De duinvegetatie

De duinvegetatie, een grandioze henschikking van

plantensoorten
Opgedragen aan de gedachtenis van Henk Doing

EJ. Weeda

Ander

de Nederlandse natuur van
gewicht nemen de duinen

cessen te noemen die de verscheidenheid en

een ereplaats in, zowel in geomorfologisch
als in botanisch, zoólogisch en mycologisch

versterken, door Doing (1988) gekarakteriseerd met de letters R, s en t:
R: Bij een afslaande kustwordtzanduit
de zeereep in een reeds ontwikkelde vegetatie geblazen en met de humuslaag hiervan
vermengd. Hierbij komen voedingsstoffen
vrij en wel des te meer naarmate het zand
kalkrijker is.
g: Vooral in de omgeving van zeedorpen
wordt de voedingsstoffenlringloop geïn-

LfEurop."s

opzicht. Dit artikel richt zich op het eigen
karakter van de duinvegetatie, dat een
ecologische, een geografische en een plan-

tensociologische dimensie heeft. Omwille
van de beschikbare ruimte worden alleen
gras- en kruidengemeenschappen nader besproken, niet de heiden, struwelen en
bossen.

Als leefmilieu voor planten verschilt de
duinkust van het achterland door de aanwezigheid van een grote voorraad zand dat
gemakkelijk in beweging wordt gebracht
door water en wind, en door de vaak harde,

de soortenrijkdom van de duinvegetatie

tensiveerd door betreding, beweiding en
lichte bemesting, wat een duurzaam, licht

verrijkend effect op de bodem heeft,
eveneens vooral als het zand kalkrijk is
(Slings 1994).

met zoute druppeltjes beladen zeewind. De
consequenties hiervan zijndat het minerale
substraat op zichzelfeen voedselarm karakter heeft, en dat vestiging van hoge struiken
en nog meer van bomen verhinderd of zeer

In dit artikel worden de bijzondere

bemoeilijkt wordt. Hun afwezigheid over

kwaliteiten van de duinvegetatie in beeld

grote delen van het terrein begunstigt talrijke soorten met een grote lichtbehoefte. De

gebracht vanuit de geografische en plantensociologische positie van de afzonderlijke

voedselarme'grondslag' biedt mogelijkheden voor gote differentiatie in voedselrijkdom, aftrankelijk van aanvoer en ver-

plantensoorten. Daarbij worden zes
groepen onderscheiden (Tabel 1). Een
zevende groep - planten die in de duinen

plaatsing van voedingsstoffen.
De belangrijkste differentiërende factor
in de uitgangssituatie is het gehalte van het
zand aan kalk in de vorm van schelpgruis.
Op kleinere schaal zijn er vooral drie pro-
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t: Vlak bij zee treedt lokale, meer kortstondige bodemverrijking op door afzetting
van vloedmerk.

veel zeldzamer zijn dan in het achterland De verschillen in
plantensociologische positie of amplitudo
die veel soorten in en buiten de duinen
vertonen, hebben aanzienlijke consequen-

blijft buiten beschouwing.
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Biotoop

I

) specifieke duinplanten

qtriplex laciniata, Cakile
naritima, Salsola kali * kali
Zeereep
arIII rvprrild qrEttdt ta, Etylngta
(Ammophiletea)
uncea, Eryngium maritimum,
iuphorbia paralias, Festuca
rrenaria, Honckenya
rcploides, Levmus arenarius
uuÍtracrzone ouln / iiatapodtum marinum,
kwelder (SaginoSerastium diffusum,
Cochlearietum)
lochlearia danica, Sagina

)uinvoet (Salsolo-

l2top

3) in duinen
srote
lafstand van res rchterland
lareaal

frequentéidanln-

lakiletum)

naritima
Ruderale vegetatie

(Anemisietea
vulgaris)

uroge en matig
vochtige
duingraslanden
(KoelerioCorynephoretea,
Nardetea)

[ruinheiden

Shenopodium

bliosum

Ancnusa officinelis, chenopodium

rnurale, Corispermum intermedium,
Echium vulgare, Nepeta cataria,
Verhasetrm Íhancrrc
Artemisia campestris *
uenflana
lAnacamptis pyramidalis, Anisantha
maritima, Asparagus
cruciata,
Anthyllis vulneraria, Arabis
Itectorum,
*
officinalis prostrata, Carex
Orobanche
'hirsuta * hirsuta, Botrychium lunaria,
arenaria, Erodium
caryophyllacea, Bunium bulbocastanum, Carlina vulglutinosum, Milium vernale * Orobanche
garis, Clínopodium acinos, Gentia;cabrum, Phleum arenarium, picridis, Silene nella campestris,
Koeleria macrantha,
*
Senecio jacobaea
otites,
Myosotis ramosissima, Orobanche
Junensis, Taraxacum sectie Tuberaria
purpurea, Picris hieracioides, poa
-rythrosperma (diverse
guttata,
bulbosa, PolygaÍa vulgaris, Rosa pimnicrospp.), Taraxacum
Veronica
pinellifolia, Saxifraga tridactylites,
rbliquum, Thalictrum minus' prostrata (f),
Silene conica, Silene nutans, Thelunense, Viola curtisii
Viola rupestris sium humlfusum, Trifolium scabrum,
Trifnlirrm a+rirfirm \r;^i^ ra+h.,- ;r^qrctostaphylos

lva-ursi
(Parvocaricetea,
CentaurioSaginetum,
Cicendietum
filiformis)

Duinpoelen
iLittorelletea)
ln diverse klassen

Uarex trinervis, Juncus
alpinoaÍiculatus * atricapillus

E

racKslonta

perfoliata *
serotina,
Centaurium
ittorale, Juncus

ralticus

Anagallis minima, Blysmus
compressus, Eleocharis quinquefl ora,
Equisetum variegatum, Gentianella

amarella, Gymnadenia conopsea,
Herminium monorchis, Juncus

pygmaeus, Liparis loeselii,
Ophioglossum vulgatum, Schoenus
nigricans, Teucrium scordium
qnagallis tenella, Echinodorus
'anunculoides, Samolus valerandi
uatamagÍostis epigejos, Euphrasia
stricta, Fragaria vesca, Genista
linctoria, Linum catharticum,
Polypodium vulgare, pyrola
'otundifolia, Rubus caesius, Viola

rirta
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Tabel 1. Elementen in de duin3a) in duinen
minder achteruitoeoaan

4)

verschil in

clantensociologische
amolitudo

5) geen verschil in

3) in de duinen

frequentie of

Teer lokaal dan
rlders

amolituclo

flora
I) Specifieke duinplanten,

waervan het areaal geheel of

groten.deels tot kuststreken
beperkt is

2) Planten waarvan de groeiplaatsen in de duinen op grote
afstand liggenvan het uaneengesloten, niet aan de kust gebonden areaal
3) Planten die in de duinenfrequenter voorkomen dan op
zandgronden of in moerassen

Sonchus arvensis
s.lat.

Anchusa arvensis

\ntennana
iioica, Carex
)aryophyllea,

lhinanthus
ninor,

fhymus

Aira praecox,.Daucus
carota, Eryngium
campestre, Galium
mollugo, Hieracium
umbellatum, Senecio
vulgaris

rulegioides,
y'eronica

rfficinalis,
y'iola canina

in de achterliggende

Cerastium arvense,
Cerastium semidecandrum, Festuca filiformis, Galium verum,
Helictotrichon pubescens, Hieracium pilosella, Hypochaeris radicata, Jasione montana, Luzula campestris,
Pimpinella saxifraga,
Ranunculus bulbosus,
Rumex acetosella

órza meora,

Galluna vulgaris,
Empetrum nigrum,
Erica tetralix

Genista anglica

)uscuta epi:hymum,

)anthonia
Jecumbens,
(nautia arrensis, Pe-

licularis

laagvlahe
3a) Planten die in de duinen

íe g enwoor di g fr e quenter v o or komen dan op mndgronden of
in moerassen in de achterlig-

gende laagvlakte, doordat ze
in de duinen minder sterk zijn

;ylvatica,

achteruitge gaan dan elders
4) Planten die in de duinen en

:entilla verna

geen opvallendverschil in

)otentilla
]recta, Po-

de achterliggende laagvlakte
frequentie maar wel in plantenso-

lpipactis pa-

3arex pulicaris,
Salium uliginosum,
lydrocotyle vulgaris,

ustris, Par-

lypericum

rassia palus-

:etrapterum, Mentha
rquatica, Pulicaria
Jysenterica

lactylorhiza
ncarnata,

:ris, Radiola

inoides,
Sagina

rodosa

of ampli-

tudo vertonen
5) Planten die in de duinen en

de achterliggende laagvlahe
geen opvallendverschil in frequentie, noch in plantensoci.o-

logische positie of amplitudo
vertonen (van deze groepworden alleen enige wtjdverbreide
soorten genoemd)

Agrimonia eupatoria,
Carex flacca,
Centaurium erythraea,
Cirsium vulgare,
Conyza canadensis,
Erigeron acer,
Leontodon saxatilis,
Potentilla reptans,
Rhinanthus
anorrsf ifolirrs

Stratiotes

Juncus
subnodulos,
Menyanthes
trifoliata, Myrica
gale, Potentilla
palustris,
Valeriana dioica

ciologische positie
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6) Planten die in de dainen
wijdverbreid zijn (of waren)
maar meer lokaal voorkomen
voorkomen dan op zandgron-

den

of in

moerassen

in

de

achterliggende laagvlakte
(ook van deze groep worden

slechts enkele voorbeelden
genoemd)
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ties,voor de vegetatiebeschrijving, die her
en der zullen worden aangestipt.

Areaalgegevens

zijn ontleend aan
e.a. (1965, 1978, IggZ) en Hultén
!Íeysel

&

Fries (1988). Helaas is vooral laatst_

genoemd standaardwerk slordig met areaal_
in de Noordwest_Europese
laagvlakte. Vaak moesten dan ook UnaiUl_
ke verspreidingsatlassen en flora,s ter hand

begrenzingen

worden genomen. Een Franse atlas werd
node gemist, maar in veel gevallen bood
Dupont (1962) of Géhu (1969) de gewensre
informatie.
De aanduiding .specifieke duinplanten,

voor de eerste groep moet niet absoluut
worden opgevat. Er is nauwelijks een duinplant die nergens buiten de kustduinen op_

js

duikt. Zo Carex trinervis in haar heÈ,
beperkte areaal (van Noord-portugal tot
Jutland) aan de duinen gebonden, bihalve
in Nederland, waar zij haar zwaartepunt
heeft en ook hier en daar op de pleistocene
zandgronden groeit. Niettemin rekenen we
haar tot de specifieke duinplanten, waarbij
het internationale verspreidingsbeeld dË
doorslag geeft.

Omwille van het ruimtebeslag zijn
alleen vaatplanten in de tabel opg"oórn"n,
en alleen soorten die in Nederland voor-

komen. Ook de verwijzing naar de .achter_
liggende laagvlakte, in de groepsomschrij_
vingen is een typisch Nederlandse elemeni:
op diverse plaatsen in Frankrijk, op de
Britse eilanden en in de Scandinaviiche
landen grenzen duingebieden rechtstreeks
aan gebergten. Vooral het contact tussen
kalkrijke duinen en dito gesteenten biedt
mogelijkheden voor uitwisseling van plan_
tensoorten, die in de laagvlakte niet in de_
zelfde vorm aanwezig zijn. Ik wil dan ook
beklemtonen dat dit korte artikel, inclusief
de tabel, een schetsmatig karakter heeft en
bedoeld is als opzet voor een meer omvattende publicatie, waarin ook andere West_
Europese duingebieden, blad- en lever-

mossen, kranswieren en lichenen
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ge_

honoreerd worden. Reacties zijn dan ook
zeer welkom.

De zeereep, domein van specifieke duin_

planten

In de vegetatietypen op de grens van zee en
duinen nemen specifieke duinplanten een
overheersende plaats in. Dit geldt in het
bijzonder voor de soortenarme begroeiin_
gen van de Ammophiletea en het Salsolo_
Cakiletum. Het Sagino-Cochlearietum
heeft in hoge mate het karakter van een
contactgemeenschap die zelden ofnooit on_

vermengd met andere vegetatie_eenheden

voorkomt. Niettemin valt ook hier

de

prominente plaats op die specifiek aan de
kust gebonden sooÍen innemen.
Voor alle drie eenheden, maar vooral
voor deAmmophiletea geldt dat zij in onze
streken soortenarmer zijn dan verder zuid_
waarts. De schaarste aan zuidelijke sooÍen
wordt niet gecompenseerd door specifiek

noordelijke soortsn, aangezien deze ons
land niet bereiken (bijvoorbeeld Mertensia
maritima) of slechts sporadisch optreden
(Lathyrus japonicus). Frn groot deei van de
Nederlandse Ammophiletea-begroeiingen
wordt bovendien zowel door zuidelijke als
door noordelijke soorten gemeden: à"
""._
ste trekken zich achter de zeereep
@ryr_
giu-m maritimum en nog sterker C alys te gia
soldanella, die bij ons nauwelijks in ecÍte
Ammop hile tea-gemeenschappen optreedt),

de tweede beperken zich tot dé vloeámerkzone (Lathyrus japonicus)

of

treden

slechts weinig daarbuiten (Honckenya per_

loides).In Doings terminologie veÍonen de
zuidelijke soorten een s-, de noordelijke een
t-gedrag. Leymus arenarius verenigt beide
aspecten in zich.
Een deel van de soortenarmoede van de

Nederlandse zeereep- en vloedmerkge_
meenschappen is toe te schrijven aan het
rechttrekken en gesloten houden van de
zeeÍeep. Onregelmatigheden als de Kerf bij
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Schoorl en het Velserstrand geven terstond

schiereiland Cotentin plaatselijk blauw van

een sterke toeneming van de floristische

Veronica spicata, die buiten NoordwestFrankrijk nergens in de duinen groeit. Het
Noordfriese Waddeneiland Amrum herbergt een populatie van Diqnthus carthu-

rijkdom te zien.

Droge duingraslanden, ontmoetingsplaats van oost en west
Droge duingraslanden herbergen eveneens
een reeks van specifieke duinplanten. Het

best zijn deze vertegenwoordigd in het
Phleo-Tortuletum ruraWrmis en het SÈ
leno-Tortuletum ruraliformis, minder in het
Taraxaco-Galietum veri, terwijl zij in het
Anthyllido-Silenetum grotendeels ontbreken. Kenmerkend voor Noord-Atlantische
kusten zijn met name Viola curtisii,Senecio
j acobaea subsp. dunensis, Taraxacum

obliquum en een aantal microsoorten van
Taraxacum sectie Erythrospeftna. Andere
soorten hebben een groter, Atlantisch of
Mediterraan-Atlantisch areaal, in sommige
gevallen met voorposten in het binnenland
(Phleum arenarium).
Zij-aan-zij met deze duinplanten gedijen sooÍen waarvan het 'massieve' deel van
het areaal juist ver naar het oosten (of
zuiden) ligt. Sommige hebben een min of
meer samenhangend, lintvormig deelareaal

langs de kust, waarvan de lengte varieert
van 100 kilometer (Viola rupestris) tot vele
honderden kilometers (Orobanche caryoplryllacea). Bij andere soorten is het duinareaal verbrol&eld (Silene orrres) of in historische tijd ingekrompen tot een enkele
geïsoleerde locatie (Usnea articulata). Ook
een combinatie van beide komt voor (I/eronica prostrata). Een enkele soort geeft na

een periode van achteruitgang weer uitbreiding te zie n (Rhytidium rugosum) , soms
geholpen door de mens (Gentiana cruciata).
Ook uit andere delen van NoordwestEuropa zijn geïsoleerde voorposten bekend
van continentale plantensoorten in droge
duingraslanden. Zo zien de bijzonder fraaie
duinen bij Biville op het Normandische

Strati otes 28 129 (2004)

sianorum, evgneens een soort die elders niet
als duinplant bekend is. De verbrokkeling
van arealen en de in sommige gevallen gedocumenteerde achteruitgang in de laatste
twee à drie eeuwen betekent dat deze
soorten speciale zorg en aandacht verdienen, evenals de begroeiingen waawan zij
deel uitmaken.
Plantensociologisch zijn de droge duingraslanden niet alleen interessant als ontmoetingsplaats van oostelijke en westelijke
plantensoorten, maar ook door combinaties
van soorten die elders deel uitmaken van
heel andere, zeer uiteenlopende vegetatietypen. Als voorbeeld dienen het bij uitstek

Nederlandse Taraxaco-Galietum veri en
zijn tegenhanger in het zeedorpenlandschap, het Án thyllido-Silenetum. Beide associaties zijn het best tegen elkaar te begreÍzer door hun differentiërende soorten,
waaronder Veronica fficinalis, Viola hirta
en Carex flacca vooÍ het Tarucaco-Galietum en Dqucus carotq, Rhinanthus angustifulius enHieracium umbellatum voor het
Anthyllido-Silenetum. Geen van deze soorten is in ruimer verband kenmerkend voor
de Koelerio-Corynephoretea; vele sluiten
elkaar buiten de duinen uit. Ook verbonds-

en associatiekensoorten zoals Arabis hirszÍa subsp. hirsuta, Silene nutans, Picris
hieracioides, Viola rupestris en Gentiana
cruciata zijn buiten de duinen niet kenmerkend voor droge graslanden op zandgrond, evenmin als de differentiërende
soorten van het Polygalo-Koelerion zoals
Rubus csesius en Galium mollugo (beide in
Doings terminologie typische R-soorten).
Op grond van de combinatie van Daucus
carota en Picris hieracioides zou men verwantschap kunnen veronderstellen van het

Anthyllido-Silenetum met het

D

auco-Pi-
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cridetum, een Midden-Europese DaucoMelilotion-associatie. De meeste andere
soorten waaru it het Anthy llido _Silenaum is

Natte duinvalleien: onzuivere plantengemeenschappen?

samengesteld, wijzen echtergeenszins in de

Tot de soorten die in natte duinvalleien een

richting van het min of meer ruderale
Dauco-Melilotion. Het zijn juist de alge_
menere, niet aan de duinen gebondin
soorten uit groep 5, zoals Hieracium pi_
losella, Galium verum en Cerastium setnï
decandrum, die het mogelijk maken de
duingraslanden een plaats te geven in ho_
gere vegetatie-eenheden.

markante plaats innemen, behoren de spe_

cifieke duinplanten Carex trineryis enJun_

cus alpinoarticulatus subsp. atricapillus.
Ook Schoenus nigricans en Samolus valer_

andi, soorten die in de duinen veel meer

voorkomen dan in de achterliggende
laagvlakte, spelen in de valleien een grote
rol. Al deze sooÍen hebben een brede plan-

Speciale vermelding verdient nog het
gedrag van een aantal planten die intárna_
tionaal als Nardetea-soorten gelden, zoals

associaties:

Euphrasia stricta, Viola cunina, Veronica

Parnassio -J uncetum atricapilli, Jur"à bol_
tici-S choenetum nigricantis en S amolo_Lit_

Polygala vulgaris, Botrychium lunaria,
olficinalis en Antennariq dioica. Van

de

Oostfriese Waddeneilanden is als Nqrde_
Íea-associatie het Botrychio_poly galetum
beschreven, dat trouwens ongeveer even_
veel soorten van de Koelerio-Corynepho_
retea als van de Nardetea bevat (preising
1950; Peppler-Lisbach & petersen Z0OIí.
De veel voorkomende combinatie van
Botrychium lunaria met polygala vulgaris
hoeft echter geenszins op eenNardercá_g_
meenschap te wijzen. Met het toene - n
van de kalkrijkdom van het duinzand .kan_
telen' deze en de overige genoemde soorten

van de Nardetea naar de Koelerio_Co_

rynephoretea (de verbonds naam poly galo_

Koelerionverwijst hiernaar). Voor zover in
de Nederlandse duinen een Nardeteq_asso_

ciatie is te onderscheiden, wordt deze
veeleer gekenmerkt door potentilla erecta
en

Dqnthoniq decumbens, soorten die in de

duinen voornamelijk binnen grondwater_

bereik voorkomen en daardoor in planten_
sociologisch opzicht veel kritischer zijn dan
bijvoorbeeld B otrychium lunaria. laàtstge_
noemde toont slechts lokaal, zoals in de
kalkarme westhelft van Goeree, een duide_
lijke binding aan de associat ie die alsBotry_
chio-Poly galetzrn beschreven is.
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tensociologische amplitudo, die slechis ten
dele overlapt met de naar hen genoemde
C aricetum

trinervi_nigrae,

nr-e.llenm. In feite zijn ze alle vier onge_
schikt als associatiekensoort. Genoemde
associaties zijn veeleer te herkennen aan
kensooÍen van de hogere eenheden waar_
toe ze gerekend worden (vgl. Bruin 1991 en
Petersen 2000) en aan soorten die zich in de
duinen anders gedragen dan in het achter_
land. Zo is het Caricetum trinervi_nigrae
goed te herkennen aan de verbondskensoort

Potentilla palustris en aan Lythrum sali_
caria, die in de duinen zelfs als lokale asso_
ciatiekensoort kan gelden. Bij het parnqs_

sio-Juncetum en het Junco-Schoenetum
moet niet alleen de omgrenzing maar ook
de inpassing in de classificatie tegen het
licht worden gehouden: het is de waag of
zetot de moerasvegetatie behoren en in de
Parvocaricetea thuishoren. Veenvorming
vindt niet of nauwelijks plaats en de veronl
derstelde relatie met de parvocaricetea
loopt in hoofd zaakvia.kalkmoerasplanten'
als Parnassia palustris en Epipactis palus_

tris, die wel kalkminnaars maar geen echte
moerasplanten zijn. In een belangrijk deel
van de begroeiingen met veel Juncus alpi_

noarticulatzs subsp. atricapillus of
nus nigricans zijntrouwens helemaal
geen kalkmoerasplanten aanw ezig.
Met het oog op dit classificatieprobleem

S choe
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een uitvoerig citaat van Henk Doing, ken-

ner

bij uitstek van de duinvegetatie. Hij

schreef over het E-landschap, dat de natte

samen met Pa rnas sia en Epipactis palustris
gedijt, want deze zljn veeleer een bijzonder
geval dan een bruikbare norm.

duinvalleien omvat: 'Sterke wisselingen in
waterstand zijn in alle E-landschappen een

Slotopmerkingen

natuurlijk, vooral door weersomstandigheden bepaald, verschijnsel, versterkt door

Wat wij momenteel in de duinen als 'bij-

menselijke beïnvloeding. Er is veelal niet
voldoende evenwicht tussen vegetatie en
milieu om 'zuivere' typen uit het Braun-

zonder' eryaren, was 10.000 jaar geleden de
heersende situatie in grote delen van Westen Midden-Europa. Van sommige soorten
die nu in West-Europa aan de duinen gebonden zijn, is aangetoond dat ze aan het
eind van het Pleistoceen in Oost-Nederland

Blanquet-systeem te doen ontstaan.
Pioniergemeenschappen, die zich snel kunnen vestigen, zijn nog het best herkenbaar

(Nanocyperion flavescentis). Aan het andere einde der successiereeks, d.w.z. indien
door veenvorming enige stabiliteit is ontstaan, vindt men goed ontwikkelde struwelen (Salicion cinereae) of natte heiden
(Ericion tetralicis) (. . .) Tussen beide uitersten in onderscheidt men het Phragmition,
het Caricion davallianae en het Caricion

groeiden, zoals Tortella flavovirens
(Wiegers & Van Geel 1983), Hippophae

curto-nigrae (...) Deze zijn gewoonlijk
echter alle door de genoemde en andere
vormen van instabiliteit (o.a. ook mechan-

met zich mee dat grensoverschrijdende studies (zoals Petersen 2000) broodnodig zijn.
Er moet een bevredigende vegetatieclassi-

ische verstoring van de bodem, chemische

ficatie voor de gezamenlijke West-Europese duingebieden uitgewerkt worden, in
plaats van dat elk nationaal duingebied
wordt ingepast in de classificatie van zijn
achterland. Daarbij moet tevens worden

verrijking, lichte overstuiving, zout in

de
atmosfeer) doorweven met soorten die in de

zuivere vormen van deze vegetatietypen
geen rol van belang spelen, zoals Hydro-

rhamnoides en Ephedra distachya (Hoek
1997). Tot op zekere hoogte verkeren de
duinen nog steeds in een stadium dat op de
overgang van Pleistoceen naar Holoceen
over grote oppervlakten heerste.

Voor de plantensocioloog brengt dit

palustre, Menthq aquatica en Pulicaria

voorkomen dat een aanzienlijk deel van de
duinvegetatie (onder meer van de Schoe-

dysenterica' (Doing 1988).
Zoals Sjkora (1983) met betrekking tot

nus- en de Salix repens-begroeiingen) tussen wal en schip raakt.

cotyle vulgaris, Juncus articulatus, Cirsium

het Lolio-Potentillion anserinqe heeft
uiteengezet, heeft het geen zin om natuurlijke condities voor het optreden van een

Dune vegetation, a magnificent reshuflle
of plant species

bepaalde plantengemeenschap te kwalificeren als storing. In deze lijn is ook de

A survey

gedachte onjuist dat natuurlijke duinvalleibegroeiingen onzuivere,'gestoorde'
voorbeelden van plantengemeenschappen
zijn. Het systeem dient de natuur te volgen,
niet omgekeerd. De gehele duinvalleivegetatie moet haar totale soortensamenstelling
worden geanalyseerd en geclassificeerd,

niet alleen de pareltjes waar
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Schoenus

is given

ofplant species according

to (1) their degree of faithfulness to

the

dunes and (2) their phytosociological position and amplitude in dunes as compared to
the adjacent lowlands. Several exemples of

different phytosociological behaviour
within and outside the dunes are mentioned.
Classification of the \Mestern European
dune vegetation is in need of crossing na-
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tional borders: dune areas should be compared first with other dune areas, rather than
with other parts of the same country.
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