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VERANTWOORDING
Als onderdeel van de doctoraalstudie Biologie aan de R.U. Utrecht werd voor het vak
bijzondere plantkunde in 1975 een vegetatiekartering uitgevoerd van het landgoed
"Strypemonde", gelegen in de gemeente Rockanje.
Het doel van deze kartering is de vegetatie van het onderhavige gebied weer te geven.
Een dergelijke kaart is een aanvulling op het overzicht van de ruimtelijke variatie in
de vegetatie van de duinen op Voorne en kan worden geraadpleegd bij eventueel uit te
voeren beheersmaatregelen.
Het onderzoek sluit aan bij een projekt waarin het gehele duingebied van Voorne wordt
gekarteerd (zie VAN DER LAAN 1967; VAN DER MAAREL & WESTHOFF 1964; SLOET VAN OLDRUITENBORGH 1963/1964; BLOM & BLOM-STEINBUSCH 1969/1970).
Het werk werd uitgevoerd onder leiding van D. van der Laan, medewerker van het Instrituut voor Oecologisch Onderzoek, afdeling Duinonderzoek "Weevers' Duin", terwijl
F. Daniëls kontaktman was van de afdeling Vegetatiekunde van het Instituut voor Systematische Plantkunde van de R.U. Utrecht. De heer R.W. van Hoey Smith, eigenaar van het
te karteren gebied, verleende welwillende medewerking door mij onbeperkte toegang tot
zijn terrein te geven.
De geduldige behulpzaamheid van jouw kant, Dick, en de indruk die het gebied op mij
heeft gemaakt zullen mij deze periode uit mijn studietijd niet gauw doen vergeten.

1. KORTE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
Het gekarteerde gebied wordt naar het noorden begrensd door het 2e Jachtpad, en het
duingebied dat eigendom is van de Stichting "Het Zuidhollands Landschap"; naar het zuiden door het 1e Jachtpad en de gebieden van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland "Het Breede Water", terwijl landinwaarts de Duinstraat de grens vormt
(Fig. 1) •
De diversiteit in begroeiing is door de grote ruimtelijke variatie in het milieu en
door de aard van het gebruik en beheer van het gebied zeer groot. Landinwaarts en naar
het zuiden wordt het gebied gekenmerkt door cultuurbossen, weiden en kapvlakten; meer
zeewaarts spelen natuurlijke duinvegetaties een steeds grotere rol waarbij duidelijk
een zonering in de vegetaties valt waar te nemen.

NOORDZEE

FIG. 1.

Situering landgoed "Strypemonde"

-2Van de zee uit landinwaarts wordt de volgende opbouw aangetroffen (Fig. 2).
- Op het strand verheffen zich biestarwegras-duintjes die bij een ongestoorde ontwikkeling het begin kunnen zij,n van een nieuwe duinenrij (niet op de kaart ingetekend) •
-Zone 1: De huidige zeereep die zich rond 1930 begon te ontwikkelen. De hoogte
van de duintoppen is momenteel 8-10 meter boven N.A.P.
- Zone 2: Hierin liggen dichtgegroeide primaire duinvalleien die ontstaan zijn
doordat bij een aangroeiende kust een strandvlakte door een nieuwe duinenrij
van zee wordt afgesnoerd waarna een verzoetingsproces begint.
- Zone 3: De zeereep van 1926 die momenteel in het landschap terug te vinden is
als een lage duinenrij met afgevlakte duintoppen, het geheel sterk begroeid
met duindoornstruweel.
- Zone 4: Deze wordt gevormd door een volledig dichtgegroeide vallei die naar het
zuiden aansluit op "Het Ereede Water". Deze vallei werd in 1920definitief ·van
de zee afgesloten. De vallei is niet overal even breed; onregelmatig gevormde
duinformaties geven het verloop een grillig karakter.
- Zone 5: Een zeer brede duinenrij met stuifpartij en. Deze duinenrij is vermoedelijk
ontstaan vóór 1800. In het noorden domineren hier Pinus- en Populus-aanplantingen.
- Zone 6: Een smalle dichtgegroeide vallei met een zeer grillige vorm, al is een
verloop evenwijdig aan de kust nog wel te onderscheiden. Naar het noorden en
zuiden toe afgesloten door duinformaties.
De natuurlijke duinvegetaties in het gebied zijn te beschouwen als een aaneengesloten
kamplex van struwelen. Open, grazige gedeelten komen niet in karteerbare grootte voor.
Stuifduinvegetaties zijn veruit in de minderheid. Landinwaarts van zone 6 strekt zich
een struweel/bos kamplex uit dat wordt begrensd door akkers, weiden en loofbossen. In
de tekst wordt de weide die het meest zuidelijk in het landgoed aanwezig is de "Vogelwei" genoemd.

ANALYSE
2.1. Struktuur
2.

en vegetatie

Om tot een gedetailleerde analyse te komen van de vegetatie in het onderhavige gebied is het een eerste vereiste om een globale orde te scheppen in de onoverzichtelijke
wirwar van struikvegetaties, kale stuifplekken, wilgenmoerasjes en bosjes. De. aanwezigheid van een grote strukturele differentiatie dringt zich dan onwillekeurig op als
eerst hanteerbaar gereedschap.
Het voor struktuurtyperingen van de vegetatie meest gebezigde begrip "formatie" is
een aanduiding met velerlei betekenissen. Bij de vulling van het formatiebegrip strijden de fysiognomie, de invloed van de standplaatstaktoren en de floristische samenstelling om voorrang (zie ook SLOET VAN OLDRUITENBORGH 1965). De diverse opvattingen,
uitmondend in discussies tussen aanhangers van de formatiekunde en de associatiekunde
dwingen hier tot een neutraal woordgebruik. Bij de indeling van de vegetatie op
"Strypemonde" zijn op grond van fysiognomie, hoogte en bedekking van de aspektbepalende
lagen een gering aantal groepen ("struktuurtypen") onderscheiden die in elk jaargetijde
te herkennen zijn. De oecologische faktoren komen bij het begrip "struktuurtype" op de
tweede plaats maar zijn bij de struktuurtype-beschrijvingen wel vermeld, zij het zeer
globaal. Op deze grove indeling kan een plantensociologisch verfijnde methode worden
gesuperponeerd.
2.2. Methode
De toegepaste methode is grotendeels gelijk aan die, gevolgd door VAN DER MAAREL

& WESTHOFF 1964, VAN DER LAAN 1967, SLOET VAN OLDRUITENBORGH 1963/1964, BLOM & BLOMSTEINBUSCH 1969/1970 en GROOTEGOED 1971.
Het gebied is niet volgens een vast patroon bemonsterd. Door het mozaiekachtige karakter van de duinvegetaties en de vaak kleine oppervlakte die door een bepaalde
struktuurtype wordt ingenomen, zijn de monsters op vrij selektieve plaatsen verzameld,
teneinde er zeker van te zijn dat een struktureel homogeen type geanalyseerd werd. Er
werd voor gewaakt dat alle type onderzocht werden waarbij de plaats van de analyse
verder zo objektief mogelijk gekozen werd. Subjektieve kriteria zoals de bereikbaarheid
van de analyseplaats of het voorkomen van interessante soorten werden hierbij gemeden.
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-4Het m~n~mum areaal van duinstruwelen en van het struweel-zoom kamplex is over het
algemeen moeilijk te bepalen (VAN DER 11AAREL 1966) en eigenlijk ook nogal arbitrair
(SLOET VAN OLDRUITENBORGH 1976) • Het begrip minimum areaal is moeilijker te hanteren
in een meer geleidelijke, divergente grenssituatie.
In principe werden de beschrijvingen gemaakt volgens de methode van Braun-Blanquet
met dien verstande dat de gebruikelijke boom-, struik- en kruidlaag naar hoogte werden
onderverdeeld. Van al deze lagen afzonderlijk werd de bedekking bepaald. In elke laag
werd de bijdrage van elke soort genoteerd volgens de schaal van Braun-Blanquet. Deze
schaal was wat meer uitgebreid door verfijning van de waarde 2 in 2m, 2a en 2b (BARKMAN e.a. 1964). Palse-color luchtfoto's van vrij recente datum (1972), schaal 1:10.000
werden als hulpmiddel bij de kartering gebruikt. om praktische redenen is de kartering
uitgevoerd op schaal 1:2.500. Hierbij golden als belangrijkste overwegingen de vergelijkbaarheid met de reeds eerder uitgevoerde karteringen van andere gedeelten van het
duingebied van Voorne en omdat deze schaal voldoende mogelijkheid biedt om de onderscheiden variatie in de vegetatie weer te geven. Hiertoe werden de op de foto's zichtbàre grenzen en herkenningspunten op een transparant getekend die de basis leverde
voor een aantal lichtdrukken, die voor het eigenlijke karteringswerk werden gebruikt.

3. SYNTHESE
3.1. Struktuur
In de opnamen zijn struktuurbepalende faktoren als de hoogte van de samenstellende
lagen en de bedekking hiervan beschreven. De bedekkingspercentages worden t.b.v. de
struktuurtypering volgens onderstaande normen geïnterpreteerd.
a) Een laag wordt niet als een laag beschouwd als de bedekking minder dan 30%
bedraagt. Uitzondering: een laag met een bedekking <30% wordt wel als een laag
beschouwd als het een kruidlaag betreft waaraan het totaal van de daarin voorkomende soorten het Braun-Blanquet-cijfer 2m of meer (gekombineerde schatting)
kan worden gegeven.
b) Een laag wordt een gesloten begroeiing genoemd als de bedekking teminste 60%
bedraagt. Bij mossen en kruiden tot 10 cm hoog wordt dan over tapijten gesproken (SLOET VAN OLDRUITENBORGH 1965).
De struktuurtypering vormt het grondpatroon van de uiteindelijke vegetatiekaart.
Van de verschillende struktuurtypen die in het karteringsgebied werden onderseheiden
volgt hieronder een overzicht.
Hoofdafdeling A: Mossen-Kruiden kamplex
één-of meer-lagige vegetaties van kruiden en/of mossen.
A I
Stuifduinpioniervegetaties
pioniervegetatie met open tot gesloten, maar dan met een tapijt van pleuroen acrocarpe mossen, vegetatiedek.
A I
x
Vegetaties met een hoge presentie van winterannuellen, lager dan 20 cm.
Moslaag al dan niet aanwezig.
A I
xx
Open vegetaties van vnl. geofyten, hoger dan 20 cm. Moslaag ontbreekt.
A II
Grasland
gesloten, één-of meer-lagige vegetaties van kruiden en mossen tot 80 cm
hoog. Zijn de grassen lager dan 30 cm dan bedekken de overige kruiden en
mossen meer dan 30%.
A II x
Droge serie.
A II x a Grassen hoger dan 30 cm; overige kruiden en mossen bedekken minder dan 30%.
A II x b Grassen lager dan 30 cm; de mossen en overige kruiden bedekken meer dan 30%.
A II XX
Vochtige serie.
A II XX a Grassen hoger dan 30 cm; de mossen en overige kruiden bedekken minder dan 30%.
A II XX b Grassen lager dan 30 cm; de mossen en overige kruiden bedekken meer dan 30%.
A III
Ruigten
gesloten kruidenvE~getaties tot 1, 5 meter hoog vnl. bestaande uit therofyten,
biannuellen en hemicryptofyten, soms gemengd met een opslag van fanerofyten
die niet meer dan 30% bedekt.

-5Hoofdafdeling B: Struwelen
vegetaties waarbij struikvormige, houtige gewassen meer dan 30% bedekken.
B I
Dwergstruwelen
open of gesloten struwelen met een vegetatie lager dan 60 cm.
B I
a Gesloten dwergstruweel
soortenarme, Salix repens vegetatie aan de binnenrand van de buitenste
duinenrij. Vaak op plaatsen waar ook gedurende de droge zomerperiode de
bovenste bodemlaag door het grondwater vochtig is.
B I
b Open dwergstruweel
soortenrijke, twee- tot drie lagige vegeaties met in de moslaag een tapijt
van pleurocarpe mossen.
B II
Middelhoge struwelen
open of gesloten struwelen met vegetaties met een hoogte van 60 tot 200 cm.
Kruidlaag altijd en moslaag soms aanwezig.
B II x a Middelhoog struweel met de dominatie van één struiksoort.
Homogene duindoornstruwelen met duidelijke tot 80 cm hoge kruidlaag vnl.
bestaande uit grassen (Calamagrostis).
B II x b Middelhoog struweel met soortenrijke struiklaag.
Duindoorn-Ligusterstruwelen met een soortenrijkere struik- en kruidlaag
dan B II x a.
B II XX
Vochtige serie.
B II XX C Middelhoog struweel met de dominantie van één struiksoort. Hoog opschietende
Phragmites mede aspektbepalend. Salix repens struweel met goed ontwikkelde
moslaag en soortenarme kruidlaag.
B II XX d Middelhoog struweel met een soortenrijke struiklaag.
Hippophaë/Salix repens struweel met rijke kruidlaag. Moslaag zwak ontwikkeld.
B III
Hoge struwelen
gesloten struwelen hoger dan 2 meter.
B III x
Droge serie.
B III x a Soortenarme, gesloten struwelen met zwak ontwikkelde kruidlaag.
Liguster/Sambucus struwelen.
B III x b Vaak zeer soortenrijke gesloten struwelen met goed ontwikkelde kruidlaag.
Meidoorn struwelen.
B III XX
Vochtige serie.
B III XX C In de struiklaag soortenarme struwelen van doornloze struiken.
's-Winters onder water staand.
Hoofdafdeling C: Bossen
onder bossen worden die vegetaties verstaan waarbij de bomen een
kroonsluiting van meer dan 30% vertonen. De bomen zijn dan hoger
dan 4 meter.
C I
Loofbossen
C I
x
Bomen hoger dan 8 meter. Niet goed ontwikkelde struiklaag. Kruidlaag
sporadisch gesloten.
C I
xx
Bomen lager dan 8 meter. Kruidlaag bijna altijd gesloten.
C I
xx a Vochtige vorm met minder ontwikkelde struiklaag en gesloten boomlaag.
C I
xx b Minder vochtige vorm waarbij de boomlaag een meer open karakter heeft.
Sterk ontwikkelde struiklaag.
CII
Naaldbossen
CII
a Zeer soortenarm, kruidlaag ontbrekend,vaak zeer dichte strooisellaag aanwezig. Vormt vaak mozaieken met duindoorn- en meidoornstruwelen. Struiklaag afwezig.
CII
b Soortenrijkere variant, met een zwak ontwikkelde struiklaag.

3.2. Floristische samenstelling
3. 2. 1 . I n 1ei ding
Per struktuurtype Z1Jn opnamen gemaakt die gerangschikt Z1Jn in tabellen die men
bij dit verslag kan aantreffen. Door deze rangschikking zijn "groeperingen" van soorten
te voorschijn gekomen die als basiseenheid van de verschillende vegetatietypen gelden
(zie Tabel 8) . De tabellen zijn een hulpmiddel voor het onderscheiden van de groeperingen;
zij hebben niet de pretentie voor elke soort determinerend te werken voor wat betreft
het vaststellen tot welke groepering de betreffende soort behoort. De groeperingen worden eventueel verdeeld in "vormen".

-6De vegetatietypen zijn lokaal; ze zijn niet gebaseerd op een bestaande typologie
maar gelden alleen voor de situatie in het gekarteerde gebied. Indien er overeenkomst
bestaat met vegetatietypen in andere gekarteerde duingebieden op Voorne werd dit bij
de typebeschrijving vermeld. De syntaxonomische relatie wordt beschreven in 3.2.3. eD
is bij de typebeschrijving aangegeven.

3.2.2. Tabellen
3.2.2.1. Methode
Per struktuurtype of groep struktuurtypen werd eerst een presentietabel gemaakt
waarbij de opnamen zo gerangschikt werden dat de soortsgroepen eenvoudiger te onderkennen waren. Nadat de soortsgroepen globaal waren vastgesteld werden de tabellen zo herschreven dat deze groepen overzichtelijk ten opzichte van elkaar gerangschikt werden.
Vervolgens werd bepaald welke opnamen groepen vormen en welke soorten differentiërend
werken voor deze groepen .
. Een differentiërende soort voor een groep opnamen is een soort die in minstens de
helft van die opnamen voorkomt en in niet meer dan 20% van de andere opnamen voorkomt.
Het spreekt vanzelf dat een soort zwak differentiërend is als de randvoorwaarden worden
benaderd of in uitzonderlijke gevallen iets worden overschreden.
Een soort kan ook differentiërend werken voor een groep opnamen als de waarde voor
bedekking duidelijk sterk afwijkt van de waarde bij de overige opnamen.
Voor het bepalen van de opnamegroeperingen gelden de volgende kriteria:
- een opnamegroepering wordt onderscheiden op minstens twee differentiërende
soorten;
- de samenstellende opnamen moeten minstens de helft van het aantal differentiërende
soorten bevatten.
De opnamegroeperingen worden in het vervolg "type" genoemd, die gekarakteriseerd
wordt door een bepaalde groepering van soorten. De verschillende typen zijn samengebracht in de overzichtstabel waarbij de kodering* slaat op de presentie van de soort
in de samenstellende opnamen. In de overzichtstabel zijn de soorten die spaarzaam in
de opnamen zijn aangetroffen of slechts kenmerkend Z1Jn voor één type, op een enkele
uitzondering na (afdeling VII, soortsgroepering 9) niet opgenomen. Voor deze soorten
verwijs ik naar de basistabellen.
Door typen met floristische overeenkomst bij elkaar te brengen ontstaan afdelingen;
groepen typen, waaruit gevolgtrekkingen kunnen worden getrokken t.a.v. de onderlinge
verwantschap van de typen.
In de tabellen is de groep soorten die differentiërend werkt voor één type van .de
in één tabel opgenomen opnamen met een ononderbroken lijn omgeven. In de overzichtstabel is dit gedaan bij de voor de afdeling differentiërende soorten. Indien soortsgroeperingen worden onderscheiden die differentiërend zijn voor meer dan één type of
afdeling zijn deze groeperingen omlijnd met een onderbroken lijn.
Varianten binnen een type, die niet zijn gekarteerd, zijn ook niet in de tabellen
omlijnd. Bij de typebeschrijving worden zij wel vermeld.

*

Kodering: Het 1e cijfer (van 1-4) geeft aan in hoeveel opnamen de soort voorkomt;
bij 5 of meer opnamen worden Romeinse cijfers gebruikt: I = 0-20%;
II = 20-40%; III = 40-60%; IV = 60-80%; V = 80-100% der opnamen.
Het 2e cijfer geeft de gevonden minimum- en maximum waarde aan van de
presentie per opname.·

-7-

3.2.2.2.

Verzameltabel
Typen/Naamgevende soorten

Type
no.

Afdeling

Kenmerkende soorten

I

2
Ammophila arenaria en Sonchus arvensis
1
Phleum arenarium en Tortella flavorirens
12
Hippophaë rhamnoides en Ammophilaarenaria
Hippophaë rhanoides met Calamagrostis
epigeios en Stellaria media var. pallida 4/13
10
Salix repens en Ammophila arenaria
3c
Polygala vulgaris en
Polypodium vulgare en Viola canina
3b
Veronica officinalis
Inula conyza
Anthoxanthum oderaturn en Pseudoscleropodium
3a
pururn
Asparagus officinalis
Hippophaë rhamnoides, Fragaria vesca en
en Rosa rubiginosa
14b
Brachythecium albicans
Hippophaë/Ligustrum met Galium verurn en
14a
Viola hirta
16
Salix repens en Hippophaë rhamnoides
17
Sambucus/Ligustrum facies
Crataegus/Ligustrum met Hippophaë en
18a
Asparagus officinalis
Crataegus monogyna en Ligustrum vulgare met Glechoma hederacca en
Geranium robertianum
18b
Melandrium rubrum en
20
Fraxinus excelsior en Quercus petrea
Geranium robertianum
Betula cf. pendula, Ligustrum vulgare met
22b
Lysmachia vulgare en Viola riviniana
23a
Arme Pinus bossen zonder Ribes uva-crispa
Pinus bossen met Ribes uva-ctispa en Acer
23b
pseudoplatanus.
Chamaenerion angustifolia en Senecio
9
sylvaticus
Betula cf. pendula, Ligustrum vulgare en
.22a
Calliergonella cuspidata
Salix purpurea en
Salix repens, Veronica catenata en Samelus
Potentilla anserina
8
valerandi

II

III

IV
V

VI

VII
VIII

IX

Ammophila arenaria en
Phleum arenarium

Centauriurn littorale en
Scirpus setaceus
Polygonum amphybium en
Oenanthe fistulosa

Dactylis glomerata en
Rumex acetosa

Parnassia palustre en Cardamine pratensis
Salix repens en Phragmites communis
Salix cinerea, Rhamnus catharticus en
Betula cf. pendula
Salix repens, Parnassia palustris

Tabel
I
I

II
II
VI
I
I

I

II
II
II
II
III
III
V
V

V

IV
V

VI

11b
1S

VI
VI

19
7b

VI
VII

Poa trivialis, Polygonum amphibium met
Cirsium arvense en Veronica chamaedris
6a
6b1
met Calliergonella cuspidata
en Cardamine pratensis
6b2
Salix repens, Parnassia palustris met
Epipactis palustris en Leontodon nudicaulis 7a
Poa pratensis, Achillea millefdium met Rubus
Sa
caesius en Calamagrostis epigeios
Poa pratensis, Achillea millefolium met
Lolium perenne
Sb

VII
VII

VII
VII
VII

3.2.3. Syntaxonomie
3.2.3.1. Algemeen
In het vorige hoofdstuk werd de ordening van het opnamemateriaal van de diverse
yegetaties op grond van de soortensamenstelling en bedekking besproken. Via toepassing
van de aldaar weergegeven afspraken zijn verwante opnamen bij elkaar gebracht en in de
uiteindelijke overzichttabel zijn de aldus verkregen typen verzameld.
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Met behulp hiervan kan een typologie van de vegetatie van "Strypemonde" worden opgesteld. Het is ook zaak deze typologie, voor zover mogelijk, te laten aansluiten bij
het bestaande systeem van plantengemeenschappen.
Aangezien bij het analyseren van de vegetatie gestart is vanuit de struktuur van de
vegetatie en de strukturele overeenkomst ook in de typologie als basis is gehandhaafd
teneinde herkenning in het veld te vergemakkelijken, is de floristische verwantschap
van de verschillende typen vertroebeld.
Teneinde de syntaxonomische plaats van de typen zelf en de typen ten opzichte van
ellcaar te verduidelijken is een globale syntaxonomische analyse van het materiaal gemaakt door interpretatie van de tabellen met behulp van WESTHOFF & DEN HELD (1969).
De zeer komplexe vegetaties, waarbij de diverse typen geleidelijk in elkaar overgaan,
het komplexe gedrag van gradiëntsoorten, de heterogeniteit in de vegetatiestruktuur en
de diverse andere problemen die een analyse en synthese sterk bemoeilijken, dwingen
tot grote voorzichtigheid bij de interpretatie van de gegevens •
. Binnen de ruimte van de opdracht die ik voor dit onderzoek heb gekregen (zie Verantwoording) zou het te ver gaan om meer dan een globale indicatie te geven van de syntaxonomische plaats van de door mij gevonden typen.
In dit kader zou ik willen verwijzen naarSLOET VAN OLDRUITENBORGH (1976) die door
een nauwkeurige analyse van het gedrag in ruimte en tijd van, door haar onderscheiden,
hoofdsoorten, gepoogd heeft haar resultaten te vergelijken met bestaande vegetatieklassifikaties van duinstruwelen (WESTHOFF & DEN HELD 1969 met een verwerking van de
indelingen van vóór 1969, BLOM & BLOM-STEINBUSCH 1970 en DOING 1974).
Hierbij doen zich een aantal knelpunten voor die zich ook manifesteren als ik mijn
resultaten ga vergelijken met de bestaande klassifikaties. Deze knelpunten zijn o.m.
1. Op struktuurtype/formatie niveau:
Het onderscheid tussen enerzijds struwelen en de zoom- en dauwbraamvegetaties,
anderzijds de struwelen en de bossen. Het mozaiekachtige karakter van stuifduinpioniervegetaties met struweeleilanden, al dan niet begeleid door min of meer duidelijke zomen
maakt de analyse van het struweel/zoom kamplex zeer moeilijk. De "hoge struwelen"
(nrs. 17, 18a en b) en de Betula en Salix "bosjes" (nrs. 19, 22a en b) vormen verbindingen tussen het struktuurtype "struweel" en het st;xuktuurtype ~'bos". Op associatieniveau sluiten ze aan bij het Crataego-Betuletum van het struktuurtype "bos" en op
verhondsniveau meer bij het Berberidion van het struktuurtype "struweel".
2. Wat betreft klassen en orde:
Verbindingen tussen enerzijds Rhamno-Pruneteaenanderzijds Franguletea en Salicetea
purpurea. Wat de laatste betreft is de verbinding met de associatie Salicetum arenariopurpureae aktueel omdat die, ook volgens Westhoff & Den Held, veel Berberidion soorten
bevat (zie nr. 20) .
De verschillende inhoud die DOING (1962) en WESTHOFF & DEN HELD (1969) geven aan
de indeling van de Rhamno-Prunetae in de orden Prunetaliaspiniosae enSambucetalia.
3. Wat betreft het verbondsniveau:
De plaats van het Salieion arenariae als, qua struktuur, afwijkende orde van de
Prunetalia.
De plaats van de liguster/vlier struwelen binnen of buiten het Berberidion.
Vergelijking met bestaande klassifikaties is dus een ingewikkelde zaak waarbij binnen
elke klassifikatie nog diverse vragen open liggen. De syntaxonomische plaatsbepaling
van de door mij gevonden typen is gebaseerd op een vergelijking van dat materiaal met
de klassifikatie van WESTHOFF & DEN HELD (1969).

3.2.3.2.

Syntaxonomisch overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de syntaxonomische plaats van de diverse
typen of groepentypen zoals zij in de overzichtstabel naar voren komen.
Bij de typologische beschrijving wordt de syntaxonomische plaats voor elk type nog
eens gespecificeerd.
Soortsgroepering 1 die voorkomt in opname van de afdelingen I, II bevat kensoorten
van het Galia-Koelerion nl. Festuca rubra var. arenaria, Hypnum cupressiforme en
Galium verum. Binnen deze drie afdelingen is de associatie Tortulo-Phleetum het meest
regelmatig vertegenwoordigd. Het voorkomen van de kensoorten van deze associatie binnen
afdeling III nl. Myosotis ramosissima, Erodium glutinosum en Tortula ruralis wijst er
op dat het type 14a misschien een overgang vormt naar de afdeling I en II (zie soortsgroepering 12) •
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Tortella flavovirens) en het verbond Ammophilion borealis (Ammophila arenaria, Festuca
rubra var. juncifolia en Sonchus arvensis).
Type 10 neemt, als Salix repens facies, een uitzonderlijke plaats in waarvan de verwantschap met afdeling I onduidelijk is.
Afdeling II bevat kensoorten en differentiërende soorten van Koelerio-Corynephoretea,
Festuca-Sedetalia en Festuca-Brometae. Binnen deze afdeling komen ook opnamen voor van
vegetaties die een meer of minder zoomkarakter hebben (zie verder typologische beschrijving type 3b) .
Over afdeling III type 14a is reeds gesproken in het kader van de verwantschap met
de afdelingen I en II. De opnamen van afdeling III horen thuis bij de Rhamno-Prunetae
(kentaxa Sambucus nigra, Ribes uva-crispa). Als kentaxa van de orde Prunetalia spinosae
R. Tx. 1952,zijn aanwezig Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus,
Eunonymuseuropaeus,Acer campestre, Rosa canina en Humulus lupulus.
Verbond: Berberidion (kentaxa: Ligustrum vulgare, Rosa rubiginosa, Bryonia dioica en
Populus tremula) . Ligustrum vulgare en Rhamnus catharticus zijn, behalve in de kultuurgraslanden, in het gehele opnamemateriaal te vinden, beide echter het meest trouw in de
struweeltypen. Rhamnus catharticus komt in de afdeling II en VII alleen als kiemplant
voor.
De meeste kensoorten van klassen, orde en verbond zijn verzameld in soortgroepering 4.
De kensoorten van deassociatieHippophao-Ligustretum, Asparagus officinalis en Inula
conyza staan bij elkaar in soortsgroepering 5 en zijn kentaxa voor afdeling III.
Binnen de afdelingen IV, V en VI heeft afdeling IV alleen Cynoglossum officinale als
differentiërende soort maar bezit verder geen kentaxa.
Onderscheid met V en VI levert echter geen problemen op enerzijds door het strukturele verschil (IV is struweel met sterk gedifferentieerde struklaag en V en VI zijn
bostypen of kapvlakten anderzijds door het floristische verschil (zie tabellen) .
Differentiërende soorten t.o.v. de andere struweelafdeling III zijn Geranium robertianum, Eurhynchium prealongum, Ajuga reptans, Dryoteris filix-mas en Melandrium
rubrum. Systematiek: Berberidion (zie afdeling III) echter duidelijk met soorten uit
Querco-Fagetea (nl. kentaxa Poa nemoralis, Moehringia trinervia, Mycelis muralis,
Bedera helix) en wel vnl. Alna-Padion soorten (Stachys sylvatica, Melandrium rubrum,
Rubus caesius, Urtica dioica, Glechoma hederacea) en als zodanig misschien een overgang vormend naar bostype 20.
Wat de afdelingen V en VI betreft zou ik willen verw~Jzen naar de beschrijvingen
van de verschillende typen (no. 9, 20, 22a, 22b, 23a en 23b).
De syntaxonomische relatie van de kapvlakte 9 t.o.v. de struwelen en het bos laat
ik onbesproken. Dit is gezien de recente storing in de daarmee samenhangende milieudynamiek een dermate diepgaand probleem wat binnen dit kader onmogelijk kan worden
geanalyseerd. De kapvlakten zijn ontstaan uit gedegenereerde en omgewaaide coniferenbossen. Vermoedelijk heeft immigratie van soorten uit het Prunetalia spinosae plaatsgevonden.
Bij de plaatsbepaling van de opnamen van afdeling VII komt het kenlpunt beschreven
in 3.a.2. duidelijk naar voren. Het feit dat de opnamegroepen (typen) samen deze afdeling vormen doet vermoeden dat deze opnamegroepen verwantschap met elkaar hebben.
De strukturele verschillen binnen de afdeling zijn echter treffend en het aantal
kenmerkende soorten beperkt terwijl zij, op Salix repens na, een geringe presentie
hebben. Vaak treedt facies vorming op (Salix repens, Salix purpurea, Salix cinerea
x aurita) • Onderzoek naar de systematische plaats van deze groepen opnamen geeft
weinig houvast om hun onderlinge verwantschap sterk te noemen.
Zie voor de syntaxonomie de verdere typologische beschrijving (type 8, 11a, 11b, 15
en 19) .
Voor de afdelingen VIII en IX verwijs ik naar de beschrijving van de samenstellende
typen (typen 6a, 6b1, 6b2, 7a, 7b, Sa en 5b).
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4. GROEPERINGEN VEGETATIEKAART 11 STRYPEMONDE 11
4.1. Hoofdafdeling A. Mossen-kruidkamplex
Struktuurtype Aix - Stuifduinpioniervegetaties (tabel I) kleur: heldergeel.
De voornaamste rol in deze vegetaties spelen de mossen Tortula ruraliformis, Brachythecium albicans en Hypnum cupressiforme, waarbij verder in hoge bedekkingspercentages steeds Sedum acre, Cladonia species, Aira praecox en Cerastium semidecandrum
kunnen worden aangetroffen.
1. Groepering van Tortula ruralis en Phleum arenarium
Symbool
TP
Opn.: 30, 2, 21a, e.a.
Tortella flavovirens begeleidt deze groepering trouw.
lok. dom.
Cladonia rangiformis (kensoort Galio-Koelerion)
voork.
kleine, bij uitzondering aaneengesloten grote, plekken in het hele gebied (behalve de valleien) , vermoedelijk in stand gehouden door konijnen
vergl.
EM2a; CS1, 2, 3; AG2; CBS
syst.
Ass 20 Bc2: Tortulo-Phleetum arenarii (Massart 1908), Br.Bl. et de
Leeuw 1936
kensoorten: Tortula ruralis, Phleum arenarium, Myosotis ramosissima. De subassociatie "typicum" is blijkens het voorkomen van de differentiërende soorten
Veronica arvensis, Erodium glutinosum, Viola tricolor, Tortella flavovirens, ook vertegenwoordigd. Aira praecox is binnen dit type niet
aanwezig
bijz.
CS gebruikt karteringssymbool TS, EM symbool T.
Aixx - Helmduinen
2. Groepering van Ammophila arenaria en Sonchus arvensis
Symbool
AS
Opn.: 20, 14, 19.
lok. dom. : Festuca rubra var. juncifolia. In oecologisch opzicht gedragen F. rubra
var. juncifolia en F. rubra var. arenaria zich als soorten. De eerste
komt in dynamische milieus voor, terwijl de laatste de voorkeur schijnt
te geven aan meer stabiele milieus
voork.
de buitenste duinenrij en dan voornamelijk aan de lijzijde
vergl.
CS12zz; EM16; AG1
syst.
Verbond 15Ab: Ammophilion borealis R. Tx (1945) 1952
kensoorten: Festuca rubra ssp. juncifolia, Ammophila arenaria, Sonchus arvensis.
bijz.
Ligustrum vulgare komt aan de loefzijde van de buitenste duinenrij in
een zeer gedrongen groeivorm voor. Deze waarneming bevestigt de voorkeur
van Ligustrum voor groeplaatsen met verhoogde onrust (Westhof et al.1970) •
AIIx6
3. Groepering van Galium verurn en Luzula campestris
Symbool
zie vormen
voork.
in kleine oppervlakten als overgang van Aix en Aixx naar AII .(minder
begrazing konijnen ?) , op paden en soms lokaal tussen struweeleilanden.
AIInb
3a. Vorm met Anthoxanthumodoratum en Plantage lanceolata
Symbool
AP
Opn.: 44, 42, 110
lok. dom.
Thymus pulegioides
voork.
op en langs de paden in het binnenduinterrein
verg.
CS14; EMS
syst.
bevat kentaxen en differentiërende taxa van Festuco-Seditalia, KoelerioCorynephoretea en Festuca-Brometea
bijz.
wordt regelmatig machinaal gemaaid. Ook grazen hier veel konijnen. Binnen dit type komt nog een sybtype voor met Glechoma hederacea, Brachythecica rutabulum en Geranium malle. Komt over te kleine oppervlakten
voor om gekarteerd te worden.
3b. Vorm met Inula conyza
Symbool
IC
Opn.: 38, 39
voork.
op sterk door konijnen begraasde stukjes tussen struweeleilanden en
onder solitaire struiken. Op oost- en noord-hellingen.
verg.
EM5c
syst.
moeilijk te klassificeren (zie hoofdstuk 3a1). Soorten van het Berberi-

-11-

bijz.

dion zcals Inula conyza, Asparagus officinalis en Rubus caesius
zijn aanwezig. Naast deze soorten komen Viola hirta, Inula conyza en
Polygonaturn oderaturn als kentaxa voor van het Origanetalia vulgaris Th.
Müll. 1961 (klasse Trifolio-Geranietea sanguinei, een struweelzoomge~
meenschap) . Viola hirta en vooral Polygonaturn oderaturn gedragen zich
echter niet als strikte zoomplanten; zij komen over uitgestrekte oppervlakten in verschillende typen voor
de presentie van Rosa spinosissima duidt ook op het zoomkarakter van
dit type.

3c. Vorm met Polypodium vulgare en Viola canina
Symbool
PV
Opn.: 34, 32, 21c
voork.
lokaal op noordhellingen tussen duindoornstruweel; beslaat geen grote
oppervlakten
vergl.
EM24-d? EM vindt een vorm met Polypodium vulgare als een variant van
Hippophaë struweel. Hij vermeldt een goed ontwikkelde moslaag met
Pseudoscleropodium purum, een soort die ik echter niet in deze opnamen
heb gevonden. EM vindt zijn variant ook op noordhellingen
syst.
Galio-Koelerion. Kentaxa: Festuca rubra var. arenaria, Galium verum,
Hypnum cupressiforme
AIIxa
4. Groepering van Calamagrostis epigeios en Stellaria media var. pallida
Symbool
HC
Opn.: 28, 27
voork.
door het gehele gebied verspreid voorkomend in de drogere duinen, met
de nadruk op zone S, altijd in kombinatie met groepjes of solitaire,
laagblijvende Hippophaë rhamnoides. Domineert Hippophaë dan hebben we
te maken met struktuurtype BIIxa (type 13)
vergl.
EMS6; CS1S2; CB14; AG4; AGS(?)
syst.
vermoedelijk verwantschap met Galia-Koelerion (R. Tx 1937) hetgeen
blijkt uit de verbandskensoorten Viola tricolor en Festuca rubra var.
arenaria. Elementen zijn aanwezig van het onderverbond 34B61: SambucoBerberidion v. Leeuwen & Doing Kraft 19S9. Aanwijzingen hiervoor zijn:
Hippophaë rhamnoides, Calamagrostis epigeios, Cynoglossum officinale
en Polygonatum oderaturn als differentiërende soorten t.o.v. dé andere
onderverbonden van het Berberidion. Echte klasse- en verbandssoorten
komen echter niet voor
bijz.
zoals uit de overzichtstabel blijkt is dit vegetatietype een vermenging
van stuifduinpioniervegetaties met struweelelementen en als zodanig
waarschijnlijk niet homogeen. In het veld is dit type echter goed te
herkennen en daarom is het toch als kaarteenheid opgenomen.
AIIxb

S. Groepering van Poa pratensis en Achillea millefolium
Symbool
zie vormen
Opn.: 180, 188
voork.
op de sterk begraasde (paarden) of intensief gemaaide vegetaties op de
terreinen (weide/tuin) in de omgeving van het landhuis
syst.
kentaxa Agropyro-Rumicion crispi (Nordh. 1940 en R. Tx 19SO) : Leontodon
autumnalis, Ranunculus repens, Carex hirta en Elytrigia repens. Vorm Sa
vertegenwoordigt vermoedelijk een overgang naar het Arrhenatheretalia
omdat de kombinatie Dactylis glomerata, Trifolium repens, Potentilla
reptans en Poa trivialis volgens Westhoff & Den Held kenmerkend is
voor deze vegetatie. Vorm Sb laat de kenmerkende soortenkombinatie
zien van het Poo-Lolieturn (Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium
repens en Ranunculus repens) . Als kentaxa van het Arrhenaterion elatioris
zijn aanwezig Dactylis glomerata, Lath~"rUS pratense, Bellis perennis en
Trifolium dubium
Bijz.
droog. De weide wordtoverbegraasd. Het hooi wordt na het maaien niet
verwijderd.
Sa. Vorm met Rubus caesius en Calamagrostis epigeios
Symbool
RC
Opn.: 88, 90, 91
lok. dom.
Festuca rubra var. arenaria
bijz.
neigend naar duingrasland (3a?) Wordt gemaaid.

-12Sb. Vonn met Lolium perenne dominant
L
Opn.: 75, 69
Symbool
meest verwant met 16Ab8:
syst.
apud. A. Bakker 1965.

Poo-Lolieturn D.M. de Vries & V. Westhoff n.n.

Axxa
6. Groepering van Poa trivialis en Polygonum amphibium
zie bij de vormen
Opn.: zie bij de vormen
Symbool
op de hoger (+ 60 cm boven het grondwaterpeil van juni) gelegen gedeelvoork.
ten van de kavels grond die samen de weide vormen in het meest zuidelijke gedeelte van "Strypemonde", lokaal bekend als de "Vogelwei"
syst.
het is zeer moeilijk om de systematische plaats van deze graslanden te
bepalen. Volgens Westhoff & Den Held (1969) vertonen Mentha aquatica
en Oenanthe fistulosa een optimum in overgangssituaties tussen AgropyronRumicion crispi, Nordh. 1940 em. R. Tx. 1950 en het Caricetalia nigrae
w. Koch 1926 em. Nordh. 1936 denuo em. R. Tx. 1937. Echter ook elementen
van het Calthion palustris, R. Tx. 1937 zijn aanwezig in de vorm van
Caltha palustris en Lychnis flos-cuculi. Vermoedelijk heeft de groepering
de meeste verwantschap met het Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Bijz.
licht begraasd door koeien vanaf juli tot september. Mondelinge mededelingen wijzen op een zeer rijke flora die vroeger op dit terrein
aanwezig moet zijn geweest.
6a. Vorm met Cirsium arvense en Veronica chamaedris
Symbool
CV
Opn.: 58, 51, 57
lok. dom.
Poa trivialis
bijz.
tegen de distels wordt gespoten. Het vee mijdt de distelgroepen.
6b. Vorm met Calliergonella cuspidata en Cardamine pratensis
Symbool
: zie subvormen
lok. dom. : Agrostis stolonifera en Trifolium repens
subvorm 6b1: variant met Lythrum saliearia en Lycopus europaeus
Symbool
: LL
Opn.: 48, 53
voork.
: langs de randen van de kavelgreppels.
subvorm 6b2: variant met Bellis perennis dominant
Symbool
BP
Opn.: 52, 49, 56
voork.
midden op de kavels
AIIxxb
7. Groepe,ring van Salix repens, Parnas si a palustris en Euphrasia officinalis
7a. Vorm met Epipactis palustris en Leontodon nudicaulis
Symbool
PE
Opn.: 63, 64, 186
voork.
op de onbemeste weide voor het landhuis. Andere kenmerkende soorten:
Linum catharticum, Vicia cracca, Lychnis flos-cuculi, Orchis incarnata
e.a. Deze soorten zijn tevens differentiërend t.o.v. vorm 7b
syst.
elementen aanwezig van klasse 25. Molinio-Arrhenatheretae R. Tx. 1937
nl. de kentaxa: Holcus lanatus, Rumex acetosa, Cerastium holosteoides,
Plantage lanceolata, Trifolium pratense, Vicia cracca, Prunella vulgaris,
Centaurea pratensis en Lychnis flos-cuculi. Tevens vertegenwoordigers
van ver9ond 27A: Caricetalia nigrae Kliha 1934 nl. de kensoorten Juncus
articulatus, Orchis incarnata, Epipàctis palustris, Parnassia palustris
en Mnium affine.
Bijz.
de moeilijke systematische plaatsing is te verklaren door de kleinschalige veranderingen van de milieutaktoren in dit gebied. Er is
sprake van een hellend maaivlak, stuiving vanuit de ornliggende droge
graslanden, lichte kwel na regen, inconsequente maaiaktiviteit en
plaatselijk lichte bemesting door mineraliserend hooi en uitwerpselen
van fazanten. De diversiteit in faktoren levert een zeer rijke flora
op gezien de kleine oppervlakte.

-137b. Vorm met Centauriurn littorale en Hypnum cupressiforme
PC
Opn.: 140, 177, 139
Symbool
op
het
Eerste Jachtpad, waar dit pad door de primaire vallei naar de
voork.
zeereep loopt
het Molinio-Arrheratheretea en het Caricetalia nigrae zijn hier minder
syst.
vertegenwoordigt dan bij vorm 7a. De gevonden soorten wijzen sterker in
de richting van het verbond 10Aa Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926.
Kentaxa die in de opnamen aanwezig zijn: Juncus bufonius, Scirpus setaceus.
Kentaxon van de associatie Centaurio-Saginetum moniliformis: Centauriurn
litorale.
Niet in de opnamen aanwezig maar wel aangetroffen: Sagina nodosa (ass.
kensoort) en Gnaphalium luteo-album (verbondskensoort) •
bijz.
de door Westhoff & Den Held beschreven synoecologie voor dit type vegetatie komt overeen met de situatie op het Eerste Jachtpad; vochtige,
verdichte bodem enkarresporen en paadjes in vochtige duinvalleien.
Komt op zeer kleine oppervlakten voor.
In de kavelsloten van de Vogelwei zijn ook nog vrij volledig aanwezig de vertegenwoordigers van orde 19A: Nasturtio-Glyceretalia. Deze vegeatie is niet opgenomen
en gekarteerd doordat het over te kleine aaneengesloten oppervlaktes voorkomt.
Aanwezig: Nasturtium microphyllum, Glyceria fluitans, Myosotis scorpioides, Veronica
beccabunga, Sium erectum en Oenanthe fistulosa.
AIIxxb
8. Groepering van Samelus valerandi en Veronica catenata
Symbool
SV
Opn.: 120, 142
voork.
zeer lokaal in drooggevallen bomkraters. Verder op een uitgegraven
stuk vallei in zone 4 zeer vochtig, 's zomers oppervlakkig uitdrogend.
vergl.
CS19; EM11
syst.
zowel verwantschap met Eleochari to-Hippuridetum Passarge 1955 (de kensoorten van het Phragmitea: Lycopus europeus en Myosotis scorpioides;
kens. associatie: Veronica catenata) als met Samolo-Littorelletum Westhoff
1947 (kens. verbond Littorellion:
Littorella uniflora;
kenkombinatie van de associatie: Sambucus valerandi, Littorella uniflora,
Juncus articulatus - ontbrekend: Carex serotina en Ranunculus baudotii) .
bijz.
de vegetatie is sterk aan verandering onderhevig. De zich vestigende
Salix repens zal het karakter van de vegetatie sterk kunnen veranderen.
Hoewel struktureel niet homogeen met de dwerg- en middelhoge struwelen
(v.n.l. Salix repens) van de vochtige serie, zijn de opnamen die type 8
vertegenwoordigen toch bij dit struweeltype in de tabel ondergebracht.
Reden: floristische overeenkomst. De groepering kan men ook beschouwen
als een subvorm van vorm 11a.
AIII Ruigten
9. Groepering van Chamaenerion angustifolia en Senecio sylvatica
Symbool
CS
Opn.: 91, 192, 191 e.a.
voork.
op de kapvlaktes in de omgeving van het landhuis en enkele boerderijen
syst.
klasse 18; Epilobiet~a angustifolii R. Tx. et Preising 1950 em. Passarge
1956. Obendorfer (1957) signaleerde verwantschap met Sambucetalia Orde
18A; Verbond 18Aa: Epilobion angustifolii Sóo 1933 em R. Tx. 1950. Voor
wat betreft de associatie: elementen zijn aanwezig van 19Aa1 (Senecio
sylvaticus) en 18Aa2 (Digitalis purpurea en CentauriUrn minus). De
eerste is een kapvlakte op voedselarme grond, de tweede op vochtige
leemhoudende grond (löss) .
bijz.
de vlaktes groeien snel dicht. Vestiging van Sambucetalia soorten. De
bodem is vermoedelijk nog niet ontkalkt gezien de aanwezigheid van de
vertegenwoordigers van 18Aa2. De vestiging van de vlier (Sambucus nigra)
klopt met de voorkeur van deze soort voor milieus waar vers organisch
materiaal onderhevig is aan versnelde afbraak.

-14-

4.2.

Hoofdafdeling

B.

Struwelen

BI Dwergstruwelen
BI a
10. Groepering van Salix repens en Ammophila arenaria
Symbool
SA
Opn.: 154, 153
voork.
tussen de zeereep en de eerste duindoornstruwelen
syst.
? staat dicht bij groeperingen van afdeling I. Salix repens facies.
bijz.
niet vermeld door EM of CS en door mij ook niet in andere literatuur
teruggevonden. Voortdurende uitstuiving tot op de vochtige zandlaag.
Bib
11. Groepering van Juncus articulatus en Carex trinervis
vorm 11a met Eleocharis palustre en Myosotis scorpioides
Symbool
SC
Opn.: 145, 152, 158
voork.
in de vochtige primaire vallei van zone 2.
verg!.
CS30 en/of CS32? De aanwezigheid van Calamagrostis zou duiden op wat
drogere omstandigheden dan de milieus van CS30 en EM17 .. Drepanocladus
aduncus ontbreekt echter hetgeen de vergelijking ook moeilijker maakt.
syst.
Caricion davallianae Klika 1934
(zwak; Juncus articulatus, Eleocharus .quinqueflora).
bijz.
sterke foristische overeenkomst met groepering 8 echter behalve het
strukturele verschil duidt de aanwezigheid van Calamagrostis epigeios
en Rubus caesius op het feit dat het milieu van deze vorm 11a wat
droger is dan het milieu van gropering 8. GrOepering 8 had ook als
subvorm van vorm 11a in het verslag kunnen worden opgenomen.
vorm 11b met Parnassia palustre en Prunella vulgaris
Symbool
SP
Opn.: 159, 164
voork.
fragmentarisch in dichtgegroeide primaire vallei in zone 2.
verg!.
EM18, CS31, Ag19 (met veel voorbehoud)
syst.
wellicht Ass 33 Aa 2: Salicetum arenario-purpureae (Haeck 1957)
Doing 1962 (kenkombinatie: Salix purpurea en Salix repens diff. taxa
t.o.v. andere ass van verbond: Hydrocotyle vulgare, Pulicaria dysenterica,
Prunella vulgaris, Hippophae rhamnoides, Carex trinervis en Calamagrostis
epigeios) . Ook elementen aanwezig van het Caricion davallianae (Parnassia
palustris, Juncus articulatus). Floristisch en struktureel staat ·dit
type dicht bij type 7b. Differentiërende soorten t.o.v. dit type zijn:
Calliergonella cuspidata, Scirpus maritimus, Equisetum arvense,
Epilobium parviflora e.a.
Bijz.
Het voorkomen van deze vegetatie als buiten aan de voet van hellingen
doet vermoeden dat de vegetatie in nauwe relatie staat met het grondwater.
Struktuurtype BII Middelhoge struwelen
x droge serie
a. Pure duindoornstruwelen
12. Groepering van Hippophae rhamnoides en Ammophila arenaria
Symbool
HA
Opn. 198, 133
voork.
vlak langs de binnenduinrand van de zeereep.
verg!.
EM24a, CS22, CB25, AG25
syst.
EM e.a. beschouwen het als een pionierstadium van het HippophaoLigustretum Boerboom 1960 met inmenging van het Verbond Ammophilion
borealis. Zoals uit de overzichtstabel blijkt heeft deze groepering
grote affiniteit tot het Tortulo-Phleetum.
Bijz.
duinvorming in het onderhavige gebied staat niet stil. Sterke stuiving
vanuit de zeereep.
BIIxa
13. Groepering van Hippophae rhamnoides en Calamagrostis epigeios
Dit vegetatietype is bij dominantie van de grassen onder te brengen bij struktuurtype AIIxa (groepering 4) • Vaak vormen beide typen mozaieken waarvan de onderdelen
niet in karteerbare grootte aanwezig zijn.
Voork.
zie grûepering 4.
Symbool
: HC
Opn.: 37, 29
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vergl.
syst.
: zie groepering 4
Binnen de struwelen, en vooral binnen de Asparagus afdeling (zie overzichtstabel)
is het niet overbodig naast het strukturele verschil ook het floristische verschil
wat duidelijker te maken, teneinde herkenning in het veld te vergemakkelijken.
Dit geldt dan vooral voor de typen 14, 16, 17 en 18a.
Diff. taxa van 14 en 16 t.o.v. 17 en 18a zijn:
Cerastium holosteoides, Fragaria vesca, Ceratodon purpureus, Solanum dulcamara
en Cirsium vulgare.
Diff. taxa van 14, 16 en 17 tesamen t.o.v. 18a zijn: Eupatorium cannabinum, ~
cio jacobea en Brachythecium rutabulum.
Het floristische onderscheid tussen 14, 16 en 17 blijkt uit tabel II. Floristisch
zou 16 als vorm van 14 beschouwd kunnen worden echter op grond van struktuur- en
standplaatsverschillen is type 16 als een afzonderlijk type genoteerd.
BIIxb Duindoorn-Liguster struwelen
14. Groepering ~an Hippophae rhamnoides, Ligustrum vulgare en Cerastium holosteoides
vergl.
AG27, EM25a-b, CS29, CB27
syst.
ass 34 Ab1: Hippophao-.Ligustretum Meltzer 1941 em. Boerboom 1960
Verbandskensoorten Berberidion: Ligustrum vulgare, Rosa rubiginosa
en Bryonia dioica.
Diff. taxa t.o.v. de overige associaties van dit verbond: Rosa
rubiginosa, Rosa canina,Rhamnus catharticus, Euonymus europaeus,
Crataegus monogyna, Asparagus officinalis, Inula conyza, Lithospermum
officinale en Viola hirta.
bijz.
uit de tabel valt duidelijk af te lezen dat dit type, vergeleken met
type 12 en 13, een meer gedifferentieerde struiklaag heeft. Ook de
kruidlaag is over het algemeen rijker.
vorm 14a: rijke vorm met Galium verurn en Viola hirta
Symbool
HLG
Opn.: 156, 127, 130, 132
voork.
in zone 3 en het droge duingebied landinwaarts en ten noorden van
zone 6. Hier komt het als min of meer aaneengesloten struweel voor.
Ook in zone 5 kan men dit type aantreffen waar het op meer geëxponeerde
plaatsen voorkomt.
bijz.
binnen dit type is een rijke variant te onderscheiden (met Pseudoscleropodium purum, Linaria vulgare, erepis cappillaris en Luzula campestre)
en een armere variant die deze soorten niet heeft. Bij de kartering
zijn deze varianten niet aangegeven omdat zij te kleine aaneengesloten
oppervlakten beslaan.
vorm 14b. soortenarme vorm met Brachythecium albicans en Tortella flavovirens
Symbool
HL
Opn.: 206, 215, 211
voork.
zone 5 in de oude struwelen tussen Pinus aanplant
syst.
te vergelijken met 14a echter soorten als Inula conyza, Lithospermum
officinale en Viola hirta ontbreken.
bijz.
kruidlaag nauwelijks aanwezig en bijzonder zwak ontwikkeld. In het
veld door zeer sterke dominantie van duindoorn duidelijk afwijkend
van 14b. Als puur duindoornstruweel gekarteerd.
BIIxxc
15. Groepering van Salix repens en Phragmites communis
Symbool
SPh
Opn.: 167, 176, 170, 146
voork.
in de wat drogere gedeelten van de primaire vallei van zone 2.
Verder voornamelijk in zone 4 waar de vallei niet overheerst wordt
door opgaand hout.
vergl.
CS36, AG30 (onder voorbehoud)
syst.
facies van type 11 ?
bijz.
EM vindt een vegetatie (EM15) van Salix en Phragmites met vele soorten
van de groepering Hippophaë/Ligustrum. In mijn opnamemateriaal is zo'n
verwantschap niet terug te vinden.
BIIxxd
16. Groepering van Salix repens en Hippophae rhamnoides
Symbool
SH Tabel II
Opn.: 151, 148
voork.
op de dr.oogste gedeelten van de primaire vallei van zone 2, als
struweeleilanden.
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syst.

CS34, AG22, EM22b, allen in meer of mindere mate
de door auteurs gesignaleerde verwantschap met Ass. 34Ab1: HippophaoLigustretumMeltzer 1941 em.Boerboom 1960, is in mijn opnamemateriaal
ook aan te wijzen in de overeenkomst in struiklaag. Ook wil ik enige·
overeenkomst signaleren met Ass 33 Aa2: Salicetum arenario-purpureae
(Haeck 1957 mscr) Doing 1962. Struktureel, en ook floristisch, zijn
geen of weinig argumenten aan te geven om te denken aan het Salieion
cinereae. Hiervoor komt groepering 15 meer in aanmerking.
bijz.
type 16 kan floristisch als een vorm van type 14 beschouwd worden (zie
aldaar). Differentiërende soorten t.o.v. dit type zijn Agrostis
stolonifera. Mentha aquatica, Galium uliginosum en Pulicaria dysenterica.
BIII Hoge struwelen
BIIIxa: 17.Groepering van Ligustrum vulgare en Sambucus nigra waarbij beide soorten
lokaal kunnen domineren.
Symbool
LS
Opn.: 173, 172, 177b
voork.
willekeurig verspreid op de oude (vnl. Liguster dominant) en jongere
zeerepen (vnl. Sambucus dominant). Bereikt zelden een karteerbare
grootte.
vergl.
CS38, EM26
syst.
degradatie-(Boerboom 1960) of opbouw stadium van Hippophao-Ligustretum
Meltzer 1941. De soortenarme kruidlaag wijst meer in de richting van
de Ligustersociatie van Boerboom. Het voorkomen van Sambucus en Ligustrum mag echter niet over één kam geschoren worden gezien de verschillende milieuvoorkeur van beide soorten.
bijz.
over het algemeen wordt Liguster als een pionier beschouwd en als een
schakel in de opbouw van het struweel (Sleet van Oldruitenborgh 1965).
Uit de milieuomstandigheden van plaatsen waar de betreffende opnames
zijn gemaakt kan worden geconcludeerd dat liguster een voorkeur heeft
voor hoge milieuonrust (veroorzaakt door bv. verhoogde antropogene
invloed of afsterven van berkenbosjes. Ook op meer geexponeerde plaatsen waar stuiving optreedt vindt men Liguster. Het is mij niet duidelijk of Liguster nu voorkomt in een opbouw- en of degradatie stadium
van een struweel (zie ook: CJM Sleet van Oldruitenborgh 1976)~ Vlierstruwelen worden vaak aangetroffen op plaatsen waar vers organisch
materiaal onderhevig is aan snelle mineralisatie (jonge zeereep maar
ook: kapvlakten) ook hier ligt de vraag open of we deze struwelen
moeten beschouwen als stabiel of al ruderale struwelen van instabiele
gestoorde milieus.
BIIIxb
18. Groepering van Crataegus monogyna en Ligustrum vulgare
Symbool
CL
lok. dom.
Rhamnus catharticus
voork.
in de binnenduinen landinwaarts van zone 5 en zone 6
vergl.
EM27a, CS37, CB32, AG26
syst.
behoort tot het onderverbond 34Ab1: Sambuco-Berberidion Van Leeuwen
et Doing Kraft 1959 em.Westhoff.
Bijz.
De, voor het verbond, naamgevende struik Berberis vulgaris komt voor
in het karteringsgebied. De groeivorm en de vitaliteit is echter niet
uitbundig. Binnen zowel vorm 18 als 18b zijn armere en rijkere subvormen te andersebieden die niet zijn gekarteerd (zie tabel) •
18a: droge vorm met Hippophae rhamnoides en Asparagus officinalis
Symbool
CHA
Opn.: 157, 25, 125
voork.
op de drogere gedeelten van het boven aangegeven gebied.
syst.
van de vormen van het Crataegus struweel vermoedelijk het dichtst
bij het Hippophao-Ligustretum Meltzer 1941. Ook struktureel overeenkomst gezien de hoogte van de struiklaag.
18b: vochtige vorm met Glechoma hederacea en Geranium robertianum
Symbool
CGG
Opn.: 119, 122, 113
voork.
op meer vochtige gedeelten van bovenbeschreven gebied en als direkte
zoom van hoger natuurlijk bos in dit gebied.
syst.
staat dichter bij een bos dan 18a.
bijz.
bevat, plaatselijk, afgestorven groepen trilpopulieren. C.J.M. Sleet
van Oldruitenborgh (1976) kan ook een onderscheid maken in een droge
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overeenkomen met de door mij gevonden vormen. Rhamnus catharticus kan
in dit type plaatselijk domineren.
BIIIxxc Tabel IV
19. Groepering van Salix cineria, Rhamnus catharticus en Betuala cf. pendula
Symbool
SR
Opn.: 175, 212, 213, 214
lok. dom.
Salix cineria, Salix purpurea
voork.
in de vallei van zone 2 en zone 4
vergl.
EM31, CS39, AG30, AG31
Syst.
bovengenoemde auteurs noemen vergelijkbaar materiaal Salieion cinerea
(Th. Müll et Görs 1958) (kentaxa Salix aurita, Salix aurita x cinerea)
kenkombinatie Salix purpurea en Salix repens wijst op Salicetum
arenario-purpureae Doing 1962 uit het Salicetea purpureae.

4.3. Hoqfdafdel ing C. Bossen
Struktuurtype C: Bossen
Tabel VI
Cix
20. Groepering van Fraxinus excelsior en Quercus petrea
Symbool
FQ
Opn.: 78, 84, 82
lok. dom.
Glechoma hederaceae
voork.
bossen van de meest landinwaarts gelegen delen van Strypemonde.
In de omgeving van de weiden.
syst.
binnen het Alno-Padion heeft het bos vele overeenkomsten met de diverse
onderverdelingen. Hoewel het bostype veel soorten gemeen heeft met
het Vogelkers-Essenbos en hoewel van Ulmus carpinifolia op Strypemonde
alleen één zeer oud exemplaar voorkomt (naar mijn beste weten) ben ik
het meest geneigd verwantschap te zoeken in het Ulmion carpinifoliae
Oberd. 1953. Het door Doing (1974) beschreven bos met overeenkomstige
struktuur en synoecologie wordt gekenmerkt door, hier ontbrekende,
stuise planten en vooral door bol- en knolgeophyten (zie ook Westhoff en Den Held 1969).
Overigens is een duidelijke overeenkomst te zien in soorten die, ho~
wel ook in andere vegetatietypen voorkomend, hier een kenmerkende
kombinatie vormen. Binnen het verbond Ulmion carpinifoliae heeft
het bostype de meeste verwantschap met de associaties Fraxino-Ulmetum
(n.a.v. het voorkomen van Crataegus monogyna, Euonymus europaeus
(zelden) en Frageria vesca), en Anthrisco-Fraxinetum (n.a.v. Anthriscus
sylvestris, Corydalis cava (zeer zelden, niet in opnames). Bovendien
valt de verwantschap op met het hierna beschreven bostype van Berk
en Liguster, een verwantschap die ook in de tabel tot uiting komt.
Bijz.het bos wordt op diverse plaatsen gekenmerkt door antropogene invloeden
en maakt daardoor (vooral ten noord-oosten van de vogelwei) een
minder natuurlijke indruk.
Binnen het type is een rijkere variant te onderscheiden, gekenmerkt
door Fillipendula ulmaria, Viola riviniana, Mycelis muralis en Veronica
chamaedrys. Deze variant is niet gekarteerd.
De differentiatie binnen dit type 20 is vermoedelijk groter dan de
differentiatie die uit de tabel spreekt. Een te gering aantal bruikbare opnames geeft niet de zekerheid dat de bossen in de omgeving van
de "Vogelwei" volledig binnen type 20 passen. Antropogene invloeden
in dit gebied bemoeilijken de analyse en beoordeling van het materiaal.
Cix
21. Groepering van Alnus glutinosa en Scutellaria galericulata
Symbool
A
Dominant
Alnus glutinosa
voork.
op enkele plaatsen in zone 4
AG35
vergl.
Bijz.
onvoldoende vaak opgenomen om tot goede typologie en floristische
karakteristiek te komen AG spreekt van Alnion glutinosae (Malcuit 1929)
Meyer Drees 1936 em Th. Müll et Görs 1958,echter zijn vergelijkingsmateriaal is te summier om conclusies over overeenkomsten te trekken.
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en Den Held) zijn echter wel aanwezig in de vorm van Solanum dulcamara
Salix cineria x aurita, Salix aurita, Lycopus europaeus, Scutellaria
galericulata, Cirsium palustre, Iris pseudacorus.
Weinig gelaagd, hygrofiel bos waarvan Alnus glutinosa de bosetage
vormt. Nogal soortenarme ondergrond.
Cixx
22. Groepering van Betula cf. pendula en Ligustrum vulgare
Lok. dom.
Rhamnus catharticus
voork.
in de, dichtgegroeide, valleien landinwaarts tot en met zone 6. Bovendien op een wat droger gedeelte landinwaarts van, en direkt grenzend
aan zone 6.
Cixxa
vorm 22a, in de jongere vochtige valleien, Groepering van Betula, Ligustrum met
Calliergonella cuspidata
Symbool
: BLS
Opn.: 123, 174, 150
vergl.
: EM30a, CS42z, CB49, AG32
differentierend t.o.v. 23b: Hydrocotyle vulgare, Equisetum arvense, Prunella vulgaris, Salix aurita.
Syst.
binnen Querco-Fagetea behorend tot het Alna-Padion (diff. t.o.v.
verbond Carpinion Betuli: Humulus lupulus, Rubus caesius, Ribes
uva-crispa, Sambucus nigra, Geranium robertianum en vele andere) .
Ass. 38 aa 8 Crataego-Betuletum Boerboom 1960. Kentaxon Scrophularia
vernalis niet aangetroffen echter wel de volgende differentierende
soorten t.o.v. de andere associaties van het onderverbond: Ligustrum
vulgare, Lithospermum officinale, Cynoglossum officinale.
Bijz.
Binnen vorm 22a is vermoedelijk een armere variant, gedomineerd door
sterk ontwikkelde Rhamnus en een variant met een rijke kruidlaag te
onderscheiden. Bij de kartering zijn deze varianten niet aangegeven.
Cixxb:
Vorm 22b op de wat drogere, meer landinwaarts gelegen gronden
Groepering van Betula, Ligustrum met Lysimachia vulgare en Viola riviniana
Symbool
: BLV
Opn.: 217, 218, 111
differentierende soorten t.o.v. vorm a: Mnium undulatum, Humulus lupulus, Melandrium rubrum, Viola riviniana, Geum urbanum e.a.
Syst.
vormt, naar uit de tabel blijkt, overgang naar groepering 21, hetgeen
een aanw1JZ1ng kan zijn voor de mogelijke successie: Crataego-Betuletum
via groepering 23b naar groepering 21.
CIIa
23a. Aangeplant bos met Pinus nigra dominant
p
Symbool
Opn.
207, 208
CIIb
23b. Pinus bos met in de ondergroei een groepering van Ribes uva-crispa en Acer
pseudoplatanus
Symbool
PRA
Opn.: 101, 97, 99
Bijz.
veel opslag van struiken en kruiden die in bostype 21 voorkomen.
Voorts aanplant van Populus tremula, groepen Salix alba en een aanplant van een
"bamboe" soort (vermoedelijk Bambusa spec.).
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5. BEHEER
Tijdens een voorbereidend gesprek, voorafgaand aan het eigenlijke veldwerk, verzocht de heer van Hoey Smit mij de resultaten te laten uitmonden in enige aanwijzin~
gen voor het beheer van het gebied.
Na het lezen van literatuur (Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming (1972), Stichting Natuur en Milieu (1973) en Doing (1974) ben ik gaan beseffen
dat ik me gezien het gebrek aan ervaring op dit gebied op een uiterst glibberig pad
zal gaan begeven, waarop men zich slechts met de grootste voorzichtigheid kan bewegen.
Beheersmaatregelen moeten stoelen op een gedegen kennis van de oecosysteemtypen
en een grondige studie van de successie waaraan deze oecosysteemtypen onderhevig kunnen zijn. Vooraf moet dan ook gesteld worden dat, gezien de relatief korte ervaring
in het duinterrein, de aard van mijn onderzoek, de, vergeleken met een professionele
onderzoeker, beperkte mogelijkheden tot verdieping die je als doktoraalstudent hebt,
de opmerkingen die ik hieronder maak met een kritische blik geevalueerd moeten worden.
Het doel van het beheer van een natuurgebied moet mijns inziens zijn het handhaven
van de natuurlijke diversiteit aan levensgemeenschappen en het streven naar een optimale ontwikkeling van de potentiele diversiteit aan levensgemeenschappen in dit
gebied.
In de literatuur is tot dusverre uitermate weinig bekend over het beheer van
duinstruwelen, het vegetatietype dat op Strypemonde duidelijk domineert. Zij behoren
nl. tot de meest complexe levensgemeenschappen van reeds in zichzelf zeer gevarieerde
natuurgebieden. Hun gedrag in ruimte en tijd is moeilijk te doorgronden. De duinstruwelen vragen trouwens ook niet om dringende beheersmaatregelen aangezien zijzelf
relatief natuurlijke, weinig door de mens heinvloede levensgemeenschappen vormen.
Tot het begin van deze eeuw hield beweiding bijna overal- ontwikkeling van struweelvegetatie tegen. Er is reden om aan te nemen dat pas na 1910, toen koeien en paarden
uit de duinen werden geweerd, de struweelontwikkeling goed op gang is gekomen. (Sloet
v. Oldruitenborgh 1976). Onderzoekingen van dezelfde schrijfster wijzen uit dat een
evenwichte verdeling tussen grasland-zoom-struweel en bos, de struwelen het meest ten
goede zal komen.
Aangezien dit geen kleinschalige verdeling hoeft te zijn, is het noodzaak dat
overleg gepleegd wordt met de beheerders van aangrenzende gebieden in Voorne's duinen
tein einde plannen te maken om tot een evenwichtige verdeling te komen.
Sloet v. Oldruitenborgh stelt dat het zeer wenselijk is experimenten met extensieve
beweiding op te zetten, experimenten ook voor het karteringsgebied van belang gezien
het "dreigende" dichtgroeien van de primaire vallei in zone 2. De beweiding in de
duinen beperkt zich tegewoordig tot begrazing door konijnen, een aktiviteit die, mede
door myxomatose, kennelijk onvoldoende is geweest. Het, middels maaien openhouden
van paden heeft een positief effect in het handhaven van graslandvegetaties en de
overgangen van lagere begroeiingen naar struweel en bos. Indien er wordt gemaaid is
het zaak, wil men daarmee de vegetatieontwikkeling in een positieve richting sturen,
zaak het afgemaaide materiaal te verwijderen.
Het beperken van de toegankelijkheid voor het publiek heeft een conserverende invloed gehad op de meer kwetsbare gedeelten (vooral het zuidelijk gedeelte van zone 5)
van het terrein. Toch is hier enige invloed van betreding merkbaar (lichte stuiving !) ,
die geillustreerd wordt door het voorkomen van duindoorn met veel duinriet en dauwbraam; eensoortenkombinatie die als een degradatiestadium van het duindoornstruweel
wordt beschouwd. (Sloet v. Oldruitenborgh 1976).
Het kappen van spontaan opgeslagen bomen die ter plaatse thuishoren in struweel,
teneinde het struweel te handhaven lijkt weinig zinvol. Er kunnen andere struweeltypen ontstaan of de bomen kunnen opnieuw opslaan aangezien het milieu kennelijk
rijp is voor bosvorming.
Het verwijderen van eksoten kan in vrijwel alle gevallen worden gezien als een positieve bijdrage tot het realiseren van de doelstelling.
Bepianting met houtige gewassen veroorzaakt een te snelle afname van de milieudynamiek waardoor de natuurlijke, ter plaatse thuishorende, differentiatie niet tot
stand kan komen (Sloet v. Oldruitenborgh 1976). Bovendien verstoort het de natuurlijke successie. In het karteringsgebied kon worden waargenomen dat zij zeer kwetsbaar zijn voor storm. Qua leeftijdsopbouw zijn zij eenvormig bovendien zijn de naaldbossen arm in de ondergroei. De vestiging van neophyten, zoals die in het meer kalkarme duingebied is waargenomen (Westhoff 1970) zal nog op zich laten wachten.
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aard van de levensgemeenschappen in de duinen (Londo 1971) •
Op Voorne zijn deze veranderingen relatief gering geweest waardoor de vegetatietypen die onder invloed staan van een steeds wisselende grondwaterstand, uit oogpunt·
van zeldzaamheid en onvervangbaarheid, belangrijk zijn.
Ontwatering van de "Vogelwei" heeft tot een duidelijke degeneratie bijgedragen van
de weidevegetaties die hier vroeger voorkwamen (mond. med. D. v.d. Laan). De zeer
rijke, botanisch bijzonder boeiende, vegetatie op het, op een steenworp afstand gelegen, weitje vóór het landhuis, doet vermoeden dat de potentiële vegetatie op de
"Vogelwei", een natuurwetenschappelijk bijzonder waardevolle vegetatie is. Het is
haast overbodig te vermelden dat de over-beweiding door koeien en de bespuiting tegen
distels beheersmaatregelenen zijn die uitgevoerd woEden teneinde een ander doel na
te streven dan het doel dat in het begin van dit verhaal is geformuleerd. Overleg
tussen beheerder en bioloog kan misschien leiden tot gezamenlijk overeengekomen
beheersmaatregelen waardoor zowel praktiese als natuurwetenschappelijke belangen
kunnen worden gediend.
Voor het verdere beheer van de "duinvallei" achter de :z;eereep is het de moeite
waard kennis te nemen van de ervaringen opgedaan door de beheerders van vochtige
duinvalleien in andere gedeelten van Voorne.
Bij mij is, gedurende de tijd dat ik me in dit gebied heb opgehouden, de vaste
indruk ontstaan dat het maaien van de Salix vegetatie in deze vallei, de vestigingsmogelijkheden van de zeer interessante en natuurwetenschappelijk zeer waardevolle
kruidenvegetatie van Parnassia en Pyrola (nu hier fragmentarische aanwezig: 11b), sterk
zou vergroten.

6. DE KAART

6.1. Algemeen
Bin~en de schaal van 1:2500 kunnen vegetatieonderdelen met een minimum afmeting
van 15 m worden ingetekend. Met behulp van de basiskaart die gemaakt was na een
interpretatie van de luchtfoto's werden de grenzen van de verschillende struktuurtypen
geverifieerd en zonodig opnieuw nauwkeurig ingetekend waarbij herkenningspunten in het
veld (geïsoleerde struiken of bomen, paden e.d.) dankbare kontrole punten vor~den.
Na de analyse van het opnamemateriaal werden per struktuurtype de vegetatietypen
ingetekend die een groter oppervlak dan 15 m2 beslaan. Als bepaalde typen mozaieken
vormen is dit aangegeven door het over elkaar heen tekenen van de arcering die bij
deze typen behoren. Mozaieken van 3 verschillende typen werden niet aangetroffen.
Zo mogelijk zijn de typen ook met een letterkode aangegeven.

6.2.

De kaarteenheden
Lettercodes op de begeleidende kaart.

Type nr.
1

TP

Groepering van Tortella flavovirens en Phleum
arenar i urn

12

AS

Groepering van Ammophila arenaria en Sonchus
arvensis
Groepering van Galium verurn en Luzula campestris

3a

AP

Anthoxanthum oderaturn en Pseudoscleropodium pururn

3b

IC

vorm met Inula conyza

3c

PV

vorm met Polypodium vulgare en Viola canina

4

HC

Groepering van Calamagrostis epigeios en Stellaria
media var. pallida
Groepering van Poa pratensis en Achillea millefolia

-21Sa

RC

vorm met Rubus caesuis en Calamagrostis epigeios

Sb

L

vorm met Lolium perenne
G:roepering van Poa trivialis en Pol.ygönunr·:äfuphibiüm.

6a

CV

vorm met Cirsium arvense en Veronica chamaedrys
vorm met Calliergonella cuspidata en Cardamine pratensis

6b1

LL

variant met Lyth:rr.um saliearia en Lycopus europaeus

6b2

BP

variant met Bellis perennis

7a

PE

Groepering van Parnassia palustris en Epipactis
palustris

7b

PC

Salix repens, Centauriurn littorale, Parnassia palustris

9

es

Groepering van Chamaenerion angustifolia en Senecio
sylvaticus

10

SA

Groepering van Salix repens en Ammoph-ila.

arenaria

Groepering van Juncus articulatus, Carex trinervis,
Scirpus maritimus en Salix repens
11b

SP

met Parnassia palustris en Prunella vulgaris

8

sv

met Eleocharis palustris, Veronica catenata en
Samelus valerandi

11a

SE

met Eleocharis palustris, Calamagrostis epigeios
en Rubus caesius

12

HA

Groepering van Hippophae rhamnoides en Animophila
arenaria

13

HC

Groepering van Hippophae rhamnoides en Calamagrostis
epigei os

14b

HF

Groepering van Hippophae rhamnoides en Fragaria vesca,
Brachythecium albicans

14a

HL

Groepering van Hippophae rhamnoides, Ligustrum vulgare

HLG

met Galium verurn en Viola hirta

1S

SPh

Groepering van Salix repens en Phragmites communis

16

SH

Groepering van Salix repens en Hippophae rhamnoides

17

LS

Groepering van Ligustrum vulgare en Sambucus nigra
Groepering van Cratae2us mono2Xna en Ligustrum vu12are

18a

CHA

vorm met Hippophae rhamnoides en

18b

CGG

vorm met Glechoma hederacea en Geranium robertianum

19

SR

Groepering van Salix cineria, Rhamnus catharticus en
Betula cf. pendula

~sparagus

officinalis

-2220

FQ

Groepering van Fraxinus excelsior en Quercus petrea
(robur?)

n.o

AS

Groepering van Alnus glutinosa en Scutellaria galericulata
Groepering van Betula cf. pendula en Ligustrum vulgare

22b

BLS

vorm met Salix cineria en Calliergonella cuspidata

22a

BLV

vorm met Viola riviniana en Lysimachia vulgare

PRA

Pinus bos met in de ondergroei een groepering van
Ribes uva-crispa en Acer pseudoplatanus

P

Pinus nigra; zeer arme ondergroei
Populus tremula aanplant
Groep Salix alba exemplaren
Bambusa spec. aanplant
Fagus sylvatica aanplant
Aanplant van diverse exotische coniferen species
zoals Chamaecyparis spec., Taxodium distichum

7. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
bijz.
dom.
lok. dom.
opn.
voork.
syst.
vergl.
EM
CS
CB
AG
HK

-

bij zonderheden
dominant
lokaal dominant
opname nummer
voorkomen van een bepaald type in het gekarteerde gebied
veronderstelde systematische positie
te vergelijken met
E. van der Maarel en V. Westhoff 1964
- c. Sloet van Oldruitenborgh 1963/1964
- c. Blom en A. Blom-Steinbusch 1969/1970
- A. Grootegoed 1971
- J.H. Kool 1975/1976
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