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1. Inleiding 

Het kustgebied van Voorne is, floristisch gezien, zeer 

rijk. Adriani en van der Maarel (1968) geven een indruk 

van deze rijkdom zoals ze deze zo'n 15 jaar geleden aan

troffen. Toendertijd bleek ca. 50% van de gehele Neder

landse flora in het gebied voor te komen. Het soortenaantal 

was tenminste 4 x zo groot als in een gemiddeld Nederlands 

gebied van vergelijkbare grootte. Volgens deze auteurs 

zou de floristische rijkdom van het gebied alleen maar 

toenemen. 

Sloet van Oldrui tenborgh ( 197 6) daarentegen wijst 

erop dat, sinds het stopzetten van de beweiding van het 

duingebied van 1910, een versnelde successie is gaan 

optreden, met als gevolg een sterk toegenomen struweelont

wikkeling. Bij een natuurlijke ontwikkeling, zonder 

enig beheer, zou de graslandcomponent in het duingebied 

dreigen te verdwijnen. Ook Van Groenendael et al. (1982) 

wijzen op deze versnelde successie, ten koste van de 

duingraslanden. Extensieve beweiding wordt door beide 

auteurs als oplossing aangedragen om de gevarieerdheid 

in het gebied in stand te houden, waarin zowel duingrasland 

als struweel thuishoren. 

Naast deze successie zijn er nog meer bedreigingen 

en ingrepen die een nadelige invloed kunnen hebben op 

de floristische rijkdom van het duingebied van Voorne. 

Deze vormden de aanleiding voor het uitvoeren van een 

floristische inventarisatie van de hogere planten van 

het gebied; uitgevoerd in de periode van mei t/m augustus 

1981. In de periode 1961-1971 had reeds een eerste inven

tarisatie plaatsgevonden, die we aanduiden als inventarisa

tie I. 

Een groot aantal ingrepen in de natuurlijke situatie 

heeft reeds plaatsgevonden en er zijn nog vele plannen 

voor de toekomst. Van de ingrepen in verleden en toekomst, 

de overige bedreigingen en de mogelijke gevolgen geven 

we een kort overzicht. Voor een schets van het duingebied 

van Voorne eu de omringende gebieden zie fig. 1. 



Fig. 1. Ligging duingebied Voorne. 
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1. Afsluiting Brielse Gat en aanleg Oostvoornse Meer 

(1966). Het direkte kontakt tussen de zee en het achter

liggende duingebied (Groene Strand) verdwijnt. Een 

achteruitgang van de zilte flora is hiervan het gevolg 

(Veelenturf, 1982). 

2. Deltaplan, waaronder afsluiting Haringvliet (1970). 

Als gevolg van deze werken neemt de omvang van de 

zilte buitendijkse terreinen af. Tevens brengt het' 

Deltaplan infrastructurele werken met zich mee, hetgeen 

in het geval van de Haringvlietd~m een direkte aantas-
I 

ting van het duingebied betekent. 

3. Ruilverkaveling van het achterland (is in uitvoering). 

Een betere beheersing van het grondwaterregime met 

i.h.a. lagere grondwaterstand zal het gevolg zijn. 

Het TNO-deelrapport Voorne maakt melding van een ver

laagd polderpeil voor Voorne (Bakker et al., 1979). 

Als gevolg hiervan dreigt een grondwaterstandsdaling 

voor het duingebied. 

4. Rekreatie. Steeds meer natuurterrein wordt opgeslokt 

door uitbreiding van rekreatie akkomodatie. Verder 

gaat rekreatie samen met het 11 spontaan 11 ontstaan van 

paadjes in het natuurgebied. Het grootste gedeelte 

van de rekreanten vindt het van belang dat het rekrea

tiegebied per auto goed bereikbaar is (Anonymus, 1970). 

Door de betere ontsluiting dreigt een voortdurende 
I 

toename van de rekreatie. Als gevolg van het achterlaten 

van afval e.d. door de rekreanten is tevens de kans 

aanwezig dat door een stijgende rekreatiedruk de voed

selrijkdom in het gebied toeneemt. Het aanbrengen 

van strooisel en maaisel op ·paden ten behoeve van 

rekreanten is eveneens een bron van voedsel voor het 

van nature voedselarme duingebied. 



-3-

5. Uitbreiding Maasvlakte (beslissing hierover valt binnen

kort te verwachten). Dit kan de negatieve effekten, 

genoemd onder 1, versterken • 

. 6. Verhoging en versterking zeewerende duinen. Na 1970 

is de zeereep tot ca. 6 m. boven NAP verhoogd, waarbij 

de verbinding tussen een vallei in de Groene Punt 

en de zee werd afgesloten. De zeereep zal verder worden 

verhoogd tot op Deltahoogte (8 m. boven NAP). Dit 

brengt grootscheepse vergravingen met zich mee, alsmede 

inwaai en overstuiving in de valleien achter de zeereep. 
! 

Op sommige plaatsen zal de verhoging tot Deltahoogte 

een verbreding landinwaarts met zich meebrengen. Dit 

heeft tot gevolg dat een gedeelte van het bestaande 

duin onder een dikke laag zand verdwijnt. 

7. Kustafslag. Deze hangt samen met de 

de Deltawerken. De kustafslag is het 

uitvoering van 

sterkst aan de 

Groene Punt en ten zuiden ervan. Een direkt gevolg 

van kustafslag is het verdwijnen van stukken duingebied. 

In het geval van de Groene Punt zou dit ook kunnen 

betekenen dat de verbinding tussen de vallei en de 

zee weer wordt hersteld door verdwijnen van de zanddijk. 

Een ander gevolg van kustafslag is echter dat het 

zoute zeewater de zoetwaterbel landinwaarts drijft. 

Naast de ruilverkaveling van het achterland kan dus 

ook ku~tafslag de uitdroging van het gebied, in het 

bijzonder van de valleien achter de zeereep, veroorzaken 

(Bakker et al., 1979). 

8. Verhoogde zuurgraad van de neerslag. De uitstoot door 

industrieën van stoffen als zwaveldioxide doet de 

zuurgraad van de neerslag to&nemen. Hierdoor kan de 

in de bodem aanwezige kalk sneller oplossen. Dientenge

volge dreigt een versnelde verlaging van het kalkgehalte 

in de bodem. Afname van de aan kalkrijke bodem gebonden 

soorten zou hier het gevolg van kunnen zijn. 
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9. Slufterdamlokatie voor de berging van 

havenslib (beslissing hierover valt 

verwachten). Dit projekt brengt grote 

verontreinigd 

pinnenkort te 

risico's me·t 

zich mee. Niet alleen neemt de invloed van de zee 

op het gebied af, maar tevens is de kans aanwezig 

van verontreiniging van de kustwateren door de giftige 

stoffen in het havenslib. 

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van veran~ 

deringen in de flora door middel van de vergelijking 

van onze inventarisatie (aangeduid als inventarisatie 

II) met inventarisatie I, en zo mogelijk hetl aangeven 

van de oorzaken van deze veranderingen. Een gedeelte 

van inventarisatie II is reeds in 1979 uitgevoerd (Boeken, 

1982). 

2. Methoden 

2.1. Kaarten en foto's 

Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende 

kaarten van de Topografische Dienst: 

1:25.000 blad 37A Hoek van Holland, 1973 (verkend 1971) 

blad 37C Hellevoetsluis, 1973 (verkend 1971) 

l:lO.OOOOblad 37A zuid Maasvlakte, 1972 (verkend 1971) 

blad 37C noord Oostvoorne, 1972 (verkend 1971) 

blad 37C zuid Hellevoetsluis, 1972 (verkend 

1971) 

Verder is gebruik gemaakt van stereoscopische lucht

foto's met verkendatum 15-5-1980. 

2.2. Hokindeling 

Voor de eerste inventarisatie is het duingebied van 

Voorne verdeeld in een honderdtal hokken (fig. 2). Deze 



Fig. 2. Indeling en hoknummering duingebied Voorne. 

(! 

=:z:::z::z:::c::=i:======~'·"" 
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benaming is enigszins misleidend, aangezien de hokken 

niet vierkant zijn zoals die welke bij de inventarisaties 

van het Rijksherbarium worden gebruikt (Anonymus, 1981), 

maar zeer grillig van vorm. De begrenzingen worden gevormd 

door min of meer natuurlijke elementen, zoals een duinen

reeks , een pad, een rij bomen, een wal of iets dergelijks. 

Bij de indeling is gestreefd naar min of meer homogene 

hokken van ongeveer gelijke grootte. 

Deze hokindeling, welke ook gebruikt is bij de tweede, 

inventarisatie, is in 1962 vastgelegd op een oude topogra

fische kaart (1:10.000, 1954) en op een kaart genaamd 
11 Hokindeling Voorne 1 s Duin 11

• Deze kaarten wa'ren niet 

meer goed bruikbaar omdat ze sterk verouderd waren. Op 

de topografische kaart (1954) staan bovendien geen hoogte

lijnen en de schaal van de kaart 11 Hokindeling Voorne 1 s 

Duin 11 komt net niet overeen met die van de topografische 

kaart 1:25.000. Verder moest de· hokindeling op verschillen

de plaatsen (Groene Punt, Haringvlietdam) worden aangepast. 

De hokindeling is, met de noodzakelijke veranderingen, 

aangegeven op de topografische kaart 1:10.000 van 1972. 

Deze kaart werd in het veld gebruikt. Tevens is de hokinde

ling aangegeven op een transparant op schaal 1:25.000; 

dit transparant kan tesamen met de topografische kaart 

van de zelfde schaal gebruikt worden. Voor het vervaardigen 

van verspreidingskaart jes (zie hoofdstuk III) is gebruik 

gemaakt van genoemd transparant. 

2.3. Inventarisatie 

In de maanden mei tot en met augustus 1981 werden 

ca. 70 hokken onderzocht op het voorkomen van hogere 

planten, waarbij gestreefd werd naar een zo groot mogelijke 

volledigheid. De overige 31 hokken waren al twee jaar 

tevoren onderzocht door Miehiel Boeken, student aan de 

R.U. te Groningen. Alle hokken werden tenminste twee 

maal bezocht met een interval van tenminste anderhalve 

maand. 

Enkele 

duidelijk 

hfkken die ingrijpend 

ii verschillende delen 

I 
! 

gewijzigd zijn en 

uiteenvallen zijn 

nu 

in 
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gedeelten onderzocht met voor elk deel een afzonderlijke 

streeplijst. Hierdoor kunnen de gevolgen van een verschil

lend beheer of andere verschillen voor de ontwikkeling 

van de flora beter naar voren komen. 

Bij het onderzoek maakten we gebruik van de IVON streep

lijst 1977 waarop de namen van alle in Nederland voorkomen

de wilde (inheemse) planten vermeld staan, alsmede een 

kode. Deze streeplij st is samengesteld aan de hand van 

de Standaardlijst van de Nederlandse flora, 1975 (Arnolds 

& van der Meijden 1976). 

Elke soort die in een hok werd gevonden werd op deze 
I 

streeplijst aangestreept. Ook werd de abundantie van 

elke soort geschat. Dit gebeurde volgens de schaal van 

Tansley (Tansley 1946). Wij gebruikten daarbij de volgende 

eenheden: 

-d= dominant; bedekking is meer dan van de overige soorten 

te samen. 

-a= abundant; talrijk of meer dan 10% dekkend. 

-f= frequent; vrij talrijk. 

-o= occasional; hier en daar. 

-r= rare; schaars, slechts enkele exemplaren. 

2.4. Dataverwerking 

De gegevens zijn opgeslagen op diskettes. Per file 

is één hok opgeslagen. Ook deelhokken die apart geinventa

riseerd zijn, staan apart opgeslagen. Elke plant wordt 

weergegeven door zijn kode (4 posities) en zijn abundantie 

(1 positie). Een file kan in dit geval 20 regels bevatten. 

In één regel kunnen het hoknummer, een volgletter voor 

de regel en de gegevens van 15 soorten worden weergegeven. 

Er is dus ruimte voor 20 x 15= 300 soorten. Dit is ruim 

voldoende. 

Voor het vergelijkingsprogramma (zie 7.) mochten de 

files maar één regel groot zijn. De data moesten daarom 

ook nog gekonverteerd worden. Eén hok staat dan over 
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meerdere files verdeeld opgeslagen. 

2.5. Soortenlij~t 

Er is een nieuwe lijst opgesteld van alle soorten 

hogere planten die ooit op Voorne gevonden zijn .. De soorten 

staan opgeslagen onder hun kode van de nieuwe streeplijst. 

Behalve de (afgekorte) soortsnaam staan verder in deze 

lijst o.a. nog de Oecologische Groep (OG) volgens de 

Standaardlijst en de UFK (uurhokfrequentieklasse, dat 

is een maat voor het aantal hokken waarin de soort in 

Nederland is aangetroffen, deze geeft dus de ze~dzaamheid 

voor Nederland aan). (Zie bijlage II). 

2.6. Herkodering 

Ook de gegevens van de vorige inventarisatie staan 

op diskette, echter onder een andere kode (nl. de kode 

die op "Weevers 1 Duin" gebruikt werd). Deze gegevens moesten 

daarom worden geherkodeerd. 

Aangezien er sinds de vorige inventarisatie betrekkelijk 

veel veranderd is in de systematiek van hogere planten 

kunnen· niet· alle oude kades zonder meer in een nieuwe 

worden omgezet bijvoorbeeld omdat er taxa zijn samengevoegd 

of juist opgesplitst. De soort Galium verurn bijvoorbeeld 

is na inventarisatie I onderverdeeld in de ondersoorten 

verurn en maritimum. Er moet nu een kode zijn voor de 

soort én voor beide ondersoorten. Dit maakt de vergelijking 

van beide inventarisat~es gekompliceerder. 

2.7. Vergelijking 

De vergelijking van inventarisatie I en II is uitgevoerd 

aan de hand van de veranderingen in vertegenwoordiging 

van de verschillendeOecologische Groepen (O.G 1 s). 
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Een O.G. wordt omschreven door zowel bodemkenmerken (voed

selrijkdom, kalkgehalte) als vegetatietype (grasland, 

bos). Wij verwijzen voor verdere gegevens naar Arnolds 

en van der Meijden ( 1976) en Arnolds en van der Maarel 

(1979). De beschrijving van de O.G. 1 s is weergegeven 

in bijlage 1. 

Uit de verandering in vertegenwoordiging van een 0. G. 

kan een mogelijke oorzaak die aan de verandering ten 

grondslag ligt worden afgeleid. Getracht is de belangrijk

ste invloeden, die geleid hebben tot het door ons waargeno

men patroon van veranderingen, aan te wijzen. 

Naast de -voor Nederland- onderscheiden 0. G. • s hebben 

wij zelf een aantal soortengroepen geformeerd die karak

teristiek zijn voor bepaalde duinvegetaties. Als diskrimi

nerende kenmerken zijn zowel voor het duin karakteristieke 

bodemkenmerken gebruikt, als soortskenmerken die het 

aspekt van de vegetatie bepalen (zoals hoogte, al dan 

niet overblijvend zijn, voortplantingswijze). Deze 11 alter

natieve11 indeling is aangewend om het inzicht in de veran

deringen van bepaalde plantengroepen, welke uit de verge

lijking der O.G.•s naar voren kwamen, te vergroten. 

De gegevens van de oude en de nieuwe inventarisatie 

zijn op twee manieren met elkaar vergeleken: per hok 

(a) en per soort (b). 

a) Bij de vergelijking per hok is per hok voor alle daarin 

waargenomen soorten nagegaan welke 

-alleen in inventarisatie I; 

-alleen in inventarisatie II; 

-in inventarisatie I en II zijn gevonden. 

Hierbij is gebruik gemaakt van een bestaand komputerpro

gramma 

(Boeken, 1982). Per hok kan voor deze drie katego

rieën 

steeds worden nagegaan hoe de soorten verdeeld zijn 

over de Oecologische Groepen; voor elke OG kunnen de 

aantallen soorten en de Zeldzaamheidswaarden berekend 
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worden. De zeldzaamheidswaarde (Zw) is de som van de 

zeldzaamheden (=10-UFK) voor een OG (Van der Meijden, 

1977). 

Met de aldus berekende getallen is per hok nagegaan 

of de verschillende O.G.' s zijn voor-of achteruitgegaan. 

Door de hokken te groeperen in deelgebieden kan een meer 

globaal overzicht van de verandering in de vertegenwoordi

ging van de 0. G. 's verkregen worden. De resultaten van 

de vergelijking per hok/deelgebied staan vermeld in § 

3 .1. 

b) Bij de vergelijking per soort is per soort nagegaan 

in welke hokken hij is aangetroffen: 

-alleen in inventarisatie I, 

-alleen in inventarisatie II, 

-zowel in inventarisatie I als in inventarisatie II 

Deze vergelijkingsmethode levert dus · de gegevens over 

veranderingen in de verspreiding van de plantesoorten 

over het dui~gebied. 

De uitkomsten van der vergelijking per soort bieden 

de mogelijkheid om verspreidingskaartjes van de toestand 

1961/1971 en 1979/1981 te maken, hetgeen areaalveranderin

gen van soorten in beeld brengt (zie hoofdstuk 3). 

Ook kan met behulp van de uitkomsten van de vergelijking 

per soort voor soortengroepen worden nagegaan of deze 

hun areaal hebben uitgebreid of dat het tegenovergestelde 

is gebeurd. Voor deze soortengroepen kunnen de O.G.'s 

gekozen worden maar natuurlijk ook "alternatieve'' groepen. 

Dit is een snelle methode om de verandering van een soor

tengroep voor het gehele gebied te analyseren. 

3. Resultaten 

3.1. Vergelijking per hok/deelgebied 

Van elk hok is bekend welke soorten in beide inventari

saties aangetroffen zijn, welke alleen in inventarisatie 

I en welke alleen in inventarisatie II. 
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Voor elk hok zijn de soorten van zowel inventarisatie 

I als II ingedeeld volgens 0. G. en UFK. Op deze wij ze 

kan per hok voor beide inventarisaties het aantal soorten 

en de zeldzaamheidswaarde per 0. G. berekend worden. Het 

vergelijken van deze twee parameters voor beide inventari

saties geeft inzicht in de aard van de opgetreden verande

ringen. Aan het vergelijken per hok kleven een aantal 

bezwaren. Het toevalseffekt is groot en het aantal te 

vergelijken hokken is zo groot dat men niet alle resultaten 

kan overzien. Daarom hebben we hokken samengevoegd tot 

deelgebieden en vervolgens onderzocht of er sprake is 

van voor- of achteruitgang in aantal soorten en zeldzaam

heid per O.G. Een voordeel is dat er nu getoetst kan 

worden of de verschillen signifikant zijn. Behalve voor 

alle door ons onderzochte hokken tesarnen kan dit ook 

voor deelgebieden gedaan worden. Om een goede vergelijking 

van een aantal hokken tesarnen mogelijk te rnaken zijn 

in deze vergelijking hokken die verdwenen resp. nieuw 

zijn (52 resp. 71, 97) niet meegenomen en zijn door ons 

opgesplitste hokken als geheel vergeleken met inventarisa

tie I. 

Voor de toetsing van de resultaten kozen wij de Wilcoxon 

signed-rank rnatched-pairs toets. Deze toets biedt het 

voordeel dat hij niet alleen voor- en achteruitgang maar 

ook de relatieve grootte van de voor- dan wel achteruitgang 

tot uitdrukking brengt. Hij heeft een hoger onderscheidend 

vermogen dan de tekentoets (Siegel 1956). 

Alle gegevens van aantallen en ZW per OG werden in 

vier rnatrices opgeslagen, één voor aantal·:soorte.n per 

OG van inventarisatie I ( MAO), één voor aantalsoorten 

per OG van inventarisatie II (MAN), één voor zw per OG 

van inventarisatie I (MZO), en één voor zw per OG van 

inventarisatie II (MZN) (zie bijlage III a -d). In deze 

rnatrices staan in de rijen deOG's (37) en in de kolommen 

de hokken ( 61). Om de toets uit te voeren wordt steeds 

een rij uit de matrix oud en de overeenkomstige rij uit 

de matrix nieuw geselekteerd. Deze rijen worden door 

de funktie met elkaar vergeleken (programma 
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pakket ibm stat 220). Aan de output van deze funktie 

kan men zien o.a. hoeveel verschillende paren er zijn, 

of er sprake is van voor- of achteruitgang en wat de 

waarschijnlijkheid is onder de nulhypothese dat er geen 

verschil is tussen beide inventarisatie, (zie bijlage 

IV). Deze waarschijnlijkheid is uitgedrukt in de éénzijdige 

overschrijdingskans van de gevonden waarde. Aangezien 

we tweezijdig toetsen met een onbetrouwbaarheid van 0.05, 

moeten we deze overschrijdingskans (p) verdubbelen en 

vergelijken met 0.05 (of de overschrijdingskans vergelijken 

met 0.025). Indien p kleiner is dan 0.025 wordt de nulhypo-
I 

these verworpen en is de gevonden afwijking signifikant. 

De toetsresultaten staan weergegeven in tabel 1. 

Behalve voor het totale door ons onderzochte gebied 

is de toets ook uitgevoerd voor een aantal deelgebieden. 

Dit zijn Strand, Zeereep, Punt, Zuid, Quackjeswater, Groene 

Strand en Binnenduinrandbos (en enkele resthokken). In 

fig. 3 staat weergegeven welke hokken deze deelgebieden 

beslaan. T.a.v. het deelgebied Binnenduinrandbos dient 

te worden vermeld dat dit is uitgebreid met een aantal 

hokken uit de inventarisatie van Miehiel Boeken (Boeken, 

1982). Gegevens over de deelgebieden worden verkregen 

door kolommen uit de basismatrices te selekteren. 

Bij een groter aantal verschillende paren ( N) is het 

makkelijker te bewijzen of een verschil signifikant is 

(kleinere toevalsfluktuatie). Voor N kleiner dan 5 is 

dit helemaal niet meer mogelijk. Vooral bij de toetsen 

per deelgebied komt dit nogal eens voor. Wél kan men 

nog zien of er sprake is van voor- of achteruitgang. 

Daarom zijn alle toetsresultaten in de tabel weergegeven, 

met vermelding van N. 

Om het inzicht in de opgetreden veranderingen van 

O.G's binnen het totale onderzoeksgebied en de deelgebieden 

te vergroten, zijn de grootste veranderingen in aantal 

soorten per OG ( · a < 0, 025, zie tabel 1) nader 

gelokaliseerd. Tevens is bekeken welke soorten bij deze 

veranderingen zijn betrokken (zie bijlage 5.). 



Fig. 3. Ligging van de deelgebieden Strand, Zeereep, Groene Strand. 

(= Weergors en Groene Strand), Punt, Qnaekjeswater, Zuid en 

Binnenduinbos (=overige dikomlijnde gebieden). 

OOSTVOORNE 

PUNT ~~ 

+ 
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In deze bijlage kan de mate waarin bepaalde soorten 

aan 

Van 

de 

alle 

gesignaleerde 

in de tekst 

veranderingen, worden 

genoemde soorten (zie 
bijdroegen 

afgelezen. 

bijlage 6) zijn verspreidingskaartjes vervaardigd. Deze 

het archief van het biologisch station zijn opgenomen in 

"Weevers'Duin'' te Oostvoorne. Voorbeelden hiervan zijn 

de figuren 5 en 6. 

3.1.1. Totale Gebied 

In tabel 1 kolom 1 kunnen we zien dat voor het totale 

door ons onderzochte gebied een groot aantal
1 

groepen 

signifikant vooruitgegaan is, zowel in aantal soorten 

als in zw. In veel minder gevallen betreft het achteruit

gang, en signifikante achteruitgang alleen voor de groepen 

6c (kalkrijke droge graslanden), 7b (kalkmoerassen) en 

7c ( blauwgraslanden). Dit laatste is in overeenstemming 

met de resultaten van Miehiel Boeken voor het door hem 

onderzochte noordelijk deel van Voorne's Duin (Boeken, 

1979). 

De achteruitgang van O.G. 6c (kalkrijke droge graslan

den) wordt in alle deelgebieden, uitgezonderd het Binnen

duinbos, teruggevonden. Een aanzienlijk aandeel van deze 

terugval komt voor rekening van Carex caryophyllea (Voor

jaarszegge). De terugval van O.G. 7c (blauwgraslanden) 

blijkt zich duidelijk te manifesteren in het grootste 

gedeelte van het onderzoeksgebied. Een soort die dit 

illustreert is Valeriana dioica (kleine valeriaan). De 

achteruitgang van O.G. 7b (kalkmoerassen) is meer beperkt 

tot één deelgebiêd, de Punt. Toch blijkt een soort als 

Epipactis palusiris (moeraswespenorchis) een teruggang 

te vertonen in h;et· gehele duingebied. 

Tot de gro~pen die signifikant vooruitgang boekten, 

behoren zowel de groepen die op ·wat meer voedselrijke 

grond voorko~en (la+d+e+f, 2a+b, 4c+d, 5a, 6b, 8a+b+d, 

9a+b+c) als de bosgroepen ( 8d, 9a+b+c+e) en de pionier

groepen (2). Verder nog de groepen 6d (droge zure voedsel

arme graslanden) en 7a (natte humeuze duinvalleien). 
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De vooruitgang van de voedselrijke groepen van O.G. 

1 is in veel deelgebieden terug te vinden. Soorten uit 

deze groep die een duidelijke toename laten zien over 

het gehele gebied zijn voor O.G. la (voedselrijke akkers) 

Polygonurn convolvulus (zwaluwtong) en Urtica urens (kleine 

brandnetel), voor ld (tredplanten) Capsella bursa-pastoris 

(herderstasje), voor le (voedselrijke r~igten) Cirsiurn 

vulgare (speerdistel) en voor lf (kalkrijke ruigten) 

Verbascum thapsus (koningskaars), Oenothera erythrosepala 

(grote teunisbloem) en Corisperrnurn leptopterum (smal 

vlieszaad). 

De duidelijke vooruitgang van O.G. 2a (storing~rnilieu•s) 

in het gehele onderzoeksgebied wordt weerspiegeld in 

de toename van voorkomen van verschillende Rumex-soorten. 

De vooruitgang van O.G. 2b (pionierplanten van stikstof

rijke natte grond) gaat niet gepaard met een toename 

van enkele soorten over het hele gebied. Er is hier sprake 

van kleine uitbreidingen van een groot aantal soorten. 

Voor de toegenomen 

voedselarrne, vochtige 

0. G. 2c 

grond) 

( pionierplanten 

is er wel een 

van rnatig 

soort aan 

te wijzen die zich duidelijk uitgebreid heeft, nl. Samelus 

valerandi (waterpunge). 

De vooruitgang van de 0. G. • s 4c (voedselrijke oevers) 

en 4d (natte ruigten) blijkt o.a. het gevolg te zijn 

van areaaluitbreiding van twee Epilobiurn-soorten, te 

weten resp. Epilobiurn parviflorurn (kleinbloemige basterd-

wederik) en Epilobiurn hirsuturn (harig wilgeroosje). De 

opmars van Trifolium dubiurn (kleine klaver) draagt bij 

aan de geconstateerde vooruitgang van 0. G. 5a (vochtige, 

bemeste graslanden). 

De vooruitgang van O.G. 6b (droge, neutrale graslanden) 

is Voornamelijk het gevolg van een betere vertegenwoordi

ging van deze O.G. in de deelgebieden Groene Strand, 

Binnenduinbos en Strand. 
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De toename van Senecio jacobaea var. jacobaea ( jacobs

kruiskruid) is daarvan een onderdeel. Voor zowel de 

O.G. 6d (droge zure graslanden) als de O.G. 7a (laagveen

planten) geldt dat de duidelijke toename van deze groepen 

in het gehele gebied, het gevolg is van kleine (niet 

significante) vooruitgangen in de verschillende deelge

bieden, waarbij géén soort kan worden aangewezen die 

over het gehele gebied een uibreiding vertoont. 

De vooruitgang van de 0. G. 's 8a ( kapvlakten) en 8b 

(voedselrijke zomen) wordt goed geillustreerd door de 

spectaculaire uitbreidingen van resp. Senecio syl vaticus 

(boskruiskruid) en Alliaria petiolata (look- zon9er

look). Voor de toegenomen O.G.8d (struweelplanten) is 

géén soort aan te wijzen, welke zich als vertegenwqordiger 

van deze groep in het gehele duingebied heeft uitgebreid. 

De vooruitgang van 9a (natte bossen), 9b (droge voed

selrijke bossen) en 9c (stinseplanten) wordt o.a veroor

zaakt door toename van verschillende hoge gewassen. 

Daarnaast nemen ook de begeleidende kruiden toe in het 

gehele onderzoeksgebied. Een goed voorbeeld hiervan 

is Scrophularia neesi (middelst helmkruid), behorende 

tot O.G.9a. 

3.1.2. Punt 

In ko lom 2 van tabel l staan de toetsresultaten 

voor het deelgebied Punt. We zien hier in grote lijnen 

hetzelfde als voor het gehele gebied, echter in minder 

gevallen met een signifikant resultaat. Dit wordt deels 

veroorzaakt door het feit dat bij een kleinere N signifi

kante verschillen minder snel aan het licht treden en 

wellicht deels doordat er werkelijk minder verschil 

is met de situatie gedurende de eerste inventarisatie. 

In enkele gevallen wijken de resultaten duidelijk af 

van die in kolom 1: in groep le-g (voedselrijke en humeuze 

ruigten), Sa en 6b (natte resp. droge voedselrijke gras-
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landen) en 4c (natte oevers) vinden we (niet signifikante) 

achteruitgang i.p.v. vooruitgang. Er is daarentegen 

minder achteruitgang in groep 6c (kalkrijke graslanden). 

De duidelijke vooruitgang van de voedselrijke O.G.•s 

la (voedselrijke akkers) en Sb (voedselrijke zomen) 

blijkt zich niet tot nauwelijks voorgedaan te hebben 

in de hokken gelegen achter de zeereep:. de Schapenwei 

(hok 47) en de in direkte omgeving hiervan liggende 

hokken (4S, 49, 53, 54) (zie fig. 2). In de overige,, 

vaak meer landinwaarts gelegen, hokken is een duidelijke 

uitbreiding van beide groepen geconstateerd. Soorten 
I 

die daarbij opvallend vooruit zijn gegaan, zijn de reeds 

genoemde Urtica urens (kleine brandnetel), en Polygonum 

convoluolus (zwaluwtong). voor la en Alliaria petiolata 

(look-zonder-look) voor Sb. Een andere vertegenwoordiger 

van laatstgenoemde O.G. welke in dit deelgebied zijn 

areaal heeft uitgebreid is Claytonia perfoliata (kleine 

winterpostelein). 

Een toename van tredplanten (ld) is niet geconstateerd 

voor de .hokken 55 en 63. De toename van deze groep van 

planten is voor een groot deel het gevolg van een in 

meer hokken waargenomen hebben van Capselia bursa- pastcris 

(herderstasje) en Lolium perenne (engèls raaigras). 

De vooruitgang van O.G.lf (kalkrijke ruigten) is 

voor een groot deel toe te schrijven aan de spectaculaire 

uitbreiding van verschillende Verbascumsoorten. In 10 

van de 14 hokken van dit deelgebied hebben één of meerdere 

Verbascum-soorten zich gevestigd na inventarisatie I. 

Een wat minder spectaculaire, maar zeker duidelijke 

uitbreiding van areaal is geconstateerd voor Oenothera 

biennis (gewone teunisbloem) en Oenothera erythrosepala 

(grote teunisbloem). 

De vooruitgang van O.G. 2a (Btoringsmilieu•s) volgt 

het beeld van het totale gebied: een grote uitbreiding 

van Rumex:-soorten. In alle tot dit deelgebied behorende 
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hokken, uitgezonderd hok 43, heeft na inventarisatie 

I een vestiging van één of meer Rumex-soorten plaatsgevon

den. 

De vooruitgang van 0. G. 2b ( pionierplanten van stik

stofrijke, natte grond) is geheel het gevolg van het 

in meer hokken voorkomen van Veronica caterrata (rode 

water-erepr~js en Juncus bufonius ssp. bufonius {Greppelrus). 
' 

Populus nigra (zwarte populier) vormt in dit deelgebied 

het grootste aandeel in de vooruitgang van O.G. 4d (natte 

ruigten). Helaas is er geen aandacht aan geschonken 

in hoeverre dit kultivars betreft. De vooruitgang van 

O.G. 9e (stinseplanten) wordt naast een areaaluitbreiding 

van Ace.r pseudoplatanus (gewone esdoorn) ook veroorzaakt 

door de opmars van Populus canescens (grauwe abeel) 

en Populus alba (witte abeel). Uit deze gegevens blijkt 

hoezeer het populierenbestand is toegenomen. 

Vooruitgang van O.G. 6d (planten van droge zure gras

landen) wordt in dit deelgebied o.a. veroorzaakt door 

een areaaluitbreiding van Agrostis tenuis (gewoon struis

gras). 

Uitbreiding van Senecio sylvaticus (boskruiskruid) 

en Epilobium .tetragonum ssp. lamyi (harde basterdwederik) 

is hoofdzakelijk de oorzaak van de vooruitgang van O.G. 

~a (planten van kapvlakten). 

De vooruitgang van O.G. 9a (planten van natte bossen) 

is naast de in het totale gebied toegenomen Scrophularia 

neesi (middelst helmkruid) het gevolg van een kleine 

uitbreiding van Rumex sanguineus (bloedzuring). 

De geconstateerde afname van planten van kalkmoerassen 

(7b) is het grootst in hok 53 (zie fig. 2). Dit is vrij 

logisch gezien het feit dat door de kustatslag de nieuwe 

zeereep over het achterliggende hok 53 is geschoven. 

De hokken 47 en 55 (zie fig. 2) kennen weinig-geen terug

gang van deze groep van planten, terwijl er zeker verte

genwoordigers van deze O.G. in deze hokken aanwezig 

zijn. Het in een aantal van de resterende hokken niet 

meer waargenomen hebben van de reeds besproken Epipactis 
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palustris 

nigricans 

zorgt voor 

(moeraswespenorchis) en verder van Schoenus 

( knopbies) en Carex f lacca (zeegroene zegge) 

een groot gedeelte voor , de achteruitgang 

van deze plantengroep. 

De teruggang van planten van blauwgraslanden (7c) 

betreft slechts enkele soorten. Door de geringe grootte 

van deze O.G. betekent teruggang van enkele soorten 

reeds een duidelijke terugval. De soorten uit deze groep 

die minder of geheel niet meer zijn waargenomen in 11ret 

deelgebied Punt zijn Gymnadenia conopsea (grote muggenor

chis), Va,leriana dioica (kleine valeriaan) en Carex 

panicea (blauwe zegge). 

3.1.3. Zuid 

De resultaten voor deelgebied Zuid staan in kolom 

3 van tabel 1. Een grotere achteruitgang dan het totale 

de groepen lg (humeuze ruigten), Sc 

en 9d (kalkrijke bossen). Minder voor-

gebied vertonen 

(kalkrijke zomen) 

uitgang zien we bij de groepen 2c (stikstofarme pionier

planten), 5a (natte voedselrijke graslanden) en 6d (droge 

zure gra~landen). Alleen groep 3c (hoge kwelders) en 

groep 3a ( zeeduinplanten) komen er hier duidelijk beter 

vanaf. 

Bij de oprnar s 

le (voedselrijke 

blijven de hokken 

van de 

ruigten) 

7 0, 7 5 

voedselminnende plantengroepen 

en 4c (voedselrijke oevers) 

en 89 (zie fig. 2) het meest 

buiten schot. Soorten die de oorzaak zijn van deze toename 

in de rest van het deelgebied zijn o.a. Cirsiurn vulgare 

(speerdistel) en Equiseturn arvense (heermoes) beide 

uit le en Epilobiurn parvif lorurn (kleinbloemige basterd

wederik), uit 4c. O.G. la (planten van voedselrijke 

akkers) daarentegen blijkt zijn pos i tie in alle hokken, 

behorende tot dit deelgebied ve!stevigd te hebben. Naast 

de soorten uit deze plantengroep die in het gehele onder

zoeksgebied hun areaal hebben uitgebreid, heeft in dit 

deelgebied ook een uitbreiding van Anagallis arvensis 

ssp. arvensis (rood guichelheil) plaats gevonden. 
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Vooruitgang van tredplanten ( ld) is voor alle hokken 

van het deelgebied geconstateerd, behalve voor 76, 80 

en 85a (zie fig. 2) welke aaneengesloten, pal achter 

de zeereep gelegen 

opengestelde paden 

zijn en waar géén voor de rekreanten 

doorheen lopen. De toename van deze 

groep van planten in 

groot deel veroorzaakt 

Capsella bursa-pastoris 

de overige hokken wordt voor een 

door de duidelijke toename van 

(herderstasje) en in wat mindere 

mate door Sagina procumhens (liggende vetrnuur). 

De vooruitgang van planten van kalkrijke ruigten 

( lf) komt overeen met het beeld van het totale gebied: 

duidelijke toename van Verbascurn- en Oenothera-~oorten. 

In alle hokken, welke deel uitrnaken van dit deelgebied, 

hebben zich na inventarisatie I soorten gevestigd uit 

O.G. 2a (planten van storingsrnilieu's). Deze O.G. herbergt 

o.a. een aantal voor duinvalleien karakteristieke soorten. 

Opvallend is echter dat de vooruitgang van deze O.G. 

in dit deelgebied meestal de wat "minder interessante" 

soorten betreft. Naast de reeds besproken toename van 

Rurnex is een matige uitbreiding zichtbaar van Juncus 

inflexus (zeegroene rus). 

In het gedeelte ten noorden van de Haringvlietdam 

is verder een toename van Agrostis gigantea (hoog struis

gras) geconstateerd, ten zuiden van de Haringvlietdam 

is hetzelfde waargenomen voor Ranunculus repens (kruipende 

boterbloem). Beide behoren tot O.G. 2a (planten van 

storingrnilieu's). 

Vestiging van zeeduinplanten (3a) blijkt opgetreden 

te zijn in alle hokken van dit deelgebied, uitgezonderd 

hok 8 (zie fig. 2), Het betreft vestiging van één tot 

enkele soorten per hok, zoals Euphorbia paralias (zee

wolfsmelk), welke alleen in hokken, grenzend aan de 

zeereep is waargenomen en Elyrnus grenarius (zandhaver). 

Vooruitgang van planten van hoge kwelders ( 3 c) blijkt 

voor het grootste deel het gevolg te zijn van het in 

een aantal hokken waargenomen hebben van Sagina rnaritirna 

· ( zeevetmuur) . Een aantal exemplaren hiervan bleken bij 
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nadere determinatie door drs.F.Adema Sagina procumhens 

te zijn. De waargenomen uitbreiding van Sagina mar i tima 

berust dus mogelijk op een foute determinatie. 

Vooruitgang van O.G. 4d (planten van kalkruigten) 

blijkt zich niet voorgedaan te hebben in de hokken 7 0 

en S2 (Quackjeswater) (zie fig. 2). De toename in de 

overige hokken van o.a. Lythrum saliearia (gewone katte

staart) en Salix alba (schietwilg) zorgt voor de geconsta

teerde vooruitgang van deze plantengroep in deelgebied 
11 ZUid 11

• 

De vestiging na inventarisatie I van Senecio sylvaticus 
I 

(boskruiskruid) in S van de 13 hokken van dit deelgebied 

veroorzaakt een groot aandeel in de vooruitgang van 

O.G .. Sa (planten van kapvlakten). 

De ontwikkeling van O.G. Sb (planten van voedselrijke 

zomen) in deelgebied Zuid komt sterk overeen met de 

ontwikkeling van deze groep in het deelgebied de Punt. 

~ooruitgegaan zijn soorten als Claytonia perfoliata 

(kleine winterpostelein) en Allaria petiolata (look

zonder-look). In Zuid valt verder een toename van Myosotis 

arvensis (middelst vergeet-mij-nietje), waar te nemen. 

Deze soort is thans in bijna alle hokken waargenomen. 

De waargenomen vooruitgang van planten van natte 

bossen ( 9a) is het sterkst in de hokken 76 en Sl (zie 

fig. 2). Vestiging van Alnus glutinosa (zwarte els) 

en Salix cinerea (grauwe wilg) heeft hier bijvoorbeeld 

plaatsgevonden na inventarisatie I. Opvallend is verder 

de uitbreiding van Fraxinus excelsior (gewone es) en 

Scrophularia neesii (middelst helmkruid) in het hele 

deelgebied. 

Het waarnemen in een aantal hokken ten noorden van 

de Haringvlietdam van Dryopterus carthusiana 

stekelvaren) en Robinia pseudo~acacia (witte 

veroorzaakt voornamelijk de vooruitgang van 

(bossen op droge, zure grond). 

(smalle 

acacia) 

0. G. 9e 

Een achteruitgang van planten van kalkgraslanden 
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( 6c) en planten van kalkrijke zomen (Sc) is vastgesteld 

voor dit deelgebied. De meest noordelijke hokken (70, 

72 en 75) (zie fig. 2) lijken buiten schot te blijven 

bij deze ontwikkeling. Het zijn hokken die wél vertegen

woordigers van deze twee O.G. 's herbergen. Voor O.G. 

6c blijkt dat voor de overige hokken de achteruitgang 

voor een deel te wijten is aan de afwezigheid in een 

groot aantal hokken van Carex caryophyllea (voorjaars

zegge). Gezien de vroege bloei (april, mei) van deze 

zegge moet het niet uitgesloten worden dat deze niet 

opgemerkt is (zie hoofdstuk 5). Andere soorten uit deze 
I 

groep die in een aantal hokken niet meer zijn waargenomen 

zijn bijv. Eryngium campestre (wilde kruisdistel) en 

Anthyllis vulneraria (wondklaver). De achteruitgang 

van planten van kalkrijke zomen (Sc) is voornamelijk 

bepaald door het minder voorkomen van Agrimonia eupatoria 

(gewone agrimonie) en Inula conyza (donderkruid). 

De teruggang van planten van blauwgraslanden (7c) 

en planten van droge heiden (7c) in het deelgebied "Zuid" 

berust geheel en al op de achteruitgang resp. het 

verdwijnen van Valeriana dioica (kleine valeriaan) en 

Botrychium lunaria (maanvaren). 

3.1.4. Quackjeswater 

Voor het deelgebied Quackjeswater staan de resultaten 

in kolom 4 van tabel 1. Net als bij Zuid komen de groepen 

lg, Sa, 2c en 9c minder goed uit de bus dan voor het 

totale gebied. Bovendien gaat groep le (voedselrijke 

ruigten) achteruit. Ook hier komt groep 3a 

(zeeduinplanten) er beter vanaf. 

Van verdere toelichting van toename/afname van de 

O.G.' s la, ld, 2a, 3a, 7c, Sb en 9a zie deelgebied "Zuid". 

De vooruitgang van stinsepianten (9c) in dit deelgebied 

is voor een belangrijk deel het gevolg van uitbreidingen 

van Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) en Populus 
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canescens (grauwe abeel). 

3.1.5. Groene Strand 

Voor het Groene Strand (inclusief Weergors) staan 

de resultaten in kolom 5 van tabel l. Meer achteruitgang 

dan in het totale gebied zien we hier voor de groepen 

3a-b (zeeduin-en schorreplanten) en 9b (droge voedselrijke 

bossen) . 

Een achteruitgang van schorreplanten ( 3b) is 

waargenomen voor alle hokken van dit deelgebied. Het 
i 

kleinste soortenverlies uit deze. plantengroep is 

geconstateerd voor de hokken 6a en b, 7 en 10 (zie fig. 

2). De overige hokken vertonen een zeer groot soortenver

lies. Soorten als Aster tripoliurn (zulte), Suaeda maritima 

(schorrekruid) alsmede Spergularia marina (zilte schijns

purne) en S.media (gerande schijnspurrie) zijn in veel 

hokken niet meer waargenomen. 

Het gebied kent een toename 

Dit betreft soorten als Poa annua 

van tredplanten (ld). 

(straatgras) en Sagina 

procumhens (liggende vetmuur). Deze toename is niet 

geconstateerd voor de hokken 8 en 9a (zie fig. 2). 

De toename van planten van kalkrijke ruigten (lf) 

manifesteert zich voornamelijk in de hokken 10, l2B 

en 96a (zie fig. 2). Dit betreft soorten als Cynoglossum 

officinale (hondstong) en Corispermum leptopterum (smal 

vlieszaad). 

De vooruitgang van 2a (planten van storingmilieus) 

betreft in dit deelgebied i.t.t. andere deelgebieden, 

géén opvallende uitbreiding van Rumex-soorten. De toename 

is voor alle hokken geconstateerd en betreft kleine 

gebiedsuitbreidingen van een groot aantal soorten. 

Verschillende Epilobium-soorten lijken ook in dit 

deelgebied in opmars te zijn Epilobium parvitlorum (klein

bloemige basterdweder ik) als vertegenwoordiger van 0. G. 

4c (voedselrijke oevers) en Epilobium hirsutum (harig 
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wilgeroosje) 

ruigten) zijn 

als vertegenwoordiger van 

tijdens inventarisatie II 

O.G. 

in 

4d 

meer 

(natte 

hokken 

waargenomen dan tijdens inventarisatie I. Door de belang

rijke areaaluitbreiding van deze twee Epi lobium-soorten 

hebben zij een groot aandeel in de vooruitgang van de 

0. G • • s 4 c en 4 d. 

De vooruitgang van O.G. 6b (planten van droge, neutrale 

graslanden) bestaat uit kleine areaaluitbreidingen van 

een groot aantal soorten. Voor de hokken 9a en 6a (zie 

fig. 2) is geen vestiging van soorten uit deze O.G. 

geconstateerd, welke niet tijdens inventarisatie I waarge-
l 

nomen waren. De overige hokken vertonen een grote uitbrei-

ding van 0. G. 6b, vooral Senecio jacobaea ssp. jacobaea 

(jacobskruiskruid) en Myosotis ramosissimia (ruw vergeet

mij-nietje) komen meer voor. 

Senecio sylvaticus (boskruiskruid) blijkt ook weer 

in dit deelgebied (deels) Verantwoordelijk te zijn voor 

de vooruitgang van O.G. Ba (planten van kapvlakten). 

Hiernaast is echter ook een gebiedsuitbreiding van Calama 

grostis epigejos (duinriet) als oorzaak van deze vooruit

gang geconstateerd. 

De duidelijke toename van planten van voedselrijke 

zomen (Bb) betreft o.a. soorten als Urtica dioica (grote 

brandnetel) 

mij-nietje). 

en Myosotis arvensis (middelst vergeet-

Het deelgebied kent een toename van struweelplanten 

(Bd). Soorten als Sambucus nigra var. nigra (gewone 

vlier) en Hippophae rhamnoides (duindoorn) zijn in meer 

hokken waargenomen. 

3.1.6. Binnenduinbos 

In kolom 6 van tabel 1 staan de gegevens voor het 

Binnenduinbos. Wat hier direkt opvalt is de achteruitgang 

in groep 3a, de zeeduinplanten, dit in tegenstelling 

tot de resultaten voor het totale gebied. Verder is 

er sprake van achteruitgang in de groepen 7b+c (kalkmoe-
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rassen en blauwgraslanden) net als voor het totale gebied. 

De overige groepen zijn praktisch allemaal vooruitgegaan; 

hierbij valt vooral in het oog de vooruitgang in de 

groepen lg (humeuze ruigten) en 4a (voedselrijke wateren). 

In de door ons onderzochte boshokken (A,B,E,F en 

H) blijkt hok H (Overbosch) steeds weer het meest buiten 

schot te blijven bij de vooruitgang van de 0. G. 1 s la 

(voedselrijke akkers), 5a (vochtige, bemeste graslanden), 

6b (droge, neutrale graslanden), Bd (struweelplanten) 

en 9b (droge, voedselrijke bossen). Géén of een enkele 

soort uit deze O.G. 1 s blijkt zich na inventarisatie 
I 

I gevestigd te hebben in hok H. Dit in tegenstelling 

tot de hokken A, B, E en F, waar deze. 0. G. 1 s meestal een 

grote uitbreiding vertonen. 

De vooruitgang van de 0. G. 1 s lg (humeuze ruigten), 

4a (voedselrijke wateren), Ba (kapvlakten) en 9e (stinse

planten) is waargenomen als vestiging van een enkele 

soort in de door ons geïnventariseerde hokken. Het betreft 

resp. soorten als Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius 

(ridderzuring), Lemna minor (klein kroos), Digitalis 

purpure a (vingerhoedskruid) en Populus canescens . (grauwe 

abeel). 

De achteruitgang van de groep zeeduinplanten (3a) 

bestaat in de door ons geïnventariseerde hokken voor 

het grootste deel uit het niet meer waargenomen hebben 

van Sonchus arvensis var. maritimus (zeeakkermelkdistel). 

Uit nadere informatie blijkt dat niet met zekerheid 

vast te stellen is of het in inventarisatie I werkelijk 

om de var. maritimus ging, zodat we de achteruitgang 

van de zeeduinplanten (3a) beter kunnen veronachtzamen. 

3.1.7. Zeereep 

Voor het deelgebied Zeereep staan de resultaten in 

kolom 7 van tabel l. We zien hier een overwegende achter

uitgang. Signifikante resultaten vinden we alleen voor 

de groepen la (voedselrijke akkers, vooruitgegaan) en 
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3a (zeeduinplanten, achteruitgegaan). Vooruitgang dus 

in 0. G. • s die niet karakteristiek zijn voor de zeereep, 

achteruitgang in de zeereepgroep bij uitstek. 

Achteruitgang van zeeduinplanten (3a) in de zeereep 

is een verschijnsel dat zich in alle door ons geïnventari

seerde zeereephokken voordoet. Een grote achteruitgang 

is geconstateerd voor hok 9e (zie fig. 2). De omstandighe

den in dit hok zijn dan ook na inventarisatie I ingrijpend 

gewijzigd (zie 11 Conclusies 11
). Opvallend is de achteruit

gang van Eryngium .maritimum (blauwe zeedistel) en Atriplex 

littoralis (strandmelde). 
I 

De geconstateerde vooruitgang van planten van voedsel-

rijke akkers (la) is voor een groot deel het gevolg 

van een sterke uitbreiding van Senecio vulgaris (klein 

kruiskruid.). 

3.1.8. Strand 

In kolom 8 van tabel l staan de resultaten voor het 

Strand. Het Strand is gedefinieerd als het terrein gelegen 

tussen de zee en de voet van de zeereep. In alle groepen 

is er hier sprake van vooruitgang ( 6c kunnen we bui ten 

beschouwing laten). De vooruitgang is het duidelijkst 

in de groepen l (onkruiden) en 6b en 8d (droge voedselrij

ke graslanden resp. struwelen) . Wanneer we hok 8 3 niet 

bij de toets betrekken, is de vooruitgang in de twee 

laatstgenoemde groepen niet meer signifikant. Feitelijk 

zien we ook hier weer, net als bij de zeereep, een voor

uitgang in de groepen die niet karakteristiek zijn voor 

het strand. 

De toename van tredplanten ( ld), zoals Capsella bursa 

pastoris (h~rderstasje) en Poa annua (straatgras), van 

planten van voedselrijke akkers· (la), zoals Stellar ia 

media (vogelmuur) en van planten van voedselrijke ruigten 

(le), zoals Cirsium vulgare (speerdistel) blijkt zich 

voor te doen in alle strandhokken, uitgezonderd de hokken 
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45, 50 en 73 (zie fig. 2). 

Vooruitgang van planten van kalkrijke ruigten (lf) 

betreft voornamelijk areaaluitbreiding van Solanum 

triflorurn (driebloemige nachtschade) en Corispermum lep~ 

topterum (smal vlieszaad). 

in 

Toename van struweel planten (8d) 

de zuidelijke strandhokken ( 7 8, 

is alléén het geval 

87, 91). Het betreft 

soorten als bijv. Rubus caesius ( dauwbraam) en Sambucus 

nigra ssp. nigra (gewone vlier). 

3.2. Vergelijking per soort/soortengroep 

Naast het vergelijken van de soorten per hok/deelgebied 

is er ook de mogelijkheid om -na een konversie van het 

gegevensbestand- een vergelijking te maken van de hokken 

per soort (of wel de verspreiding) in inventarisatie! 

en II. Behalve de verspreiding van soorten kan ook de 

verspreiding van 

kan ook getoetst 

achteruitgang. 

soortengroepen 

worden of er 

vergeleken worden; dan 

sprake is van voor of 

Voor deze soortengroepen kunnen we de O.G. 1 s gebrui-

ken. Het bestuderen van de veranderingen in de flora 

van een gebied m.b.v. Oecologische Groepen heeft het 

voordeel dat de oorzaken van deze veranderingen aan 

het licht komen. De soortenindeling in de O.G. 1 S is 

bepaald naar het voorkomen in geheel Nederland, dus 

ook voor heel andere biotopen dan de duinen. Daardoor 

kan het voorkomen dat plantengroepen, die in het te 

onderzoeken gebied één geheel vormen (bijvoorbeeld soorten 

van vochtige duinvalleien) over verschillende O.G. 1 s 

verspreid staan (in dit voorbeeld over 2a, 7 a en 7b) • 

Ook kan het zijn dat soorten die in de duinen in duidelijk 

verschillende habitats voorkomen, bij één O.G. zijn 

ingedeeld (bijvoorbeeld Senecio sylvaticus en Fragaria 

vesca beide in groep Sa (kaalslagen)). Herindeling van 

de flora in voor het deelgebied bruikbare alternatieve 

groepen kan in zo 1 n geval meer duidelijkheid verschaffen 

over de veranderingen in de flora. 

! 
' ! 
' 
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Voor de duinen van Voorne zijn een 

alternatieve groepen samengesteld (zie 

aantal van deze 

bijlage 7). Als 

diskriminerende kenmerken zijn zowel bodemkarakteristieken 

(kalkrijkdom, vochtigheid etc.) als bepaalde soortskenmer

ken die bij de 0. G. -indeling géén rol spelen gebruikt 

(o.a. hoogte, verspreidingswijze). Ideeën hiervoor ZlJn 

opgedaan aan de hand van door de PPD-Zuid-Holland gefor

meerde plantengroepen die karakteristiek zijn voor bepaal

de duinoecotypen. Doordat verschillende oecotypen elkaar 

overlappen is het mogelijk dat een bepaalde soort in 

meer dan één groep terug te vinden is. Parnassia palustris 

bijvoorbeeld is zowel een plant van kalkrijke vochti

ge/natte grond (groep Ib) als van vochtige/natte duinval

leien (groep III a). 

De al ternatieve groepen kunnen als volgt worden om

schreven: 

I. a. Planten van kalkrijke, droge grond (o.a. Inula 

conyza, Picris .hieracoides 

b. Planten van kalkrijke, vochtige/natte grond (Parnas

sia palustris, Gentianella amarella, Thalictrum minus) 

c. Planten van kalkrijke ruigten (Echium vulgare, 

Oenothera biennis, Cynoglossum officinale) 

II. Planten van droge pioniervegetatie (Aira praecox, 

Hieracium pilosella, Thymus pulegioides). 

III. Planten van vochtige/natte duinvalleien. ( Parnassia 

palustrus, Trifolium fragiferum, Pedicularis palus

tris). 

b. idem, met voedselrijke grond. (Equisetum palustre, 

Hydrocotyle vulgare) 

c. idem, met kalkrijke grond. ( Epipactis palustris, 

Equisetum variegatum). 

d. idem, met voedselarme, kalkrijke grond. (Pyrola 

rotundifolia, Pedicularis palustris 
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IV. a. Hoge kruiden van voedselrijke, niet kalkrijke 

grond. (Arctium pubens, Sonchus arvensis, Solidage 

gigantea). 
b. idem, alleen droge/vochtige grond. (Cirsium arven-

se:,. Sonchus asper). 

c. idem, alleen natte grond. (Eupatorium cannabium, 

Lysimachia vulgarisJ. 

v. Hoge kruiden van voedselrijke, kalkrijke grond. (Cha

maenerion angustifolium, Calamagrostis epigejos) 

VI. a. Niet-duinkarakteristieke planten van droge grond. 

(Geranium dissectum, Polygonum aviculare, Capsella 

bursa-pastoris). 

b. idem, van vochtige/natte grond. (Polygonum persi

caria, Impatiens noli-tangere, Lysimachia vulgaris). 

VII. a.Hoge, houtige soorten, welke zich door vegetatieve 

opslag kunnen uitbreiden. (Populus tremula, Salix 

purpurea). 
b. Hoge, houtige soorten, welke zich alleen d.m.v. 

zaad verspreiden. (Crataegus monogyna, Betula 

pubescens). 

Aan de hand van computerlijsten, waarop de soorten 

met aantal hokken van vóórkomen vermeld staan, is nagegaan 

in hoeveel hokken elke soort van een alternatieve groep 

gevonden is tijdens inventarisatie I en tijdens 

inventarisatie II. Per groep· re sul teert dit in een aantal 

getallen, die weergeven in hoeveel hokken de desbetreffende 

soorten zijn aangetroffen. Per groep zijn deze getallen 

behorende bij inventarisatie I en· II, door de funktie 

WILCOX met elkaar vergeleken (zie III .1). Aan de output 

kan afgelezen worden of er sprake is van voor-of 

achteruitgang in verspreidingsgebied en of deze verandering 
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significant is (x < 0, 025). De resultaten van deze toets 

staan weergegeven in tabel 2. 

Uit deze resultaten blijkt dat het areaal aan hoge 

vegetatie duidelijk aan het uitbreiden is. Een duidelijke 

vooruitgang is geconstateerd voor hoge kruiden op voedsel

rijke, kalkrijke grond (V), voor hoge kruiden van voedsel

rijke kalkarme, natte grond (IVc) en voor zowel hoge gewas

sen welke zich alleen d.m.v. zaad verspreiden (XII b) 

als hoge gewassen die zich ook vegetatief uitbreiden (groep. 

VII a). Een trend tot toename is geconstateerd voor hoge 

kruiden van voedselrijke, kalkarme droge grond (IV b). 
I 

Opvallend is verder de areaaluitbreiding van niet-duinkarak-

teristieke planten (VI a+b). Dit zijn vaak planten, die 

bui ten het duingebied reeds een groot verspreidingsgebied 

kennen. Het betreft planten van zowel droge (VI a) als 

meer natte grond (VI) welke me~stal voedselrijk is. De 

soorten, waaruit de groep bestaat komen uit O.G. l (onkrui

den) en verder uit bijv. Sa (planten van vochtige, bemeste 

graslanden) en Sb (planten van voedselrijke zomen). 

Karakteristieke 

kalkgraslanden en 

duinvegetaties 

vochtige-natte 

zoals droge-vochtige 

duinvalleien blijken 

een trend tot areaalafname te vertonen. Indien in de laatst 

genoemde scheidingen worden aangebracht dan blijken de 

kalkgebonden planten en de planten van voedselarme, kalkarme 

grond uit deze groep een signifikante resp. 

niet-signifikante achteruitgang te vertonen. Soorten van 

voedselrijke grond blijken een trend tot toename te vertonen 

(niet signifikant). 

3.3. Zeld~aamheid 

() 

3.3.1. Zeldzaamheid per Oecolgische Groep ,, 

In de meeste gevallen is er geen verschil in de toetsre

sultaten van het aantal soorten en de z-waarden. Wanneer 

er echter sprake is van meer achteruitgang (minder vooruit-



Tabel 2: Vergelijking vóórkomen soorten van alternatieve gropen in aantal hokken tijdens 

inventarisatie I en II. 

Beschrijvinq_aJ_ternatieve plantengroep _overschrijdinq x 

I. a. Planten van kalkrijke,. droge grond 0,098 + 

b. Planten van kalrijke, droge vochtige grond 

c. Planten van kalkrijke ruigten 

II. Planten van droge pioniervegetatie 

III. a. Planten van vochtige/natte duinvalleien 

b. Idem, met voedselrijke grond 

c. Idem, met kalrijke grond 
;.. 

d. Idem, met voedselarme, kalkarme grond 

IV. a. Hoge kruiden van voedselrijke, niet kalkrijke grond 

b. Idem, van droge/vochtige grond 

c. Idem, van natte grond 

V. Hoge kruiden van voedselrijke, kalkrijke grond 

VI. a. Niet duinkarakteristieke p.lanten van droge grond 

b. Idem, van vochtige/natte grond 

0,016 -* 

0,003 +* 

0,136 + 

0,075 

0,253 + 

0,023 -* 

0,428 

0,006 +* 

0,085. + 

0,006 +* 

0,022 +* 

0,000 +* 

0,000 +* 

VIII. a. Hoge gewassen, welke zich vegetatief kunnen uitbreiden 0,015 +* 

b. Hoge gewassen, welke ztch alleen d.m.v. zaad 

verspreiden 

+* signifikant vooruit + niet-sign. vooruit 

niet-sign. achteruit -* signifikant achteruit 

0,001 +* 
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gang) van de Z-waarde t.o.v. het aantal soorten kunnen 

we stellen dat de zeldzamere soorten in die groepen meer 

zijn achteruitgegaan dan de algemenere soorten, of dat 

de zeldzamere soorten zijn vervangen door algemenere soor

ten. En wanneer er meer vooruitgang is van de Z-waarden 

t.o.v. het aantal soorten is het omgekeerde aan de hand. 

In het algemeen kunnen we stellen dat er voor het totale 

door ons onderzochte gebied vaker verlies aan zeldzaamheid 

optreedt dan winst aan zeldzaamheid. Duidelijke verschillen 

zien we alleen voor lc (winst) en voor 4a+b, 5a en lg 

(verlies). Voor de Punt zien we een duidelijk verlies 

aan zeldzaamheid voor de groepen le, 2a+b, 3b~ 4a+b+c, 

6d en 9a. Voor Zuid hetzelfde voor de groepen le+g en 

5a. Voor het Groene Strand zien we verlies voor de groepen 

4d en 5a, en winst voor groep la. Voor het Strand zien 

we geen verschillen, voor de zeereep juist heel veel: 

in de meeste gevallen een verlies aan zeldzaamheid, behalve 

in groep 3a; hier gaat de z-waarde minder achteruit dan 

het aantal soorten. 

3.3.2. Zeldzaamheid per hok 

Voor het totale onderzoeksgebied is geconstateerd dat 

een groot aantal O.G. 's signifikant vooruit is gegaan. 

Dit betekent dat óf reeds gevestigde soorten zich verspreid 

hebben over een groter aantal hokken na inventarisatiei, 

óf dat andere vertegenwoordigers uit deze O.G.'s zich 

als nieuwkomers gevestigd hebben in het duingebied. Beide 

gevallen betekenen een toename van het aantal soorten 

per hok. In fig. 4a is het aantal soorten dat per hok 

tijdens inventarisatie I en II is waargenomen, weergegeven. 

Hieruit blijkt dat in 48 hokken in het door ons geïnventari

seerde gebied het aantal soorten is ~oegenomen na inventari

satie I, terwijl het aantal slechts in 12 hokken gedaald 

is, waarvan een groot gedeelte zeereephokken zijn. 

De totale zeldzaamheidswaarde per hok, berekend volgens 

Mennema (1973) staat weergegeven in fig. 4b. Er is een 



Fig. 4 a. Vergelijking aantal soorten bij inventarisatie I en II. 

+ vooruitgang 
achteruitgang 

0 geen verandering 



Fig. 4 b. Vergelijking totale zeldzaamheidswaarde bij inventarisatie· 

+ 

0 

vooruitgang 
achteruitgang 
geen verandering 

I en II. 



Fig. 4 c. Vergelijking gemiddelde zeldzaamheidswaarde bij inventarisatie 

+ 

0 

vooruitgang 
achteruitgang 
geen verandering 

I en II. 
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grote overeenkomst met het aantal soorten per hok zichtbaqr: 

45 x toename, 14 x afname, wederom veel in zeereephokken, 

1 x onveranderd. 

De gemiddelde zeldzaamheidswaarde van een hok (d.i. 

de totale zeldzaamheidswaarde gedeeld door het aantal 

soorten) is 40 x afgenomen, slechts 14 x toegenomen en 

6 x onveranderd gebleven (zie fig. 4c). Hieruit kan gekon

kludeerd worden dat het aantal soorten per hok in het 

algemeen een relatief grotere stijging heeft ondergaan 

dan de totale zeldzaamheidswaarde. Met andere woorden: 

de soortentoename in de meeste hokken betreft een toename 

van voor Nederland meer algemene soorten. Het ! feit dat 

de totale zeldzaamheidswaarde in de meeste hokken is geste

gen lijkt aan te geven dat de algemene trend een vestiging 

van algemene soorten is, welke gepaard gaat met een minder 

grote afname van de zeldzame soorten. 

Opgemerkt moet nog worden dat hokken, waarvan de gemid

delde zeldzaamheidswaarde is gestegen Óf gelijk is gebleven 

voor een groot deel ln de binnenduinen van de punt van 

Voorne gelegen zijn (zie fig. 4c). 

Gewezen moet worden op het feit dat indien een zeldzame 

soort uit bijv. UFK 1 (zeldzaamheidswaarde 10-1=9) gevonden 

wordt in een hok met weinig soorten, de gemiddelde zeldzaam

heidswaarde in hoge mate wordt bepaald door deze soort. 

Wordt dezelfde soort in een hok gevonden, waarin veel 

meer soorten zijn waargenomen, dan zal deze zeldzame soort 

de gemiddelde zeldzaamheidswaarde veel minder bepalen. 

Worden de gemiddelde zeldzaamheidswaarden van verschillende 

hokken met elkaar vergeleken dan zal dit moeten worden 

bekeken in combinatie met de totale zeldzaamheidswaarde 

van het hok en het aantal soorten. Soortgelijke kanttekenin

gen bij de gemiddelde zeldzaamheidswaarde zijn geplaatst 

door Arnolds (1975). 

Voor de volledigheid zijn tevens het aantal soorten, 

totale zeldzaamheidswaarde en gemiddelde zeldzaamheidswaarde 

van de door Miehiel Boeken geinventariseerde hokken gegeven 
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in de figuren 4 a, b en c. Zijn conclusie (Boeken, et al., 

1979) was eveneens dat vestiging en uitbreiding van algeme

nere soorten plaatsvindt, terwijl de soorten die achteruit 

gaan of verdwijnen tot de minder algemene behoren. 

4. Konklusies 

Uit de resultaten kan worden gekonkludeerd dat in het 

geinventariseerde gebied een groot aantal oecologische 

groepen vooruit is gegaan. Deze vooruitgang betreft 

voornamelijk de groepen van voedselrijke bodem, de hoge 
I 

houtige vegetatie en de pioniervegetatie. Verder blijkt 

ook de vegetatie van natte, humeuze duinvalleien vooruit 

te zijn gegaan. 

Uitbreiding van voedselminnende planten kan ook 

geconcludeerd worden uit de vooruitgang van de alternatieve 

groepen van voedselrijke bodem (tabel 2). De sterke toename 

van planten van voedselrijke grond wordt (zeer 

waarschijnlijk) veroorzaakt door het voedselrijker worden 

van de bodem in ons onderzoeksgebied. Het moet niet 

uitgesloten worden geacht dat luchtverontreiniging, waardoor 

stikstofverbindingen met de neerslag in de bodem terecht 

komen, mogelijk een oorzaak is van de toegenomen 

voedselrijkdom in de bodem. 

Planten van voedselrijke bodem met een laag kalkgehalte 

zijn een onderdeel van de zich uitbreidende groep 

voedselminnende planten. Bij planten van voedselrijke, 

niet kalkrijke akkers (la), van voedselrijke, niet humeuze 

of kalkrijke ruigten (le), van matig voedselrijke tot 

voedselrijke en niet tot matig kalkhoudende graslanden 

(6b) en planten van voedselrijke, niet kalkrijke zomen 

is een signifikante vooruitgang waarge~omen. Naast het 

voedselrijker worden van de grond kan een dalend kalkgehalte 

van de bodem hieraan ten grondslag liggen. 

Ook blijkt uit de resultaten dat vooruitgang vaak soorten 

betreft die in de rest van Nederland algemener zijn. Deze 

vooruitgang Van voor ï~~<ierland ·algemenere --~<:?Ç>t::ten jn het duin

geb~ed' van ~':"f()!l1e w~_ers.p~eg~l ~ zich ook ln (}e. c:lalj.nq v_an de 

gemJ.ddelde zeldzaamheidswaarde per hok. De kombinatie 

I 
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meeste hokken stijgende totale 

met een dalende gemiddelde 

zeldzaamheidswaarde geeft aan dat algemenere soorten zich 

vestigen, maar ook dat de zeldzamere soorten weinig of 

niet achteruitgaan. Dit komt overeen met de konstatering 

dat weinig OG's duidelijk achteruit zijn gegaan (tabel 

1 ) . 

In de toename van bomen en struiken, die ook bij de 
11 al ternatieve 11 groepen duidelijk naar voren komt, spee 1 t 

waarschijnlijk de successie een rol. 

Een andere faktor, die deze uitbreiding bevordert, 

is de aanplant van struiken en bomen. Een sprekend voorbeeld 
! 

hiervan is de grote area.al)li tbreiding van populieren 

in de Groene Punt. De uitbreiding van populierensoorten 

gaat des te sneller, omdat dit voornamelijk langs 

vegetatieve weg plaats vindt. Dat dit een positief effekt 

heeft op de verspreiding blijkt uit het feit dat, ondanks 

het kleinere aantal bomen en struiken dat zich vegetatief 

uitbreidt t.o.v. houtige soorten die zich alleen d.m.v. 

zaad verspreiden (bijlage VII), beide groepen hun areaal 

signifikant hebben uitgebreid. Aanplant van voornamelijk 

wilgen lijkt voor de zuidelijke strandhokken de oorzaak 

te zijn van de toename van struweelplanten aldaar • 

. Uit de resultaten is ook gebleken dat de OG's, waartoe 

pioniervegetaties behoren, vooruit zijn gegaan. Dit geldt 

voor planten van storingsmilieus, waaronder planten van 

voedselrijke duinvalleien met wisselende waterstand en 

pionierplanten van stikstofrijke, natte grond. Hiertoe 

behoren o.a. Veronica catenata (rode water-ereprijs) en 

Juncus bufonius ssp. bufonius (greppelrus). Ook de 

pionierplanten van matig voedselrijke tot voedselarme, 

vochtige grond, waarin bijv. Scirpus setaceus (dwergpies) 

en Centauriurn pulchellum (fraai duizendguldenkruid) 

thuishoren zijn vooruit gegaan. ODk bij de alternatieve 

groepen vertoont de droge pioniervegetatie een trend tot 

toename. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat 

open grond, een voorwaarde voor vestiging van 

pionierplanten, in zo'n mate aanwezig is, dat uitbreiding 

van de groei mogelijk is. Genoemde pioniervegetaties komen 
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op wat voedselrijkere grond voor. 

Er is voor veel minder groepen achteruitgang geconstateerd 

in het onderzoeksgebied. Het zijn voornamelijk de kalkrijke 

en/ of voedselarme groepen die deze achteruitgang vertonen. 

Groepen dus, die karakteristiek zijn voor het duingebied 

van Voorne. 

De achteruitgang van kalkminnende planten is in meerdere 

groepen terug te vinden. Bezien we het totale door ons 

onderzochte gebied (tabel l), dan kan vastgesteld worden 

dat planten van kalkgraslanden ( 6c) en van ,kalkmoerassen 

( 7B) signifikant teruggelopen zijn, dat planten van 

kalkrijke akkers (lb) en van kalkrijke zome~ (Be) niet 

signifikant afgenomen zijn, terwijl de OG 9d (planten 

van kalkrijke bossen) weliswaar niet signifikant is 

toegenomen, maar duidelijk achter is gebleven bij de overige 

bosgroepen, welke allen signifikant vooruit zijn gegaan. 

Een afnemend kalkgehalte in de bodem lijkt de meest voor 

de hand liggende oorzaak van deze achteruitgang te zijn, 

temeer daar kalkarme OG's vooruit zijn gegaan (zie boven). 

Achteruitgang van voedselarme groepen wordt geïllustreerd 

door de afname van planten van blauwgraslanden (7c) en 

de planten van kalkmoerassen (7B). Het voedselrijker worden 

van het gebied ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag. 

Benadrukt moet worden dat hier sprake is van 

ontwikkelingen, die en sterk lokaal karakter dragen. Niet 

overal in het gebied zal de voedselrijkdom of het 

kalkgehalte zodanig verhoogd resp. verlaagd zijn dat dit 

merkbaar is aan de vegetatie. De zelfs signifikante 

vooruitgang in het totale door ons geinventariseerde gebied 

van zowel planten van tamelijk voedselarme, kalkarme, 

zure graslanden (6d) als planten van kalkrijke ruigten 

(lf) tonen dit aan. 

De groep planten van kalkrijke ruigten ( lf) bevat veel 

soorten die voornamelijk langs paden staan (o.a. Oenethera

en Verbascum-soorten). Zij hebben wat losgewoelde, 

kalkrijke grond nodig· voor vestiging. Rekreatie lijkt 

voor deze groep van planten een positief effekt te hebben. 

De 

in de 

geconstateerde afname van zeeduinplanten (OG 3a) 

zeerrep lijkt het gevolg te zijn van de uitgevoerde 

I 
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werken ter versterking van de zeewerende duinen. 

Uit de resultaten kan verder geconcludeerd worden dat 

de zilte flora (OG 3b) achteruitgaat. Uitvoering van de 

Deltawerken lijkt hiervan de oorzaak te zijn. 

Voorne's Duin met de vele vochtige duinvalleien is 

erg afhankelijk van het grondwaterregime. Bezien we de 

alternatieve groepen IIIb, c en d (planten van duinvalleien 

met resp. voedselrijke, kalkrijke, voedselarme + kalkarme 

grond, zie tabel 2) dan kan geconcludeerd worden dat wederom 

de voedselrijkdom en het kalkgehalte een rol hebben gespeeld 

bij de waargenomen ontwikkeling. Planten van kalkrijke 

duinvalleien zijn signifikant achteruit gegaan, terwijl 

planten van voedselrijke duinvalleien een niet signifikante 

toename vertonen. 

5. Diskussie 

Het voedselrijker worden van Voorne's Duin kan zowel 

veroorzaakt worden door een toegenomen rekreatiedruk (afval, 

stro op paden e.d.) als door luchtverontreiniging (zie 

hoofdstuk IV) . Hoe groot het aandeel van beide invloeden 

is op de voedselrijkdom van het duingebied is aan de hand 

van dit onderzoek niet aan te geven. Zoals in de inleiding 

1s vermeld kan de betere bereikbaarheid van het gebied 

het aantal rekreanten doen toenemen. Dat er sprake zou 

kunnen zijn van een toegenomen rekreatiedruk in het 

onderzochte gebied wordt ondersteund door de waargenomen 

toename van tredplanten als ook de toename van planten 

van kalkrijke droge storingsmilieu's voor het gehele gebied. 

De toename van ruigtes en andere hogere vegetaties 

zou ook kunnen worden toegeschreven aan het voedselrijker 

worden van het gebied. Verandering in de vegetatie kan 

echter ook optreden door verandering van de uitwendige 

dynamiek (Sleet van Oldruitenborh, '1976). Als gevolg van 

de afsluiting van het Brielse Gat en de aanleg van het 

Oostvoornse Meer is de dynamiek voor het Groene Strand 

afgenomen, daar het direkte kontakt met zee verdwenen 

is. Er trad hier snelle verruiging op. De toename van 
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struweelplanten in dit deelgebied is waarschijnlijk ook 

het gevolg van een verminderde dynamiek. Een achteruitgang 

van de zilte flora als gevolg van een verminderd kontakt 

met zee is met de resultaten van dit onderzoek duidelijk 

aangetoond. In de zuidelijke 11 Strand 11 hokken is de 

gekonstateerde 

het gevolg van 

bijdrage hieraan 

strand. Dit 

struweelontwikkeling mogelijk eveneens 

een verminderde dynamiek. Een belangrijke 

leveren ook de bodem en struiken op het 

aan de groei geraakte takken uit de 

overstuiving van de werkweg geplaatste 

zijn 

destijds, tegen 
windschermen. 

Het TNO-deelrapport Voorne maakt melding val'\ een smal 

terugwijkend strand en een naar 11 binnen rollende 11 zeereep 

voor het gebied vanaf de Quak tot 

et al., 1975) (ter hoogte van hok 

strandpaal 9 (Bakker 

4 5 ) • De toename van 

de zeeduinplanten in de hokken achter de zeereep is hier 

een illustratie van. De in de Inleiding onder punt 7 

genoemde dreiging van uitdroging voor het gebied achter 

de zeereep wordt hiermee groter. Volgens hetzelfde rapport 

is de grondwaterstand in het gebied ten zuiden van dè 

Groene Punt reeds iets gedaald t.o.v. de situatie· van 

1850. Dit zou het gevolg zijn van een combinatie van 

factoren, te weten de landinwaartse verplaatsing van de 

kustlijn, een polderpeilverlaging ·en een toegenomen 

verdamping a.g.v. een toegenomen begroeiing. Desalniettemin 

heeft dit volgens deze inventarisatie (nog) geen merkbare 

invloed op de flora. Om tot een duidelijker uitspraak 

over het effekt van het grondwaterpeil op de vegetatie 

te komen zouden de gevonden soorten moeten worden ingedeeld 

volgens de schaal van Londo (Londo, 1975). 

De verhoogde zuurgraad van de neerslag als gevolg van 

industriële vervuiling (zwaveldioxide) zou de oorzaak 

kunnen . zijn. van een afnemend kalkgehalte in de bodem van 

Voorne•s Duin en daarmee de oorzaak van het teruglopen 

van de kalkvegetaties. Deze uitdroging heeft altijd 

in wat mindere mate- plaatsgevonden. Er vond echter ook 

steeds verjonging van de duinen plaats waardoor het 

kalkgehalte in het duingebied op peil bleef. Er vindt 

nog wel duirvorming plaats op het strand van Voorne, maar 

door. veranderende zeestromingen als gevolg van de 
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Deltawerken wordt tegenwoordig veel minder zand aangevoerd 

vanuit zee, waardoor deze "embryonale" duintjes geen kans 

krijgen verder uit te groeien. 

Een aantal zaken dragen bij aan een mogelijke 

onvolledigheid van de door ons uitgevoerde inventarisatie. 

Deze vond plaats in een voor ons voordien onbekend gebied. 

Dit vergroot de kans dat soorten, die slechts in een beperkt 

gedeelte van een hok voorkomen, niet worden opgemerkt. 

Hetzelfde geldt voor soorten welke verscholen staan onder 

hogere vegetatie. Voorbeelden hiervan zijn Botrychium 

lunaria (maanvaren) en Pyrola rotundifolia (pondbladig 

wintergroen). Verder moet er rekening mee worden gehouden, 

dat bepaalde soorten, welke vroeg in het seizoen bloeien, 

zoals Carex caryophyllea (voorjaarszegge) niet zijn 

waargenomen. Gezien de grootte en soortenrijkdom van het 

gebied is de eerste inventarisatieronde gedurende een 

tijdsspanne van één maand uitgevoerd. De laatste hokken 

van deze eerste ronde werden dus pas begin juni bezocht. 

Een andere oorzaak, welke de onvolledigheid van de 

inventarisatie zeker in de hand werkt is het feit dat 

de inventarisatie in één seizoen is uitgevoerd. Het voorjaar 

van 1981 was erg nat. De mogelijkheid bestaat dat hierdoor 

bepaalde soorten minder (of meer) te vinden waren. Bovendien 

is er nog sprake van een natuurlijke fluctuatie van de 

soorten. Deze fluctuaties worden alleen zichtbaar indien 

een aantal jaren achtereen inventarisaties plaatsvinden. 

Indien niet of weinig opgemerkte soorten deel uitmaken 

van een verder weinig voorkomende OG betekent dit een 

vrij grote achteruitgang voor de~e OG. Met name geldt 

dit voor de OG' s 7c (planten van blauwgraslanden), waarin 

de vroege bloeiers Carex panicea (blauwe zegge) en Valeriana 

dioica (kleine valeriaan) thuishoren en 7e (planten van 

droge heiden) met daarin de altïjd verscholen staande 

Botrychium lunarea (maanvaren). Men moet erop bedacht 

zijn dat afname van deze OG's "overtrokken" kunnen zijn. 

Inventarisatie I is het resultaat van een tiental jaren 

inventariseren in het gehele gebied, waarbij steeds weer 

soorten bij~estreept konden worden voor de verschillende 

I 
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hokken. Alle bovenstaande problemen werden 

grotendeels ondervangen, 

inventarisatie uitgevoerd 

kenden. 

terneer 

is door 

daar een deel 

mensen, die het 

hiermee 

van de 

gebied 

Het is daarom de:s te opvallender dat er ondanks deze 

belemmerende faktoren er bij de tweede inventarisatie 

door ons in de meeste gevallen meer soorten per hok gevonden 

zijn dan tijdens de eerste inventarisatie. 

Het kwantitatief voorkomen van de soorten volgens de 

schaal van Tansley (Tansley, 1946) is niet betrokken in 

de vergelijking tussen inventarisatie I en II. De oorzaak 

hiervan is dat bij inventarisatie I alleen de 

is genoteerd. Bij een vergelijking met een 

presentie 

volgende 

inventarisatie zullen deze gegevens echter zeer nuttig 

zijn omdat de veranderingen nauwkeuriger omschreven kunnen 

worden. Dat .een herhaling van de inventarisatie zal 

plaatsvinden is zeker te verwachten in dit nog steeds 

zeer waardevolle duingebied dat aan zoveel bedreigingen 

blootstaat . 

. 6. Samenvatting 

Om inzicht te krijgen in de veranderingen van de flor a 

van het duingebied van Voorne, is in 1981 het gedeelte ten 

zuiden van het Brede Water geinventariseerd op hogere planten. 

Het resterende deel van het duingebied was reeds in 1979 

onderzocht (Boeken, 1982). Een vergelijking met de in de 

jaren 1961-1971 uitgevoerde inventarisatie geeft de opgetreden 

veranderingen in de flora over een periode van 10-20 jaar. 

Bij de vergelijking is uitgegaan van de indeling van alle 

plantensoorten in oecologische groepen, zoals deze voor 

Nederland is gemaakt (Arnolds & v.d. Meijden, 1976). Het 

gebied werd onderverdeeld in deelgebieden. De veranderingen 

zijn voor elk deelgebied en voor het totale onderzoeksgebied 

per oecologische groep getoetst. Daarnaast zijn een aantal 

plantengroepen onderscheiden, samengesteld 

vertegenwoordigers van verschillende oecologische 

uit 

groepen 

(bijv. soorten van duinvalleien). Veranderingen in deze groepen 

zijn alleen Joor het totale onderzoeksgebied getoetst. 
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Vergelijking van beide inventarisaties geeft als resultaat 

dat voedselminnende planten, hoge, houtige gewassen en 

pioniervegetaties vooruit zijn gegaan, terwijl de meer 

duinkarakteristieke groepen van voedselarme of kalkrijke 

grond, de zeeduinplanten en de zilte flora achteruit zijn 

gegaan. Deze ontwikkelingen zijn waarschijnlijk voor een 

groot deel toe te schrijven aan het voedselrijker en kalkarmer 

worden van het gebied, hetgeen ten del~ het direkte of 

indirekte gevolg is van menselijke ingrepen en handelingen. 

7. Verantwoording 

We danken Frits Adema, onze begeleider bij het 

Rijksherbarium in Leiden, en Dick van der Laan, werkzaam 

op het biologisch station "Weevers 1 Duin" te Oostvoorne voor 

hun hulp bij het determineren van ettelijke "moeilijke 

gevallen" en de raadgevingen bij de uitvoering van het veldwerk 

en de verwerking van de gegevens. Een belangrijke steunpilaar 

tijdens ons verblijf in Voorne waren de medewerkers van 

"Weevers 1 Duin". Verder zijn wij dank verschuldigd aan Ryko 

Prins voor zij'n hulp en inzet bij de komputerverwerking van 

onze gegevens en 

aanzien van de 

we Albert Salman 

het veldwerk. 
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N.B. 

Tabel I en de bijlagen II, IIIa-d, IV en V zijn 

in verband met hun omvang niet in dit rapport 

opgenomen. 

Naar onze mening wordt de leesbaarheid van het verslag 

door de afwezigheid van dit materiaal niet wezenlijk 

benadeeld. 

Genoemde tabel en bij lagen zijn evenwel opgenomen 

in het archief van het Biologisch Station 
11 Weevers 1 Duin 11 

in te zien. 

te Oostvoorne en desgewenst daar 



BIJLAGE 1 
Uit: Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975. Arnolds en van der Meijden. 

Omschrijving oecologische groepen 

fkorting: omschrijving: beknopte aanduiding: 

l. Planten van: akkers en droge ruigten Onkruiden 

a. akkers op voedselrijke, niet kalkrijke planten van voedselrijke 

grond akkers 

b. akkers op kalkrijke grond planten van kalkrijke 

akkers 

c. akkers op rnatig voedselarrne, kalkarme planten van kalkarme 

grond akkers 

d. regelrnatig betreden plaatsen op droge, tredplanten 

voedselrijke grond 

e. ruigten op weinig betreden, voedsel- planten van voedselrijke 

rijke, niet humeuze of kalkrijke, droge ruigten 

grond 

f. ruigten op weinig betreden, kalkrijke, planten van kalkrijke 

niet hurneuze,droge grond ruigten 

g. ruigten op weinig betreden, voedsel- planten van humeuze 

rijke, humeuze, rnatig droge grond ruigten 

2. 'Planten van: gestoorde plaatsen of Storings- en natte 

open, vochtige tot natte, humusarme pionierplanten 

grond 
. 

a. voedselrijke plaatsen met wisselende planten van storings 

waterstand of anciler·s·ztLns sterk fluctu- milieus 

erende milieu-omstandigheden 

b. open, voedsel-(speciaal stikstof-)rijke, pionierplanten van stik-

natte grond stofrijke, natte grond 

c. open, rnatig voedselrijke tot voedsel- pionierplanten van rnatig 

arme, vochtige grond voedselarme, vochtige 

grond 



3. Planten van: zeeduinen, zoute wateren 

en kwelders 

a. stranden, zeeduinen en zandige vloed-

merken 

b. zoute en sterk brakke wateren, slikken 

en lage kwelders 

c. hoge kwelders en kontaktsituaties 

tus~en~~-zout en zoet milieu 

4. Planten van: zoete wateren en oevers 

a. zoete tot matig brakke, voedselrijke 

wateren 

b. zoete, matig tot zeer voedselarme 

wateren en de periodiek droogvallende 

oevers daarvan 

c. voedselrijke waterkanten en moerassen 

d. aanspoelgordels, natte ruigten en 

rivierbegeleidende wilgestruwelen 

5. Planten van: bemeste graslanden op 

matig voedselrijke tot voedselrijke, 

vochtige tot natte grond 

a. bemeste graslanden op matig vochtige 

grond 

b. matig bemeste graslanden op natte 

grond 

6 • Planten van: droge graslanden en muren 

a. muren 

Kustplanten 

zeeduinplanten 

schorreplanten 

planten van hoge 
I 

kwelders 

Water- en oeverplanten 

planten van voedselrijke 

wateren 

planten van voedselarme 

wateren 

planten van voedselrijke 

oevers 

planten van natte 

ruigten 

planten van bemeste 

graslanden 

planten van vochtige, 

bemeste graslanden 

planten van natte, 

bemeste graslanden 

Planten van droge gras-

landen 

muurplanten 



b. 

c. 

c. 

7 • 

a. 

b. 

c. 

d. 

8. 

a. 

graslanden op droge, rnatig voedsel

rijke tot voedselrijke, niet tot rnatig 

kalkhoudende, zwak zure tot zwak 

basische grond 

graslanden op droge, rnatig voedsel

rijke, kalkrijke of zinkhoudende, 

neutrale tot basische grond 

graslanden op droge, tamelijk voedsel

arme, kalkarme, zure grond 

Planten van: heiden, venen, schraal-· 

landen en kalkmoerassen 

rnatig voedselarrne, kalkarme, zure 

laagveenmoerassen en natte, humeuze 

duinvalleien 

rnatig voedselarrne, kalkrijke, basische 

moerassen 

onberneste graslanden op vochtig tot 

natte, rnatig voedselarrne, zwak zure, 

venige grond 

hoogvenen, natte heiden en onberneste 

graslanden op natte, zeer voedsel

arme, zure, humeuze grond 

Planten van: kaalslagen, zomen en 

struwelen 

kaalslagen op rnatig vochtige tot 

droge, rnatig voedselrijke tot voedsel

rijke grond 

planten van droge, 

neutrale graslanden 

planten van kalkgras

landen 

planten van droge, zure 

graslanden 

Heide- en veen planten 

laagveenplanten 

planten van kalk-

moerassen 

planten van blauw

graslanden 

planten van natte 

heiden 

Planten van bosranden 

en struwelen 

planten van kapvlakten 



b. 

c. 

d. 

9 • 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

zomen op voedsel-(vooral stikstof-) 

rijke, niet kalkrijke, humeuze matig 

vochtige grond 

zomen op kalkhoudende, lemige, matig 

vochtige tot droge grond 

struwelen op matig vochtige tot droge, 

voedselrijke grond 

Planten van bossen 

bossen op voedselrijke, vochtige tot 

natte grond en van brongebieden 

bossen op gerijpte, matig voedsel

rijke tot voedselrijke, matig voch

tige tot droge grond 

bossen op jonge, voedselrijke, matig 

vochtige grond 

bossen op gerijpte, kalkrijke, 

droge grond 

bossen en bosranden op ·tamelijk tot 

zeer voedselarme, kalkrijke, droge 

grond 

planten van voedsel

rijke zomen 

planten van kalkrijke 

zomen 

struweelplanten 

Bosplanten 

planten van natte 

bossen 

planten van droge, 

voedselrijke bossen 

stinseplanten 

planten van kalkrijke 

bossen 

planten van bossen 

op droge, zure grond 



Bijlage VI 

Verspreidingskaarten: 

l .. Agrimonia eupatoria 

~. Agrostis tenuis 

3. Alliaria petidlata 

4. Althaea officirialis 

5. Anagallis tenella 

6. Anthyllus vulneraria 

7. Aster tripoliurn 

8. Atriplex littoralis 

9. Bellis perennis 

10. Cakile maritima 

11. Calamagrosits epigejos 

12. Capsella bursa-pastoris 

13. Carex caryophyllea 

14. Carex flacca 

15. Carex panicea 

16. Centauriurn pulchellum 

17. Chelidonium rnajus 

18. Cirsium vulgare 

19. Claytonia perfoliata 

20. Corispermum leptepterum 

21. Crambe maritima 

22. Elymus arenarius 

23. Epilobiurm hirsutum 

24. Epilohium parvif1orum 

25. Epipactis palustris 

26. Equisetum arvense 

27. Eryngium campestre 

28. Eryngium maritima 

29. Euphorbia paralias 

30. Fraxinus excelsior 

31. Glaux maritima 

32. Inula coryza 

33. Juncus inflexus 

34. Lythrum saliearia 

35. Marrubium vulgare 

36. Myosotis arvensis 

37. Oenothera biennis 

38. Oenothera erythrosepala 

39. Poa annua 

40. Polygonum aviculare 

41. Polygonum convolvulus 

42. Populus alba 

43. Populus canescens 

44. Populus nigra 

45. Rumex conglomeratus 

46. Rumex crispus 

47. Sagina maritima 

48. Sagina procumhens 

49. Salix ciner~a 

50. Samuolus valerandi 

51. Schoenus nigricans 

52. Scirpus setaceus 

53. Scrophularia neesii 

54. Scrophularia nodosa 

55. Scrophularia vernalis 

56. Senecio sylvaticus 

57. Senecio vulgaris 

58. Solanum triflorurn 

59. Spergularia marina 

6 0. Sueda · mar i tima 

61. Trifolium dubium 

62. Urtica urens 

63. Valeriana dioica (Fig. 5) 

64. Verbascum thaphsus (Fig. 6) 
65. Veronica catenata 
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