., 1992). In de ZuidHollandse referentiegebieden komt ze
binnen de duingraslanden vooral voor in
de overgang tussen de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene en de DuinPaardebloem-associatie (op kalkrijke, zwak
zure tot neutrale bodems voornamelijk op
noordhellingen). Ellenberg et al. (1991)
geven voor Midden-Europa optimaal zure
(zelden neutrale) standplaatsen op.
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32. Kleine veldkers: komt binnen de

duingraslanden optimaal voor op kalkhoudende, neutrale, mesotrofe tot zwak eutrofe, humeuze, min of meer vochthoudende bodems. Ze wordt vaak gevonden in
droge valleien in het zee- en middenduin
op kalkhoudende bodems waarop de DuinPaardebloem-associatie is vertegenwoordigd. De aanwezigheid van moderhumus in combinatie met grove schelpenfragmenten zorgt hier voor een goed gebufferde, neutrale standplaats. Daarnaast veroorzaakt overdekking van humus met zand
plaatselijk een toegenomen mineralisatie.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat is de soort binnen de duingraslanden
aanwezig in de open varianten van de
Duin-Paardebloem-associatie en in de
hoogopgaande duingraslanden van het
kalkrijke, zuidelijk gebied (Kruijsen et al.,
1992). In Meijendel* en Berkheide* komt
ze binnen de duingraslanden optimaal
voor in de Duin-Paardebloem-associatie
van het middenduin op standplaatsen waar
de bovenste bodemhorizont humeus, kalkhoudend, neutraal is. ZIE OOK TAB. B.ZR N.4.
33. Veldereprijs: heeft binnen de duin-

graslanden haar optimum op kalkhoudende
en zwak zure tot neutrale en humeuze
standplaatsen. Deze bestaan uit stabiele
bodems in valleien, waarin kalk in de vorm
van grove schelpenfragmenten aanwezig is.
In combinatie met moderhumus leidt dit
tot zwak zure tot neutrale omstandigheden
(mondelinge mededeling E. Weeda).
Bronnen: Veldereprijs is in Nederland een
ondiep wortelende annuel van droge tot
tamelijk vochtige, lichte, minerale grond.
De belangrijkste standplaats bevindt zich
in de kalkrijke duinen in de Duinsterretjesassociatie op zuidhellingen (Weeda et al.,
1988). In het Noordhollands Duinreservaat
komt de soort binnen de duingraslanden
optimaal voor in de Duin-Paardebloem148

associatie van het zee- en middenduin in
het kalkrijke zuidelijk gebied. Daar wordt
ze ook af en toe waargenomen in het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden
optimaal voor in de Duin-Paardebloemassociatie op kalkhoudende, neutrale
bodems in droge valleien van het middenduin.
34. Zandzegge: dominantie van Zand-

zegge binnen duingraslanden (RG Zandzegge [Klasse der droge graslanden op
zandgrond]) op stabiele bodems wijst op
kalkarme en relatief zure omstandigheden.
De gevoeligheid van de soort voor ziekteverwekkende bodemorganismen lijkt onder
zulke omstandigheden geen rol te spelen.
De soort neemt toe na beëindiging of vermindering van beweiding in kalkarme
duingebieden en gaat dan overheersen,
maar Zandzegge kan ook domineren waar
geen beweiding of landbouw heeft plaatsgevonden.
Bronnen: Zandzegge is een constante soort
in de droge duingraslanden van het Renodunaal district en het Waddendistrict. De
soort komt tot dominantie in sterk verzuurde vormen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) die een laat
stadium in de successiereeks vertegenwoordigen (Heykena, 1965; Van Stokkom, 1978;
De Bie & Bruinsma, 1985). De soort wordt
bevorderd door enige voedselverrijking in
het verleden als gevolg van landbouw en
beweiding (Doing, 1988). Op een Deens
waddeneiland ging ze domineren in een
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] nadat een sterke beweiding
was verminderd (Heykena, 1965). Daar
werd een pHkcl van 4.1-5.8 gemeten (op
10-15 cm diepte). In het Noordhollands
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Duinreservaat komen duingraslanden rijk
aan Zandzegge in het kalkgrensgebied en
het kalkarme gebied voor, zonder dat er
sprake is van vroegere beweiding of landbouw (mondelinge mededeling H. Snater).
In de Westlandse duinen' is op diep ontkalkte en sterk verzuurde bodems op de
strandwal een Rompgemeenschap van
Zandzegge [Klasse der droge graslanden op
zandgrond] aanwezig. In Meijendel' is de
soort bestand tegen lichte tred (mondelinge mededeling H. van der Hagen). ZIE
OOK TAB. B.1 R N.3 EN TAB. B.3W N.6.

35. Schapezuring: heeft binnen de duin-

graslanden haar optimum onder kalkarme
en relatief zure (tot zwak zure) omstandigheden. Een hoge bedekking van de soort
wijst op de meest zure omstandigheden. In
de Duin-Paardebloem-associatie komt ze
echter ook voor op stabiele, kalkhoudende
bodems. Hier is kalk in de vorm van grove
schelpenfragmenten aanwezig, wat in combinatie met moderhumus zorgt voor zwak
zure tot neutrale omstandigheden (mondelinge mededeling E. Weeda).
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden optimaal voor in gemeenschappen van
het zee- en middenduin in het kalkgrensen kalkarme gebied en in gemeenschappen
met cultuurinvloed (Kruijsen et al., 1992).
In de Zuid-Hollandse referentiegebieden
komt ze binnen de duingraslanden als
volgt voor: constant in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] van
kalkarme bodems, af en toe in de DuinPaardebloem-associatie op humeuze, kalkhoudende bodems met grove schelpenfragmenten in droge valleien; en met hoge
bedekkingen in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] op de strandwal
van de Westlandse duinen' (op volledig
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ontkalkte en sterk verzuurde bodems).
Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa een sterk zure tot zure (zelden
neutrale) standplaats op. Volk (1930) geeft
op zandbodems in het Rijndal in Duitsland
een optimaal voorkomen bij een pH van
4.5-6.4 op en meldt dat de soort dieper
wortelt naarmate de bodem dieper ontkalkt is. ZIE OOK TAB. B.3W N.1B.
36. Gewoon struisgras: is binnen de

duingraslanden indicatief voor kalkarme,
relatief zure (tot zwak zure), relatief voedselrijke, min of meer vochthoudende
standplaatsen op meestal humeuze bodems.
Alhoewel de soort een voorkeur heeft voor
relatief zure bodems, komt ze slechts
weinig voor op de meest zure standplaatsen. De soort heeft haar optimum in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] in ontkalkte duingebieden die
vroeger in cultuur zijn geweest.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden optimaal en constant voor in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras 1op kalkarme, zwak zure tot
neutrale, humeuze, relatief voedselrijke
bodems. Ze komt ook af en toe in aanverwante rompgemeenschappen op relatief
zure, relatief voedselarme plaatsen voor.
In het Noordhollands Duinreservaat wordt
de soort binnen de duingraslanden optimaal gevonden in valleien met voormalige
cultuurinvloed (Kruijsen et al., 1992).
Ellenberg et al. (1991) geven voor MiddenEuropa zure tot matig zure (zelden sterk
zure) standplaatsen op.
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37. Zandstruisgras: wijst binnen de duin-

graslanden op kalkarme, relatief zure, maar
niet extreem zure, relatief voedselarme en
relatief droge omstandigheden. Alhoewel
de soort veelal als pionier optreedt, groeit
ze ook in oude duingraslanden.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] en in hoogopgaande graslandvegetaties in kalkarme
tot kalkhoudende gebieden. Ze groeit ook
in de duingraslanden van gebieden die
vroeger in cultuur zijn geweest (Kruijsen
et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden is ze binnen de duingraslanden
aanwezig in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] en aanverwante
rompgemeenschappen op kalkarme,
relatief zure, relatief voedselarme plaatsen.
ZIE OOK TAB. S.3R N.16.

38. Vroege haver: is binnen de duingras-

landen indicatief voor kalkarme tot kalkhoudende, relatief zure, relatief voedselarme en relatief droge bodems. Haar optimum heeft de soort in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] op de
meest zure standplaatsen. In droge valleien
in het zee- en middenduin kan ze voorkomen op kalkhoudende bodems in de
Duin-Paardebloem-associatie. De aanwezigheid van moderhumus in combinatie met
grove schelpenfragmenten zorgt hier zeer
plaatselijk voor zwak zure omstandigheden.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden als volgt voor: af en toe in de DuinPaardebloem-associatie op humeuze,
ondiep kalkhoudende bodems; af en toe in
de Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
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struisgras] op relatief voedselrijke, kalkarme, zwak zure tot neutrale bodems; en
constant in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] op relatief voedselarme, kalkarme, relatief zure bodems. Als
deze soort in de duinen op kalkrijke bodem
wordt gevonden, is kalk in de vorm van
grove schelpenfragmenten aanwezig
(mondelinge mededeling E. Weeda). ZIE OOK
TAB. S.2R N.19 EN TAB. S.3W N.12.

39. Struikhei: wijst binnen de duingras-

landen op relatief droge, relatief voedselarme, kalkarme en op relatief de meest
zure omstandigheden. De soort verschijnt
pas bij diepe ontkalking en sterke verzuring. Binnen het Renodunaal district is ze
daardoor beperkt tot het landschap van het
W-type en het kalkgrensgebied.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt Struikhei binnen de duingraslanden voor in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] in het zee- en
middenduin in het kalkgrens- en kalkarme
gebied (Kruijsen et al., 1992). De soort is in
dit reservaat ook vermeld voor de vroeger
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begraasde duingraslanden van het kalkrijke
deel (mededeling Q.L. Slings, naar Doing
1963). In de duingraslanden van de ZuidHollandse referentiegebieden is ze beperkt
tot de strandwal van de Westlandse duinen*
en dus tot de meest zure standplaatsen van
de Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras). Op Deense en Duitse eilanden
groeit de soort op oude, stabiele, humushoudende, kalkarme bodems met een
pHkcl van 3.8-3.9 (op 10-15 cm diepte)
(Heykena, 1965).
40. Lathyruswikke: wijst binnen de duin-

graslanden op kalkarme tot kalkhoudende,
zwak zure tot neutrale, mesotrofe tot zwak
eutrofe standplaatsen. Deze zijn altijd
humeus. De soort wortelt vrij ondiep in de
humeuze bodemhorizont. Ze kan daarom
op stabiele, kalkhoudende bodems groeien,
waar kalk in de vorm van grove schelpenfragmenten aanwezig is. In combinatie met
moderhumus zorgt dit voor zwak zure tot
neutrale omstandigheden (mondelinge
mededeling E. Weeda) zoals die met name
optreden op standplaatsen van de DuinPaardebloem-associatie in het zee- en
middenduin. Op ontkalkte, maar nog niet
sterk verzuurde bodems (in vegetaties van
de Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras]) heeft beweiding met grote
grazers door vertrapping van de bodem
een positief effect op de soort omdat dit
verdere verzuring tegenhoudt. Als zwak
zure tot neutrale standplaatscondities door
het niet verstoren van de bodem worden
gehandhaafd (bij vegetaties die behoren tot
de Duin-Paardebloem-associatie), is de
soort juist gebaat bij afwezigheid van vee.
Bronnen: In het algemeen is de soort kalkmijdend, maar in de duinen is ze indifferent
ten aanzien van het kalkgehalte (Weeda
et al., 1987). Volgens F. van Beusekom
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(mondelinge mededeling) groeit de soort
op bodems met tred of beweiding die
neutraal blijven. In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort binnen de
duingraslanden voor in mosrijke gemeenschappen in het zuidelijke gebied (Kruijsen
et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden af en toe voor in de Duin-Paardebloem-associatie en in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene op kalkhoudende
tot kalkrijke bodems en in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) op kalkarme, zwak zure bodems. ZIE
OOK TAB. a.2R N.17 EN TAB. a.2W N.S.

41. Rode klaver: wijst binnen de duin-

graslanden op zwak zure tot neutrale,
matig vochthoudende, mesotrofe tot matig
eutrofe omstandigheden. De soort komt
hier voor op humeuze bodems. In het
Renodunaal district is de soort indifferent
ten aanzien van het kalkgehalte. Beweiding
in duingebieden die nog niet te sterk zijn
verzuurd, bevordert de soort.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort in bermen van duinpaden voor (mededeling Q.L. Slings) en
binnen de duingraslanden in de DuinPaardebloem-associatie in vochtige of
verdroogde valleien van het zeeduin en
in hoogopgaande graslandvegetaties met
cultuurinvloed in het zuidelijke gebied
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen
de duingraslanden alleen voor op relatief
voedselrijke standplaatsen van de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) (op kalkarme, zwak zure, humeuze
bodems in een droge vallei met cultuurinvloed). Ellenberg et al. (1991) geven
Rode klaver voor Midden-Europa als
indifferent ten aanzien van de pH op.
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in een vegetatie behorend tot de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene (mededeling
Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duirigraslanden alleen voor op relatief voedselrijke
standplaatsen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] (op kalkarme, zwak zure, humeuze bodems in een
droge vallei met cultuurinvloed). Ellenberg
et al. (1991) geven voor Midden-Europa
een sterk zure tot zure standplaats op.
43. K/ein voge/pootje: is binnen de duin-

Prof. dr. J.L. van Soest (t) bestudeert een
enclave (afgeschermd tegen konijnen) van
de Duin-Paardebloem-AS in Meijendel.
42. Gestreepte klaver: is binnen de duin-

graslanden indicatief voor kalkarme, maar
nog enigszins gebufferde, zwak zure tot
neutrale standplaatsen. De soort komt
hier voor op humeuze, zwak eutrofe tot
matig eutrofe, min of meer vochthoudende
standplaatsen. Haar voorkomen is afhankelijk van tred en/of beweiding, omdat door
vertrapping van de bodem geen sterke
verzuring optreedt. Omdat de soort eenjarig is, is ze gevoelig voor verzuring. Bij
beëindiging van beweiding verdwijnt ze op
den duur.
Bronnen: Gestreepte klaver is een winterannuel die voornamelijk vlak achter de
duinen in Zeela'nd en Goeree wordt aangetroffen. Ze groeit op droge zandgrond
met beweiding of lichte tredinvloed
(Weeda et al., 1987). Doing (1988) noemt
duinlandschappen van het Zeedorpen-type
en (voormalig) begraasd landschap van het
C-type, waarin de nutriëntenkringloop is
versneld. In het Noordhollands Duinreser. vaat is de soort gevonden op een plek in
een duingrasland van het kalkgrensgebied
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graslanden indicatief voor kalkarme, nog
enigszins gebufferde, zwak zure, relatief
voedselrijke en min of meer vochthoudende bodems. De soort is beperkt tot
kalkarme gebieden waar beweiding en/of
tred plaatsvinden. Bij beëindiging van
beweiding en vermindering van tred gaat
ze achteruit, omdat dan de bovenste
bodemhorizont waarin ze wortelt, te sterk
verzuurt.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden wordt de soort binnen de duingraslanden alleen gevonden op relatief
voedselrijke standplaatsen van de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] (op kalkarme, zwak zure bodems in
een droge vallei). Hier vond enige beweiding plaats en werden door het boeten van
netten voedingsstoffen aangevoerd. ZIE OOK
TAB. a.3R N.12.

44. Boskruiskruid: wijst binnen de duin-

graslanden op kalkarme tot kalkhoudende,
matig zure tot neutrale, relatief humeuze,
mesotrofe tot matig eutrofe omstandigheden. In de Duin-Paardebloem-associatie
kan de soort op stabiele, kalkhoudende
bodems groeien. Hier is kalk in de vorm
van grove schelpen fragmenten aanwezig, en
dit zorgt in combinatie met moderhumus
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voor zwak zure tot neutrale omstandigheden (mondelinge mededeling E. Weeda).
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden
af en toe voor in de Duin-Paardebloemassociatie op kalkhoudende, neutrale
bodems en de Rompgemeenschap van Geel
walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras) op kalkarme bodems.
ZIE OOK TAB. 8.1 R N.16.

45. Vijfvingerkruid: wijst binnen de duin-

graslanden op zwak eutrofe tot matig
eutrofe omstandigheden. De soort heeft
een voorkeur voor relatief humeuze, min
of meer vochthoudende bodems. Indicaties
voor kalkgehalte en zuurgraad konden niet
worden vastgesteld.
Bronnen: Vijfvingerkruid is een overblijvende soort, die in de duinen op vroongronden aan de binnenduinrand en in
droge valleien dicht achter de zeereep groeit
(Weeda et al., 1987). Ze wijst in de duinen
op een toegenomen mineralisatie (Weeda,
1992) en ze kan open plekken die door'
verstoring zijn ontstaan met haar uitlopers
'dichtnaaien' (mededeling Q.L. Slings).
In de Zuid-Hollandse referentiegebieden
wordt ze binnen de duingraslanden af en
toe gevonden in valleien met voormalige
cultuurinvloed, op relatief voedselrijke
standplaatsen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme,
zwak zure tot neutrale bodems.
46. Vertakte leeuwetand: wijst binnen

de duingraslanden op relatief voedselrijke,
min of meer vochthoudende omstandigheden in humeuze bodems. Deze standplaatscondities hangen voornamelijk
samen met voormalige landbouw en/of
beweiding. De indicaties voor kalkgehalte
en zuurgraad (binnen het Renodunaal
district) zijn niet goed bekend.
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Bronnen: Vertakte leeuwetand is in Nederland een overblijvende soort van matig
zure tot zwak basische, droge tot wisselnatte bodems. De soort is tamelijk goed
bestand tegen begrazing en zout (Weeda
et al., 1991). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor op standplaatsen met
cultuurinvloed en in de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) in het zuidelijke gebied (Kruijsen et al., 1992). In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden wordt
ze binnen de duingraslanden af en toe
waargenomen op relatief voedselrijke
standplaatsen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras) (op kalkarme, zwak zure tot neutrale bodems).
47. Grote brandnetel: wijst binnen de

duingraslanden op relatief voedselrijke en
zwak zure tot basische omstandigheden.
Optimaal komt de soort voor op neutrale
bodems.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden met hoge presentie voor in hoogopgaande vegetaties van het binnenduin in
het zuidelijke gebied met cultuurinvloed
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen
de duingraslanden voor in de Duin-Paardebloem-associatie (regelmatig samen
met Duindoorn en af en toe zonder Duindoorn) en af en toe in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras]. ZIE OOK
TAB. B.IR N.B EN TAB. 8.2R N.ll.

48. Smalle weegbree: wijst binnen de

duingraslanden op relatief voedselrijke,
zwak zure tot basische, min of meer vochthoudende standplaatsen. Wegens haar voorkeur voor vochthoudende standplaatsen
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komt de soort vooral voor op noordhellingen of op humeuze bodems in droge valleien. Haar voorkomen in grote aantallen
hangt in het Renodunaal district altijd
samen met voedselverrijking door vroegere
landbouw of beweiding. Op sterk verrijkte
plekken kan ze in hoge bedekkingen aanwezig zijn. Langdurige beweiding bevordert de soort. In het Renodunaal district
is ze indifferent ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene en in graslandtypen met
voormalige cultuurinvloed in het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden groeit ze binnen de duingraslallden als volgt: constant in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke
noordhellingen in het landschap van het
Zeedorpen-type, af en toe in de overgang
tussen de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene en de Duin-Paardebloemassociatie op kalkrijke noordhellingen, en
regelmatig op relatief voedselrijke standplaatsen van de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] (op kalkarme,
zwak zure tot neutrale bodems in droge
valleien met cultuurinvloed). ZIE OOK
TAB. B.3R N.B.

49. Gewoon duizendblad: wijst binnen de

graslandvegetaties op relatief voedselrijke
omstandigheden die samenhangen met
verrijking door landbouw en beweiding
in het verleden. De soort heeft binnen
deze gemeenschappen haar optimum bij
een combinatie van min of meer vochthoudende en relatief voedselrijke omstandigheden op humeuze bodems. Binnen
de duingraslanden van het Renodunaal
district is ze indifferent ten aanzien van het
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kalkgehalte. Ze mijdt de meest zure standplaatsen. De soort wordt bevorderd door
langdurige beweiding.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden voor als volgt: samen met Peen en
Grote ratelaar in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke, relatief
basische, relatief voedselrijke, humeuze
bodems (namelijk in het landschap van het
Zeedorpen-type van Berkheide*); en ook
in de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras 1op kalkarme, zwak zure tot
neutrale, humeuze, relatief voedselrijke
bodems. In het Noordhollands Duinreservaat wordt de soort binnen de duingraslanden optimaal gevonden in duingraslanden
met cultuurinvloed in het binnenduin van
het zuidelijk gebied en in het landschap
van het Zeedorpen-type (Kruijsen et al.,
1992). ZIE OOK TAB. B.3R N.7.
50. Knolboterbloem: is binnen de duingraslanden indicatief voor zwak eutrofe
tot matig eutrofe, zwak zure tot basische,
min of meer vochthoudende standplaatsen.
Bodemverdichting door tred en een hoog
humusgehalte zorgen voor een gunstige
vochthuishouding. Vanwege haar voorkeur
voor relatief voedselrijke standplaatsen is
Knolboterbloem beperkt tot duingebieden
die door het toedoen van mens en vee zijn
verrijkt. Beweiding bevordert deze soort.
In het Renodunaal district is ze indifferent
ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: Knolboterbloem groeit in Nederland op min of meer voedselrijke, relatief
basische standplaatsen. In het duingebied
komt ze voor op vroongronden, in
's zomers droge en 's winters vochtige
valleien en op verdichte bodems met tred
(Weeda et al., 1985; mondelinge mededeling E. Weeda). Doing (1988) noemt
duinlandschappen van het Zeedorpen-type
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of met een ruderaal karakter en een kortstondige voedselverrijking. In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort
binnen de duingraslanden voor in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene in
het kalkrijke landschap van het Zeedorpentype en in lage graslandvegetaties in het
zuidelijke gebied (Kruijsen et al., 1992). In
de Zuid-Hollandse referentiegebieden is ze
binnen de duingraslanden alleen aangetroffen op relatief voedselrijke standplaatsen
van de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras 1 (op kalkarme, zwak zure tot
neutrale, humeuze bodems in een droge
vallei). Deze standplaatsen zijn door vroegere landbouw en het boeten van netten
verrijkt. Ellenberg et al. (1991) geven voor
Midden-Europa een zwak zure (nooit sterk
zure) tot zwak basische standplaats op.
51. Gewone ereprijs: is binnen de duin-

graslanden indicatief voor zwak eutrofe
tot matig eutrofe, zwak zure tot basische,
min of meer vochthoudende standplaatsen.
De bodem is vrij voedselrijk door een toegenomen mineralisatie van strooisel (bij
dwergstruweel) of door langdurige humusopbouw. De soort lijkt niet gebonden te
zijn aan gebieden met beweiding. In het
Renodunaal district is ze indifferent ten
aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: Gewone ereprijs is in Nederland
een overblijvende soort van droge tot
tamelijke vochtige, matig eutrofe tot hooguit matig bemeste, min of meer humeuze,
lichte, minerale bodems. In de duinen
groeit ze op kalkrijk zand onder dwergstruweel, in grasland op noordhellingen en
in droge valleien (Weeda et al., 1988).
Doing (1988) geeft voor de duinen plekken
met beweiding op. In het Noordhollands
Duinreservaat komt de soort binnen
de duingraslanden optimaal voor in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
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Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras 1 in het zuidelijke gebied (Kruijsen
et al., 1992). Ze groeit er optimaal op
beweide plaatsen (mededeling Q.L. Slings).
In de Zuid-Hollandse referentiegebieden
komt ze binnen de duingraslanden, samen
met Duindoorn, voor in de Duin-Paardebloem-associatie (op kalkhoudende,
neutrale, relatief voedselrijke bodems) en,
samen met Gewoon duizendblad, in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] (op kalkarme, zwak zure, zwak
eutrofe plaatsen). Ellenberg et al. (I 991)
geven de soort voor Midden-Europa als
indifferent ten aanzien van de pH op.
52. Timoteegras s.i.: wijst binnen de

duingraslanden op zwak eutrofe tot matig
eutrofe, zwak zure tot basische, min of
meer vochthoudende plaatsen. Vanwege
haar voorkeur voor relatief voedselrijke
omstandigheden komt de soort alleen voor
in duingebieden die door (voormalige)
beweiding en aanvoer van voedingsstoffen
zijn verrijkt. Vanwege haar voorkeur voor
vochthoudende standplaatsen groeit ze
vooral op noordhellingen of in verdroogde
valleien op humeuze bodems. Binnen het
Renodunaal district is ze indifferent ten
aanzien van het kalkgehalte. Beweiding
bevordert deze grassoort.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene in het kalkrijke landschap
van het Zeedorpen-type en in hoogopgaande graslandvegetaties met voormalige
cultuurinvloed in het zuidelijke gebied
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden is ze binnen de
duingraslanden af en toe aanwezig in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene,
en wel voornamelijk in het landschap van
het Zeedorpen-type op kalkrijke bodems
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van noord hellingen. Daarnaast is ze, samen
met Knolboterbloem, aangetroffen op
relatief voedselrijke standplaatsen van de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] (kalkarme, zwak zure tot
neutrale, humeuze bodems in een droge
vallei met cultuurinvloed).
53. Witte klaver: is binnen de duingras-

landen indicatief voor zwak eutrofe tot
matig eutrofe, zwak zure tot basische
standplaatsen. Wegens een voorkeur voor
min of meer vochthoudende standplaatsen
groeit de soort vooral op humushoudende
bodems. Ze komt voor in duingebieden
die door (voormalig) cultuurgebruik en
beweiding verrijkt zijn. Beweiding in
duingebieden die nog niet te sterk zijn
verzuurd, bevordert de soort. In het Renodunaal district is ze indifferent ten aanzien
van het kalkgehalte.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene in het kalkrijke landschap
van het Zeedorpen-type en in hoogopgaande graslandvegetaties met cultuurinvloed in het zuidelijke gebied (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden alleen voor op relatief voedselrijke
standplaatsen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras], op kalkarme, zwak zure, humeuze bodems in een
droge vallei met cultuurinvloed. Ellenberg
et al. (1991) geven voor Midden-Europa
een matig zure tot zwak basische (nooit
sterk zure) standplaats op.
54. Akkerhoornbloem: is binnen de

duingraslanden indicatief voor relatief
voedselrijke, zwak zure tot basische,
relatief humeuze en min of meer vocht156

houdende standplaatsen. De soort heeft
hier haar optimum op kalkarme, zwak
zure, zwak eutrofe tot matig eutrofe bodems,
hetgeen samenhangt met voormalige landbouwenlof beweiding. Langdurige beweiding in ontkalkende gebieden bevordert de
soort waarschijnlijk.
Bronnen: De soort wordt vaak gevonden
bij konijnenholen (mondelinge mededeling
F. van Beuzekom). In het Noordhollands
Duinreservaat is de soort binnen de duingraslanden optimaal aanwezig in hoogopgaand grasland met cultuurinvloed in het
binnenduin van zuidelijk gebied (Kruijsen
et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden als volgt voor: af en toe in de DuinPaardebloem-associatie en in de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene op kalkhoudende en kalkrijke bodems en constant
in de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op relatief voedselrijke, kalkarme, zwak zure tot neutrale bodems. ZIE
OOK TAB. 8.3R N.6.

55. Gewoon biggekruid: is binnen de

duingraslanden indicatief voor matig zure
tot basische, relatief voedselrijke, min of
meer vochthoudende bodems. De standplaatsen zijn verrijkt in samenhang met
beweiding en met aanvoer van voedingsstoffen in het verleden. Langdurige beweiding en tred bevorderen de soort.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat is de soort binnen de duingraslanden
optimaal aanwezig in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene in het kalkrijke landschap van het Zeedorpen-type
(Kruijsen et al., 1992; Slings, 1994). In
Meijendel* en Berkheide* komt ze binnen
de duingraslanden voor: (af en toe) in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
van voornamelijk kalkrijke noordhellingen
in het landschap van het Zeedorpen-type
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van Berkheide*; en op relatief voedselrijke
standplaatsen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme,
zwak zure tot neutrale bodems. Ze lijkt in
de Zuid-Hollandse referentiegebieden een
voorkeur te hebben voor relatief vochtige
standplaatsen op noordhellingen of matig
humeuze bodems. ZIE OOK TAB. 8.3R N.n.
56. Gewoon reukgras: wijst binnen de

duingraslanden op relatief voedselrijke en
min of meer vochthoudende omstandigheden.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt de soort binnen de duingraslanden af en toe voor in de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene op kalkrijke bodems en in de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme
bodems. In beide gevallen betreft het
relatief voedselrijke en humushoudende
situaties. ZIE OOK TAB. 8.3R N.9.
57. Zachte dravik s.i.: wijst binnen de

duingraslanden op zwak zure tot basische,
zwak eutrofe tot matig eutrofe, humeuze,
min of meer vochthoudende standplaatsen.
De soort komt hier alleen voor bij een
combinatie van min of meer vochthoudende en relatief voedselrijke omstandigheden. De aanwezigheid van de soort gaat
vaak samen met (voormalige) verrijking door beweiding of landbouw. Ze
wordt door beweiding bevorderd. Binnen
het Renodunaal district is ze indifferent
ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: Doing (1988) noemt Zachte
dravik s.l. voor landschappen van het Zeedorpen-type of gebieden met een ruderaal
karakter en kortstondige voedselverrijking.
In het Noordhollands Duinreservaat komt
de soort binnen de duingraslanden voor in
het zuidelijke gebied en in het landschap
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Paardebloem in duingrasland

van het Zeedorpen-type. Ze wordt daar
vooral waargenomen in de oudere stadia
van de successiereeks. In de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene in het landschap van het Zeedorpen-type is ze echter
beperkt tot een jong stadium van de
gemeenschap (Kruijsen et al., 1992). In
Meijendel* en Berkheide* is ze binnen de
duingraslanden als volgt aanwezig: af en
toe in de Associatie van Wondklaver en
Nachtsilene op relatief voedselrijke, kalkrijke, basische bodems, en constant in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras 1 op kalkarme, zwak zure tot
neutrale en matig eutrofe bodems. Op
Deense en Duitse waddeneilanden komt de
soort zowel in kalkarme als kalkhoudende
duingebieden voor op plekken waar
meestal voedselverrijking door meeuwen of
beweiding heeft plaatsgevonden (Heykena,
1965). Ellenberg et al. (1991) geven voor
Midden-Europa een zwak zure (nooit sterk
zure) tot zwak basische standplaats op.
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58. Hazepootje: wijst binnen de duingras-

landen op zwak eutrofe tot matig eutrofe
en zwak zure tot basische standplaatsen.
De soort heeft er tevens een voorkeur voor
min of meer vochthoudende, humeuze
bodems. In het Renodunaal district is ze
indifferent ten aanzien van het kalkgehalte.
Beweiding werkt bevorderend.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden af en toe voor in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene en vaker in
gemeenschappen met cultuurinvloed in het
landschap van het Zeedorpen-type of daar
waar vroeger bos heeft gestaan (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden alleen voor op relatief voedselrijke
standplaatsen van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme,
zwak zure bodems. ZIE OOK TAB. B.2R N.'S.
59. Liggende klaver: wijst binnen de
duingraslanden op zwak eutrofe tot matig
eutrofe en zwak zure tot basische omstandigheden. Vanwege haar voorkeur voor min of
meer vochthoudende standplaatsen komt
de soort vaak voor op humeuze bodems.
Deze bodems zijn verrijkt door verstoring,
(vroeger) cultuurgebruik of beweiding.
Ze wordt in niet te sterk verzuurde duingebieden door beweiding bevorderd. In het
Renodunaal district is de soort indifferent
ten aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden alleen voor in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene en in gemeenschappen met cultuurinvloed in het landschap van het Zeedorpen-type (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden, samen met Knolboterbloem, voor op
relatief voedselrijke standplaatsen van de
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Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op kalkarme, zwak zure bodems
in een droge vallei met cultuurinvloed. ZIE
OOK TAB. S.lR N.S.

60. Kleine klaver: wijst binnen de duingraslanden op zwak eutrofe tot matig
eutrofe en zwak zure tot waarschijnlijk
basische omstandigheden. Waarschijnlijk
heeft de soort hier een voorkeur voor min
of meer vochthoudende bodems met
humus. Haar voorkomen hangt samen met
verrijking door (voormalig) cultuurgebruik,
tred of beweiding. Beweiding in duingebieden die nog niet te sterk zijn verzuurd,
bevordert de soort. Waarschijnlijk is ze in
het Renodunaal district indifferent ten
aanzien van het kalkgehalte.
Bronnen: Kleine klaver is in Nederland een
annuel van matig droge, niet te zure, weinig
bemeste zand- en kleibodems. De soort is
beperkt tot plekken met tred of beweiding
(Weeda et al., 1987). Kleine klaver lijkt in
stabielere en iets voedselarmere milieus
voor te komen dan Liggende klaver (mededeling Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt ze binnen de
duingraslanden alleen voor op relatief
voedselrijke standplaatsen van de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme, zwak zure, humeuze
bodems in een droge vallei met cultuurinvloed. Ellenberg et al. (1991) geven voor
Midden-Europa een matig zure (nooit
sterk zure) tot zwak basische standplaats op.
61. Groot klokhoedje: wijst binnen de
duingraslanden op kalkrijke, basische,
matig vochthoudende standplaatsen. Vanwege haar behoefte aan min of meer vochthoudende plekken is de soort in de droge
duinen waarschijnlijk beperkt tot steile
noordhellingen met een humeuze bodem.
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Bronnen: Groot klokhoedje wordt in
Nederland gevonden op sterk basische of
kalkrijke, stikstofarme, overwegend droge
tot matig vochtige standplaatsen met weinig
direct en veel indirect zonlicht (noordhellingen) (Siebel, 1992). In de duinen
groeit de soort op open, steile, weinig
mobiele, kalkrijke noordhellingen (Touw
en Rubers, 1989). Op zulke plekken is de
bodem humusrijk (mondelinge mededeling
E. Weeda). De soort bereikt haar noordgrens ter hoogte van Wijk aan Zee (mededeling Q.L. Slings). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt dit mos binnen de
duingraslanden constant, samen met Duinkronkelbladmos (Tortella flavovirens), voor
op steile, kalkrijke noordhellingen.
62. Oranjesteeltje: is binnen de duingraslanden indicatief voor kalkrijke, basische,
matig vochthoudende standplaatsen. Omdat deze mosso ort een relatief vochtige
standplaats nodig heeft, groeit ze er waarschijnlijk alleen op steile noordhellingen
met een humeuze bodem.
Bronnen: Oranjesteeltje is in Nederland
een soort van zwak zure tot sterk basische,
kalkrijke, matig stikstofrijke, matig vochtige standplaatsen met weinig direct en vrij
veel indirect zonlicht (Siebel, 1992). In de
duinen wordt het mos aangetroffen op
steile hellingen en aan randen van schelpenpaden (Touwen Rubers, 1989). Bij standplaatsen op noordhellingen in de duinen is
de bodem humusrijk (mondelinge mededeling E. Weeda). In de Zuid-Hollandse
referentiegebieden komt de soort binnen
de duingraslanden constant, samen met
Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos,
voor op steile, kalkrijke noordhellingen en
af en toe in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene op kalkrijke noordhellingen.
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63. Groot veenvedermos: wijst binnen
de duingraslanden op kalkrijke, relatief
basische en matig vochthoudende omstandigheden. Vanwege haar voorkeur voor
min of meer vochthoudende plekken
wordt de soort binnen de duingraslanden
gevonden in droge valleien met nog enige
invloed van het grondwater en op steile
erosierandjes van humeus zand op noordhellingen.
Bronnen: Groot veenvedermos groeit in
Nederland op zwak zure (nooit sterk zure)
tot zwak basische, stikstofarme natte
standplaatsen (Siebel, 1992). Alhoewel
het mos in Nederland meestal wordt aangetroffen op permanent natte standplaatsen, kan het in de kalkrijke duinen ook op
noordhellingen voorkomen (Touwen
Rubers, 1989). Op zulke hellingen is de
bodem humusrijk (mondelinge mededeling
E. Weeda). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene in het landschap van het Zeedorpen-type en in de
Duin-Paardebloem-associatie in vochtige
of verdroogde valleien in het zeeduin van
het zuidelijk deel (Kruijsen et al., 1992).
In de Zuid-Hollandse referentiegebieden
komt ze binnen de duingraslanden af en
toe, samen met Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos, voor op steile, kalkrijke
noordhellingen. Ook wordt ze in dit gebied
waargenomen in de Associatie van Wondklaver en achtsilene en in de overgang
van deze associatie met de Duin-Paardebloem-associatie, voornamelijk op kalkrijke noordhellingen.
64. Geplooid snavelmos: wijst binnen
de duingraslanden op mesotrofe tot zwak
eutrofe, matig vochthoudende en zwak
zure tot basische omstandigheden. Hier
groeit de soort voornamelijk op noordhellingen met een humeuze bodem.
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Bronnen: Geplooid snavelmos is in Nederland een soort van een matig zure tot zwak
basische, matig stikstofrijke, matig vochtige standplaatsen met weinig direct en vrij
veel indirect zonlicht (Siebel, 1992). In de
duinen groeit de soort op noordhellingen
(Touwen Rubers, 1989). In de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene verschijnt
ze bij humusopbouw (Weeda, 1992). In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze
binnen de duingraslanden, samen met
Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos,
voor op steile, kalkrijke noordhellingen.
65. Kalk-smaltandmos: wijst binnen de

duingraslanden op kalkrijke, neutrale tot
basische omstandigheden.
Bronnen: Kalk-smaltandmos is in Nederland een soort van sterk basische of kalkrijke, stikstofarme, overwegend droge
standplaatsen (Siebel, 1992). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort
binnen de duingraslanden uitsluitend voor
in mosrijke gemeenschappen (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden, samen met Groot klokhoedje en
Duinkronkelbladmos, regelmatig voor op
steile, kalkrijke noordhellingen en in de
overgang tussen de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en de Duin-Paardebloem-associatie, eveneens op kalkrijke
noordhellingen.
66. Smaragdmos: wijst binnen de duin-

graslanden op kalkrijke, relatief basische
standplaatsen.
Bronnen: Smaragdmos wordt in de duinen
gevonden op zwak stuivende, open, droge,
vrij vlakke plekken op zeer kalkrijk zand
(Touw & Rubers, 1989). Optimaal komt de
soort voor in het landschap van het R-type
in het zeeduin met verstuiving (mondelinge mededeling E. Weeda). In het Noordhollands Duinreservaat heeft ze binnen de
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duingraslanden haar optimum in het zeeen middenduin van het kalkrijke, zuidelijk
deel (Kruijsen et al., 1992). In de ZuidHollandse referentiegebieden komt de
soort binnen de duingraslanden af en toe
voor op kalkrijke noordhellingen: samen
met Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos, in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene, en in de overgang tussen
deze associatie en de Duin-Paardebloemassocia tie.
67. Groot laddermos: wijst binnen de

duingraslanden op matig vochthoudende
en zwak eutrofe standplaatsen. Wegens
haar voorkeur voor vochthoudende standplaatsen is de soort in de droge duinen
waarschijnlijk beperkt tot noordhellingen.
Bronnen: Groot ladderrnos is in Nederland
een soort van overwegend zwak zure,
(zelden sterk zure of neutraal tot alkalische),
matig stikstofrijke, matig vochtige standplaatsen met weinig direct en veel indirect
zonlicht (noordhellingen) (Siebel, 1992).
In het Noordhollands Duinreservaat komt
de soort binnen de duingraslanden optimaal voor in de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] op noordhellingen
in het zee- en midden duin van het kalkrijke zuidelijk gebied (Kruijsen et al.,
1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden
af en toe op noordhellingen voor: samen
met Groot klokhoedje en Duinkronkelbladmos, in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene en in de overgang tussen
deze associatie en de Duin-Paardebloemassociatie. Op Deense en Duitse eilanden
groeit dit mos op noordhellingen met
oudere, stabiele bodems.
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68. Gewoon dikkopmos: is binnen de

duingraslanden indicatief voor min of
meer vochthoudende en relatief voedselrijke standplaatsen. Wegens deze voorkeur
komt de soort voornamelijk voor op
noordhellingen met humeuze bodems.
Bronnen: Gewoon dikkopmos is in Nederland indifferent ten aanzien van de pH. De
soort komt voor op uitgesproken stikstofrijke, matig vochtige standplaatsen met
weinig direct en veel indirect zonlicht
(noordhellingen) (Siebel, 1992). In de
duinen wijst ze op een toegenomen mineralisatie (Weeda, 1992). In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort
binnen de duingraslanden optimaal voor
in de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op noordhellingen in het zeeen middenduin van het zuidelijk gebied
(Kruijsen et al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen
de duingraslanden optimaal voor in de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
en in de overgang tussen deze associatie en
de Duin-Paardebloem-associatie, voornamelijk op kalkrijke noordhellingen in
het zeeduin.
69. Bleek dikkopmos: wijst binnen de

duingraslanden op zwak zure tot neutrale
en relatief droge omstandigheden. Alhoewel
de soort in het Renodunaal district indifferent ten aanzien van het kalkgehalte is,
ontbreekt ze in diep en langdurig ontkalkte
gebieden.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden
af en toe voor in de Duin-Paardebloemassociatie op kalkhoudende, zwak zure tot
neutrale bodems en in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] op
kalkarme, zwak zure bodems. ZIE OOK

70. Zand-haarmos: wijst binnen de duingraslanden op kalkarme en relatief zure
omstandigheden. De soort heeft haar
optimum op relatief voedselarme, relatief
droge en relatief humusarme plekken.
Tred bevordert de soort.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt de soort binnen de duingraslanden vooral voor in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] op kalkarme bodems. Hierin kan ze hoge bedekkingen bereiken. Optimaal wordt ze aangetroffen in pioniersituaties (mondelinge
mededeling E. Weeda). Ze verdraagt ook
tred (mondelinge mededeling H. van der
Hagen). ZIE OOK TAB. B.2R N.26.
71. Gewoon gaffeltandmos: wijst binnen

de duingraslanden op kalkarme en relatief
zure omstandigheden, De soort heeft haar
optimum op relatief voedselarme, relatief
droge bodems.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort optimaal voor in de
open, mosrijke duingraslandvarianten in
de droge valleien en vlakke delen van het
zuidelijk gebied en verder in het zee- en
middenduin van het kalkgrens- en kalkarme gebied (Kruijsen et al., 1992). In de
Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze
binnen de duingraslanden als volgt voor:
regelmatig in de Duin-Paardebloem-associatie op humeuze, kalkhoudende bodems
in droge valleien, af en toe in de Associatie
van Wondklaver en Nachtsilene en in de
overgang van deze associatie met de DuinPaardebloem-associatie op noordhellingen.
Optimaal wordt ze in dit gebied gevonden
in de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op kalkarme bodems. ZIE OOK
TAB. a.2R N.27. TAB. a.3W N.24 EN TAB. a.3R N.21.

TAB. a.2R N.24 EN TAB. a.2W N.14.
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73. Bekermos Cladonia subulata: wijst

binnen de duingraslanden op kalkarme,
relatief zure en relatief voedselarme omstandigheden.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt dit Bekermos binnen de
duingraslanden regelmatig voor op relatief
voedselarme en kalkarme standplaatsen
van de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras). Het korstmos is in dit gebied
beperkt tot de sterk ontkalkte strandwal
en de droge, ontkalkte valleien. ZIE OOK
TAB. a.2R N.38.

Grijs kronke/stee/tje, Rode heide/ucifer en
Zandzegge
72. Grijs kronke/steeltje: wijst binnen de
duingraslanden op kalkarme en relatief de
meest zure omstandigheden. In de DuinPaardebloem-associatie van het zeeduin
komt de soort weliswaar op kalkhoudende
bodems voor, maar daar is kalk in de vorm
van grove schelpenfragmenten aanwezig
en zorgt humus voor isolatie tussen het
bodemoppervlak en de kalk.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt de soort binnen de duingraslanden voor in de meeste gemeenschappen.
Ze ontbreekt daar echter in de hoogopgaande vegetaties van het zuidelijk gebied
en in het landschap van het Zeedorpentype (Kruijsen et al., 1992). In de ZuidHollandse referentiegebieden komt ze
binnen de duingraslanden af en toe voor
in de Duin-Paardebloem-associatie (op
humeuze, kalkhoudende bodems in droge
middenduinvalleien) en in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] (op kalkarme bodems). ZIE OOK
TAB. a.ZR N.za EN TAB. a.3R N.ZZ.
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74. Bruin heidestaartje: wijst binnen de
duingraslanden op kalkarme, relatief zure,
relatief voedselarme, relatief droge omstandigheden.
Bronnen: In het Noordhollands Duinreservaat komt Bruin heidestaartje binnen de
duingraslanden optimaal voor in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] in het zee- en middenduin van het
kalkgrens- en kalkarme gebied (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komt ze binnen de duingraslanden af en toe voor op relatief voedselarme
en kalkarme standplaatsen van de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] en de Rompgemeenschap Zandstruisgras/Zand-haarmos [Klasse der droge graslanden op zandgrond). Ze is in dit gebied
beperkt tot de sterk ontkalkte strandwal en
droge, ontkalkte valleien.
75. Open rendiermos: wijst binnen de
duingraslanden op kalkarme, relatief zure,
relatief voedselarme, relatief droge omstandigheden. De soort komt alleen voor
in duingraslanden van diep ontkalkte of
hooguit kalkhoudende duingebieden.
Bronnen: In het Noordhollands DuinreserINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

vaat komt Open rendiermos binnen de
duingraslanden optimaal voor in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] van het zee- en middenduin van het
kalkgrens- en kalkarme gebied (Kruijsen et
al., 1992). In de Zuid-Hollandse referentiegebieden is de soort binnen de duingraslanden voornamelijk beperkt tot de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras], op de diep ontkalkte en relatief zure,
vrij voedselarme strandwal van de Westlandse duinen'. ZIE OOK TAB. a.lW N.B.
76. Melige/Rode heidelucifer/Girafje:

wijzen binnen de duingraslanden op kalkarme, relatief zure, relatief voedselarme,
relatief droge omstandigheden. Ze komen
alleen voor in duingraslanden van diep
ontkalkte duingebieden.
Bronnen: In de Zuid-Hollandse referentiegebieden komen de Melige en de Rode
heidelucifer binnen de duingraslanden
uitsluitend en het Bekermos dat Girafje
genoemd wordt hoofdzakelijk, voor in de
Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] op de diep ontkalkte en relatief
zure, vrij voedselarme strandwal van de
Westlandse duinen'.
Girafje komt in het Noordhollands Duinreservaat binnen de duingraslanden af en
toe voor in de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene in het landschap van het
Zeedorpen-type; en verder in de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] en in de Duin-Paardebloem-associatie in het zuidelijke gebied (Kruijsen et al.,
1992). VOOR GIRAFJE ZIE OOK TAB. a.2R N.35. VOOR
RODE HEIDELUCIFER ZIE OOK TAB. a.lR N.24.
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Kraa i hei-gemeenscha ppen
uit de Klasse der droge heiden
in het Waddendistrict
1. Kraaihei: komt binnen de gemeenschappen van de hier besproken groep optimaal
voor op door hangwater vochthoudende of
op net door grondwater beïnvloede standplaatsen. In droge duingebieden, buiten de
invloedssfeer van het grondwater, wordt de
soort daarom vooral op noordhellingen
en/of op humeuze zandbodems gevonden.
Ze verdraagt overstuiving met kalkarm
zand goed en kan bij overstuiving zelfs als
pionier optreden. Beweiding, tred, maaien
of plaggen verdraagt Kraaihei niet. In
duinheiden waar zulk beheer wordt beëindigd, neemt ze op den duur toe, door zich
sterk vegetatief uit te breiden (Weeda et al.,
1988; Westhoff, 1990). Dit gaat samen met
humusopbouw en daarmee met voor deze
soort betere vochtcondities.
Bronnen: Heidegemeenschappen met
Kraaihei zijn vooral aanwezig in jonge
landschappen, die nog niet zo lang geleden
zijn verstoven. Kraaihei kiemt namelijk
alleen op kale bodems waarin nog geen
podzolvorming heeft plaatsgevonden
(Weeda et al., 1988). In het zeeduin van de
Schoorlse duinen komt de soort voor op
noordhellingen en in verdroogde zeeduinvalleien, waar verstuiving optreedt (waarneming 1993). In duingebieden op de
waddeneilanden groeit de soort voornamelijk op noordhellingen en in droge tot
voch ti ge valleien. Ze is daar .ech ter op
hellingen minder strikt beperkt tot een
noordelijke expositie dan in het noorden
van Noord-Holland. ZIE OOK TAB. a.lW N.19.
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2. Duinzwenkgras, Buntgras, Vroege
haver en Gewone veldbies: wijzen

binnen de Kraaihei-gemeenschappen op
een relatief droge standplaats.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komen deze soorten binnen de Kraaiheigemeenschappen voor in de open vegetatie
op relatief humusarme en relatief droge
bodems. Deze open vegetatie is aanwezig
op vlakke plaatsen en op sommige noordhellingen. ZIE OOK VOOR DUINZWENKGRAS
TAB. a.1R N.l1. VOOR BUNTGRAS TAB. a.1R N.12.
VOOR VROEGE HAVER TAB. a.ZR N.19 EN TAB. a.3W
N.1Z. VOOR GEWONE VElDalES TAB. a.2R N.2D.

3. Schapezuring: is binnen de Kraaiheigemeenschappen indicatief voor een
relatief droge standplaats.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt ze binnen de Kraaihei-gemeenschappen, samen met Zand-haarmos, voor in de
open vegetatie (op relatief humusarme en
droge bodems) die aanwezig is op vlakke
plaatsen en op sommige noordhellingen.
ZIE OOK TAB. a.3w N.la EN TAB. 8.4R N.35.

4. Zandblauwtje: is binnen de Kraaiheigemeenschappen indicatief voor relatief
basische en relatief droge omstandigheden.
Deze soort heeft zich in een vroeger
stadium van de successiereeks (voorafgaand aan de Kraaihei-gemeenschappen)
gevestigd, op een minder zure bodem. Bij
dieper in de bodem doordringende verzuring verdwijnt ze op den duur.
Bronnen: Zandblauwtje is in Nederland
een soort van droge, matig zure tot bijna
neutrale, humusarme zandbodems; ze
wordt vooral gevonden in vegetaties
behorend tot de Duin-Buntgras-associatie,
op zuidhellingen in kalkarme duingebieden
en op licht ontkalkte bodems in kalkrijke
gebieden (Weeda et al., 1991). Op Terschelling* en Ameland* komt ze binnen de
Kraaihei-gemeenschappen, samen met
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Buntgras en Duinzwenkgras, voor in de
open vegetatie (op relatief humusarme en
droge bodems) die aanwezig is op vlakke
plaatsen en op sommige noordhellingen.
5. Geel walstro: wijst binnen de Kraaiheigemeenschappen op relatief basische en
relatief droge omstandigheden. Waarschijnlijk komt de soort voornamelijk voor
in duinheiden die ontstaan zijn op een
voorheen kalkhoudende bodem. Ze heeft
zich dan in een eerder stadium van de
successiereeks (voorafgaand aan de Kraaihei-gemeenschappen) onder basenrijkere
omstandigheden gevestigd, en omdat ze
zeer diep kan wortelen in gebufferde bodemlagen, houdt ze lang stand. Bij verdere verzuring neemt ze echter wel af.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt de soort binnen de Kraaihei-gemeenschappen, samen met Buntgras en Duinzwenkgras, voor in de open vegetatie (op
relatief humusarme en droge bodems) die
aanwezig is op vlakke plaatsen en op sommige noordhellingen. Op Deense en Duitse
waddeneilanden is de soort in de Kraaiheigemeenschappen alleen aanwezig op
bodems die ontstaan zijn in kalkhoudend
zand dat nadien ontkalkt is (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. a.3W N.1. TAB. a.2R N.2.
TAB. a.2W N.4.

6. Gewone rolklaver: is binnen de Kraaihei-gemeenschappen indicatief voor
relatief basische omstandigheden. Waarschijnlijk vestigt de soort zich in een voorgaand stadium van de successiereeks onder
basenrijkere omstandigheden. Omdat ze
vrij diep wortelt in enigszins gebufferd
zand, houdt ze lang stand op ontkalkte
bodems. Bij verdere verzuring neemt ze op
den duur af.
Bronnen: Op Terschelling* en Ameland*
komt ze binnen de Kraaihei-gemeenschappen als volgt voor: samen met Buntgras en
INDICATOREN SERIE • DROGE DUINEN

Duinzwenkgras, in een open vegetatie (op
relatief humusarme en droge bodems) die
aanwezig is op vlakke plaatsen en op
sommige noordhellingen, en, samen met
Bronsmos en Gewoon kantrnos, op relatief
vochtige bodems. Voor het Deense waddeneiland Läso wordt binnen deze groep van
gemeenschappen een pH van 4.8-5.9 opgegeven (Böcher, 1941). Op Deense en Duitse
waddeneilanden is de soort - binnen de
Kraaihei-gemeenschappen - vitaal op plekken waar humus mineraliseert door overdekking met kalkarm zand (Heykena,
1965). ZIE OOK TAB. B.'R N.16 EN TAB. 8.3W N.'.
7. Struikhei: komt binnen de Kraaiheigemeenschappen optimaal voor op relatief
droge, relatief zure standplaatsen. De soort
verdraagt geen overstuiving en wordt ten
opzichte van Kraaihei in kalkarme duingebieden bevorderd door beweiding, brand
en plaggen. Bij afwezigheid van dit beheer
gaat Struikhei achteruit ten gunste van
Kraaihei.
Bronnen: Struikhei groeit in de kalkarme
duinen vooral op humeuze duinkopjes
in de oudere duingedeelten (Weeda et al.,
1988). In de Schoorlse duinen wordt ze
vegetatievormend aangetroffen in het binnenduin, waar geen verstuiving optreedt.
ZIE OOK TAB. 8.3W N.20.

8. Gewone dophei: wijst binnen de
Kraaihei-gemeenschappen vooral op een
standplaats die onder invloed staat van het
grondwater.
Bronnen: Gewone dophei groeit optimaal
op natte standplaatsen. Ze verdraagt
begrazing en maaien (Weeda et al., 1991).
Op Terschelling' en Ameland' komt ze
binnen de Kraaihei-gemeenschappen voor
op relatief vochtige plekken op de overgang
naar natte heiden in valleien.

9. Duinriet: is binnen de Kraaihei-gemeenschappen indicatief voor relatief sterk
vochthoudende en licht door grondwater
beïnvloede standplaatsen. Op niet door
grondwater beïnvloede, kalkarme bodems
wijst een hoge bedekking van de soort
waarschijnlijk op relatief voedselrijke omstandigheden. Mogelijk mijdt ze de meest
zure standplaatsen.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Duinriet binnen de Kraaihei-gemeenschappen, samen met Bronsmos en Gewoon
kantrnos, voor op relatief vochtige plekken
aan valleiranden . In het Dazen plak op
Terschelling groeit de soort abundant op
relatief droge, ontkalkte plekken waar
vroeger akkers zijn geweest (Aggenbach &
Jalink, in voorbereiding).
10. Drienervige zegge: een hoge presentie
wijst binnen de Kraaihei-gemeenschappen
vooral op een standplaats die binnen de
invloed van het grondwater ligt. De standplaats is dan waarschijnlijk relatief basisch
wegens de invloed van grondwater. De
soort wortelt diep, dus daar waar het zand
het minst is uitgeloogd.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Drienervige zegge binnen de Kraaihei-gemeenschappen voor op relatief
vochtige plekken op de overgang naar natte
heiden.
11. Grof/Gewoon draadmos: deze levermosjes wijzen binnen de Kraaihei-gemeenschappen op een relatief droge standplaats.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komen deze soorten binnen de Kraaiheigemeenschappen, samen met Buntgras en
Duinzwenkgras, voor in de open vegetatie
die aanwezig is op vlakke plaatsen en op
sommige noordhellingen (op relatief
humusarme en droge bodems). ZIE OOK
TAB. 8.3W N.22.
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12. Ruig haarmos en Zand-haarmos: zijn
binnen de Kraaihei-gemeenschappen indicatief voor relatief droge, relatief zure omstandigheden.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komen de soorten binnen de Kraaiheigemeenschappen voor in de open vegetatie
(op relatief humusarme en droge bodems)
die aanwezig is op vlakke plaatsen en op
sommige noordhellingen. ZIE VOOR RUIG HAAR-

levermos binnen de Kraaihei-gemeenschappen, samen met Bronsmos, regelmatig voor, hoofdzakelijk op noordhellingen en in overgangssituaties naar vochtige
valleien. Op Deense en Duitse waddeneilanden komt de soort alleen voor in de
Kraaihei-gemeenschappen van oorspronkelijk kalkarme bodems (Heykena, 1965).

MOS OOK TAB. a.lR N.30 EN TAB. a.2W N.18; EN VOOR

heidestaartje: wijzen binnen de Kraaihei-

ZAND-HAARMOS OOK TAB. a.3W N.2S. TAB. a.zw N.'7

gemeenschappen op relatief droge omstandigheden.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komen deze korstmossen binnen de Kraaihei-gemeenschappen, samen met Buntgras
en Duinzwenkgras, voor in de open vegetatie op vlakke plaatsen of noordhellingen.
De standplaats is daar relatief humusarm
en relatief droog.

EN TAa. a.ZR N.Z6.

13. Bronsmos: wijst binnen de Kraaiheigemeenschappen op relatief sterk vochthoudende en licht door grondwater beïnvloede, relatief zure standplaatsen.
Bronnen: Bronsmos groeit in Nederland
op overwegend zeer zure, stikstofarme,
droge tot matig vochtige standplaatsen
met weinig direct en veel indirect zonlicht
(noordhellingen). Vaak groeit het mos op
grof strooisel (Siebel, 1992). Op Terschelling' en Ameland' komt de soort binnen
de Kraaihei-gemeenschappen alleen samen
met Gewoon kantrnos voor, vooral op
noordhellingen en in overgangssituaties
naar vochtige valleien.
14. Gewoon kantmos: wijst binnen de
Kraaihei-gemeenschappen op relatief sterk
vochthoudende en licht door grondwater
beïnvloede, relatief zure standplaatsen.
Bronnen: Gewoon kantrnos wordt in
Nederland gevonden op meestal zwak zure
(zelden sterk zure), stikstofarme, matig
vochtige tot vochtige standplaatsen met
weinig direct en veel indirect zonlicht
(noordhellingen) (Siebel, 1992). In het
Noordhollands Duinreservaat komt de
soort binnen de Kraaihei-gemeenschappen
vooral, samen met Struikhei, voor in droge
binnenduinvalleien (Kruijsen et al., 1992).
Op Terschelling' en Ameland' komt het
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15. Kraak/oof, Rood bekermos en Bruin

16. Gebogen rendiermos s./.: te verstaan
als Cladina arbuscu/a/ciliata/mitis wijst
binnen de Kraaihei-gemeenschappen op
relatief droge, relatief zure omstandigheden.
Bronnen: Op Terschelling' en Ameland'
komt Gebogen rendiermos s.l. binnen de
Kraaihei-gemeenschappen, samen met
Buntgras en Duinzwenkgras, voor in de
open vegetatie (op relatief humusarme en
droge bodems) die aanwezig is op vlakke
plaatsen en op sommige noordhellingen.
ZIE OOK TAB. a.3W N.34

INOlCATORENSERIE • DROGE DUINEN

Locatiestudie Westlandse
duinen, Meijendel en
eide: duinen van het
Renodunaal district81
Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat verschillende
locaties in Zuid-Holland die deel uitmaken
van de kuststrook van het Renodunaal district. De 'Westlandse Duinen' is een betrekkelijk vlak, smal duingebied in het zuiden,
tussen Monster en Den Haag. 'Meijendel'
en 'Berkheide' zijn reliëfrijke en brede
duingebieden en liggen tussen Den Haag
en Katwijk. De Westlandse Duinen bestaan
uit een kalkarme strandwal van het geologisch Oude duin (ZIE FIG. 4A EN FIG. 4B).
Meijendel en Berkheide maken deel uit van
het kalkrijke Jonge duin (ZIE PAR. 2.1). In alle
drie gebieden komen korte grazige vegetaties voor, struweel en bos. Voor vastlegging
van verstuivingen werd in Meijendel reeds
vanaf de late Middeleeuwen Helm geplant.
Vanaf de 16de eeuw gingen de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland
zorgen voor helmbeplanting i~ respectievelijk Berkheide en Meijendel. Maar de inspanningen tegen de verstuivingen hadden
aanvankelijk weinig effect. De inwoners
van de zeedorpen bleven ondanks verbodsbepalingen lange tijd doorgaan met de beweiding en met het verzamelen van brandhout en ruigte voor hooi.

een hoge recreatieve, natuur- en landschapswaarde nagestreefd werd. Vanaf de
jaren '50 wordt Meijendel geleidelijk steeds
minder opengesteld voor recreatie, waardoor betreding afneemt. In Berkheide is op
kleine schaal bos aangeplant. Het noordelijke deel werd nog begraasd tot in de jaren
'60. Sinds 1977 mogen recreanten daar niet
meer buiten de paden komen.
Tot aan het begin van deze eeuw stimuleerde
het intensieve agrarisch gebruik de verstuiving en verjonging van het landschap
en hierdoor bleef de vegetatiesuccessie
steken in jonge pionierstadia. De latere
ontwikkelingen hebben over het algemeen
- tenminste in Meijendel en Berkheide geleid tot een algemene stabilisatie van het
duingebied. Als gevolg daarvan treedt nu
successie in de vegetatie op. Een groot deel
van de vegetatie van het gebied gaat nu in
struweel over.
Een belangrijk aspect bij de interpretatie
van de vegetatietypen vormde de landschappelijke positie. Veel geomorfologische
processen en bodemeigenschappen (vooral
t.a.v. kalk en humus) zijn te verbinden met
de landschappelijke positie. Daarom is van
het hele onderzoeksgebied een indeling in
landschapstypen gemaakt, die is gerelateerd
aan bodemchemische eigenschappen (ZIE
FIG. 4A EN FIG. 4B; VOOR EEN UITLEG VAN DE BODEM-

De 'zeereep' is het
rechtstreekse gevolg van eerste duinvorming. Momenteel treedt kustafslag op.
De zeereep wordt daarom kunstmatig op
zijn plaats gehandhaafd door vastleggingsbeheer. Het 'zeeduin' beslaat in Meijendel
en Berkheide een zone van 150 tot
800/1000 m breedte vanaf de voet van de
zeereep. Deze duinenzone is ontstaan door
parabolisering van de zeereep en verstuivingen die plaatsvonden tussen 1700 en
1900. Het 'middenduin' van Meijendel en
PROCESSEN ZIE PAR. 2.1).

In deze eeuw is het gebruik en het beheer
van de duinen sterk veranderd. Er kwam een
einde aan beweiding, betreding en andere
menselijke activiteiten en het vastleggingsbeheer werd krachtiger en effectiever. In
Meijendel werd na de tweede wereldoorlog
veel bos- en struikgewas aangeplant waarbij
81 Auteurs van het oorspronkelijke hoofdstuk:

c.J.S. Aggenbach, H.G.J.M. van der Hagen &
G.M. Leltz
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Landschapstypen in de Westlandse Duinen, Meijendel en Berkheide in het Renodunaal
district. Fig. 48 geeft een overzicht van de kenmerken van elk landschapstype.

_

middenduin
binnenduin
voormalige
cultuurvallei
strandwal
Zeedorpeninvloed
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Kenmerken van landschapstypen in de Westlandse Duinen, Meijendel en Berkheide.
In het verleden zijn diverse gebiedsbeschrijvingen en landschapsindelingen van (delen van)
het onderzoeksgebied gepubliceerd (Doing 1974, Van der Meulen en Van Huis 1985, Lucas
1993, Leltz et al. 1993.z1E OOK FIG.

Q.

PAG.••). Deze indelingen en aanvullende geomorfologische

informatie zijn gecombineerd tot een nieuwe indeling van het hele gebied, en deze werd
de basis voor het onderzoek naar indicatorsoorten. De mate van ontkalking is gekozen als
hoofdkenmerk. De indeling is in Meijendel getoetst aan metingen van kalkgehalte en zuurgraad (ZIE FIG. 'C).

bodem

zeeree

geomorfologie
...."

(A-type~)

kalkrijk, humusarm

zeereep, sterke
op/overstuiving

zeeduin (R-type)
kalkrijk, grof schelpengruis, parabool-duinen met

vrij gesloten most

zwak humushoudend,

kleine uitblazingsvalleien,

kruidenrijk grasland,

plaatselijk ondiep

relatief veel actieve

laag open struweel;

(0-10 cm) ontkalkt

secundaire stuifkuilen

Dauwbraam, Helm, Glad
walstro, Kruipend stalkruid

middenduin (H- en R-type)
paraboolduinen: kalkrijk

paraboolduinen en

en zwak humeus;

grote uitstuivings-

bos, (korst)mosrijk grasland

valleien: ondiep (0-10 cm)

valleien

grasland; op duinen: (korst)

ontkalkt en matig humeus

in valleien: hoog struweel,

mosrijk grasland, struweel

binnenduin (K-type in Berkheide en H-t pe in Meijendel)
oppervlakkig (0-10 cm)

meestal hoge, niet meer

(korst)mosrijk grasland,

ontkalkt, zwak-matig

actieve (Ioop)duinen,

struweel, (bos)

humeus, bij verstuiving

relatief veel actieve

kalkhoudend

secundaire stuifkuilen

cultu urvallei van middenduin in Meiiendel
diep (0-50 cm) ontkalkt

vlak, geëgaliseerd

(korstmos)rijk grasland,
bos, struweel

stran dwal (W-iYDe)
diep (>1 m) ontkalkt

vlak

(korst)mosrijk grasland,
heide, bos

Zeedo rpen-invloed (Zeedorpen-tvDe)
kalkrijk, intensieve menging varieërt

open, (korst)mosrijk

van humus en kalk, goed

grasland

afbreekbare humusvorm
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Berkheide is in dezelfde periode verstoven
als het zeeduin. Het 'binnenduin' vormt de
meest oostelijke duinenzone in Meijendel
en Berkheide. De hoge duinen van deze
zone zijn ontstaan door grote verstuivingen gedurende late middeleeuwen (loopduinen). De 'voormalige cultuur vallei'
van het middenduingebied van Meijendel
omvat grote vlakke valleien, waarin tot het
eind van de vorige eeuw landbouw is
bedreven. Ten behoeve van de landbouw
heeft men deze valleien geëgaliseerd en er
walletjes opgeworpen. Door de activiteiten
van de mens heeft sterke ontkalking plaatsgevonden en werden organisch materiaal
en voedingsstoffen aangevoerd. De valleien
van Berkheide hebben alle kalkrijke bodems,
ook al zijn zij in cultuur geweest. Deze
valleien sluiten daarom beter aan bij het
zee- en middenduin en het gebied met
'Zeedorpen-invloed'. Na het stoppen van
de akkerbouw zijn de valleien - althans die
van Meijendel - nog gebruikt voor beweiding en voor het boeten van netten. Aan
het eind van de 19de eeuw verdroogden de
valleien door de winning van drinkwater
(in Meijendel vanaf 1874 en in Berkheide
vanaf 1878). De landbouw werd opgegeven
en in de valleien ontstonden droge, kruidenrijke graslanden. Door steeds diepere
waterwinningsputten trad op den duur
verzilting en verdroging op en dit noodzaakte het waterleidingbedrijf over te
stappen op infiltratie van rivierwater en
polderwater (in Berkheide in 1940; in
Meijendel in 1955). Door de aanleg van
infiltratieplassen met name in het middenduin verdween veel droog grasland. Het
hoge voedingsstoffengehalte van het infiltratiewater leidde tevens tot eutrofiëring
en verruiging van de oorspronkelijk zeer
voedselarme of voedselarme valleien.

Het landschapstype 'strandwal en ontkalkt
duin' (verder meestal in het kort aangeduid als 'strandwal' ofW-landschap) komt
voor achter de zeereep van de Westlandse
Duinen. De bodem is tot op grote diepte
ontkalkt. De strandwal in enge zin bestaat
uit een oude zandafzetting (geologisch
Oud duin). De aangrenzende duinen die
hier ook tot het W-landschap gerekend
worden, zijn ontstaan in de eerste fase van
vorming van Jonge duinen. Het gebied is
opmerkelijk vlak, wat deels door natuurlijke processen en deels door egalisatie is
veroorzaakt. 82 Vanaf minstens de 17de
eeuw heeft landbouw in dit gebied plaatsgevonden.
De 'Zeedorpen-invloed' komt voor in het
noordelijke deel van Berkheide, dat aan
Katwijk grenst en strekt zich uit van de
zeereep tot het binnenduin. De vegetatie
heeft hier een open karakter als gevolg van
zeer langdurige intensieve invloed van de
mens. Tot in de jaren '60 heeft begrazing
plaatsgevonden. De bodem werd verrijkt
met voedingsstoffen. Door de sterke
betreding trad verstuiving op, waardoor
voortdurend kalkrijk materiaal werd opgewerkt. Tred zorgde ook voor een intensieve menging van de humus met de kalk
en deed een goed omzetbare humusvorm
ontstaan (ZIE OOK PAR. Z.Z).
Selectie en verwerking van gegevens
Het meeste van het vegetatieonderzoek dat
bij deze studie is betrokken heeft betrekking op het duingebied Meijendel en is in
de periode van 1955 tot 1982 uitgevoerd. 83

Van een studie aan permanente kwadraten
in Meijendel zijn opnamen van het eerste
jaar van opnemen (1952, '53 of '56) en
van één van de latere jaren van opname
82 Eijsink. 1978
83 Van der Meulen, 1982
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De relatie tussen landschapstype, mate van ontkalking en afstand tot de zee
(in Meijendel; naar gegevens van Boerboom, 1957 en 1963).
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: CaC03
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: instabiele of jonge bodems met een pioniervegetatie
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: stabiele en oudere bodems met grasland of bos

open teken

: voormalige cultuurvallei

De bodem van de cultuurvalleien is
altijd ontkalkt ongeacht de afstand tot

zee. Voor de andere bodems valt in het
figuur het volgende op. Het CaC03gehalte en de pH van stabiele. oudere
bodems is lager bij grotere afstand tot

zee. Instabiele. verstuivende bodems
zijn altijd kalkrijk (CaC03 > 1%l of kalkhoudend (0.25-1.0 %l. Kalkhoudende
instabiele bodems komen alleen voor
in het midden- en binnenduin. In het
middenduin komen kalkrijke en kalk-

(1973, '78, '80 of '81) toegevoegd aan het
totale in onderzoek genomen opnamenbestand. De vegetatie-opnamen van
Meijendel zijn zowel ruimtelijk als in de
tijd gezien redelijk gespreid. In de Westlandse Duinen en Berkheide zijn eind jaren
'80 en begin jaren '90 gebiedsdekkende
karteringen uitgevoerd. De selectie van gegevens leverde uiteindelijk ± 1350 opnamen
(inclusief ca. 600 opnamen van bossen,
struwelen, ruige pionier- en ruderale
vegeta ties 84 ).

houdende stabiele bodems voor. In het
binnenduin zijn stabiele bodems altijd
oppervlakkig ontkalkt. Het CaC03-

84 Opnamen van deze vegetaties zijn niet in

detail ecologisch geïnterpreteerd en indicator-

gehalte en pH(H20l zijn gemeten op

soortenlijsten zijn hiervoor niet gemaakt. Voor

0-10 cm diepte.

een beschrijving zie het KIWA-basisrapport.
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Overzicht van onderzoeksgegevens die gebruikt zijn voor deze studie
van het Renodunaal district.

M

vegetatie
& abiotiek

1955-60

M (Waalsdorp)

vegetatie

1980

Breuer & Van der Hagen (1981)

M (Kijfhoek en Bierlap) vegetatie
& abiotiek

1982

Blaauw & Waalewijn (1984)

Boerboom (1957; 1960; 1963)

M (Helmduinen)

vegetatie

1976

Huits & Van de Winkel (1976)

M (Scheepje en omg.)

vegetatie

1981

Bisseling & Van Ekeren (1983)

M (Oude Rijs)

vegetatie

1975

Klerkx & Middelkoop (1976)

M (gebied tussen
Duinreil en Bierlap)

vegetatie

1981

Den Ouden & Van der Vijgh (1983)

Berkheide

vegetatie

1989

Leltz et al. (1993)

Westlandse Duinen

vegetatie

1987

Eijsink (1978)

M, permanente

vegetatie

1952/53/56
1973/78/80/81

M

vegetatie

1981

Van der Meulen, niet gepubliceerd

M

abiotiek

1990

Wardenaar, niet gepubliceerd

M

abiotiek

kwadraten

Boerboom, (oops, Eysink, Van der
Meulen, Van der Werf, niet gepubl.

Van der Hagen & 5cheres (1984)

M = Meijendel

Het materiaal is in eerste instantie verwerkt 85 tot een lokale vegetatietypologie
met tabellen voor het duingebied van
Monster tot aan Katwijk (ZIE FIG. 40). Er was
ook abiotische informatie: bodemchemische
gegevens van verschillende diepten en informatie over verstuiving, tred, begrazing,
helling en expositie. Bij de interpretatie is
de abiotische informatie zoveel mogelijk
gekoppeld aan individuele vegetatieopnamen. Deze informatie was echter
meestal alleen verbonden met de lokale

vegetatietypen van de diverse vegetatieonderzoeken. Op basis van de interpretatie
van alle gegevens - inclusief de nieuwe
landschapsindeling - zijn tenslotte lijsten
van indicatorsoorten opgesteld voor het
Renodunaal district per vegetatie-eenheid
(associatie of groep van associaties of gemeenschappen, ZIE PAR. 2.3. PAG. 49). In deze
laatste fase is tevens een onderlinge vergelijking van de resultaten per district en een
toetsing aan de vegetatiekundige literatuur
uitgevoerd.

85 Om de betrouwbaarheid van de verwerking te verhogen zijn enkele moeilijk te onderscheiden
soorten samengevoegd. Bij de verwerking is programmatuur gebruikt die is ontwikkeld door
Stefan Hennekens (IBN-DLO): het database-programma TURBOVEG. Henk Doing heeft bij de
vegetatiekundige interpretatie geadviseerd.
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Duinlandschap van het R-type
in het Renodunaaldistrict

Vegetatietypen waarvoor lokale
indicatorsoortenlijsten zijn gemaakt
Associatie van Zandhaver en Helm,
RG Zandzegge/Duinzwenkgras [Helmverbond]
Duinsterretjes-associatie
Duin-Buntgras-associatie, RG Gewoon
gaffeltandmos en Rendiermos, DG Grijs
kronkelsteeltje, beide: [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] en Vogelpootjes-associatie
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene en Duin-Paardebloem-associatie
RG Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras], RG
Zandstruisgras/Zand-haarmos [Klasse
der droge graslanden op zandgrond]

Vegetatie in relatie tot
de standplaatscondities
In de duinbodems van het onderzoeksgebied bepaalt het kalkgehalte in sterke mate
de zuurgraad (ZIE FIG. 4E). Een kalkgehalte
van 0.25% valt samen met een duidelijk
omslagpunt van de zuurgraad. Boven deze
waarde is de bodem neutraal of basisch,
daaronder overwegend zwak zuur tot matig
zuur. Dit stemt overeen met metingen in
andere duingebieden (ZIE OOK PAR. Z.l). Voor
de buffering van de zuurgraad speelt kalk
dus een overheersende rol. De standplaatsen van een groep van gemeenschappen de
Duinsterretjes-associatie, de Duin-Paardebloem-associatie of de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene onderscheiden
zich van de standplaatsen van de andere
graslandvegetaties door een hoog kalkgehalte en een hoge pH (ZIE FIG. 4E). De
andere gemeenschappen vertonen een lager
kalkgehalte en een lagere pH.
Vegetatie- en bodemontwikkeling gaan in
het gebied duidelijk hand in hand met
humusontwikkeling en ontkalking die aan
de oppervlakte begint (ZIE FIG. 4F). Jonge
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stadia van de totale successiereeks zijn gekenmerkt door een humusarme bodem met
een laag stikstofgehalte (ZIE FIG. 4F EN FIG. 4G;
DUIN5TERRETJES-ASSOCIATIE, KALKRIJK EN KALKHOUDEND EN DUIN-BUNTGRAS-ASSOCIATlE, OPPERVLAKKIG

ONTKALKT). Standplaatsen van iets oudere
ontwikkelingsstadia zijn gekenmerkt door
een wat hoger humus- en stikstofgehalte
(ZIE FIG. 4F. FIG. 4G EN FIG. 4E: ASSOCIATIE VAN
WONDKLAVER EN NACHTSILENE EN DE DUIN-PAARDE-

BLOEM·ASSOCIATIE. BEIDEN MET RELATIEF HOOG KALK-

Het hogere humusgehalte leidt tot
een betere vochtvoorziening en, in combinatie met de aanwezige kalk, ook tot een
betere mineralisatie (ZIE PAR. Z.l). Daarmee
hebben de humeuze standplaatsen van deze
'oudere' gemeenschappen ook een betere
voedselvoorziening. Vegetatietypen die
'heel laat' in de successiereeks geplaatst zijn,
zijn gebonden aan bodems met de hoogste
humus- en stikstofgehalten (die vegetatietypen zijn: het duinstruweel van kalkrijke
bodem en een gemeenschap met Zachte
dravik en Knolboterbloem die gerekend is
tot de Rompgemeenschap van Geel walstro
en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] - maar zie ook vervolg (EN ZIE
PAG. 79). De standplaats van de RG Zandstruisgras/Zand-haarmos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] is humusarm
en kalkarm en lijkt in dat opzicht op de
standplaats van de Duin-Buntgras-associatie. Die associatie vertegenwoordigt echter
een jong stadium van de bovenbeschreven
successiereeks. terwijl de rompgemeenschap een pioniervegetatie is van verlaten,
relatief voedselarme akkers in de voormalige cultuurvalleien van Meijendel.

GEHALTE).

De bemonsterde gemeenschap met Zachte
dravik en Knolboterbloem en het duinstruweel van kalkrijke bodem zijn behalve
aan hoge humus- en stikstofgehalten, ook
gecorreleerd aan hoge fosfaatgehalten (ZIE
FIG. 4G). Bij deze gemeenschap met Zachte
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dravik en Knolboterbloem zijn de beide
voedingsstoffen stikstof en fosfaat in het
verleden aangevoerd bij het boeten van
netten. Bij het duinstruweel van kalkrijke
bodem hoopt zich bij voortschrijdende
humusopbouw stikstof en fosfaat in de
bodem op. De standplaatsen van de Duinsterretjes-associatie, de Duin-Paardebloemassociatie en de Associatie van Wondklaver
en Nachtsilene onderscheiden zich niet ten
aanzien van de gehalten aan P- totaal (ZIE
FIG. 4G). Er is echter wel een verschil in het
gehalte aan N-totaal; N-totaal is op de
standplaatsen van de Duinsterretjes-associatie over het geheel genomen lager. Deze
verhoudingen kunnen erop wijzen dat
vooral stikstof een beperkende voedingsstof is. Het kan echter ook zo zijn, dat de
hoeveelheid voor de plant beschikbare fosfaat op de standplaatsen van de genoemde
associaties toch verschillen vertoont. 86
De grote variatie in het gehalte aan P-totaal
binnen de Duinsterretjes-associatie is
opvallend. Binnen deze associatie is het
P-totaal-gehalte positief gecorreleerd aan
het kalkgehalte. Waarschijnlijk is de fosfor
grotendeels gefixeerd in de calciumzouten
van schelpenfragmenten en daardoor
nauwelijks beschikbaar voor de planten.
Ecologische interpretatie
van de vegetatietypen

In het onderzoeksgebied komen vegetaties
behorend tot de Associatie van Zandhaver
en Helm veel voor in de zeereep en daarnaast in verstuivingen in het zee-, middenen binnenduin. De gemeenschap ontbreekt
op de strandwal. De standplaats is een
vlakte of helling (inclinatie tot 30°), waar
op/overstuiving met zand plaatsvindt.
Door de meestal sterke op/overstuiving
zijn de vegetaties soortenarm. Hoe sterker
de op/overstuiving, hoe lager het aantal
soorten. De bodem is (vrijwel) altijd kalkrijk, neutraal/basisch, humusarm, niet
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vochthoudend en zwak voedselrijk of
matig voedselrijk. Binnen de Associatie
van Zandhaver en Helm wordt de variatie
in de vegetatie behalve door de mate van
op/overstuiving ook bepaald door het
gehaltè aan voedingsstoffen. Organisch
materiaal is in de bodem vooral aanwezig
in de vorm van dunne humusbandjes, die
sterk doorworteld zijn en zijn overdekt met
stuifzand. In de zeereep wordt de gemeenschap nauwelijks begraasd door konijnen,
vanwege een intensieve jacht in deze duinenzone. Van sterke naar zwakke op/overstuiving is een rangorde in de vegetatieopnamen aan te brengen op basis van
bepaalde soortengroepen (soortenarme
variant> Reigersbek-variant> variant met
Grote brandnetel/Ruw vergeet-mij-nietje>
variant met Purpersteeltje). De variant met
Grote brandnetel treedt vooral op na vastleggingsbeheer met strooisel. Er is dan
sprake van eutrofiëring omdat het strooisel
mineraliseert.
De Rompgemeenschap van Zandzegge/
Duinzwenkgras [Helm-verbond], met
overheersing van Zandzegge, is in het
onderzoeksgebied alleen vertegenwoordigd
in het binnenduin. Deze verspreiding
hangt echter niet samen met het geringe
kalkgehalte van het binnenduin, maar met
het daar ontbreken van vastleggingsbeheer.
De soorten arme gemeenschap is gebonden
aan stuifkuilen met afwisselende over- en
uitstuiving, waarbij vrij geringe hoeveelheden zand verplaatst worden. Zulke stuifkuilen worden door zijwaartse, vegetatieve
uitbreiding van Zandzegge vanuit de
omringende vegetatie gestabiliseerd.

86 mededeling Q.L. Slings, naar Doing die stelt
dat op de standplaatsen van de AS van Wondklaver en Nachtsilene het fosfaatgehalte
relatief hoog is.
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CaC03-gehalte en pH(H20) van de bodem op een diepte van 0-10 en 10-25 cm voor
een aantal vegetatietypen (in Meijendel; naar gegevens van Boerboom, 1957 en 1963).
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duinstruweel van kalkrijke bodem
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CaC03-gehalte en het humusgehalte van de bodem op een diepte van 0-10 cm voor
een aantal vegetatietypen (in Meijendel; naar gegevens van Boerboom, 1957 en 1963).
ZIE FIG. 4E VOOR DE LEGENDA.
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Duinsterretjes-associatie
De Duinsterretjes-associatie is gekarteerd
in het zee-, midden- en binnenduin van
Meijendel en Berkheide en in de voormalige cultuurvalleien van Meijendel. De
standplaats is overwegend vlak of matig
hellend (inclinatie tot 12°). Op hellingen
heeft deze pioniergemeenschap een voorkeur voor zuidelijke exposities. Ze is gedurende de gehele dertigjarige periode van
onderzoek aangetroffen en is tegenwoordig
de meest voorkomende pioniergemeenschap in secundaire stuifkuilen. Kenmerkend is een bodem die - zowel ondiep als
diep - kalk bevat en neutraal/basisch is.
Soms is de bodem zeer oppervlakkig
(hooguit de bovenste 13 cm) ontkalkt en is
dan zuurder. Verder is de bodem humusarm, niet vochthoudend en meestal zeer
voedselarm. Naarmate de successie binnen
de gemeenschap voortschrijdt, neemt de
begrazingsdruk toe. De grote variatie binnen
de Duinsterretjes-associatie kan in verband
worden gebracht met het successieproces
dat samengaat met oppervlakkige ontkalking en stabilisatie van het duinzand. Er
zijn jonge pionierstadia, tussenstadia en
oudere stadia te onderscheiden. Een SOOTtenarme, ijle begroeiing van vooral Duinzwenkgras wijst op een jong stadium en op
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standplaatsen met de relatief sterkste
op/overstuiving met zand (4-10 cm/j)o
Naarmate de hoeveelheid van het aangevoerde zand afneemt, verschijnen meer
kruiden en mossen. Bij de oudste stadia
van de gemeenschap is de aanvoer van
zand reeds enige tijd geleden (waarschijnlijk> 10 jaar) opgehouden. Dan is de moslaag relatief gesloten en zijn korstmossen
abundant of dominant.
Bij oudere stadia waar de bodem is gestabiliseerd, vindt zeer oppervlakkige ontkalking van de bodem plaats. In de metingen
van Boerboom (1963), die mengmonsters
nam van tussen 0 en 6 cm diepte, komt
zulk een ontkalking niet tot uiting. Dat van
zeer oppervlakkige ontkalking op standplaatsen van de Duinsterretjes-associatie
wel degelijk sprake kan zijn, illustreert één
enkele meting. Van der Hagen en Scheres
(1984) vonden op 0-2 cm diepte een pH
van 5.4 en een kalkgehalte van 0.3%; en op
5 tot 10 cm een pH van 8.3 en een kalkgehalte van 1.0%. Een andere aanwijzing
voor de invloed van oppervlakkige ontkalking is het feit dat de vegetatie op de
diverse standplaatsen vooral grote verschillen vertoont met betrekking tot de ondiep
wortelende vaatplanten of soorten zonder
wortels (mossen en korstmossen).
De oude stadia van de associatie zijn beperkt tot het binnenduin. De in deze zone
gelegen standplaatsen moeten, vergeleken
met de andere, het sterkst zijn ontkalkt en
verzuurd. Waarschijnlijk is de bodem 2 tot
6 cm diep ontkalkt. Deze stadia kunnen bij
verdere ontkalking overgaan in vegetaties
behorend tot de Duin-Buntgras-associatie.
Normaal gesproken is de Duinsterretjesassociatie een gemeenschap van zeer voedselarme standplaatsen. Vastleggingsbeheer
met takken en strooisel of aanwezigheid
van Duindoorn-struiken leidt tot een lichte
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eutrofiëring. Deze eutrofiëring is bij vastleggingsbeheer het gevolg van mineralisatie
van het aangevoerde organische materiaal.
Bij Duindoorn-struiken hangt de eutrofiëring vooral samen met afbraak van
bladstrooisel en stikstoffIXatie door wortelknolletjes.
In vergelijking met de Duinsterretjes-associa tie heeft de Duin-Buntgras-associatie
een veel beperktere verspreiding. De gemeenschap wordt gevonden in de voormalige cultuurvalleien van Meijendel, het
binnenduin van Berkheide en Meijendel,
de strandwal van de Westlandse Duinen,
en in Berkheide ook in het noordelijk deel
van het middenduin. De Duin-Buntgrasassociatie is dus vooral vertegenwoordigd
in landschappen waar kalk aanwezig is
in de vorm van fijne schelpenfragmenten
- waardoor de bodem oppervlakkig snel
kan ontkalken - en in landschappen waar
de bodem reeds diep ontkalkt is. De gemeenschap is gebonden aan verstoven
bodems die enige tijd geleden tot rust zijn
gekomen en op zijn minst ondiep zijn ontkalkt. Ondiep is de bodem zwak zuur tot
waarschijnlijk matig zuur; diep is de bodem
kalkrijk tot kalkarm en basisch tot relatief
zuur. Door de gelaagdheid met betrekking
tot kalk kunnen ondiep wortelende, zuurminnende soorten samen met diep wortelende basenminnende soorten voorkomen.
Verder is de bodem zwak humushoudend,
niet vochthoudend en zeer voedselarm. In
Berkheide en Meijendel ontstaat de DuinBuntgras-associatie pas wanneer verstuiving
is gestopt. Het zand is in deze gebieden
hooguit ondiep ontkalkt. Hierdoor komt
bij secundaire verstuiving meestal het
dieper gelegen kalkrijke of kalkhoudende
zand vrij. Op plekken met op/overstuiving
ontwikkelt zich in deze gebieden eerst de
Duinsterretjes-associatie. Na beëindiging
van de op/overstuiving treedt onder
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invloed van ontkalking successie op naar
de typische subassociatie van de DuinBuntgras-associatie. Deze gemeenschap
blijkt in Meijendel en Berkheide altijd
korstmossen te bevatten, waarschijnlijk
omdat de korstmossen zich reeds vestigen
in de eindfase van de Duinsterretjes-associa tie (ZIE OOK PAG. 1S0).
De Duin-Buntgras-associatie is in alle
perioden waarin onderzoek gedaan is,
vertegenwoordigd. De standplaats is overwegend vlak tot zwak hellend (inclinatie
tot 12°). Er bestaat geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde expositie. De
vegetatie staat onder invloed van konijnenbegrazing. Binnen de associa tie is vooral
variatie aanwezig in samenhang met de
mate van ontkalking en verzuring van de
standplaats. Van relatief basisch en oppervlakkig ontkalkt (enkele centimeters) naar
relatief zuur en tot 5 cm diep ontkalkt
gerangschikt, is een volgorde van soortengroepen te beschrijven (variant met Ruw
vergeet-mij-nietje/Fijn bekermos (Cladonia ehlorophaea) > variant met Boskruiskruid/Bekermos Cladina eiliata > variant
met Gebogen rendiermos).
De Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje
[Klasse der droge graslanden op zandgrond] hebben vrijwel dezelfde verspreiding als de Duin-Buntgras-associatie. De
gemeenschap wordt dus alleen gevonden in
duingebieden waar de ontkalking relatief
ver is voortgeschreden. De Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en
Rendiermos en de Derivaatgerneenschap
van Grijs kronkelsteeltje, beide: [Klasse
der droge graslanden op zandgrond]
worden pas sinds de jaren '80 vermeld voor
het onderzoeksgebied. Oorzaak van het
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verschijnen is de drastische verandering
van intensief gebruik van de duinen naar
een sterk stabiliserend beheer (zie boven).
Door de sterke stabilisatie van het duinlandschap is de bodem dieper ontkalkt en
sterk verzuurd. De standplaats van de
Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] is zuurder dan
die van de Duin-Buntgras-associatie. Een
meting gaf ondiep zure en op grotere
diepte zwak zure condities aan. De bodem
is zwak humushoudend. 87 De standplaats
van de rompgemeenschap en de derivaatgemeenschap is overwegend vlak en hooguit zwak hellend (inclinatie tot 12°). Op
hellingen bestaat een voorkeur voor noordelijke exposities. Waarschijnlijk preferen
Gewoon gaffeltandrnos en Grijs kronkelsteeltje iets vochthoudende standplaatsen,
waardoor deze soorten op zuidhellingen
niet tot dominantie komen. Konijnenbegrazing kan de rompgemeenschap en de
derivaatgemeenschap langdurig in stand
houden.
Opvallend is het veelvuldig omwoelen van
de mosplakkaten van Grijs kronkelsteeltje
door fazanten en de vorming van krimpscheuren in de moslaag gedurende droge
perioden. Hierdoor ontstaan kale plekken,
waar kortlevende soorten zich vestigen
(vooral Boskruiskruid). Toch worden kaal
geplukte plekken weer snel gekoloniseerd
door Grijs kronkelsteeltje. 88 Deze nieuwkomer heeft zich rond 1975 in Meijendel
gevestigd (P.Q.-gegevens) en snel uitgebreid. De variatie binnen de rompgemeenschap en de derivaatgemeenschap kan deels
in verband worden gebracht met verschillen in zuurgraad.

87 Van der Meulen et al., 1985
88 Van der Meulen et al., 1985
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Een vegetatie behorend tot de zeldzame
Vogelpootjes-associatie komt voor op een
enkele plaats op de strandwal van de Westlandse Duinen. De bodem is waarschijnlijk
humus- en kalkarm. Door storing treedt
lichte voedselverrijking op van het normaal
gesproken zeer voedselarme duinzand.
Omwoeling van de bodem voorkomt sterke
verzuring. Als gevolg van tred en andere
storing ontbreken korstmossen.
De Duin-Paardebloem-associatie en de
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene
zijn binnen het onderzochte gebied voornamelijk beperkt tot het zee- en middenduin van Meijendel en Berkheide. In het
noordelijk deel van Berkheide - het deel van
het Zeedorpen-type - is de Associatie van
Wondklaver en Nachtsilene ook aanwezig
in het binnenduin. Beide gemeenschappen
komen voor op bodems die ondiep (nog)
kalkhoudend tot kalkrijk zijn. Beide zijn
gebonden aan kalkhoudende tot kalkrijke,
relatief voedselrijke bodems met een
relatief hoog gehalte aan organische stof.
De standplaats varieert van vlak tot vrij
sterk hellend (inclinatie tot 35°). Op hellingen bestaat een voorkeur voor noordelijke
exposities met een relatief vochtig microklimaat. In het zeeduin treedt meestal
lichte op/overstuiving met kalkrijk zand
op. De vegetatie staat onder relatief sterke
invloed van konijnenbegrazing, wat successie naar struwelen voorkomt of vertraagt.
De floristische variatie binnen de beide
associaties is zeer groot. De soortensamenstelling wordt sterk bepaald door de mate
van ontkalking/verzuring en het vochtgehalte van de bodem. Daarnaast heeft het
gehalte aan voedingsstoffen nog invloed.
Veel soorten zijn gebonden aan een specifieke combinatie van bepaalde omstandigheden. Aan hand van soortengroepjes zijn
een aantal varianten te onderscheiden. De
variant met Zandoddegras/Kleine veldkers
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(Du in -Paardebloem -associatie) kom t alleen
voor in droge valleien van het middenduin,
waar de bodem stabiel is, oppervlakkig
ontkalkt, humeus en oppervlakkig iets verzuurd (pH 6.8-7.0). De andere varianten
komen met name voor in het zeeduin, op
hellingen en dus op plekken waar de bodem
instabiel en nauwelijks of niet ontkalkt is.
Deze varianten die overgangen van de
Duin-Paardebloem-associatie met de
Associatie van WondkJaver en Nachtsilene
aangeven, vertonen een sterke vertegenwoordiging van mossen, bijv. van Bleek
dikkop mos. Dit hangt samen met de
meestal noordelijke expositie, waardoor
de standplaats min of meer vochthoudend
is. Door de relatief goede vochtvoorziening
in combinatie met een humeuze, kalkrijke
bodem vindt mineralisatie plaats. Daardoor zijn deze kalkrijke standplaatsen ook
voedselrijker dan de oppervlakkig ontkalkte standplaatsen van bijvoorbeeld de
variant met Zandoddegras/Kleine veldkers.
De Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras] wordt voornamelijk gevonden
op de strandwal van de Westlandse Duinen,
in het binnenduin van Meijendel en Berkheide, en in de voormalige cultuurvalleien
van Meijendel. Dit zijn allemaal landschappen met een geheel of sterk ontkalkte
bodem. In Berkheide is deze associatie ook
vertegenwoordigd in het noordelijk deel
dat behoort tot het Zeedorpen-landschap.
In het algemeen is de ondiepe bodem kalkarm, relatief zuur tot zwak zuur en de
diepe bodem kalkarm tot mogelijk kalkhoudend en zwak zuur tot neutraal (waarschijnlijk altijd minstens tot een diepte van
20-25 cm ontkalkt). Verder is de bodem
zwak tot sterk humeus. Het terrein is vlak
tot zwak hellend (inclinatie tot 7°) en
stabiel. Er is geen voorkeur voor een bepaalde expositie. Verschillen in zuurgraad,
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RG Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras]

trofiegraad en vochtgehalte van de standplaatsen zijn sterk bepalend voor de soortensamenstelling. Een groepje van gemeenschappen, vooral gekenmerkt door een
grote soortenrijkdom en een hoge bedekking van Gewoon struisgras, staat met zijn
soorten samenstelling tussen de Duin-Paardebloem-associatiel Associatie van Wondklaver en Nachtsilene enerzijds en anderzijds de Rompgemeenschap van Geel
walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] in. De opnamen van
dit groepje zijn bij de opnamen van de
laatstgenoemde rompgemeenschap gevoegd, maar de syntaxonomische plaatsing
is enigszins twijfelachtig (ZIE OPMERKING OP
PAG. 79). Met de eerste twee associaties
deelt het groepje bijvoorbeeld h.et voorkomen van Smal fakkelgras, Dauwbraam
en Geel walstro en met de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
een hoog aandeel van de grassen (Duin)schapegras en Gewoon struisgras. In een
van de varianten met veel Gewoon struisgras blijken Knolboterbloem en Vijfvingerkruid optimaal voor te komen. Soortenrijke varianten van de Rompgemeenschap
van Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] zijn met
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name gevonden in het binnenduin van
Meijendel en Berkheide en in de voormalige
cultuurvalleien van Meijendel. Deze vegetaties blijken zich veelal in relatief recente
tijd op voorheen kalkrijke of kalkhoudende
bodems ontwikkeld te hebben, bijvoorbeeld uit de Duinsterretjes-associatie of de
Duin-Paardebloem-associatie. De bodem is
relatief basisch en hooguit zwak zuur in de
bovenste laag. De standplaats van deze
soortenrijke vertegenwoordigers van de
associatie is meestal iets voedselrijker dan
die van de soortenarme vertegenwoordigers.
De variant met Zachte dravik en Knolboterbloem is binnen de associatie de variant
van de meest voedselrijke standplaatsen
(ZIE VOOR DEZE VARIANT OOK PAG. 176).

De soortenarmere vegetaties van de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn
schapegras [Verbond van Gewoon struisgras] vertonen veelal ook een minder hoge
bedekking van zowel kruiden als grassen.
Deze vrij open vegetaties en de Rompgemeenschap van Zandzegge [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] bevinden
zich voor een groot deel op de strandwal
van de Westlandse Duinen. De bodem is er
reeds lang (eeuwen) geleden ontkalkt,
relatief zuur (meestal matig zuur tot zuur)
en relatief voedselarm door langdurige uitspoeling. Er zijn binnen deze soortenarme
vegetaties van de Rompgemeenschap van
Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond
van Gewoon struisgras] varianten onderscheiden met Struikhei of met Rode heidelucifer. De Rompgemeenschap van Zandstruisgras/Zand-haarmos [Klasse der droge
graslanden op zandgrond] is in de kalkarme cultuurvalleien van Meijendel een
pioniervegetatie van verlaten akkers. De
standplaats van deze rompgemeenschap
is zwak zuur en relatief voedselarm. Het
voorkomen van Zand-haarmos gaat vaak
samen met tred (veldwaarnemingen).
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Locatiestudie Terschelling en
meland: duinen van het
ioIItaddeJn distri ct89
Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat een aantal
verspreid liggende locaties op Terschelling
en op het zeeduin van Ameland. De beide
Friese eilanden bestaan uit kalkarme en
kalkhoudende duinen. Het kalkgehalte in
de zeereep bedraagt op 20 à 25 cm diepte
op Terschelling meestal 0.4-0.5% en op
Ameland ±0.4%. Plaatselijk kunnen op
beide eilanden in jonge duintjes hogere
waarden worden gevonden. De begroeiing
van de droge gebieden bestaat uit open
pioniervegetaties, vegetaties met most
korstmossen, grazige vegetaties en heide.
Ameland is ontstaan in de Middeleeuwen. 90
Drie duincomplexen op een strandwal
waren het begin. Daarna zijn op de vlakten
tussen deze complexen duinen gevormd.
Het eiland heeft zich in de loop van de
tijd weinig verplaatst. Plaatselijk is kustafslag opgetreden en daardoor is een versmalling van het eiland in het midden
ontstaan. De oostkant van Ameland is
daarentegen door enige kustaangroei
verlengd. Sinds de 19de eeuw zijn aan de
Noordzee-zijde ter verbetering van de
zeewering stuifdijken aangelegd. Dit leidde
tot nieuwe duinvorming met kalkhoudend
zand. De bodem in dit jongere duingebied
in nu tot enkele decimeters diep ontkalkt.

89 Auteurs van het oorspronkelijke hoofdstuk:
c.J.S. Aggenbach & R. Ketner-Oostra
90 Met betrekking tot de beschrijving van
ontstaanswijze en cultuurhistorie van de

beide eilanden is informatie ontleend aan
Van Dieren (1934). Bakker et al. (1979b.
1979c), Van Oosten (1986) en Westhoff &
Van Oosten (1991).
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De zonering van landschappen op Terschelling
(vereenvoudigd naar Bakker et al., 1979b).

De bodem in de oudere duingebieden is
dieper ontkalkt. 97 De duinen van Ameland
werden van oudsher intensief beweid.
Alhoewel in het verleden overbeweiding
heeft plaatsgevonden, is onduidelijk in
hoeverre dit heeft bijgedragen aan secundaire verstuiving. In de 19de eeuw verminderde de beweidingsdruk in de duinen.
Vanaf 1884 werd het duingebied afgerasterd
en beplant.
Terschelling is in de 16de eeuw ontstaan
door het aan elkaar vastgroeien van zandplaten. Tegenwoordig vindt halverwege het
eiland enige kustafslag plaats, terwijl aan
de oostkant bij de Boschplaat primaire
duinvorming optreedt. In de 17de, 18de en
19de eeuw werden de duinen het hele jaar
door beweid. Ook verzamelde men 'ruigt'
in de duinen als brandstof. Al deze activiteiten leidden tot aantasting en plaatselijk

oude, deels gedeformeerde
zeerepen
duingebied met parabool- en
lengteduinen; tot halverwege
1ge eeuw grote verstuivingen
duingebied met grote loopduinvlaktes en loopduinen; tot minstens 1880 grote verstuivingen
binnenduinrand met gesloten
hoge duinen; in het oostelijke
deel tot halverwege 1ge eeuw
verstuivingen
binnenduinrand met kleine
paraboolduinen en kleine uitblazingsvalleien; in het verleden
veel vastlegging, matig verstoven
in de 1ge eeuw

91 Van Oosten, 1986
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Schiermonnikoog

tot verwijdering van het vegetatiedek. Het
kalk- en ijzerarme duinzand kon dus gemakkelijk opnieuw gaan stuiven. In de
19de eeuw traden bijzonder grootschalige
verstuivingen op. Een verslechtering van de
economie door de teloorgang van de walvisvaart en dijkdoorbraken leidden namelijk tot extra intensieve benutting van de
duinen. Halverwege de 19de eeuw is men
op het westelijke deel van Terschelling begonnen met vastlegging van de stuivende
duinen door beplanting met Helm. Op het
oostelijk deel werd pas in 1894 begonnen
met vastleggingsbeheer, waardoor daar stabilisatie 50 jaar later optrad dan in het
westelijk deel (ZIE FIG.4H). Rond 1910 werd
duinbeweiding verboden en werd begonnen met bosaanplant. De binnenduinrand
werd van oudsher al beplant om te voorkomen dat stuifzand op akkers en in dorpen
neerdaalde. Door de west-oost oriëntatie is
gedurende grote verstuivingen veel zand in
de lengterichting van het eiland verplaatst
en is er weinig kalkhoudend zand vanaf het
strand aangevoerd. Bij verstuivingen op
Terschelling gaat het dus vooral om verplaatsingen van kalkarm zand. Successiereeksen onder invloed van stabilisatie hebben hierdoor vooral onder kalkloze of
nagenoeg ontkalkte omstandigheden
plaatsgevonden. Alleen in of dicht bij de
zeereep komen kalkhoudende en neutrale
bodems voor. 92
Selectie en verwerking
van de gegevens

Het meeste van het vegetatiekundig onderzoek heeft plaatsgevonden op Terschelling
en is in de periode van 1966 tot 1972 uitgevoerd (een aantal van de opnamen dateert
uit 1990; ZIE FIG.41). Het vegetatieonderzoek
als geheel geeft dus een enigszins verouderd beeld van de vegetatie. Bovendien zijn
de vegetaties van de kalkhoudende bodems
onderbelicht gebleven, omdat het vegeta188

tie-onderzoek vooral gericht was op de
korstmosrijke begroeiingen van kalkarme
duingebieden. De onderzoeken die zijn
verricht op Terschelling en Ameland (ZIE
FIG.41) omvatten in totaal 540 vegetatie-opnamen. Ten behoeve van deze studie zijn
deze vegetatie-opnamen in een computerbestand ingevoerd en dan tot tabellen verwerkt. 93 Op basis hiervan - en op basis van
de vegetatiestructuur - is een gedetailleerde
lokale typologie opgesteld. Vervolgens is
een ecologische typering gemaakt van de
onderscheiden vegetatietypen. Bij verschillende onderzoeken is ook abiotische informatie vergaard: bodemchemische gegevens
van verschillende diepten en gegevens over
verstuiving, tred, helling en expositie van
de standplaatsen. Deze abiotische informatie is indien mogelijk bij de interpretatie
gekoppeld aan individuele vegetatie-opnamen en anders aan lokale vegetatietypen.
Op basis van de vegetatiesamenstelling en
de ecologische interpretatie zijn uiteindelijk lijsten van indicatorsoorten voor het
Waddendistrict afgeleid per vegetatie-eenheid 94 (associatie of groep van associaties,
ZIE BEGIN VAN PAR.Z.l). In deze laatste fase is
tevens een onderlinge vergelijking en toetsing aan de vegetatiekundige literatuur uitgevoerd.
Vegetatietypen waarvoor lokale
indicatorsoortenlijsten zijn gemaakt

Duinsterretjes-associatie
Duin-Buntgras-associatie, RG Gewoon
gaffeltandrnos en Rendiermos en DG
Grijs kronkelsteeltje, beide: [Klasse der
droge graslanden op zandgrond]
Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse
der droge heiden
RG Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] en
struwelen van Kruipwilg
struwelen van Duindoorn 95
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Overzicht van de onderzoeksgegevens die voor deze studie
van het Waddendistrict zijn gebruikt.

Arjensduin (T)
Koegelwieck (T)
RD-Duin (T)

vegetatie
vegetatie
vegetatie
& abiotiek

1968
1969
1966

Baretta-Bekker (1971)
Van der Staak & Lenten (1969)
Oostra (1966)

13 locaties op T

vegetatie
& abiotiek

1968

Sipman (1969)

verspreide locaties op
Ameland en T
verspreide locaties op
T (vooral) en op
Ameland (enkele)

vegetatie

1970

Ploeger

vegetatie
& abiotiek

1968-71

RD-Duin (T)

vegetatie
& abiotiek

1990

&

Van Vliet (1972)

Ketner-Oostra (1989)

Ketner-Oostra

T = Terschelling

De relatie tussen vegetatie en bodem
Vochtgehalte en zuurgraad, koolstof- en
stikstofgehalte (e en N) van de bodem
verschaffen belangrijk inzicht in de relatie
tussen vegetatie en bodem. Bodemonderzoek dat in 1968/69 in duinvegetaties is
uitgevoerd, leidde tof de volgende algemene
conclusies.
Het vochtgehalte is afhankelijk van het
humusgehalte. Hoe meer koolstof, dat wil
zeggen humus, in de bodem aanwezig is,
des te hoger is het vochtgehalte (ZIE FIG. 4J).
Jonge stadia van de successiereeks van de
droge duingraslanden (o.a. Duin-Buntgras-associatie) worden gekenmerkt door
een humusarme, niet vochthoudende,
relatief basische bodem met gemakkelijk
afbreekbare humus. Oude stadia van de
reeks (o.a. Rompgemeenschap van Gewoon
gaffeltandmos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond], Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schaINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

peg ras [Verbond van Gewoon struisgras],
Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse der
droge heiden) zijn gerelateerd aan humusrijkere, vochtigere en zuurdere bodems met
moeilijk afbreekbare humus. Een betere
vochtvoorziening gaat daarbij samen met
zuurdere omstandigheden. Omdat de pH
van diepere zandlagen hoger is, zorgt verstuiving voor het ontstaan van beter ge92 gegevens R. Ketner-Oostra
93 Om de betrouwbaarheid van de verwerking te
verhogen zijn enkele moeilijk te onderscheiden soorten samengevoegd. Bij de verwerking
is programmatuur gebruikt die is ontwikkeld
door 5tefan Hennekens (IBN-DLO): het database-programma TURBOVEG.
94 A. Masselink heeft hieraan met zijn (veld)kennis bijgedragen.
95 De Duindoorn-struwelen (16 opnamen) zijn
niet in detail ecologisch geïnterpreteerd gezien de onduidelijke syntaxonomische positie.
Voor een beschrijving zie het basisrapport.
lB9

De relatie tussen C-gehalte en vochtgehalte van de bovenste bodemlaag (0-2 cm) voor
Duin-Buntgras-associatie en RG Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos [Klasse der
droge graslanden op zandgrond] (op Terschelling; naar Sipman, 1969).
VOOR DE MEETGEGEVENS ZIE OOK FIG. 4l. LEGENDA OP VOLGENDE PAGINA.
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De pH(H20) en C/N-verhouding op een diepte van 0-2 cm in de bodem
voor verschillende vegetatietypen (op Terschelling; naar Sipman, 1969).
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Bodemgegevens van de duinen van Terschelling (naar Sipman, 1969).

Voor de codering van de vegetatietypen zie Fig.4J (achter de lettercode is de
cijfercode van het basisrapport vermeld). De diepte waarop de bodemmonsters zijn
genomen zijn: a 0-2 cm; b 2-7 cm; c 7-17 cm.
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3.10

2.90
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6.4
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52/53

EMP

Legenda Fig. 41 en Fig. 4 K
(I)

Duin-Buntgras-AS; typische SA (en met korstmossen)

V

verwijst naar een standplaats met konijnenkeutels waardoor dit punt
een afwijkende positie in het figuur inneemt

()

RG Geel walstro en Fijn schapegras [Verbond van Gewoon struisgras]
RG Gewoon gaffeltandmos en Rendiermos [Klasse der droge graslanden
op zandgrond]
Kraa ihei-gemeenscha ppen
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bufferde standplaatsen. Bij de Duin-Buntgras-associatie, de Rompgemeenschap van
Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos en
de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje, beide: [Klasse der droge graslanden op zandgrond] bevindt zich de
humus vooral in de bovenste 2 cm van de
bodem en het vocht dus ook (ZIE FIG. u-o EN
FIG. u-co PAG. 52). Verschillen in vochtgehalten
beïnvloeden bij deze vegetaties vooral het
voorkomen van zeer oppervlakkig wortelende vaatplanten en van plantensoorten
zonder wortels (mossen en korstmossen).
Het vochtgehalte van het bovenste laagje
van de standplaats van de Duin-Buntgrasassociatie is lager dan dat van de Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos
en Rendiermos [Klasse der droge graslanden op zandgrond] (ZIE FIG. 4J). Bij gemeenschappen van standplaatsen met een dieper
humusprofiel en meer koolstof bevatten de
diepere bodemlagen relatief veel vocht
(o.a. Kraaihei-gemeenschappen uit de
Klasse der droge heiden; ZIE FIG. 4L).
De zuurgraad is eveneens gecorreleerd aan
het humusgehalte. Sterke verzuring vindt
dus vooral plaats in de bovenste centimeters
van de bodem. Omdat kalk in het onderzoeksgebied vaak ontbreekt, zijn meestal
hoogstens zwakke buffermechanismen
tegen verzuring werkzaam. Hierdoor kan
de verzuring vrij snel plaatsvinden. Een
uitzondering hierop is de standplaats van
de variant met Vals rendiermos van de
Duin-Buntgras-associatie (ZIE PAG. 133 EN FIG.
U-Co PAG. 52). Hoe hoger het humusgehalte,
hoe hoger het gehalte van C én N. Er blijkt
bovendien een relatie te bestaan tussen de
C/N ratio en de pH. Een toename van de
ClN-verhouding gaat in de duingraslanden
en heiden samen met een afname van de
pH (ZIE FIG. 4K).
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Ecologische interpretatie
van de vegetatietypen
De verschillende standplaatsen van de
Duinsterretjes-associatie op Terschelling
en Ameland hebben een kalkhoudende
bodem met elkaar gemeen (daarbij is aangenomen dat plekken langs schelpenpaden
en de voormalige verblijfplaatsen van een
meeuwenkolonie ook kalkhoudend zijn).
De pH is bij de opnamen niet gemeten,
maar ligt waarschijnlijk boven 6.5. De
bodem is steeds humusarm. Hierdoor en
ook door de zuidelijke tot westelijke expositie, is de standplaats niet vochthoudend.
Enkele standplaatsen zijn verrijkt met
voedingsstoffen (door een voormalige
meeuwenkolonie). De variatie binnen de
Duinsterretjes-associatie kan in verband
worden gebracht met de aan- of afwezigheid van op/overstuiving en de eventueel
optredende oppervlakkige ontkalking en
verzuring. In vroege ontwikkelingsstadia
kan op/overstuiving van kalkhoudend zand
optreden. De bodem is dan waarschijnlijk
tot bovenaan kalkhoudend en basisch. Bij
deze omstandigheden bereiken Klein/
Groot duin sterretje een hoge bedekking en
komen ook Paardebloem-soorten en Duinviooltje met hoge bedekkingen voor. Waarschijnlijk bereiken korstmossen in een laat
ontwikkelingsstadium, bij oppervlakkige
ontkalking en lichte verzuring, een relatief
hoge bedekkingsgraad.
Het grootste deel van de pionierbegroei ingen van Terschelling en Ameland is te
rekenen tot de typische subassociatie van
de Duin-Buntgras-associatie. De standplaatsen omvatten instabiele of recent
gestabiliseerde bodems met een relatief
hoge pH. In de bovenste la cm is meestal
een pH van 4.5-6.0 gemeten. De zuurgraad
van deze bodem horizont ligt dus buiten
het pH-bereik waarin calciumcarbonaat de
pH buffert. Dieper in de bodem is de pH
INDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

meestal iets hoger. Het overgrote deel van
de standplaatsen heeft betrekking op diep
ontkalkte bodems, die humusarm zijn en
een slechte vochtvoorziening vertonen.
De C/N-verhouding is meestal vrij laag
(14-23), wat wijst op goed mineraliseerbare humus. Plaatselijk kunnen konijnenkeutels leiden tot een lichte eutrofiëring.
De gemeenschap is niet gebonden aan
een bepaalde expositie. Sommige van de
mossen zijn in vegetaties van deze subassociatie mogelijk wel gebonden aan een
oostelijke tot zuidelijke expositie.
Variatie binnen de typische subassociatie
van de Duin-Buntgras-associatie wordt op
de eerste plaats bepaald door het basengehalte van de bodem op het moment dat
de vegetatie zich vestigt. Op de tweede
plaats bepaalt de mate van stabiliteit, het
humusgehalte en de verzuring in belangrijke mate de soortensamenstelling. Bij de
differentiatie van de vegetatie spelen vooral
dominantie-verhoudingen tussen mos- en
korstmossoorten een rol. De variant met
Vals rendiermos komt bijvoorbeeld voor
waar de diepe bodemlaag door kalk is
gebufferd en de pH relatief hoog is. De
standplaatsen van deze variant zijn slechts
oppervlakkig (tot 2-10 cm diepte) ontkalkt. Dit wijst mogelijk op een ontwikkeling vanuit de Duinsterretjes-associatie.
In de stuifkuilen van de ontkalkte duingebieden op Terschelling en Ameland ontbreken de korstmossen in vertegenwoordigers van de typische subassociatie van de
Duin-Buntgras-associatie. Vermoedelijk
zijn dit vroege ontwikkelingsstadia van de
(sub)associatie, die zijn gebonden aan ontkalkte bodems waar lichte verstuiving
plaatsvindt en die zijn ontstaan uit de
Associatie van Zandhaver en Helm of uit de
Rompgemeenschap van Zandzegge/Duinzwenkgras [Helm-verbond] (ZIE OOK PAG. 61).
INDICATOREN SERIE • DROGE DUINEN

Er is één meting die wijst op een matig
zure bodem (pH 4.9)96 en op een lage
C/N-waarde (16). De pH-waarde van de
standplaatsen - jonge kalkarme bodems kan waarschijnlijk ook hoger liggen
(pH 5-6). Tussen de jaren '30 en de jaren
'60 kwam deze gemeenschap zonder korstmossen op Terschelling nog betrekkelijk
vaak voor. Waarschijnlijk is ze door stabilisatie van het duingebied zowel op Terschelling als op Ameland vrij zeldzaam geworden. Uit de Duin-Buntgras-associatie is in
recente tijd plaatselijk op Terschelling een
soortenarme gemeenschap van Helm en
Duinriet ontstaan. 97 Mogelijk heeft de
toename van stikstofdepositie geleid tot
deze vorm van vergrassing.
De Rompgemeenschap van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos en de Derivaatgemeenschap van Grijs kronkelsteeltje,
beide: [Klasse der droge graslanden op
zandgrond] zijn vertegenwoordigd op
grotendeels stabiele bodems. Metingen
96 de in het vervolg genoemde waarden hebben,
tenzij anders vermeld, betrekking op Sipman
(1969)
97 Ketner·Oostra, 1993
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graad en verschillen in expositie zijn
vooral voor de variatie van de vegetatie
verantwoordelijk. Die variatie uit zich
vooral in verschillen ten aanzien van de
dominante mos- of korstmossoorten.

Korstmosrijke Kraaihei-gemeenschap

op een diepte van O-S cm en van 7-17 cm
wijzen op matig zure omstandigheden (ZIE
FIG. U·D. PAG. 5Z). Aan de oppervlakte (0-2 cm)
is de bodem zuur en dus sterk verzuurd.
Daar is buffering door het kationen-adsorptiecomplex niet meer werkzaam. Humus is
geconcentreerd in de bovenste 1 tot 3 cm
van de bodem en hooguit tot op 7 cm diepte
aanwezig. Op de standplaatsen van deze
twee gemeenschappen bevat de bovenste
bodemlaag iets meer humus en dus ook
iets meer vocht dan op de standplaatsen
van de Duin-Buntgras-associatie. Vaak
hebben de standplaatsen van de romp- en
de derivaatgemeenschap een noordwestelijke tot noordoostelijke expositie, zodat
ten opzichte van de Duin-Buntgras-associatie bovendien meestal sprake is van een
vochtiger microklimaat van de standplaats.
De relatief hoge CIN-verhouding (20-25; ZIE
FIG. 4K) wijst op een langzame omzetting
van het organisch materiaal. Deze langzame mineralisatie leidt samen met het
relatief vochtige microklimaat tot een
snellere vorming van humus. Alhoewel de
zuurgraad op de meeste standplaatsen van
de romp- en de derivaatgemeenschap laag
is, bestaat hierin enige variatie. De zuur194

Sinds de jaren 'so is de mossoort Grijs
kronkelsteeltje op Terschelling en Ameland
sterk toegenomen ten koste van Gewoon
gaffeltandrnos en korstmossen. Op veel
duinen overheerst tegenwoordig deze uitheemse soort. 98 In het opnamenmateriaal
uit 1966-72 ontbreekt de soort nog. Door
toedoen van dit mos worden kale, ontkalkte zandbodems tegenwoordig sneller
bedekt met een gesloten vegetatie.
Op/overstuiving met (kalkhoudend) zand
en het optreden van groenalgen is waarschijnlijk de oorzaak van de mossterfte
(van Gewoon gaffeitandmos of Gewoon
klauwtjesmos) die soms optreedt in de gemeenschap. Het optreden van kruiden en
grassen zoals Gewone rolklaver, Gestreepte
witbol en Gewoon reukgras is waarschijnlijk het gevolg van een lichte verrijking met
voedingsstoffen door een ligging nabij de
zeereep of nabij een pad. De expositie
speelt blijkbaar een rol voor Haarrnos:
Zand-haarmos komt overwegend voor op
steile noordwestelijke tot noordoostelijke
hellingen en heeft dus een voorkeur voor
een relatief vochtig microklimaat. Ruig
haarrnos komt vooral voor op vlakke delen
of op flauwe zuid- tot westhellingen en
heeft blijkbaar een voorkeur voor relatief
droge omstandigheden.
De opnamen van de Kraaihei-gemeenschappen uit de Klasse der droge heiden
zijn afkomstig van diverse plaatsen op
Terschelling. Opnamen van Ameland waren
niet beschikbaar, maar het is bekend dat
deze gemeenschap daar voorkomt in de
binnenduinen. De gemeenschap is aanINDICATORENSERIE • DROGE DUINEN

wezig op reeds lang gestabiliseerde en diep
ontkalkte bodems. Op/overstuiving van
zand ontbreekt doorgaans. Door het stabiele karakter en door de vrij hoge ouderdom is de bodem sterk verzuurd en doorgaans zuur tot matig zuur (pH 3.5-4.4; ZIE
OOK FIG. u). Voor de 'Al-horizont' zijn ook
wel pH-waarden gemeten van 4.6 en 4.7 en
voor de bodemhorizont op 25 cm diepte
waarden van pH 4.7 en tot 5.0. 99 De
humushorizont is bij de Kraaihei-gemeenschappen tot op grotere diepte ontwikkeld
dan bijvoorbeeld bij de Rompgemeenschap
van Gewoon gaffeltandrnos en Rendiermos
[Klasse der droge graslanden op zandgrond]
en bevat meer organische stof. Voor heiden
met Kraaihei die niet worden beïnvloed
door grondwater, zijn percentages van
15-30% organische stof in de Al-laag
gemeten. 100 Door het hoge gehalte aan
humus en door een voorkeur voor noordelijke tot noordoostelijke exposities zijn
deze heiden min of meer vochthoudend.
Op sommige plaatsen gaat de vegetatie
over in heiden die (net) onder invloed
staan van het grondwater.

Kraaihei en Gewone eikvaren (Polypodium
vulgare) is mogelijk iets droger dan die van
de eerstgenoemde Kraaihei-gemeenschap,
maar vooral indien Bronsmos en Gewoon
kantrnos in dit vegetatietype voorkomen,
zijn de standplaatsen toch wel duidelijk
vochthoudend. Waarschijnlijk spelen voor
deze gemeenschap met name een relatief
hoog humusgehalte van de bodem en een
relatief vochtig microklimaat een rol.
Kruipwilg komt in deze gemeenschap
geregeld voor, vooral in de variant met
Bronsmos en Gewoon kantrnos. Op sommige plekken domineert Kruipwilg zelfs
samen met Kraaihei en daar is vermoedelijk ook net nog sprake van invloed van
grondwater. Waar Buntgras en Zwenkgras
aanwezig zijn in plaats van Bronsmos en
Gewoon kantrnos, zijn de standplaatsen
van de gemeenschap droger en armer aan
humus. Een derde gemeenschap die in het
gebied onderscheiden kan worden, is de
open, soortenarme gemeenschap met
Kraaihei en korstmossen. Op de standplaatsen van deze gemeenschap kan sprake
zijn van overstuiving met (kalkarm) zand.

De floristische variatie binnen de Kraaiheigemeenschappen wordt vooral bepaald
door verschillen in de vochthuishouding.
Van relatief vochtig naar droog gerangschikt, is een volgorde van soorten aan te
geven. Kraaihei-vegetaties met Gewone
dophei en Drienervige zegge komen voor
op de meest vochtige standplaatsen die
mogelijk net onder invloed van het grondwater staan (door capillaire opstijging gedurende een korte periode van het jaar).

Vegetaties behorend tot de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras] zijn
aanwezig in het zeeduin van Ameland en
op diverse plaatsen op Terschelling. De
bovenste bodemlaag is altijd ontkalkt.
De verspreiding van de gemeenschap valt
op Ameland samen met de verspreiding
van kalkhoudende bodems, die tot op
enkele decimeters diepte ontkalkt zijn. Op
Terschelling komt de gemeenschap langs
schelpenpaden of dichtbij de zeereep voor.
Wegens het nagenoeg ontbreken van pHmetingen is de zuurgraad van de bodem

Als er veel Gewone dophei en Drienervige
zegge in de vegetaties voorkomen, kunnen
zij beschouwd worden als overgangen naar
gemeenschappen die niet meer tot de droge
duinen gerekend kunnen worden. De
standplaats van de gemeenschap met
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98 Ketner-Oostra, 1993; veldwaarnemingen
99 Van Oosten, 1986
'OOVan Oosten, 1986
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niet goed bekend (ZIE OOK FIG. U-Go PAG. 53).7 01
Op Ameland is de bodem op enige diepte
gebufferd door kalk. Uit de landschappelijke positie van de gemeenschap op
Terschelling kan worden afgeleid, dat de
bodem ook daar enigszins gebufferd zal zijn.
In hoeverre de b6venste bodemhorizont
van de standplaats nog gebufferd is, is
onduidelijk. Door het relatief hoge humusgehalte is de bodem vochthoudend.7 02
De Rompgemeenschap van Geel walstro en
Fijn schapegras [Verbond van Gewoon
struisgras 1 is op Terschelling en Ameland
vaak geassocieerd met voormalige of nog
voortdurende beweiding. Waarschijnlijk is
het belangrijkste effect van deze beweiding
het versnellen van de kringloop van voedingsstoffen, waardoor meer voedingsstoffen beschikbaar komen. De combinatie van
beweiding en ontkalkende bodem leidt
mogelijk tot een mobilisatie van fosfaat
dat in de schelpenfragmenten gefixeerd is.
Vertrapping van de bodem kan sterke verzuring voorkomen. Een ecologische interpretatie van de variatie van de vegetatie
binnen de Rompgemeenschap van Geel

walstro en Fijn schapegras [Verbond van
Gewoon struisgras] en de struwelen van
Kruipwilg bleek niet mogelijk (door weinig
verschillen in landschappelijke positie en
het nagenoeg ontbreken van pH-metingen).
Struwelen van Kruipwilg komen zowel op
Terschelling als Ameland voor. Ze groeien
op stabiele, ontkalkte, humusrijke bodems.
Er zijn geen pH-metingen voorhanden,
waardoor een precieze typering van de
zuurgraad niet mogelijk is, maar de bodem
is waarschijnlijk relatief zuur. De struwelen
van Kruipwilg komen in soortensamenstelling sterk overeen met de Rompgemeenschap van Geel walstro en Fijn schapegras
[Verbond van Gewoon struisgras]. Gewone
eikvaren (Polypodium vulgare) is regelmatig
aanwezig en vertoont vaak een relatief
hoge bedekking.
Van de Associatie van Zandhaver en Helm
waren slechts 3 opnamen - van de zeereep
van Ameland - in het materiaal aanwezig,
waardoor geen goed beeld kan worden
gegeven van de ecologische variatie binnen
deze associatie.

101 Een meting van Sipman (1969) vermeld ondiep (0-7cm) zure en dieper (7-17cm) matig zure condities.
Van Oosten (1986) geeft een pH van ±S.O voor de Al-laag en 6.0 voor de diepere laag.
102Van Oosten (1986) geeft voor de bovenste 1-2cm een humusgehalte van 2-4%. Sipman (1969) geeft
voor vergelijkbare diepte een veel hogere waarde.
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

komt voor in tabel en noot

Akkerdistel

Cirsium arvense

8.1 R n.06, 8.2R n.09

Akkerhoornbloem

Cerastium arvense

8.4R n.54, 8.3R n.06

Akkermelkdistel s. I.

Sonchus arvensis

B.1R n.02, 8.2R n.10

Blauwe zeedistel

Eryngium maritimum

8.1Rn.OS

Boskruiskruid

Senecio sylvaticus

8.1R n.16, 8.4R n.44

Buntgras

Corynephorus canescens

8.1R n.12, 8.2R n.21, 8.SW n.02

Dauwbraam

Rubus caesius

8.4R n.09

Drienerfmuur

Moehringia trinervia

8.2R n.16

Drienervige zegge

Carex trinervis

8.5W n.10

Duinaveruit

Artemisia campestris

8.4R n.04

ssp. maritima
Duinriet

Calamagrostis epigejos

8.SW n.09

Duinviooltje

Viola curtisii

8.2W n.05, 8.3W n.03, 8.4R n.02

Duinvogelmuur/
Stellaria pallida/media

8.1 R n.09, 8.2R n.14

Duinzwenkgras

Festuca arena ria

8.1R n.11, 8.5W n.02

Echt bitterkruid

Picris hieracioides

8.4R n.12

Geel wa Istro

Galium verum

8.2R n.02, 8.2W n.04, 8.3W n.01,

Geelhartje

Linum catharticum

8.4R n.21

Gestreepte klaver

Trifolium striatum

8.4R n.42

Gestreepte witbol

Holcus lanatus

8.3W n.09

Vogelmuur

8.4R n.22, 8.5W n.05

Gewone dophei

Erica tetralix

8.5W n.08

Gewone ereprijs

Veronica chamaedrys

8.4R n.51

Gewone/Kleverige

Erodium cicutarium/lebelii

8.1 R n.15, 8.4R n.29

reigersbek
Gewone rolklaver

lotus corniculatus

8.2W n.06, 8.3W n.04, 8.4R n.16,
8.5W n.06

Gewone veldbies

luzula campestris

8.2R n.20, 8.2W n.1 0, 8.3W n.15,
8.5W n.02

Gewoon biggekruid

Hypochaeris radicata

8.3R n.17, 8.4R n.55

Gewoon duizendblad

Achillea millefolium

8.3R n.07, 8.4R n.49

Gewoon reukgras

Anthoxanthum odoratum

8.3R n.09, 8.3W n.16, 8.4R n.56

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris

8.4R n.36

Glad walstro

Galium mollugo

8.2R n.06, 8.4R n.15

Grote brandnetel

Urtica dioica

8.1 R n.08, 8.2R n.11, 8.4R n.47

Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius

8.4R n.13

Grote tijm

Thymus pulegioides

8.4Rn.19

Hazepootje

Trifolium arvense

8.2R n.15, 8.3R n.04, 8.4R n.58

Helm

Ammophila arenaria

8.1R n.01, 8.3W n.07

Hondsviooltje

Viola canina

8.4R n.31

Hongaarse raket

Sisymbrium altissimum

8.2R n.12

Jacobskruiskruid s.1.

Senecio jacobea

8.2W n.01, 8.4R n.24
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Kandelaartje

Saxifraga tridactyl ites

8.2R n.07

Klein kruiskruid

Senecio vulgaris

8.1Rn.07

Klein tasjeskruid

Teesdalia nudicaulis

8.3R n.14

Klein vogelpootje

Orn ithopus perpusillus

8.3R n.12, 8.4R n.43

Kleine bevernel

Pimpinella saxifraga

8.4R n.07

Kleine klaver

Trifolium dubium

8.4R n.GO

Kleine leeuwetand

Leontodon saxati lis

8.2W n.09, 8.3R n.1O, 8.3W n.1 0

Kleine steentijm

Clinopodium acinos

8.4R n.OG

Kleine veldkers

Cardamine hirsuta

8.2R n.04, 8.4R n.32

Knolboterbloem

Ranunculus bulbosus

8.4R n.SO

Kraaihei

Empetrum nigrum

8.3W n.19, 8.SW n.01

Kruipend stalkruid

Ononis repens ssp.repens

8.4R n.01

Lathyruswikke

Vicia lathyroides

8.2R n.17, 8.2W n.08, 8.3W n.14,

Liggende klaver

Trifolium campestre

8.3R n.OS, 8.4R n.S9

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

8.2W n.11, 8.3W n.17

Muizeoor

Hieracium piloselia

8.4R n.40

8.2R n.18, 8.3R n.11, 8.3W n.11,
8.4R n.18

Muurpeper

Sedum acre

8.2W n.03, 8.3R n.03, 8.3W n.02,

Nachtsi lene

Silene nutans

8.4R n.1 0

8.4R n.2S
Peen

Daucus ca rota

8.4R n.11

Rode klaver

Trifolium pratense

8.4R n.41

Ruig viooltje

Viola hirta

8.4R n.17

Ruige scheefkelk s. I.

Arabis hirsuta

8.4R n.OS

Ruw vergeet-mij-nietje

Myosotis ramosissima

8.3R n.01, 8.4R n.27

Schapezuring

Rumex acetoselia

8.2W n.12, 8.3W n.18, 8.4R n.3S,

Schermhavi kskru id

Hieracium umbellatum

8.4R n.08

Scheve hoornbloem

Cerastium diffusum

8.1 R n.1O, 8.2R n.08, 8.2W n.02

Smal fakkelgras

Koeleria macrantha

8.2R n.OS, 8.4R n.23

Smalle weegbree

Plantago lanceolata

8.3R n.08, 8.4R n.48

Speerdistel

Cirsium vulgare

8.2R n.13

Stijve ogentroost

Euphrasia stricta

8.4R n.20

Struikhei

Calluna vulgaris

8.3W n.20, 8.4R n.39, 8.SW n.07

Timoteegras s. I.

Phleum pratense

8.4R n.S2

Veldereprijs

Veronica arvensis

8.4R n.33

Vertakte leeuwetand

Leontodon autumnalis

8.3W n.13, 8.4R n.4G

8.SW n.03

Vijfvi ngerkru id

Potentilla reptans

8.4R n.4S

Viltganzerik

Potentilla argentea

8.3R n.13

Vroege haver

Aira praecox

8.2R n.19, 8.2W n.07, 8.3W n.12,

Vroegeling

Erophila verna

8.4R n.38, 8.SW n.02
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Witte klaver

Trifolium repens

8AR n.53

Wondklaver

Anthyllis vulneraria

8.4R n.03

Zachte dravik s. I.

Bromus hordeaceus

8.4R n.57

Zachte haver

Helictotrichon pubescens

8ARn.14

Zandblauwtje

Jasione montana

8.3R n.15, 8.5W n.04

Zanddoddegras

Phleum arenarium

8.1 R n.13, 8.2R n.01, 8.3R n.02,
8.3W n.05, 8AR n.26

Zandhoornbloem

Cerastium semidecandrum

Za ndstru isg ras

Agrostis vinealis

8.1R n.14, 8.3W n.08, 8AR n.28
8.3R n.16, 8AR n.37

Zandviooltje

Viola rupestris

8AR n.30

Zandzegge

Carex arenaria

8.1 R n.03, 8.3W n.06, 8AR n.34

Zeewinde

Calystegia soidanelia

8.1R n.04

BLAD- EN LEVERMOSSEN
Bleek dikkopmos

Brachythecium albicans

8.2R n.24, 8.2W n.14, 8.3R n.18,
8.4R n.69

Bronsmos

Pleurozium schreberi

8.5Wn.13

Geplooid snavelmos

Eurhynchium striatum

8AR n.64

Gewoon dikkopmos

Brachythecium rutabulum

8AR n.68

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium

8.2R n.27, 8.2W n.16, 8.3R n.21,
8.3W n.24, 8AR n.71

Gewoon kantmos

Lophocolea bidentata

8.5W n.14

Gewoon klauwtjesmos

Hypnum cupressiforme

8.1R n.18, 8.2R n.23

Gewoon knopjesmos

Aulacomnium androgynum 8.2R n.29

Grof/Gewoon draadmos Cephaloziella

8.3W n.22, 8.5W n.11.

hampeana /divaricata
Groot klokhoedje

Encalypta streptocarpa

Groot laddermos

Pseudoscleropodium purum 8.4R n.67

Groot veenvedermos

Fissidens adianthoides

Grijs kronkelsteeltje

Campylopus introflexus

8AR n.61
8AR n.63
8.2R n.28, 8.3R n.22, 8.3W n.23,
8AR n.72

Grijze bisschopsmuts

Racomitrium canescens

8.2R n.25, 8.3R n.20

Kalk-sma Itandmos

Ditrichum flexicaule

8.4R n.65

Klein/Groot

Tortula calcicolens/ruralis

duinsterretje

var. ruraliformis

Oranjesteeltje

Bryoerythrophyllum

Purpersteeltje

Ceratodon purpureus

Ruig haarmos

Polytrichum piliferum

recurvirostre

8.1 R n.17, 8.2R n.22, 8.2W n.13,
8.3R n.19
8.4R n.62
8.1R n.19, 8.2W n.15, 8.3W n.21
8.2R n.30, 8.2W n.18, 8.3W n.26,
8.5W n.12

Smaragdmos

Homalothecium lutescens

Zand-haarmos

Polytrichum juniperinum

8.4R n.66
8.2R n.26, 8.2W n.17, 8.3W n.25,
8AR n.70, 8.5W n.12
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Cladonia ramulosa

B.2W n.21, B.3R n.23, 8.3W n.30

KORSTMOSSEN
Bekermos

'c.

ramulosa'

Bekermos 'C.subulata'

Cladonia subulata

8.2R n.38, 8.4R n.73

Bruin heidestaartje

Cladonia glauca

8.2R n.39, 8.2W n.22, 8.4R n.74,

Elandgeweimos

Cladonia foliacea

8.5Wn.15
Gebogen rendiermos S.1. Cladina arbusculal

8.2R n.33
8.2R n.36, 8.3W n.34, 8.5W n.16

ciliata/mitis
Gevorkt heidestaartje

Cladonia furcata

8.2R n.34

Girafje

Cladonia gracilis

8.2R n.35, 8.3W n.32, 8AR n.76

Dik bekermos

Cladonia macilenta

8.2R n.39

Kraakloof

Coelocaulon aculeatum

8.2R n.32, 8.3W n.29, 8.5W n.15

Lichte veenkorst

Trapeliopsis granulosa.

8.3W n.35

Melige heidelucifer

Cladonia bacillaris

8.4R n.76

Open rendiermos

Cladina portentosa

8.2R n.37, 8.2W n.22, 8.3W n.33,
8AR n.75

'Placynthiella uliginosa' Placynthiella uliginosa

8.3W n.35

Rood bekermos

Cladonia coccifera

8.2W n.22, 8.3R n.25, 8.5W n.15

Rode heidel ucifer

Cladonia floerkeana

8.3R n.24, 8.3W n.31, 8AR n.76

Stapel bekertje

Cladonia cervicornis

8.2W n.20, 8.3W n.28

Vals rendiermos

Cladonia rangiformis

8.2R n.31, 8.2W n.19, 8.3W n.27
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zie ook fig.

,.Ie);j

••
?

Onder 'terreincondities':
hoge bedekking wijst op*
hoge presentie/lage bedekking wijst op*
lage presentie /Iage bedekking wijst op*
indicatie is onduidelijk
(voor de aangegeven klasse)

<en > soortbereik

zet zich in belangrijke mate

voort in de aangegeven richting

o

van het deel 'terreincondities':
soort afwezig bij deze conditie
Onder 'reactie op';
verschijnen wijst op

.
.
lEI
D

i

pag. 28 - 29

oligotroof

= zeer voedselarm

mesotroof

= voedselarm

zwak eutroof = zwak voedselrijk

EI

matig eutroof = matig voedselrijk

D

eutroof

lEI
D

zwak humeus

EI

sterk humeus

D
DI

zeer sterk humeus

toename wijst op

= voedselrijk

humusarm
matig humeus

humusrijk

W.i.';JjJjêiIM ,

afname wijst op
verdwijnen wijst op

door hangwater:

de soort vertoont ófwel geen reactie op

(zeer) sterk vochthoudend

deze verandering óf het is onbekend of

sterk vochthoudend

zij hierop reageert

matig vochthoudend
zwak vochthoudend

·4;JjJjIU··U,niil'

niet vochthoudend

EI

sterke op/overstuiving

D
lEI

matige op/overstuiving
zwakke op/overstuiving

II!I

zeer zwakke op/overstuiving

II!I
lil

geen (stabiele bodem)

zijn aangegeven, onderverdelingen van

..

verdraagt alleen verstuiving van

de waterregime-klasse 6 (= droog) zoals

(zwak) kalkhoudend zand

die in de delen 2, 3, 4 en 5 van de serie

11I

verdraagt alleen verstuiving van

.

"'·3 *'·'··
ë1

kalkrijk
kalkhoudend
kalkarm

de soort hoeft onder de betreffende
condities niet altijd met hoge bedekking of hoge presentie voor te komen.

uitstuiving

kalkarm zand

D
lEI

*

** In het deel 'droge duinen' vormen de
vochtigheidsgraad-klassen die met A-E

..

indicatorsoorten is gebruikt. In droge
duinen ligt de grondwaterstand buiten

"'''hln;,.,-!.

het bereik van de planten (zie Fig. J).

basisch

waterregime-klasse 5 (overgang naar

neutraa I

natte heiden): d.w.z. naar een stand-

In tabel 8.5w verwijst het teken < naar

lEI
D

zwak zuur

plaats die licht wordt beïnvloed door

EI

matig zuur

grondwater.

D

zuur
Vervolg legenda op linkerpagina

'i!j:l~"j!z.];j&'

zomerannuel
2-jarige plant
3-jarige plant
4-jarige plant
5-jarige plant
overblijvende plant
houtige plant
winterannuel
00

geen derde, of geen tweede en
derde levensvorm
kruidachtige chamaefyt

G

geofyt
hemicryptofyt
liaan
therofyt
houtachtige chamaefyt

geen wortels
tot ± 10 cm
tot

±

20(-30) cm

tot ± 50(-60) cm
tot ± 100(-120) cm
veel dieper dan 100 cm
wortelt dieper bij diepere ontkalking

ill··iiiliU·!·';
KC

Duin-Buntgras-associatie, RG Gewoon
gaffeltandmos en Rendiermos en DG

.a.

Plantensoorten kunnen verschil-

Grijs kronkelsteeltje, beide [Klasse

lende levensvormen vertonen. Met
de toegepaste drie-cijferige klasse-

der droge graslanden op zandgrond]
KA

codering (bijvoorbeeld ?) kunnen
tot drie verschillende levensvormen

'·'M.un,SlIi.·UUl'.'i- T

worden aangegeven .

.a..a. Een aantal soorten is gebonden aan

Kraaihei-gemeenschappen [Klasse
der droge heiden]

VK

een combinatie van bepaalde om-

vochthoudend en kalkhoudend/
kalkrijk

standigheden. In tabel 8AR zijn

KR

kalkhoudend/kalkrijk en voedselrijk

combinaties van bepaalde condities

VR

vochthoudend en voedselrijk

aangegeven.

DZ

niet vochthoudend en zuur

