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VO0RWO 0 RD

Met een vertraging van bijna drie jaar is met dit versiag een 6—maands
doctoraalOflderWerP plantenoecologie afgerond. Ondanks deze vertraging lijkt
de situatie in het Voornse kustgebied helaas niet zover gestabiliseerd te

zijn dat dit versiag zijn aktualiteit heeft verloren. Met name de moge]ijke

realisering van het Slufterplan, een grootschalige berging van baggerspecie,

kan wederofli een ernstige ingreep in het gebied en daarmee een verdere

verandering in de flora teweeg brengen. Naar mag worden verwacht zal de

behoefte bestaan om ook dit te onderzoeken. Daarom zullen ook in de toe—

komst doctoraalstudenten (voor zover de onderwijshervormingen niet al te

ver toeslaan) de mogelijkheid hebben kennis te kunnen maken met dit

schitterende gebied. Overigens werd al eerder over dit onderzoek geschre—

yen. In het Progress Report 1979 (een jaarlijks verschijnend deel van de
Verhand&iflgen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

waarin korte onderzoeksverslagen van het Instituut voor Oecologisch

Onderzoek zijn gebundeld) werden samen met Dick van der Laan en Piet

Oremus de voorlopige resultaten genoemd (Boeken, v.d.Laan & Oremus 1980).

Behalve naar alle instanties en personen die toestemming gaven voor het

betreden van de terreinen gaat mijn dank uit naar alien die tijdens de
onderzoek- en uitwerkperiode met raad en daad hebben geholpen.

Met name wil ik noemen de "vrijwiiligers Piet Bremer, Bart van

Tooren en mijn vrouW Joe Lie, die alle drie hielpen met het inventarisatie-
werk; de tweede gaf bovendien vele adviezen en de derde hielp ook met

de computeropslag van de gegevens. Een groot deel van het computerwerk

werd verricht door Piet Oremus, die in januari 1982 overleed. Mede door

deze hulp bewaar ik goede herinneringen aan hem.

Ook de begeleiders van dit onderwerp mogen niet onvermeld blijven.

Graag wil ik Dick van der Laan (I.O.U., Oostvoorne) en Latzi Fresco
(Plantenoecologie, R.U.G.), die de begeleiding overnam van Siny ter Borg

danken voor hun aanwijzingen, kommentaar en voora] voor hun geduld.

AmersfoOrt, augustus 1982 Michiel Boeken
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1. INLEIDING

Uet kustgebied van Voorne is natiOflaal en internatiOflaal vermaard om

zijn landschaPPelijke en natuuetenSChaPPe3ke waarden. Een van de ult-

zonderi ijke kwaliteiten van dit gebied is de zeer grote rijkdom aan hoge-

re p1 antenSOOrten (4dri ani & Van der Maarel 1968).

Urn de floriStische situatie vast te leggen en te kunnen vervolgen werd in

1962 het hele VoornSe kustgebied door Van der Maarel opgedeeld in een

honderdtal "hokken", waarVafl de grenZen werden bepaald door landschapPe-

lijke elenienten als duinenrijen, bosgrenZen, wegen en paden enz. De eerste

inventarisatie van deze hokken startte in 1962; het grootste deel werd

uitgevoerd tusSen '62 en '64. Tot 1970 werden aanvullende gegevenS verza—

meld. Gedurende dit onderzoek werden 684 hogere plantensoorten gevonden,

waarbij aangeplante soorten niet meegeteld werden (Mriani & Van der

Maarel 1968).

Aan het einde van deze periode en daarna zijn in en rondorn het gebied vrij

veel eranderingen opgetredefl die, direkt of indirekt, van invloed zijn op

het ustgebied van Voorne, oals:

— aanleg van Brielse Gat—darn en OostvoornSe Meer (1965)

- aanleg Maasvlakte (1966)

— afsluitifl9 van het Haringvliet (1970)

- rekonStrUktie en verzWaring van de zeereep

- toenemende bebouWing en rekreatiedruk

— verlaging van de grondwaterStafld in delen van het duingebied

Verwacht mag worden dat dergeliike ingrepen in het landschap niet ongemerkt

voorbij gaan, maar dat ze van invloed zijn op de biologiSChe kwaliteit van

het gebied. Naast deze veronderstel veranderingen die het gevolg zijn

van mensellik ingriipen mag worden verwacht dat er in het voorkornen van

soorten in de loop van de tijd veranderingen optreden als gevolg van natuur—

lijke successie.
Om na te gaan of de verwachte veranderiflgen ook aantoonbaar zijn werd be-

sloten dit te onderzoeken aan de hogere planten door een herhaling in

1979 van de eerder uitgevoerde flora_invefltariSati

2. MATERIAAL EN METHODEN

2.1. Gebied

Het bleek niet mogeliik in een beperkt aarital rnaanden zonder veel huip

het hele VoornSe kustgebied (Ca. 1600 ha) te inventariSeren. Daarom werd
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deze inventarisatie beperkt tot het noordeliJkc deel voornarnelijk wegens

de ligging van het biologisch station Weevers'Duin". Terreindeleri, die

sterk door in de inleiding genoemde ingrepen veranderd waren, werden niet

betrokken bij de inventarisatie (oevers van het Oostvoornse Meer en voor-

malig Groene Strand).
In fig. 1 is het geTnventariseerde deel aangegeven. In dit deel (opper-

vlakte Ca. 700 ha) komen de meeste voor het kustgebied belangrijke

landschaPstYPefl voor: strand, stuifduinen, duinstruwelen, duinvallelen,

duingraSlaflden, duinmeren, duinbossen en CultuurlandsChap. Het enige

landsChaPstYPe dat niet in het deel voorkomt is dat van de gorzen.

Adrian1 & Van der Maarel (1968) geven een uitgebreide besChrijving van

de verSChillende typen.
Het grootSte deel van het geTnventariseerde gebied is elgendom van de

5jCht1ng "Het Zuid-Hollands Landschap. Het stuk tussen het en
2e

Jachtpad aismede een aantal kleinere stukken duinterrein zijn in parti—

cul iere hariden, het gebied ten zuiden van het 1e jachtpad is eigendom

van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

2.2. Werkwijze

Voor de verkenning van het gebied en het herkennen van de hokgrenzen

werd gebruik gemaakt van het volgende kaartmateriaal:

Top. kaart schaal 1:25.000 blad 37A. Hoek van Holland. 1973 (verkend 1971)

37C. HellevoetsluiS. 1973

Top. kaart schaal 1:10.000 blad 37A. zuid, Maasvlakte, 1972 (verkend 1971)

37C. noord, Oostvoorne,1972

Wande]kaart ZHL & NM, schaal 1:20.000. 1971

idem 1975

idem 1979.

Het terugvinden van de hokgrenzen was niet altijd een eenvoudige zaak,

daar grenzen, gebaseerd op landschappelijke kenmerken niet zeer konstant

hoeven te zijn: paden worden afgesloten en groeien dicht, maaigrens wordt

verlegd, struweel breidt zich uit, enz.
Door de strenge en langdurige vorstperiode in de eerste maanden van 1979,

gevolgd door hoge waterstanden, was de oritwikkeling van de planten in het

voorjaar haast een maand vertraagd. Hierdoor kon pas eind april begonnen

worderi met een eerste bezoek aan binnenduinbossen en de zeereep. In juli

en augustus werd weer een aantal hokken geinventariseerd (de nieeste twee-

maal met een tussenpoos van 1-1k maand) en werd het bezoek aan de reeds

in april en mei onderzochte hokken herhaald. Bij deze herhaling werd een
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aanta.l binnenduinbossen en zeereephokken niet meer bezocht; deze zijn ook

niet bij de uitwerking betrokken. Uiteindelijk zijn 31 hokken volledig
geinventariseerd en in de uitwerking betrokken. In fig. 2 zijn deze hokken
afgebeel d waarbii globaal is aangegeven welk habitat-type elk hok verte—

genwoordi gt.
Tijdens het veidwerk werd gebruik gemaakt van de IVON-streeplijst 1977
waarop de namen van de meeste wilde en verwilderde planten van Nederland

staan (Mennenia 1976). De namen zijn voorzien van een kode die overeenkonit

met de kodering in de Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975
(Arnolds & Van der Meijden 1976) (zie hoofdstuk 2.3.2.). Elke soort die
in een hok werd aangetrofferi werd op een lijst aangestreept of bijgeschre-
yen (zeer zeldzame en aangeplante soorten zi,jn niet in de lijst opgenomen).
Bovendien werd de mate van voorkomen aangetekend naar de schaal van Tansley

(Tansley 1946), die hiervoor de volgende indeling geeft:

- d (dominant): overal in het hele hok zeer algemeen, aspektbepalend.

- 1 (local) : op één of enkele plaatsen in het hok zeer algemeen,verder
niet voorkomend.

— a (abundant): talrijk in een groot deel van het hok, niet overal aspekt—
bepalend.

— f (frequent): regelmatig verspreid over het hok voorkomend.

— o (occasional): spaarzaam op verschillende plaatsen in het hok aangetrof-
fe n.

— r (rare) : zeldzaam, slechts enkele exeniplaren aangetroffen.

Deze mate van voorkomen is niet aangetekend bij de eerste inventarisatie

en kon bij de vergeliiking van beide inventarisaties dus niet worden gebruikt.
Bij een volgende herhaling biedt het echter veel meer mogelijkheden om
eventuele veranderingen aan te tonen.
DeterminatieS werden verricht met behulp van Brand & Van der Meijden (1978)

Clason (1964), Kruine & De Vries (19 ), Heimans, Heinsius

& Thijsse (1960), Heukels & Van Oostroom (1973), Hubbard (1968), Jermy &

Tutin (1968) en Zijlstra (1972).

2.3. Uitwerkin

2.3. 1. Computerbewerki ng

De inventarisatiegegevens werden op WeeversiDuinu op een magneet-

cassettebarid opgeslagen, waarbij de kodering van de IVON-streeplijst en
de afkortingen van de abundantiewaarden gebruikt werden.
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Aangezien ook de resultaten van de eerste inventarisatie op een vergelijk—
bare manier opgeslagen waren, konden vergelijkingen met de computer uitge-
voerd worden. Hierbij deden zich nog wel enkele problemen voor. Ten eerste
stonden de gegevens van de eerste inventarisatie onder de eigen kode van
'Weevers'Duin", zodat de ene kode in de andere vertaald moest worden. Daar—

bij deed zich een volgend probleem voor, namelijk dat de systematische
inzichten in de loop der jaren nogal verouderd zijn. Zo worden tegenwoordig
bij een groot aantal soorten verschillende ondersoorten of variëteiten on—
derscheiden. Bij het gebruik van de IVON—streeplijst moet een keuze worden
gemaakt op het laagste aangegeven taxonomische niveau. Het is bijvoorbeeld
niet mogelijk om de soort Hieracium umbellatum, Schermhavikskruid, aan te
strepen, maar er moet gekozen worden uit twee, uitsluitend op grond van de
bloeiwijze te onderscheiden, ondersoorten. Hierdoor kreeg de nieuwe inven-
tarisatie voor vrij veel soorten een meer "opgesplitst" karakter dan de
eerste.
In gevallen waarbij geen keuze op het in de streeplijst aangegeven niveau
gemaakt kon worden werd gebruik gemaakt van de kodes van lWeeversiDuinu,
ook bij niet in de streeplijst opgenomen soorten werd hier gebruik van ge-
maakt. Voor de vergelijking was het hierdoor het eenvoudigste de lyON—
kode in de kode van 'Weevers'Duin" te vertalen.
Be eerste vergelijking tussen de twee inventarisaties werd per hok uitge-
voerd. Van elk hok werd uitgeprint:
- de soorten die in beide inventarisaties voorkomen.
- de soorten die alleen in de eerste inventarisatje voorkomen.
— de soorten die alleen in de tweede inventarisatie voorkomen.
In deze output werden door D. van der Laan nog enkele aanvullingen gemaakt
op de tweede inventarisatie, gebaseerd op geqevens van zijn permanente
proefvlakken-onderzoek in duinvalleien. Na toevoeging van deze gegevens aan
het computerbestand werd een vergelijking per soort gemaakt. Hierbij werd
uitgeprint in welke hokken de soort in de twee inventarisaties werd aange-
troffen en in welke hokken de soort is gebleven, verdwenen of verschenen.
Be programma's voor deze bewerkingen werden geschreven door P.A.I. Oremus.
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2.3.2. Floristische analyse

Voor het uitwerken van de gegegevens was het gewenst om per habitattype
eventUele veranderingen te kunnen aantonen en zo mogelijk te kwantificeren.
HiertOe werd gebruik gemaakt van een methode die in grote trekken analoog

is aan de door Van der Maarelontworpenen doorhetRijksherbariumteLeiden verder

uitgeWerkte floristische analyse (Van der Maarel 1971a en b, Mennema 1973,
Arnol ds 1975, Arnolds & Van der Meijden 1976, Van der Meijden 1977,

Hatti nk: 1978). Deze methode is opgezet om de floristische waarde van ge—
bieden te kunnen bepalen en onderling te vergelijken. Bij de uitwerking van
dit onderzoek is hij gebruikt om de floristische situatie in één gebied op
verschillende tijdstippen met elkaar te vergelijken.
De eerSte aanzet tot de floristische analyse werd gegeven met de door Van
der Maarel (1971b) opgestelde 'florastatistiek", een soortenlijst van in-
heemse en verwilderde planten met een oecologische aanduiding (in 9 landschap—
peliike typen,onderverdeeld in 19 groepen) en een aanduiding van het aantal
uurhokken (5 X 5 km2 hokken) waarin elke soort in Nederland voorkomt. Hiervoor
is een indeling in 10 klassen gemaakt (zgn. uurhokfrequentieklassen, UFK,
lopend van 0-9). Na enige jaren gebruik is een nieuwe "Standaardlijst"
opgesteld (Arnolds & Van der Meijden 1976). Het belangrijkste verschil met
Van der Maarel's florastatistiek is dat de oecologische aanduiding in 9
landschappelijke typen hier is onderverdeeld in 37 oecologische groepen.
Bijlage 1 geeft de omschrijving van deze groepen. Het voordeel van een
indeling in oecologische groepen is dat alle soorten worden ingedeeld, zodat
geen heterogene en onbruikbare restgroepen ingevoerd hoeven te worden. Het
nadeel hiervan is dat sommige (hhabitatvageu) soorten minder gelukkig ge—
plaatst zijn (Van der Maarel 1971b). Bij lokaal gebruik kan het nuttig zijri
een andere indeling te ontwerpen (Arnolds & Van der Maarel 1979). Voor
Voorne zou dit inderdaad zinvol zijn. (Bijvoorbeeld: op Voorne komt
de Tongvaren, Phyllitisscoiopendrium, niet op muren, maar in duindoorn-
struwelen voor (zie by. Sipkes 1975)).Met behulp van de indeling in
oecologische groepen kan de flora van een bepaald gebied geanalyseerd
worden, door het aantal soorten per oecologische groep te bepalen. Bij
waardering van natuurgebieden zijn deze soortenaantallen echter niet vol-
doende: een gebied met een groot aantal in Nederland zeer algeme soorten
wordt minder waardevol gevonden dan een gebied met een aantal zeer zeldzame

soorten. Daarom wordt een floristische analyse ook uitgevoerd met zeldzaam—
hei dswaarden.
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De zeldzaaniheidswaarde (Zw) van een soort wordt verkregen door het UFK-

cijfer van Nederland dat in de Standaardlijst gegeven wordt, van 10

af te trekken. De zeldzaamheidswaarde van een soort kan dus variëren van

1 (zeer algemeen) tot 10 (in Nederland uitgestorven). De som van de zeld—

zaainheidswaarden van alle soorten bepaalt de zeldzaamheidswaarde van het

gebied. Door de zeldzaamheidswaarden per oecologische groep op te tellen
kan worden nagegaan welke groppen het meeste bijdragen tot de (zeldzaani-

heids)waarde van dat gebied. Omdat niet aan alle oecologische groepen een

zelfde waarde wordt toegekend (een hoge zeldzaamheidswaarde wordt in

Nederland eerder bereikt voor by. een onkruidgroep dan voor de blauwgras-
landgroep) zijn voor alle groepen twee "drempelwaarden" opgesteld waarboven

een bepaald gebied (in opzet hokken van lxi km2) voor wat betreft die
oecologische groep beschouwd kan worden als °belangrijk" of uzeer belangrijk

Van der Meijden 1977)
Gelukkig staat cie floristische waarde van het Voornse kustgebied buiten kijf,
zodat bij de uitwerking van dit onderzoek geen gebruik gemaakt hoeft te wor-
den van waardebepalingen. Op de zin hiervan wordt dan ook niet nader inge-

gaan. Het gebruik van de (discutabele) drempelwaarden kan dus achterwege

blijven, en ook het gebruik van zeldzaamheidswaarden is niet direkt nood-
zakelijk. Het onderzoek heeft immers een lokaal karakter, en °nationale
zeldzaamheid" heeft vaak weinig met "lokale zeldzaamhei& te maken.
Het zwaartepunt bi,j de analyse is dan ook gelegd bij het gebruik van

soortenanta1len. Daar zeldzame soorten echter vaak wijzen op bijzondere

milieuomstandigheden, met name dikwijls op een geringe graad aan dynamiek

(theorie van Van Leeuwen, zie by. Sloet van Oldruitenborgh 1976) kan het
gebruik van zeldzaamheidswaarden wel aanwijzingen geven over de situatie

in de voor de oecologische groepen specifieke milieus.
Van de 31 onderzochte hokken werden van beide inventarisaties het soorten-
aantal en de zeldzaamheidswaarde per oecologische groep bepaald. De groepen-

indeling werd overgenomen uit de Standaardlijst (Arnolds & Van der Meijden
1976) zodat alleen de in deze lijst opgenomen soorten (evt. andere taxa) in
de analyse betrokken konden worden. Verandering in verspreiding van oorspronke—
lijke aanpgeplante soorten bleef hierdoor dus veelal buiten beschouwing
(zoals by. de klaarblijkelijke uitbreiding van de Balsenipopulier (Populus
candicans) in de buitenduinen). Een alternatieve groepenindeling zou in een
aantal gevallen zinvoller zijn geweest (by. soorten uit oecologische groepen
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6a en Ba, resp. planten van muren en kapvlakten, ielke habitattypen niet
in het Voorrise kustgebied voorkomen). Wel zijn achteraf verschillende groepen
samengevoegd tot voor Voorne meer zinvolle kombinaties (zie hoofdstuk 3).

Met deze gegevens werd nagegaan of in bepaalde oecologische groepen over het
hele geinventariseerde gebied veranderingen zijn opgetreden. Hierbij werd geen
rekening gehouden met de mate van toe- of afname in soortenaantal en zeldzaam-
heidswaarde per hok: er werd alleen geteld in hoeveel hokken een bepaalde
oecologische groe in de twee aspekten toe- of afgenomen was dan wel gelijk was
gebleven. Het gelijk blijven werd als half toe- en half afnemen gerekend,
zodat nog slechts twee tegengestelde mogelijkheden overbleven.

Om een zekere marge te hebben voor onnauwkeurigheden (zowel bij het inven-

tariseren als bij de verwerkinq) werd een hlrelevantie_kriteriumu berekend)
Hiervoor leek een verandering van minimaal 20% reëel (dit betekent dat minimaal
20% +

(80/a) = 60% van de onderzochte hokken een toe- of afname moet vertonen).

Omdat bij lage aantallen de marge erg klein wordt, werd hier een klein getal
(2) bij opgeteld.
[en relevante voor— of achteruitgarig werd dus aangetoond als het aantal hokken
waarin Of toe- Of afname had plaatsgevonden groter of gelijk was aan:

0,6 H + 2 ( of < 0,4 H - 2), waarin H= het aantal onderzochte hokken (mini-
maal 5) . Hokken waarin bi,j geen van beide inventarisaties soorten uit een
beaalde oecologische groep zijn'aangetroffen werden buiten beschouwing gelaten.
In deze hokken ontbreekt kenneli.jk het geschikte milieu voor soorten uit die
groep. Het is mogelijk dat een relevante verandering van een oecologische groep
veroorzaakt wordt door een sterke toe- of afname van slechts eOn of enkele
soorten uit die groep, bij het gelijk blijven van de andere soorten. In dit
geval is het twijfelachtig om van een voor- of achteruitgarig van de hele
groep en daarmee van een verandering in het milieu, te spreken. Anderzijds
bestaat de mogelijkheid dat de meeste soorten uit een oecologische groep zich
hebben uitgebreid of achteruit zijn gegaan, maar dat deze veranderingen in
een gering, niet relevant, aantal hokken hebben plaatsgevonden (by. alleen in
de valleihokken).

*Aangez.ien het hier geen steekproef betreft (de onderzochte hokken vormen het
'universum') kan er niet getoetst worden en heeft daarmee een hegrip als sig—

nifikantie geen betekenis.
Het uiteindelijk gehanteerde relevantie-kriteriunbleek overigens vrijwel

overeen te komen met het signifikantie-niveau van een tekentoets (tweezijdig)

met overschrijdingskansen van 0,025.
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Om deze twee zaken na te gaan is de hierboven beschreven berekening ook uitge-

voerd vanuit de soorten. Hiervoor werd van elke oecologische groep geteld
hoeveel soorten in verspreiding over de 31 hokken waren toe- of afgenomen dan
wel geliik gebleven, waarbij gelijk blijven weer als half toe- en half
afnemen werd gerekend. Van een relevante verandering werd gesproken als het

aanta soorten van een oecologische groep, dat in verspreiding over de hokken
of toe- Of af- was genomen, groter of gelijk was aan:

0,6 N ÷ 2 ( of < 0,4 — 2) waarihij N = het aantal soorten uit die oecologische
groep dat in het onderzochte gebied is aangetroffen bij eOn of beide inventari—
saties (niinimaal 5).
In het eerste bovengenoemde geval (relevante verandering in soortenaantal en/of
zeldzaamheidswaarde veroorzaakt door weinig soorten) zal bij deze berekening
geen relevante verandering worden gekonstateerd. In het tweede geval (groot
aantal veranderende soorten in klein deel van het gebied) zal wel een r'elevante
verandering worden gekonstateerd.

Zodoende zijn voor iedere oecologische groep drie berekeningen uitgevoerd:
Dn: verandering van aantal soorteninhet onderzochte gebied (31 hokken)

D:verandering van zeldzaamheidswaarde in het onderzochte gebied (31 hokken)
Dh: verandering van aantal hokken van voorkomen van de soorten uit die

oecologische groep.

Als bij alle drie berekeningen eën relevante verandering wordt aangetoond
is dit een sterke aanwijzing dat er een verandering in het voor de desbetref-
fende oecologische groep geschikte milieu is opgetreden.
Wordt bij Dn geen verandering aangetoond en wel bij (eOn van) de andere twee

berekeningen, dan wordt deze verandering veroorzaakt door een beperkt aantal

soorten, die op Voorne niet specifiek in het milieu van de desbetreffende
oecologische groep hoeven voor të komen.

Wordt alleen bij Dh een relevante verandering aangetoond, dan kan deze
beperkt zijn tot een klein aantal hokken; ook is het mogelijk dat de verande-
ring in de meerderheid van de soorten "gecompenseerd' wordt door een sterke
tegengestelde verandering in een klein aantal andere soorten.
Wordt bij Dn en niet in beide gevallen een verandering aangetoond, dan
duidt dit op een verschil in toe— of afname tussen (voor Nederland) zeldzamere
en algemenere soorten.
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3. RESULTATEN

Gedurende de inventarisatie van 1962 werden in de 31 onderzochte hokken
577 soorten aangetroffen. Hiervan werden in 1979 104 soorten niet meer terug-
gevonden, terwijl 65 soorten nieuw aangetroffen werden (de meeste hiervan
kwarnen wel reeds elders in het Voornse kustgebied voor). Hiermee kwarn het

aantal gevonden soorten op 538. Wegens taxonornische verschillen tussen de
soortenhijst gebruikt bij de eerste inventarisatie en de Standaardlijst
van 1975 konden enkele taxa niet bij de uitwerking betrokken worden (by.
SchermhaVikskruid, Hieraciurn umbellaturn). Van de 639 bij de uitwerkinci
betrokken soorten (taxa) narnen er 314 in verspreiding toe, 247 af en bleven
78 soorten gelijk. Deze toenarne haalt niet het in hoofdstuk 2.3.2. beschreven
relevantie-kriteri urn.

In fig. 3 zijn van elk hok het gevonden aantal soorten

(N) en de zeldzaarnheidswaarde (Z) bij de twee inventarisaties weergegeven.
Hoewel er een netto afnarne van 39 soorten heeft plaatsgevonden, neenit het

soortenaantal toch in 21 hokken toe en slechts in 10 af. Dit is wel een
relevante vooruitgang. De zeldzaarnheidswaarde haalt dit kriterium net niet
(20 toe-, 11 afnarnen) en de gemiddelde zeldzaarnheidswaarde (Z =

) neernt

sterk (relevant) af (flg. 4.). N

De grote botanische verscheidenheid van het Voornse kustgebied wordt nog

eens duidelijk aangetoond door de verdeling van de gevonden soorten over de
oecologische groepen. Slechts van één OG (ib, planten van kalkrijke akkers)
kornen in het onderzochte deel geen soorten voor (elders in het Voornse kust-
gebied wel). Bij de inventarisatie van 1962 werd in één of meer hokken bij
27 van de 36 wel vertegenwoordigde oecologische groepen een door het Rijks-
herbarium (Van der Meijden 1977) aangegeven drernpelwaarde (voor veel grotere
hokken) overschreden, in 1979 bij 24 groepen.
Voor Voorne leek het zinvol een aantal Oecologische groepen van de Standaard—
lust te combineren:
- de groepen la—g (onkruiden) als verzarneling van planten van direkt door

de mens beThvloede plaatsen (akkers, bermen, paden e.d.).
- de groepen 6b en c als groep van duingraslandplanten.
- de groepen 2c, 7a, b en c als groep van planten van vochtige en natte

duinvalleien.
— de groepen 9a—e als groep van bosplanten.

label 1 geeft de oecologische groepen en combinaties waarbij op één of meer
van de drie berekende manieren (verandering van aantal soorten (Dr) en zeld-
zaamheidsWaarde (D) in 31 hokken en van aantal hokken (Dh) waarin de
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verschillende soorten van die oecologische groep voorkomen) een relevante

verandering werd aangetoond.

Tabel 1. Overzicht van oecologische

meer van de drie berekende

yoUr- (+) of achteruitgang
verandering aangetoond.

U OG omschrijvi ng

groepen en combinaties waarbij op êén of

manieren (D en D) een relevante
(-) werd aangetoond. 0: geen relevarite

D D D
n zw h

la

id

le

if
la- g

2a

3a

8d

9b

9c

9e

9a- e

+ + 0

o + 0

+ 0 0

+ + +

o 0 +

+ + 0

+ + +

+ + 0

+ + +

Figuur 5 geeft als illustratie hiervan de verandering in aanta] soorten

voor de belangrijkste coiiibinaties 'van) oecologische groepen grafisch weer.

Hierbij is de indeling in habitattypen als aangegeven in fig. 2 gebruikt.
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planten

planten

van

van
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voedselrijke wateren
natte ruigten
droge neutrale graslanden

kal kgrasl anden

dui ngraslànden
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vochtige en natte duinvalleien
kapvlakten

voedselrijke zomen

struweelpianten
planten van droge, voedselrijke bossen

stinseplanten
planten van bossen op droge, zure grond

bosplanten
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De output van de verschillende computerbewerkingen (zie hoofdstuk 2.3.1.)
zijn opgeslagen op het biologisch station "Weevers'Duin" te Oostvoorne.

4. DISCUSSIE

4. 1.

Ult de afname van de gemiddelde zeldzaamheidswaarde (fig. 4) en de yoUr-

uitgang in aantal soorten per hok kan gekonkludeerd worden dat in het onder-
zochte gebied een uitbreiding heeft plaatsgevonden van voor Nederland algemene
soorten. De afname van het totale aantal gevonden soorten wijst op een achter-
uitgang van vooral zeldzanie soorten.
De resultaten van de floristische analyse (tabel 1) wijzen op een vooruitgang
van sterk door de mens beinvloede milieus (oecologische groepen 1), voedsel-
rijke en ruige situaties (2a, 4a en d, 8b) en vegetatietypen aan het einde
van de successiereeks (8b en d, 9). Achteruitgang heeft plaatsgevonden in
typi-sche duinvegetaties die meer in het begin en midden van de successie-
reeks staan: stuifduinen (3a), natte duinvalleien (2c+7a+b+c) en duingras-
landen (6b+c).
Kapvlakten (oecologische groep 8a) ontbreken in de Voornse duinen nagenoeg;

de zes soorten uit deze groep komen in het kustgebied in andere plantensocio-
logische groepen voor dan de hier beoogde Wilgenroosies-orde

Epilobietalia angustifolii) syntaxonomie volgens Westhoff &
Den Held 1975) en zouden dus beter bij andere oecologische groepen ingedeeld

kunnen worden. De vooruitgang in soortenaantallen in deze groep wordt
grotendeels veroorzaakt door de recente sterke verspreiding van Boskruis-
kruid (Senecio sylvaticus) die in 1979 vooral in het open duin massaal
aangetroffen werd (fig. 6). Wat het aantal hokken per soort (kolom Dh in
tabel 1) betreft is dan ook zeker geen relevante vooruitgang te konstateren.
Oorzaken van deze plotselinge toename zijn niet bekend, maar het is opvallend
dat in het verleden deze soort in andere duinterreinen in het Delta-gebied
veel algemener was dan op Voorne (Van der Laan, mond.med.). Westhoff et al.
(1970) noemen het verschijnen van onder andere Boskruiskruid bij afbraak
van oudere humuspakketten in de duinen van de Waddeneilanden. Deze oorzaak

lijkt voor Voorne van minder belang, daar de soort vooral op kaal zand werd
gevonden. Op Schiermonnikoog werd een explosieve toename van deze soort

waargenomen na werkzaamheden aan de stuifdijk (Fresco, mond.med.). Wellicht

is de verzwaring van de zeereep een oorzaak van de uitbreiding op Voorne.
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Eén van de mogeli.ike oorzaken waarin de vooruitgang van de onkruidgroepen

(la—g) gezocht moet worden is de sterk toegenomen rekreatiedruk. Hierop
wijst vooral de sterke toename van de tredplanten (id) en een aantal soorten
uit oecologische groep if die dikwijls direkt langs de paden in de duinen

gevonden worden, zoals Slangenkruid (Echium vulgare), Zeepkruid (Saponaria
officinalis), Driebloemige Nachtschade (Solanum triflorum) en verschillende
Toorts—soorten en hun bastaarden (Verbascum spec. fig. 7). De meeste van

de soorten uit deze oecologische groep worden geplaatst in het Wegdistel-

verbond (Onopordion acanthii), een aantal in het Raket-verbond (Sysiumbrion),

waarin ook de meeste soorten uit groep le geplaatst worden.
Westhoff & Den Held (1975) noemen voor beide verbonden gestoorde, betreden

en vaak ruderale plaatsen als wegbermen en rekreatieterreinen. Behalve de

toegenonien betredingsdruk zou ook het regelniatig bedekken van de zandpaden

met hooi kunnen bijdragen aan de verbetering van de groeimogelijkheden voor

soorten uit de groepen la (voedselrijke akkers,zie 00k fig. 8 en 9 voor de

verspreiding van twee soorten uit deze groep: Kleine Brandnetel (Urtica
urens) en Zwaluwtong (Polygonum convolvulus)),le (voedselrijke ruigten) en
if (kalkrijke ruigten). Ook Bakker et al. (1979) noemen het voedselverrijkende

effekt van maaisel . Dit kan doorwerken tot in het grondwater hetgeen een
verarmend effekt op de vegetatie heeft, vooral in de valleien.
Het 'oprukken' van het Zilverschoon-verbond (Agropyro-Rumicion crispi) waar

de soorten uit groep 2a in worden geplaatst, wordt voor het Vliegveld al

genoemd door Van der Maarel (1961). Het optreden van deze storingsplanten

gebeurt vooral in de binnenduin-hokken en een aantal vallei-hokken. Er kun-
nen verschillende oorzaken voor zi.jn. Gedacht wordt aan veranderende grond-

waterstand in de lagere delen, waar soorten als Pitrus (Juncus effusus),
Zeegroene rus (3. i nfl exus), Heelbl aadjes (Pul i can a dysenteri Ca) en

Kluwenzuning (Rumex conglomeratus) toenemen. Dok bij veranderingen in

voedselrijkdom (zie boven) en zoutgehalte kunnen stoningsplanten optreden

(Westhoff & Den Held 1975). De toegenomen betreding en voedselverrijking
als gevolgen van de toenemende rekreatie kon de oorzaak zijn van het meer

voorkomen van (vaak knuipende) soorten als Vijfvingerkruid (Potentilla reptans).

Kruipende Boterbloem (Rariunculus repens), Witte Kiaver (Tnifolium repens),
Ruige Zegge (Carex hirta) en Krulzuning (Rumex Cnispus). De laatste soort

nam ook op de zeereep (wellicht als gevolg van de werkzaamheden) en in het

open duin enorm toe (fig. 10). Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor een
veranderend microklimaat, bijvoorbeeld als gevoig van het verminderen van do
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direkte zeewind (afsluiting Brielse Gat, verhoging zeereep). Deze vermindering

heeft niet alleen afname van de windsnelheid en daarmee van het stuivende
zand tot gevolg,maar ook van de zoutneerslag (Sloet van Oldruitenborgh &

Heeres 1969). Hierdoor kunnen zich soorten vestigen op plaatsen waar voor-

heen al]een zeeduinpianten koriden groeien.
De vermindering van de zeewind is dan ook een faktor die verantwoordelijk kan
worden gesteld voor de achteruitgang van zeeduinpianten (oecologische groep

3a) . Heel duidelijk is dit het geval bij de Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias),
een soort die in zijn groeiwijze sterke aanpassingen vertoont aan door ver-

stuiving wisselende hoogte van het bodemopperviak (Salisbury 1952). In de
zeereephokken in de nabijheid van het nieuwe Oostvoornse Meer (hokken 13 en

19) is deze soort verdwenen, hij komt in het nu onderzochte gebied alleen
flog (spaarzaam) voor in de zuidelijkere hokken (30 en 36). Overigens is deze
soort zeker niet van Voorne verdwenen als gevoig van de rekonstruktie van de
zeereep, zoals voorspeld en zelfs "gekonstateerd" werd (Quenë—Boterenbrood

& Mennema 1973), maar groeit hij nag (of weer) zeer talrijk op de zeereep
in de omgeving van de Groene Punt.
Een groot aantal zeeduinsoorten is vooral in de hokken achter de zeereep
achteruitgegaan. De Kleine Hoornbloem (Cerastium diffusum) bleek in 1979 zelfs

geheel uit deze hokken verdwenen te zijn (fig. 11). Door het verminderen van
de zeewind kan de vegetatie-successie versneld plaatsvinden. Als gevoig hiervan
zal het bodemopperviak meer vastgelegd warden en de wind gebroken, waardoor

soorten die het van stuivend zand moeten hebben zullen verdwijnen. Figuren 12
en 13 laten de achteruitgang van twee van deze soorten, Noordse Helm (xAmmocala—

magrostis baltica) en Helm (Ammophila arenaria) zien.
Opvallend is dat soorten uit deze groep die vooruit zijn gegaan (Zeeraket
(CaIile maritima), Zeewinde (Calystegia soldanella), Zeepostelein (Honkenya
peploides) en Loogkruid (Salsola kali)) juist meer op het strand of aan de
voet van de zeereep gevonden,werden. Deze soorten, waarvan de meeste behoren

tot het plantensociologische vloedmerkverbond (Salsolo-Honkenyon Deploidis),

zijn niet zozeer afhankelijk van stuivend zand als de andere soorten (die voor

het grootste deel (Ammophileatea) en met name in het Heim-verbond

(Ammophilion borealis) worden geplaatst. De vooruitgang van deze soorten

zou veroorzaakt kunnen warden door het rustiger worden van het strandmilieu,

in de zuidelijke hokken als gevoig van de in 1977 uitgevoerde strandsuppletie
(Ca. 1 miljoen m3 zand) in de noordelijke door de als gevoig van de afsluiting
van het Brielse Gat ontstane sluftersituatie achter de Westplaat. Het oak

gezamenliikvoorkomen van de vloedmerkplanten, met name in de buurt van de

Brielse Gatdam, zou kunnen wijzen op een stabieler worden van dit milieu

(Westhoff & Den Held 1975).
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Zoals hierboven werd vermeld is het goed mogelijk dat onder meer als
gevoig van de vermindering van de direkte zeewind de natuurlijke vegetatie-
successie is versneld. Een andere mogelijke faktor voor deze versnelling
is de daling van de grondwaterstand. Bij vergelijking van de metingen in
vier grondwaterbuizen verspreid door het onderzochte gebied blijkt de
grondwaterstand in de periode 1963-1970 gemiddeld 25 cm. hoger te zijn dan
het gemiddelde in de periode 1971—1978. De gemiddelde neersiag per jaar
bedroeg in beide periode resp. 786 en 750 mm. Bij de grondwaterstands-
vergelijking en de neersiag is in de eerste periode het natste en in de
tweede periode het extreem droge jaar buiten de berekening gebleven

(Van der Laan, pers.comm.).
Reeds lang geleden is men gestopt met waterwinning in de Brielse Waterlei-
dingduinen (hok 11); wel wordt er nu nog lokaal water ten behoeve van de
tuinderi.ien opgepompt. Het is echter niét waarschijnlijk dat deze geringe
hoeveelheid een cuide1ijke invloed op de grondwaterstand heeft. Eerder
moet de oorzaak gezocht worden bij de aanleg en verdieping van het Oost-

voornse Meer. Hierbij werden de slecht doorlaatbare kleilagen vernietigd
en het zandpakket tot 40 m. beneden NAP afgevoerd, waardoor zoetwater uit
het aangrenzend duingebied versneld afstroomt (Boesberg & Van Latensteijn

1979).

Bakker et al. (1979) geven alleen voor het binnenduin en het aan het Oost—
voornse Meer grenzende duingebied een lichte grondwaterstandsdaling aan.

Als oorzakenworden polderpeilverlaging en toegenomen verdaniping door ver'anderde

verdampi ng genoemd. -

Ook het uitdiepen van de sloten aan de binnenduinrand ten gerieve van de
bewoners kan afvloeien van water uit de duinen tot gevolg hebben (Van der

Laan, mond.med.).

Grondwaterstandsdaling heeft behalve een versnelling van de natuurlijke
successie ook direkt invloedop planten die van het grondwater afhankelijk
zi,jn (freatofyten). Het effect hiervan is dan ook het snelste duideli.jk
in de natte duinvalleieri (Londo 1971, Bakker et al.1979). De flora van
de natte duinvalleien (voor Voorne de oecologische groepen 2c, 7a, b en
c), met vooral soorten uit het dwergbiezen-verbond (Nanocyperion flave
centis) en het knobliesverbond (Caricion davallianae) is duideli.jk
achteruit gegaan. Het minst getroffen zijn de Nanocyperion—soorten (oec.
groep 2a) waar blijkbaar op de meeste plaatsen nog wel geschikte groei-
plaatsen (dichtgeslagen grond) voor aanwezig zijn, by. op en langs weinig
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betrecien paadjes door de vallelen. Het nioet overigens niet uitges\oten vorden
dat de situatie in de andere groepen (7a, b en c) minder ernstig is dan de
gegevens van 1979 uitwijzen. Het is mogelijk dat door de zeer koude en natte
winter en voorjaar voorafgaande aan de tweede inventarisatie een aanta
soorten uit deze groepen niet tot bovengrondse ontwikkeling zijn gekomen.
Dit "een jaar overslaan" is een bekend verschijnsel bij onder andere veel
orchi deeënsoorten.
Figuur 14 geeft als voorbeeld van de achteruitgang van veel duinvallei-
soorten de verspreiding van Sturmia (Liparis loeselii). De recente vind-
plaats in hok 39, ten oosten van het Breede Water, is te danken aan een
ontgraving ten behoeve van de duinversteviging in 1966, waardoor een
geslaagde 'secundaire duinvallei" is ontstaan. Deze ontwikkeling verklaart
de uitzonderingspositie van dit hok in de figuren 3, 4 en 5. Op natte paatsen

Op natte plaatsenzijn eenniet-relevantaantal soorten uitde groepen4a (voedse-

rijkewateren) en 4d (natte ruigten) vooruitgegaan. De vooruitgang in de eerste groep zou

zijn een niet-relevant aantal soorten uit de groepen 4a (voedselrijke wateren)

en 4d (natte ruigten) vooruitgegaan. De vooruitgang in de eerste groep zou

kunnenwijzen op eutrofiëring van de sloten, poeltjesenandere wateren. De

indruk bestaat dat de sloten aan cle binnenduinrand voedselrijker zijn geworden,

waarschijnliik ten gevoge van de toegenomen bewoning en rekreatie. Dit wordt

gekenmerkt door het verschijnen van Sterrekroos- (Callitriche spec.) en Kroos—

soorten (Lemna spec.). Vervuiling van de duinpoeltjes en meren li.jkt niet
erg waarschijnlijk, te meer daar een nieuw verschenen soort als Doorschijnend

Fonteinkruid (Potaniogeton coloratus)*zeer gevoeUg heet te zijn voor verortreiniging

(Eelman & Van der Ploeg 1979). Of de vooruitgang in deze wateren te maken kan

hebben met een sterker wisselende waterstand, afname van hetzoutgehalte of

andere faktoren is niet te achterhalen.

* Potamogeton coloratus was de meest

spektakulaire vondst in 1979. Deze fraaie waterplant, die tot het midden van de

vorige eeuw bij Wemeldinge en Wassenaar gevonden werd, werd in 1978 op Texel

ontdekt,Waarhii ook meer dan een eeuw daarvoor gevonden moet zijn, zoals bleek

uit speurwerk in het RijksherbariUnl (Eelman & Van der Ploeg 1979). Recent

herbariumonderzOek leverde nog een exemplaar op dat in 1902 bij Beek (vermoedelijk

bij Nijniegen) werd verzameld (bijschrift Adema & Mennema bij bovengenoemd artikefl.

In 1979 werd P. cooratuS dus op Voorne gevonden, en wel in twee poetjes

(gelegen in verschiflende hokken) op ca. 200 m afstand van elkaar. In genoemd

bijschrift worden deze vondsten ook vermeld).
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De toename van ruicjteplanten (oec. groep 4d) lijkt te wijzen op een
verruiging en dichtgroeien van de valleien. Opvallend is dat de vooruit-
gang in deze groep hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door toename van de
houtige gewassen (Zwarte Populier (Populus nigra), verschillende Wilge-
soorten (Salix spec.)) terwijl een groot aantal kruiden in verspreidinq
afneemt. De toename vindt echter voor een groot deel buiten het speci—
fieke habitat van deze oecologische groep, de valleien, plaats (zeereep,
binnenduin), terwiji de kruiden we] uit de valleien verdwijnen. De zeld-
zaamheidswaarde, die in groep 4d relevant toeneemt (tab. 1), neemt dan
ook in de meeste valleihokken (die in de minderheid zijn) sterk af. In

wezen komt de 'vooruitgang" van deze groep dus neer op een verarming (6

van de 21 soorten werden in 1979 helemaal niet meer gevonden).
In de hogere terreindelen heeft een toename van struweel- en bossoorten
(oecologische groepen 8d en 9) plaatsgevonden. De toename van de struweel-

soorten is beperkt tot een aantal binnenduinhokken, zodat in soortenaantal
en zeldzaaniheidswaarde geen relevante vooruitgang gekonstateerd werd. Ook

in de groep van bos- enstruweelranden (8b, voedselrijke zomen) is een
vooruitgang te bespeuren. Afgaande op oudere vegetatiekarteringen (Van

der Maarel 1960, Adriani & Van der Maarel 1968) bestond ook de indruk
dat bossen en struwelen zich hebben uitgebreid. Deze uitbreiding lijkt
ruimtelijk met name in het nadeel van duingraslanden en achter de zeereep
gelegen stuifduinvegetaties plaats te hebben gevonden. Ook Bakker et al

(1979) noemen een sterke toename van het met struweel begroeide oppervlak

van de droge duinen in de afgelopen anderhalve eeuw, hetgeen voora] ten
koste is gegaan van het duingrasland, mci. de stuifduinvegetaties. Als
belangrijkste oorzaken worden vastlegging van de duinen en stopzetting van
de beweiding genoemd.

Over stuifduinvegetaties (oec. groep 3a) is hiervoor al het een en ander

opgemerkt. De oecologische groepen van de duingraslanden (6b en c) blijken
sterk achteruit te zijn gegaan. Alleen in een aantal zeereep- en binnenduin-
boshokken werd vooruitgang gekonstateerd (zie fig. 5). In fig. 15 wordt
dit geillustreerd met de verandering in verspreiding van Driedistel (Carlina
vulgaris).
Successie hoeft echter niet de enige oorzaak van deze achteruitgang te zijn.
Vee] duingraslandsoorten zijn zeer gevoelig voor betreding. De grote toename
van de rekreatie, die zich behalve op paden ook op belangrijke duinweiden
concentreert (vooral de Heveringen, hok 27), zou mede oorzaak kunnen zijn
van de grote achteruitgang in deze groepen. (Misschien is dit ook de oorzaak
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van de tegelijk gekonstateerde lichte vooruitgang in de groep 5b van planten

van bemeste graslanden.) Ook de daling van de grondwaterstand zou een steentje

bijgedragen kunnen hebben aan de achteruitgang van een aantal graslandplanteri.
Een waarschijnlijk belangrijke faktor die in deze discussie nog niet aan

de orde is geweest is de verminderde invloed van konijnen op de vegetatie. Tot
1954 was de konijnenstand in de duinen zeer hoog. Door de intensieve knaag—

en graafwerkzaamheden konden veel (vooral houtige) soorten niet tot ontwikke-
ling komen en bleef de vegetatie zeer open. Hierom werden de konijnen niet erg
gewaardeerd en veel publikaties uitie tijd bevatten slechts negatieve opmer-
kingen over deze dieren (by. Westhoff 1952, 1953). In 1954 brak de myxomatose
uit en werd de konijnenstand tot vrijwel nu] gereduceerd. In 1959 trad enig
herstel van de populatie op, maar deze is k]einer dan voor 1954 gebleven
(Van der Maarel 1960). Veranderingen in de vegetatie gedurende de eerste
jaren na de epidemie zijn onder andere •door Ranwell (1960) beschreven. De
opvallenste verandering is het hoger en dichter worden van de vegetatie.
In latere jaren verschijnen ook minder negatieve oorde]en in de literatuur.
Adriani & Van der Maarel (1968) noemen het konijn als belangrijke bijdrage
aan het in stand houden van het ]andschapstype van stuifduinen. De hierboven

aangehaalde opmerking van Bakker et al. (1979) over de struweeluitbreiding
als gevoig van onder meer stopzetting van beweiding is ook van belang in

verband met de afgenomen begrazing door konijnen.
De afgenomen konijnenstand moet dan ook gezien worden als een faktor die de

natuurlijke successie versneld heeft doen plaatsvinden.
Figuur 16 geeft een schematisch overzicht van de hier besprokBn

veranderingen en hun mogelijke oorzaken.

4.2. Kanttekeninenbidernethoden

Na de start van het onderzoek kwamen enige zwakke kanten in de opzet naar
voren. Genoemd werd reeds het probleem van de hokgrenzen. Bij keuzemogelijkheden
kan dit de inventarisatieresultaten funk beinvloeden. Bijvoorbeeld: als oni-
schrijving wordt gegeven: ustruweelgrenshl, en in de tussenliggende jaren is het
struweel uitgebreid. Ms nieuwe grens kan nu gekozen worden voor de huidige
struweelrand of voor de grens zoals die vroeger ongeveer gelopen moet hebben.
Bij de eerste keuze zal de opgetreden struwee]uitbreiding niet in de inventa-
risatieresu]taten terug te vinden zijn, bij de tweede wel . De beschrijvingen
van de grenzen in 1962 zijn vaak onvoldoende duidelijk zodat van een aantal
gekozen grenzen niet zeker is of ze juist zijn.
Ook de beide inventarisatiemethoden waren niet gelijk. De eerste inventarisatie
is over een aantal jaren verspreid en door verschil]ende mensen uitgevoerd,
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zodat deze vollediger zal (kunnen) zijn dan de tweede, die in eén seizoen
uitgevoerd werd door (hoofdzakeliik) één persoon die niet op Voorne bekend

was . Toch bestaat de indruk dat tijdens de eerste inventarisatie vooral de
minder "spektakulaire' plekken, zoals de dennebossen van Het Windgat (hokken

G en 42) onvoldoende onderzocht zijn. Aan de andere kant bestaat de indruk

dat in 1979 vooral in de valleien en in de graslanden een aantal (meest
kleine) soorten over het hoofd is gezien. Deze ongelijkheid zou ook een
deel van de resultaten kunnen verkiaren. Bovendien bestaat bij de herhaling
van een inventarisatie alti.jd de neiging om beter te kijken, aangezien
reeds bekend is welke soorten aangetroffen kunnen worderi.

Ook tegen de uitwerking kunnen bezwaren ingebracht worden. Een bezwaar

van een indeling in oecologische groepen is dat de soorten slechts in één
groep geplaatst kunnen worden. Hierdoor kunnen vertekeningen ontstaan.

Misschien zou het beter zijn geweest een alternatieve groepenindeling te
hebIen gebruikt die op basis van de verspreiding van de soorten op Voorne
opgesteld zou zijn.
Bij het berekenen van veranderingen binnen oecologische groepen is geen
rekening gehouden met de mate van toe- of afname van het soortenaantal

en de zeldzaamheidswaarde in de verschillende hokken en van het aantal
hokken van voorkomen bij de verschillende soorten. Hier is in hoofdstuk
2.3.2. ook reeds enige aandacht aan besteed. Een kwantitatieve methode
had misschien duidelijker resultaten opgeleverd, maar kon met de beschik-
bare tijd en middelen niet uitgevoerd worden. Ondanks de bedenkingen
die tegen de opzet en uitwerking van het onderzoek in te brengen.zijn Ujken
de resultaten toch een aannemelijke afspiegeling te vormen van de verande-
ringen die zich in het Voornse kustgebied hebben voorgedaan en nog steeds

voordoen.

5. SAMENVATTING

Tussen 1962 en 1970 werd het Voornse kustgebied, opgedeeld in honderd

"landschappelijke hokken", op hogere planten geinventariseerd. Om mogelijke
gevolgen van veranderingen en ingrepen in en om het gebied te kunnen vast-
leggen werd in 1979 de inventarisatie in 31 hokken in het noordelijk deel
herhaald (fig. 1 en 2).
Bij de uitwerking werd gebruik gemaakt van een bestaande indeling in oecolo—
gisch.e groepen en een vorm van floristische analyse. Hierbij werd per oeco-
logische groep of voor Voorne zinvolle kombinaties van groepen nagegaan of
er relevante veranderingen waren opgetreden in

- het aantal soorten over de 31 onderzochte hokken,
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- de 'zeldzaamheidswaarde' over de 31 onderzochte hokken en

- het aantal hokken van voorkomen van de soorten uit die oecologische groep.

Hoewel in een groot aantal hokken meer soorten zijn gevonden dan bij de voor-

gaancte inventarisatie (fig. 3), is het totaal aantal gevonden soorten afgeno—

men. Daar in de meeste hokken de gemiddelde zeldzaamheidswaarde is afgenomen

(fig. 4), wordt gekonkludeerd dat voor Nederland zeldzame soorten zijn afgeno-

men ten opzichte van algemene soorten.

De resultaten van de floristische analyse (tabel 1, fig. 5) wijzen op een

vooruitgaflg van sterk door de mens be1nvloede milieus, storingsmilieus,

voedselrijke en ruige situaties en vegetatietypen aan het eiride van de

successiereeks (struwelen, zomen, bossen). Achteruitgang heeft plaatsgevonden

in typische duinvegetaties die meer in het begin en midden van de successie-

reeks staan : stuifduirien, natte duirivalleieri en duingraslanden.

Ondanks een aantal bedenkingen die tegen de opzet en uitwerking van dit

onderzoek in te brengen zijn, lijken deze resultaten toch een aannemelijke

afspiegeling te vormeri van de veranderingen die zich in het Voornse kustgebied

hebben voorgedaan en nog steeds voordoen.

In fig. 16 zijn de gesuggereerde oorzaken van de gekonstateerde veranderingen

samengevat.
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grond

d. regelinatig betreden plaatsen op droge,

voedselrijke grond

e. ruigten op weinig betreden, voedsel-

rijke, niet humeuze of kalkr±jke, droge

grond

f. ruigten op weinig betreden, kalkrijke,

niet humeuze,droge grond

g. ruigten op weinig betreden, voedsel-

rijke, humeuze, matig droge grond

2. Planten van: cjestoorde plaatsen of

open, vochtige tot natte, humusarme

grond

a. voedselrijke plaatsen met wisselende

water stand of anderszns sterk fluctu-

erende milieu-omstandigheden

b. open, voedsel—(speciaal stikstof—)rijke,

natte grond

c. open, matig voedselrijke tot voedsel—

arme, vochtige grond

Uit: Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975. Arnolds en
BIJLACE 1

Omschrijving oecologische groepen

korting: omschrijving:

1. Planten van: akkers en droge ruigten

a. akkers op voedselrijke, niet kalkrijke

grond

b. akkers op kalkrijke grond

c. akkers op matig voedselarme, kalkarme

van der Meijden

beknopte aanduiding:

Onkruiden

planten van voedselrijke

akkers

planten van kalkrijke

akkers

planten van kalkarme

akkers

tredplanten

planten van voedselrijke

ruigten

planten van kalkrijke

ruigten

planten van humeuze

ruigten

Storings— en natte

pionierplanten

planten van storings

milieus

pionierplanten van stik-

stofrijke, natte grond

pionierplanten van matig

voedselarme, vochtige

grond



3. Planten van: zeeduinen, zoute wateren

en kwelders

a. stranden, zeeduinen en zandige vloed-

inerken

b. zoute en sterk brakke wateren, slikken

en lage kwelders

c. hoge kwelders en kontaktsituaties

tussenzout en zoet milieu

4. Planten van: zoete wateren en oevers

a. zoete tot matig brakke,voedselrijke

wateren

b. zbete, 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

zeeduinpianten

schorreplanten

planten van hoge

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. graslanden op droge, matig voedsel— planten van droge,

rijke tot voedselrijke, niet tot matig neutrale graslanden

kalkhoudende, zwak zure tot zwak

basische grond

c. graslanden op droge, matig voedsel— planten van kalkgras-

rijke, kalkrijke of zinkhoudende, landen

neutrale tot basische grond

c. graslanden op droge, tamelijk voedsel— planten van droge, zure

arme, kalkarme, zure grond graslanden

7. Planten van: heiden, venen, sc±raal—' Heide— en veen planten

landen en kalkmoerassen

a. matig voedselarme, kalkarrne, zure laagveenplanten

laagveenmoerassen en natte, humeuze

duinvalleien

b. matig voeclselarrne, kalkrijke, basische planten van kalk-

moerassen moerassen

c. oribemeste graslanderi op vochtig tot planten van blauw-

natte, matig voedselarme, zwak zure, graslanden

venige grond

d. hoogvenen, natte heiden en onbemeste planten van natte

graslanden op natte, zeer voedsel- heiden

arme, zure, humeuze grond

8. Planten van: kaalslagen, zomen en Planten van bosranden

struwelen en struwelen

a. kaalslagen op matig vochtige tot planten van kapvlakten

droge, matig voedselrijke tot voedsel-

rijke grond



b. zonien op voedsel—(vooral stikstof—) planten van voedsel-

rijke, niet kalkrijke, humeuze matig rijke zomen

vochtige grond

c. zomen op kalkhoudende, lemige, matig planten van kalkrijke

vochtige tot droge grand zomen

d. struwelen op matig vochtige tot droge, struweelpianten

voedselrijke grond

9. Planten van bossen Bosplanten

a. bossen op voedselrijke, vochtige tot planten van natte

natte grond en van brongebieden bossen

b. bossen op gerijpte, matig voedsel- planten van droge,

rijke totvoedse1rijke, matigvoch- voedselrijke bossen

tige tot droge grond

c. bossen op jonge, voedselrijke, matig stinselanten

vochtige grond

d. bossen op gerijpte, kalkrijke, planten van kalkrijke

droge grond bossen

e. bossenen bosranden op tamlelijk tot planten van bossen

zeer voedselarme, kalkrijke, droge op droge, zure grond

grond
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Fig. 10.

Fig. 11.
Vorspreiding van Cerastium diffusum

(Kleine Hoornbloem)

Fig. 10. Verspreiding
van Runiex crispus (Krulzuring)

1979

1962

1979

Fig. 11.

1962





Fig. 14

Fig. 15
Verspreiding van Carlina vulgaris

(Driedistel)

Fig. 14. Verspreiding
(gearceerd) van Liparis loeselii
(Sturmia)

1979

1962

1979

Fig. 15

1962
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