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INLEIDING

DE STRANDVLAKTE.

De Strandvlakte van Schiermonnikoog, zie figuur 1, wordt in
het westen omsioten door de Kobbeduinen en in het zuiden door een
met voormalige slufters doorsneden duinenrij, die de grens vormt
met de Waddenzeekwelder. Het gebied kreeg zijn vallei-karakter pas
door de aanleg van een stuifdijk in 1959. Deze stuifdijk vormt de
grens met het Noordzeestrand. De strandvlakte ligt tussen de
strandpalen 7.200 en 10.600. Ter hoogte van strandpaal 10.400 zit
een gat in de stuifdijk waardoor er Noordzeewater de strandvlakte
binnen kan komen. Deze doorbraak is ontstaan in 1972. Daarna is
besloten om het gebied ten oosten van het gat dynamisch te laten en
alles ten westen ervan kunstmatig intact te houden. Door de gaten
in de duinenrij aan de Zuidkant kan er bij extreem hoogwater ook
Waddenzeewater de strandvlakte binnen komen. Verder is er in het
meest Westelijke puntje van de Strandvlakte invloed te vinden van
de zoetwaterbel, die onder de Kobbeduinen zit en daar •aan het
opperviak komt. (Beukeboom,1976)

Door deze zoet- en zout-water invloeden is er in het gebied
een saliniteitsgradiënt te vinden; deze gradient loopt van de
opening in de stuifdijk, waar het brakkig tot zout is, naar het
westen, waar het zoeter wordt onder invloed van de grondwaterbel
onder Kobbeduinen. Naast een saliniteitsgradiènt zijn er in het
gebied nog twee andere typen gradiënten aan te wijzen en wel:

- een gradient in nutrièntenpool; loopt net als de saliniteits-
gradient van de opening in de stuifdijk, waar geen organische
ophoping is, naar de Kobbeduinen, waar een wel een organische
ophoping heeft plaatsgevonden;

- droogte-gradienten; van de lage delen in het gebied (in figuur
1 viak genoemd), waar het vochtiger is naar de top van een
duintje.

Het gebied is omschreven als een slufter-achtig gebied, dat
echter wel de ecotooptypen van een slufter bevat. (Hoekstra &
Pedroli, 1992)

3



DOOR BRMK

Figuur 1. De ligging van de Strandvlakte op Schiermonnikoog, de
Strandvlakte uitvergroot en één van de vele, kleine
duintj es uitvergroot. (naar Huisman, 1990)
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1.2 SUCCESSIE.

Successie is het proces van opeenvolgende veranderingen die
zich in de vegetatie voltrekken, waarbij een fytocoenose ontstaat
of in een andere overgaat. Bakker e.a.,1985 maakt vervolgens
onderscheidt tussen beschrijving van het proces en verklaring van
het proces. De volgende drie typen beschrijven het verloop van het
proces:

- progressieve successie : iedere voigende fytocoenose heeft een
grotere biomassa en een meer gedifferentieerde structuur
dan de vorige.

- regressieve successie : iedere volgende fytocoenose heeft een
eenvoudigere structuur dan de vorige.

- cyciische successie : Dit is in wezen een koppeling van een
progressief en een regressief proces, waarbij drie of
meer structureel verschillende plantengezelschappen
elkaar regelmatig afwisselen.

De volgende twee typen successie zijn gericht op de verkiaring
waarom een fytocoenose veranderd:

- autogene successie : de vegetatie bemnvloedt haar eigen milieu
zodanig, dat het voor de oorspronkeiijke fytocoenose
ongeschikt wordt. Deze successie is meestal progressief.

- allogene successie : het milieu veranderd door invloeden van
buitenaf, zowel abiotische (aansiibbing, overstuiving,
inundatie, brand door biikseminslag) als biotische
(bemesting, vraat, menselijk ingrijpen). Deze vorm van
successie kan zowel progressief ais regressief zijn.

Naarmate een gebied ouder wordt, verandert de leefomgeving van
de plant, door een toename van zowel het C-gehaite als het N-totaal
in de organische laag (Huisman,l990; Olff,l992). Voorts hebben
beide auteurs, voor de Strandviakte, aangetoond dat er inderdaad
een relatie is tussen de successie en de N-pool.

Voor de Strandviakte geldt dat de toename van de N-pool toe te
schrijven is aan atmosferische depositie, stikstof fixerende
organismen en een input van N door overstroming door zeewater.
(Huisman,1990) In de Strandviakte spelen dus zowel allogene als
autogene successie-processen een rol.

De atmosferische depositie ligt in de range van 1.5 g N m2 yr1
voor de Duitse Waddeneilanden en de 4 g N m2 yr' van het
Nederlandse vasteland. (Huisman, 1990)

Voor de periode 1973-1989 bevatte het Noordzeewater,
bemonsterd op een piek 10 km ten westen van de Strandviakte, 1.33
± 0.64 (mg/i). Ais een koiom van 20 (cm) van dat Noordzeewater
indampt, dan verliest dat ongeveer 0.26 g N m2 yr' (Huisman,1990).
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Voor de groep van stikstof fixerende organismen zijn het meest
van belang, de struik Hippophae rhamnoides, die tussen de 1.5 g N
m2 yr' (Akkermans,1971) en 17.9 g N m2 yr1 kan fixeren
(Becking,1970) en vrij-levende bacterièn, die voor een N-input van
6 g N m2 yr' kunnen zorgen. (naar Stewart,1965)

De stikstof fixerende organismen hebben het grootste aandeel
in de toename van de N-pool en daarmee is autogene successie het
belangrijkste sturende proces in de Strandvlakte.

1.3 VRAAGSTELLINGEN.

In de periode van 1959 tot 1978 zijn er 4 vegetatie-kaarten
van de Strandvlakte gemaakt. Om het beeld nog verder te completeren
is ook de kaart van 1952 aan de reeks toegevoegd. Uit deze kaarten-
reeks blijkt, dat er veranderingen hebben plaatsgevonden en al
lopende door het gebied was waar te nemen, dat er nog steeds
veranderingen in het gebied optreden. Er is in 1991 nog een kaart
gemaakt van het gebied, maar omdat deze kaart gemaakt is op basis
van dominante soorten, is het niet geschikt om vergeleken te worden
met de andere kaarten. Daarom is er besloten om een nieuwe kaart,
op basis van vegetatie-typen, te maken het gebied; het
belangrijkste doel van dit onderzoek is daarom geweest:

- Het vastleggen van de vegetatie-samenstelling op dit moment
(d.i. 1994) door middel van een vegetatie-kartering en deze
samenstelling te vergelij ken met die van de oudere kaarten
en zien of de successie progressief dan wel regressief is ?

Verder is het de opzet geweest, om alle informatie rond deze
kartering en de bewerking van de gegevens ervan, zoveel mogelijk in
dit versiag bijeen te brengen.

6



MATERIAAL EN METHODEN

2.1 VELD -KARTERING 1994.

De kartering is uitgevoerd in de periode Juli / Augustus 1994.
Voor het maken van de vlekkenkaartjes is gebruik gemaakt van een
tweetal luchtfoto's; de gebruikte foto voor de linker heift van de
Strandvlakte was op een schaal van 1:2000 en de gebruikte foto voor
de rechter helft op een schaal van 1:10000. Beide foto's zijn
gemaakt door Rijkswaterstaat in 1992. En verder is er nog gebruik
gemaakt van de hoogtelijnen-kaart uit 1980 schaal 1:2000, eveneens
van Rijkswaterstaat. De kartering zeif is ook gedaan op een schaal
van 1:2000. Op deze schaal is de kleinste te karteren eenheid 10
bij 10 (in), dit wordt 0.5 bij 0.5 (cm) op de kaart en is dus nog
net groot genoeg om er een code in te kunnen zetten.

Aanvankelijk is er begonnen met een combinatie van de
typologie van Dijkema,1994 (zie bijiage ic), dit voor het kwelder-
achtige deel van de Strandvlakte en een typologie op basis van
Westhoff,1969 (zie bijiage lb), voor het resterende deel.

Voor de kartering is er in het begin een poging gedaan, om de
ondersoorten van F.rubra ult elkaar te halen, het bleek echter niet
mogelijk om de ondersoorten, anders dan op standplaats, uit elkaar
te houden, daarom is er toe besloten om de ondersoorten allemaal
onder de noemer F.rubra te stoppen.

2.2 OUDE KAARTEN EN OUDE OPNAMEN.

Omdat de oudste kaart van het onderzoeksgebied al van 1952 is
en dus al van voor de aanleg van de stuifdijk, is het mogelijk om
een beeld te krijgen, van hoe de vegetatie zich in nog te ontstane
slufters zou kunnen gaan ontwikkelen. Verder zijn er kaarten
beschikbaar van de jaren: 1952, 1959, 1970, 1976 en 1978. Deze
kaarten zijn allemaal door J. de Jong gedigitaliseerd en alle 5 van
dezelfde typologie voorzien, deze typologie staat in bijiage 3,
voor de kaarten wordt verwezen naar De Jong,1995. Bij de kaart van
1978 zat nog een uitgebreide tabel met vegetatie-opnamen van
P.Wapenaar, deze Tabel is te vinden in Bijlage 2, aangevuld met
eigen opnamen en opnamen van de vegetatie in de Strandvlakte gedaan
door;

F.J. Blaauw, J. v.d.Toorn, J.H. Neuteboom.
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De opnamen staan achter elkaar in de tabel, hieronder staat de
verdeling van de 267 opnamen naar opnemer:

Wapenaar, (1978) : 1 - 169.
Blaauw, (1970) : 170 - 197.
Toorn, (1958) : 198 - 211.
Neuteboom, (1963) : 211 - 227.
Walsweer, (1994) : 228 - 267. (eigen opnamen)

De tabel is met behuip van een zeif geschreven
computerprogramma in TURBO PASCAL 6.0 gekoppeld aan de
uiteindelijke typologie, het resultaat van deze koppeling is terug
te vinden in bijiage 4.

2.3 ORGANISCHE STOF BEPALINGEN

Voor dit onderzoek zijn 3 verschillende typen kale grond in de
typologie opgenomen en het onderscheid is gedeeltelijk gemaakt op
aan- of afwezigheid van een organische laag, zie paragraaf 3.1.1.
voor verdere details. Op deze 3 plaatsen zijn, met behuip van
ringen met een bekend volume (voor dit onderzoek 178.924 cm3),
bodemmonsters gestoken. Deze bodemmonsters zijn gedroogd in een
stoof bij 105 °C, voor dit onderzoek is een tijd aangehouden van
ongeveer 12 uur. Na het drogen is het materiaal gewogen. Van dit
materiaal is een klein deel weer afgewogen voor verder gebruik.
Deze afgewogen hoeveelheid materiaal is overgebracht in een
porseleinen schaaltje en gedurende een periode van 3 uur in een
oven bij een temperatuur van 500 °C gegloeid. Het verlies aan
gewicht is het resultaat van de verbranding van het organische
materiaal.

2.4 DE NIEUWE KAART.

De veldkaartjes zijn gedigitaliseerd en verwerkt met het GIS-
programma ILWIS. Op de veldkaartjes (A4-formaat) zijn
herkenningspUnten aangebracht om de losse velletjes in de computer
te kunnen koppelen. Als herkenningspunten zijn de Amersfoortse
Coôrdinaten van de strandpalen genomen. Omdat deze coôrdinaten in
meters weergegeven worden, is het vrij eenvoudig de oppervlakten
van de vlekken op de kaart, met behuip van hetzelfde ILWIS uit te
rekenen. Op deze wijze zijn voor alle kaarten de totale
oppervlakten per type uitgerekend en uitgedrukt in percentages van
het totaal, deze bedekkingspercentages zijn te vinden in bijlage 6.
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RESULTATEN

Li. DE UITEINDELIJKE TYPOLOGIE.

3.1.1 EEN SCHEMATISCHE UITWERKING VAN DE TYPEN.

Zoals reeds gezegd is in paragraaf 2.1, is begonnen met een
cornbinatie van typologie van Dijkema op grond van het programma
SALTMARS, een versie van februari 1994 (zie bijiage ic), dit voor
het kwelder-achtige deel van de Strandvlakte en een typologie op
basis van Westhoff uit 1969, voor het resterende deel. (zie bijiage
ib) Deze combinatie is tijdens het veidwerk zeif gedeeltelijk
aangepast en/of aangevuld met complexen (deze complexen zijn te
vinden in bijiage id). Voor de uiteindelijke typologie van de kaart
van 1994 zijn de bijna 60 verschillende kaarteenheden teruggebracht
tot 30. Hoe de 60 'oude' eenheden over de 30 'nieuwe' typen zijn
verdeeld, staat in bijiage la.

De typen zijn op grond van indrukken in het veld in 4

hoof dgroepen in gedeeld, maar dan blijven er nog twee typen over.
Deze twee typen zijn; een 'Padtvpe' en een 'Watertype' en worden
uitgelegd na de bespreking van de hoof dgroepen.

Hier eerst een uitleg van de algemene kenmerken van de 4

hoofdgroepen:

- Kaal : Met als algemeen kenmerk, dat het meer dan 50% kaal is
en er geen water staat.

- Laag : Hierbij moet gedacht worden aan een korte vegetatie,
(< 50 cm) die op de lage, vlakke delen van de
Strandvlakte voorkomt, een vegetatie waar je overheen
kunt lopen. Met soorten zoals;
Juncus gerardi, Agrostis stolonifera, Glaux maritima,
Suaeda maritima en ook de jets hogere Juncus maritimus
zit in deze groep.

- Hoog : Hier vallen typen onder die wat ruiger overkomen, waar
je doorheen moet lopen, omdat er grotere planten
(> 50 cm) in voorkomen. De vindplaats van deze typen
varieert van geultjes (laag en nat) met soorten als;
Scirus maritimus en Phragmites australis.
tot op kleine bultjes (hoger en droger) met;
Calamagrostis epieios en Elymus soorten.

- Duin : De typen van deze groep zijn te vinden op de hoger
gelegen gebieden. Dit kan varièren van een laag bultje
tot echte, hoge duinen. Typen waar of Ammophila arenaria
of dode dan wel levende jiippophae rhamnoides in
voorkomt.
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Alle typen, op 2 na, zijn verdeeld over deze hoof dgroepen. De
namen van deze typen bestaan steeds uit 2 tekens; het eerste teken
is de letter van de hoofdgroep en het tweede teken een cijfer, om
ze onderling uit elkaar te kunnen houden, waarbij toch zoveel
mogelijk geprobeerd is om oplopende reeksen te krijgen (natter-
droger; lager-hoger; jonger-ouder).

De omschrijving van de typen die nu volgt, is een uitwerking
van de sleutel uit bijiage 5:

De groep Kaal bestaat uit 3 ondergroepen;

- Xl : Er is geen duidelijke humuslaag aanwezig
Het gebied is 50-80 % kaal.
Veel voorkomende soorten:

Suaeda maritima, Salicornia europaea.
Soorten die voor kunnen komen:

Scirpus maritima, Juncus gerardi, Juncus maritima,
Festuca rubra en Agrostis stolonif era.

- K2 : Er is geen duidelijke humuslaag aanwezig
Het gebied is 80-100 % kaal.
Veel voorkorrtende soort:

Suaeda maritima.
Soorten die voor kunnen komen:
Salicornia europaea, Limonium vulgare, Glaux maritima,
Scirpus maritima, Juncus gerardi en Juncus maritima.

- X3 : Er is wel een humuslaag (dikker dan 1.5 cm) aanwezig
Het gebied is 80-100 % kaal.
Soorten die voor kunnen komen:

Suaeda maritima, Salicornia europaea, Juncus gerardi,
Juncus maritimus, Festuca rubra en
Agrostis stolonifera.
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De groep Laag bestaat uit 9 ondergroepen:

- Li : Dominante soort: Glaux maritima.
Soorten die voor kunnen kornen:
Limonium vulgare, Scirpus maritimus, Juncus gerardi,
Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Elymus farctus
en Ammophila arenaria.

- L2 : Dominante soort: Suaeda maritima.
Veel voorkomende soort: Juncus gerardi.
Soorten die voor kunnen komen:
Limonium vulgare, Scirpus maritima, Juncus maritimus,
Festuca rubra en Agrostis stolonif era.

- L3 : Dominante soort: Juncus gerardi.
Veel voorkomende soort: Suaeda maritima.
Soorten die voor kunnen komen:
Limonium vulgare, Scirpus maritima, Juncus maritimus,
Festuca rubra en Agrostis stolonifera.

- L4 : Dominante soort: Juncus maritimus.
Soorten die voor kunnen komen:

Festuca rubra, Juncus gerardi.

- L5 : Dominante soort: Juncus maritirnus.
Veel voorkomende soorten:

Potentilla anserina, Odontites vernus.
Soorten die voor kunnen komen:
Festuca rubra, Juncus gerardi, Suaeda maritima,
Salicornia euroaea en Agrostis stolonif era.

- L6 : Dominante soort:. Juncus gerardi.
Soorten die voor kunnen komen:
Festuca rubra, Phragmites australis, Suaeda maritima
en Glaux maritirna.

- L7 : Dominante soort: Juncus gerardi.
Veel voorkomende soort: Limonium vulgare
Soorten die voor kunnen komen:

Festuca rubra, Suaeda maritima en Glaux maritima.

- L8 : Dominante soort: Juncus gerardi.
Veel voorkomende soorten:

Potentilla anserina, Odontites vernus.
Soorten die voor kunnen komen:

Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Suaeda maritima
Glaux maritima, Trifolium repens en
Trifolium fragiferum.
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- L9 : Dominante soort: Agrostis stolonifera.
Veel voorkomende soorten:

Potentilla anserina, Odontites vernus.
Soorten die voor kunnen komen:

Festuca rubra, Scirpus maritimus, Juncus maritimus
Juncus gerardi (minder dan 5 bedekking), Salix repens,
Phragmites australis, Calamagrostis epicielos,
Carex arenaria, Trifolium repens, Trifolium fraqiferum,
Eleocharis palustris spp. unicTiumis en Holcus lanatus.

De groep Hoog bestaat uit 7 ondergroepen:

- Hi : Dominante soort: Scirpus maritimus.
Soorten die voor kunnen komen:

Suaeda maritima, Salicornia europaea, Juncus gerardi
Juncus maritimus en Phraqmites australis.

- H2 : Dominante soorten:
Scirpus maritimus en Phracimites australis.

Soorten die voor kunnen komen:
Juncus maritimus, Juncus gerardi,
Agrostis stolonifera, Festuca rubra,
Potentilla anserina en Odontites vernus.

- H3 : Dominante soort: Phragmites australis.
Soorten die voor kunnen komen:

Scirpus maritimus.

- H4 : Dominante soort: Festuca rubra.
Veel voorkomende soort: Agrostis stolonifera.
Soorten die voor kunnen kornen:
Juncus gerardi, Potentilla anserina, Elymus farctus
Odontites vernus en Calamagrostis epigelos.

- H5 : Dominante soort: Festuca rubra.
Veel voorkomende soorten:

Agrostis stolonifera, Salix repens.
Soorten die voor kunnen komen:

Juncus gerardi, Potentilla anserina, Elymus farctus
Odontites vernus, Calamagrostis epigelos,
Phraqmites australis, Holcus lanatus, Carex arenaria,
Chamerion angustifolium, Sonchus arvensis,
Rubus caesius, Trifolium repens, Trifolium fragiferum.

- H6 : Dominante soort: Elymus athericus.
Veel voorkomende soorten:

Elymus farctus, Agrostis sto1onifer.
Soorten die voor kunnen komen:
Juncus cierardi, Festuca rubra, Odontites vernus,
Trifolium repens en Trifolium fragiferum.
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- H7 : Dominante soort: Schoenus nigricans.
Veel voorkomende soorten:

Parnassia a1ustris, Salix repens.
Soorten die voor kunnen komen:
Glaux maritimus, Juncus maritimus, Juncus gerardi,
Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Holcus lanatus,
Potentilla anserina, Calamagrostis epige-los,
Elymus athericus, Trifolium repens, Trifolium pratense,
Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris,
Liparis loeselii, Carex arenaria, Hydrocotvle vulgare.

De groep Duin bestaat uit 9 ondergroepen:

- Dl : Dominante soorten: Festuca rubra, Agrostis stolonifera.
Veel voorkomende soorten:

Elymus farctus, Sonchus arvensis en
Calamagrostis epicrelos.

Soorten die voor kunnen komen:
Salix repens, Elyrnus athericus, Cirsium arvense,
(bijna) dode Hippophae rhamnoides en Sambucus nigra,
verder kan er nog Phragmites australis staan.

- D2 : Dominante soort: Ammophila arenaria.
Veel voorkomende soort: Festuca rubra.
Soorten die voor kunnen komen:
Elyrnus farctus, Carex arenaria, Leontodon saxatilis,
Potentilla anserina, Odontites vernus,
Trifolium repens en Trifolium pratense.

- D3 : Dominante soorten: Festuca rubra, Agrostis stolonifera.
Veel voorkomende soorten:

Elymus farctus, Sonchus arvensis en
Calamagrostis epicrelos.

Soorten die voor kunnen komen:
Elymus athericus, Cirsium arvense, Odontites vernus,
Potentilla anserina, Phragmites australis,
Ammophila arenaria, Chamerion ancrustifolium,
Carex arenaria en Leontodon saxatilis.
En levende Hippophae rhamnoides en Sambucus niqra.

- D4 : Dominante soort: Hiophae rhamnoides.
Veel voorkomende soorten:

Elvmus athericus, Elymus farctus.
Soorten die voor kunnen komen:

Juncus gerardi, Phraqmites australis,
Ammophila arenaria, Cirsium arvense, Rubus caesius,
Chamerion angustifolium en Sonchus arvensis.
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- D5 : Dominante soort: Hippophae rhamnoides.
Veel voorkomende soorten:

Salix repens en AmmoDhila arenaria.
Soorten die voor kunnen komen:

Phragmites australis, Festuca rubra, Holcus lanatus,
Calamagrostis epigelos, Chamerion angustifolium,
Elyrnus athericus, Sambucus nigra, Carex arenaria,
Sonchus arvensis, Cirsium arvense en Urtica dioica.

- D6 : Dominante soort: Hippophae rhamnoides.
Veel voorkomende soort: Chamerion angustifolium.
Soorten die voor kunnen komen:

Calamagrostis epigelos, Salix repens, Holcus lanatus,

-i
Sonchus arvensis, Phragmites australis, Sambucus nigra,

/ Elymus farctus, Elymus athericus, Ammophila arenaria,
/ Rubus caesius en Urtica dioica.

-
D7 : Dominante soort: Hippophae

Veel voorkomende soort: Sambucus nigra.
Soorten die voor kunnen komen:
Calamagrostis epigejos, Festuca rubra,
Elymus athericus en Sonchus arvensis.

- ]D8 : Dominante soort: Sambucus nigra.
Soorten die voor kunnen komen:
Hippophae rhamnoides, Chamerion angustifolium,
Holcus lanatus, Rubus caesius en Urtica dioica.

- D9 : Veel voorkomende soorten:
Salix pentandra, Betula pendula.

Soorten die voor kunnen komen:
Hippophae rhamnoides, Sonchus arvensis,
Cirsium arvense, Rubus caesius, Phragmites australis,
Elymus farctus, Calamagrostis epigelos en Salix repens.
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En tot slot nog de twee overgebleven typen:

Het 'Watertvpe' is niets anders dan een laag gedeelte waar
water in is blijven staan, geen vegetatie en wordt aangegeven met
alleen een hoofdletter W.

Het 'Padtvpe' met als kenmerken; karresporen, een lage
vegetatie en veel kale plekken (tot 30 % kaal is aangetroffen)
wordt aangegeven met de hoofdletter P. Het langste pad in de
Strandvlakte is het Rijkswaterstaatpad, gelegen aan de Zuidkant van
de stuifdijk en is tijdens de broedperiode van de vogels de enige
plaats in de Strandvlakte, waar de toeristen mogen lopen of
fietsen. De belangrijkste soorten die op dit pad zijn aangetroffen,
Zijfl:

- Eleocharis palustris spp. uniglumis (Slanke waterbies)
- Juncus gerardi (Zilte rus)
- Agrostis stolonifera (Fioringras)

enkele begeleidende soorten zijn:

- Potentilla anserina (Zilverschoon)
- Odontites vernus (Rode ogentroost)
- Juncus articulatus (Zomprus)
- Glaux maritimus (Melkkruid)
- Eleocharis uinauef1ora (Armbloemige waterbies)

In de westelijke punt van de Strandvlakte komen ook wat meer
begroeide paden voor, deze paden worden dus, door de periodieke
afsluiting van het gebied, minder door toeristen gebruikt. Op of
langs het diagonaal door het Schoenetum (type H7) lopende pad,
liggende in het meest westelijke deel van de Strandvlakte, komen
nog een paar soorten voor, die tijdens de karteerperiode alleen
daar aangetroffen zijn, dit zijn:

- Carex oederi sp. oederi (Dwergzegge)
- Samolus valerandi (Waterpunge)

Het 'Padtype' was in het veld eigenlijk nergens groot genoeg om als
vlek op de kaart aan te kunnen brengen, want de paden in de
Strandvlakte zijn maar 2 tot 5 (m) breed ! Maar omdat ze
daarentegen wel kilometers lang kunnen zijn en het erop lijkt, dat
sommige soorten een voorkeur voor het pad hebben, is toch maar
besloten het 'Padtype' wel in de typologie op te nemen, de paden
her en der als lijntjes op de kaart weer te geven, terwijl het type
buiten de berekeningen van de bedekkingspercentages is gelaten.
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3.1.2 TOELICHTING OP EEN AANTAL TYPEN.

Door de schematische opsomming van de typen in de vorige
paragraaf, dit om het overzicht te behouden, zijn een aantal typen
erg op elkaar gaan lijken. Deze typen staan hieronder in groepjes
bij elkaar, waarbij per groep steeds vermeld wordt, waarin de typen
onderling van elkaar te scheiden zijn.

- De typen L2 en L3:
Deze typen bestaan vrijwel alleen uit Suaeda maritima en

Juncus gerardi. Het verschil tussen deze typen zit in het feit dat
bij L2 er duidelijk meer Suaeda voorkomt dan Juncus terwiji dat bij
L3 net andersom is.

- De typen L4 en L5:
Het verschil tussen deze typen wordt bepaald door de

bedekkingspercentages van de soorten Potentilla anserina en
Odontites vernus en komt uit het programma 'SALTMARS'. Is de
bedekking van deze twee soorten samen minder dan 5% dan is het
type; type L4, is het meer dan 5% dan wordt het type; type L5.

- L3, L6, L7 en L8:
Het verschil van type L3 met de andere typen is dat type L3,

zoals al gezegd is, bijna uitsluitend bestaat uit twee soorten,
alleen als het gaat om slechts enkele individuen van een andere
soort of andere soorten, dan is het type; type L3.
Er blijven over de typen L6, L7 en L8:
Type L7 onderscheidt zich van de typen L6 en LB door het voorkomen
van Limonium vulgare. En type L6 verschilt van type LB. op dezelfde
wijze als L4 van L5, met minder dan
5% Potentilla anserina en Odontites vernus dan is het type; type
L6, zit er meer in dan is het type; type L8.

- L9, H4, H5, Dl en D3:
In de typen L9, H4 en H5 komen geen Hippophae-struiken voor en

verschillen daarom van de typen Dl en D3. Type L9 verschilt van de
typen H4 en H5 door de kortere vegetatie, vooral door het ontbreken
van soorten als Elymus farctus en
Calamagrostis epieios, die bij H4 en H5 dus wel voorkomen.
Type H5 onderscheidt zich van type H4 door de aanwezigheid van de
soort Salix repens.
In type Dl zijn de Hippotthae-struiken geheel afgestorven of met
slechts een enkel groen blaadje, terwiji in type D3 de
struiken nog helemaal bebladerd zijn.

16



- Hi, H2 en 113:
In het type Hi geldt dat het aandeei van Scirpus maritimus in

de totale bedekking 80% of meer moet zijn, Phragmites kan
voorkomen, maar dus NOOIT meer dan 20% !; in het type H3 geidt het
zeifde aileen dan voor Phragmites australis, waarbij Scirpus kan
voorkomen. En het type H2 staat voor alie andere denkbare
combinaties van de typen Hi en H3, zolang het aandeei in de
bedekking, voor beide soorten apart bekeken, maar onder de 80%
biijft.

- D4, D5, D6 en D7 + D8 en D9:
In deze groep gaat het steeds om de meest opvaiiende soort

NAAST Hippophae rhamnoides; de meest opvaiiende soort is er vaak in
hoge bedekking te vinden, maar dat hoeft niet, het gaat er meer om
op welke soort het accent valt. Soorten die daarvoor in aanmerking
komen Zijfl:

- Elymus-soorten -> dan wordt het type D4.
- Salix repens -> dan wordt het type D5.
- Ammophila arenaria -> dan wordt het type D5.
- Chamerion angustifolium -> dan wordt het type D6.
- Sambucus nigra -> dan wordt het type D7 of D8.

Het verschil tussen type D7 en type D8, is dat bij type D7 de soort
Hippophae rhamnoides en bij type D8 de soort Sambucus nigra de
dominante soort is, bij twijfei is voor D7 gekozen.
Type D9 is het meest eenvoudige te onderscheiden; Hippophae komt
voor en kan zelfs dominant zijn, alleen ligt het accent van het
type hier op het voorkomen van Salix pentandra en Betula pendula.
Eén individu van één van de twee soorten is genoeg.

3.1.3 DE VEGETATIEKAART VAN 1994.

Op de volgende bladzijde vindt u de gedigitaliseerde versie
van de vegetatiekaart van 1994 op een schaal van 1:10000. Deze
kaart laat zien, hoe de typen over het onderzoeksgebied verdeeld
zijn.
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3.2 ORGANISCHE STOF GEHALTES.

Om voor de verschillen tussen de Kaal-typen bewijsbare data te
krijgen, zijn de organische stof gehaltes bepaald van de 3

verschillende typen, deze waarden zijn weergegeven in figuur 2.

Figuur 2. De organische stof gehaltes voor 3 verschillende
lokaties op de Strandvlakte.

Wat opvalt, is dat er weinig spreiding zit in de waarden van
monsterplaats #1 (type K2). Dit is een echt kaal gebied en staat
daarmee aan het begin van de successie-reeks. Wat verder opvalt is,

dat alle waarden van monsterplaats #3 (type K3) significant
afwijken van die van *1 (type K2). Dus hoewel beide typen 80 - 100
% kaal zijn, staat type K3 toch verder in de successie-reeks,
omdat de opbouw van organische stof een proces is, dat zich in de
tijd afspeelt. De gevonden gehaltes van de organische stof van
monsterplaats #2 (type Ki) lopen van de laagste waarde
van type K2 tot de hoogste waarde van type K3.

3.3 HET VERLOOP VAN INDIVIDUELE SOORTEN IN DE TIJD.

Omdat de typologie van De Jong,1995 (zie bijlage 3) op een
grovere wijze is ingedeeld dan de typologie van de kaart van 1994,
was het niet mogelijk om alle typen van 1994 in te delen volgens de
typologie van De Jong, 1995 of omgekeerd. Daarom is er gekozen voor
het uitzetten van 9 individuele soorten in plaats van complete
typen tegen de tijd.
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Van deze 9 soorten zijn de er 3 ook al in De Jong,1995
besproken, alleen dan tot 1978. Deze 3 soorten behoren tot het bos-
en struweel-ecotooptype (v.d.Meijden e.a.,1990). en staan in de
figuren 4 A tot en met C en zijn: Salix repens, Hippohae
rhamnoides en Sambucus nigra.

Verder zijn nog voor dit onderzoek soorten toegevoegd, die
behoren tot het grasland- en de pionier-ecotooptype:
Agrostis stolonifera, Juncus gerardi, Festuca rubra,
Glaux maritima, Suaeda maritima en Ammophila arenaria. Deze soorten
zijn terug te vinden in de figuren 4 D tot en met I.

Voor de bedekking van een plantesoort is de bedekking van het
hele type waarin de soort voorkomt genomen, dit als een maat voor
het voorkomen van de soort in dat gebied. Als een soort in meerdere
typen voorkomt zijn de bedekkingen van al die typen bij elkaar
opgeteld. Op deze manier is een percentage van het totale gebied
verkregen van waar de soort op grond van de typologie zou kunnen
voorkomen. Dit wordt ook bedoeld, als over het "percentage van
voorkomen" gesproken wordt.

De enige uitzondering op het bovenstaande gedeelte is figuur
3, in deze figuur is het type 80 tot 100 % kaal tegen de tijd
uitgezet.

In het onderstaande schema staan welke typen bij elkaar
opgeteld zijn om op het percentage van voorkomen behorende bij de
figuren 3 en 4 A tot en met I te komen:

Onderwerp.
typen

1952 - 1978
typen
1994

80 - 100 % Kaal 2. K2,K3.

Salix repens
Hippophae rhamnoides
Sambucus nigra
Agrostis stolonifera

Juncus gerardi
Festuca rubra
Glauxmaritima
Suaeda maritima
Ammophila arenaria

6,12.
12,14,16.

16.
3-9,12.

4-8.
8-11, 14, 15.
2,3,5,6,7.

2.

1,13,14,15.

H5,D1,D3,D5.
D1,D3-D7.
D1,D3,D7,D8.
K3,L1-L3,L5,L8,
H4-H7,D1,D3.
L2-L8.
L2-L9,H4-H7,D1-D3.
L1,L6-L8,P.
K1-K3,L2,L3.
D2,D5.

Opmerking: de bedekkingspercentages van alle typen van beide
typologieën zijn te vinden in bijiage 6.
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Op grond van deze indeling is al wel te zeggen, dat de figuren
van Suaeda maritima (figuur 4H) en figuur 3 sterk op elkaar zullen
lijken omdat dezelfde typen worden gebruikt, alleen de waarde van
1994 ligt voor Suaeda ongeveer 5% hoger dan de waarde voor 1994 uit
figuur 3. (zie bijiage 6)

Figuur 3. Het verloop van het voorkomen van het type met minder
dan 20 % vegetatie van 1952 tot 1994.
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Figuur 4. A - C Het verloop van het voorkomen van vegetatie-typen
gedomineerd door de soorten:

(A) Salix repens,
(B) Hippophae rhamnoides en
(C) Sambucus nigra

van 1952 tot 1994.
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(H) Suaeda maritirna en (I) Ammohi1a arflaria

van 1952 tot 1994.



DISCUSSIE.

DE TYPOLOGIEEN.

Voor een goede interpretatie van de gegevens van de typologie
van de kaart van 1994 is het van belang te weten, dat de winter van
1993/1994 erg nat is geweest, hierdoor zijn veel lagere duintjes,
eigenlijk kleine bultjes, langdurig onder water blijven staan, met
als gevoig dat er vooral veel struiken van de soort Hippophae
rharnnoides zijn verdronken. Omdat er van dode planten geen opnamen
worden gemaakt, alleen als dood materiaal worden omschreven en dus
later niet meer is terug te vinden welke planten het grootste deel
van het dode materiaal voor hun rekening namen, is er voor dit
onderzoek gekozen om van deze kleine bultjes met dode Hipophae een
apart type te maken, dit juist omdat er sinds de vorige kartering
16 jaar zijn verstreken. Dit type maakt het mogelijk om bij de
interpretatie van de kaartgegevens rekening te houden met het feit,
dat er in 1993 en wellicht nog verder terug, meer levende Hippophae
rhamnoides in het gebied stond dan tijdens de kartering in 1994 het
geval was. (zie bijiage 6)

Een tweede proces dat een belangrijke rol gespeeld heeft, is
de extreem hete Juli-maand van 1994. Zoals gezegd was de winter van
1993/1994 erg nat en zelfs tot in Juni stond een groot deel van de
Strandvlakte nog onder water, dit veranderde door de hitte al snel
in een droog gebied met her en der nog slechts een waterplas, zie
de kaart. Een tweede probleem hierbij was het snel uitgebloeid zijn
van vooral de grassoorten. Vanwege dit proces is besloten om in het
westelijk deel van de Strandvlakte te beginnen met de kartering,
omdat de soortenrijkdom van de typen in het oostelijk deel veel
lager is. Daarom is het denkbaar dat soorten in de Strandvlakte
hadden moeten staan in de periode van de kartering, maar al weer
verdwenen zijn en dus noch op de kaart noch in de typologie
voorkomen.

Zoals al is gezegd, is de typologie van 1994 van een veel
fijnere aard, dan de gebruikte typologie voor de kaarten 1952 tot
en met 1978. Een tweetal pogingen tot een goed op elkaar afstemmen
van alle typen zijn gedaan. De eerste is een recht toe recht aan
af stemming van de ene typologie op de andere en is te vinden in
bijlage 7 en leverde geen enkele informatie behalve voor het type
met minder dan 20 % vegetatiebedekking, waarvan de informatie in
figuur 3 te vinden is.
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De tweede poging, om typen in te delen naar of nat of droog,
zie bijiage 8, bleek ook niet mogelijk, want naast de 16 typen van
de typologie van De Jong,1995 kent deze typologie ook nog een
aantal combinaties van deze typen en er zijn combinaties gemaakt
van natte en droge typen. Bovendien zijn de kaarten van 1952 en
1959 van luchtfoto's geinterpreteerd, waarbij bekend is dat in 1952
de totale bedekking van de vegetatie in het gebied minder dan 5%
was. Hierdoor wordt een indeling naar natte of droge typen voor
deze 2 kaarten wel heel erg dubieus en wat dan overblijft zijn de
kaarten; 1970, 1976, 1978 en 1994 en van deze kaarten is in de
figuur van bijiage 8 te zien, dat het niveau mm of meer gelijk
blijft, de lichte daling van de curve is waarschijnlijk ook weer
het gevoig van de fijnere indeling van de kaart van 1994. Omdat
beide pogingen op niets uitkwamen, zijn de resultaten ervan naar de
bijiagen verplaatst, alleen enige discussie rond deze pogingen leek
wel op zijn plaats.

ORGANISCHE STOF GEHALTES EN KALE TYPEN.

Op grond van de significante verschillen in de organische stof
gehaltes tussen de 2 typen zonder en 1 type (= type K3) met een
organische laag uit de hoof dgroep Kaal, is het bewijs geleverd, dat
het hier inderdaad om 2 verschillende typen gaat.

Over de opsplitsing van het type zonder organische laag op
grond van een verschil in bedekking door de vegetatie, is alleen te
zeggen, dat als er meer vegetatie staat de spreiding in de
organische stof gehaltes wellicht door het toevallig meemonsteren
van wortelmateriaal wel toeneemt, maar dat de typen Ki en K2 niet
significant van elkaar te scheiden zijn op grond van de organische
stof gehaltes.

Figuur 3 laat zien, dat naarmate de tijd verstrijkt de
vegetatie inderdaad steeds meer kaal gebied gaat innemen.
Huisman,1990 en Olff,1992 hebben het, als ze over de Strandvlakte
hebben, over een constante sneiheid van de successie, dit wijst op
het proces van progressieve successie en lijkt te kloppen met het
deel van figuur 3 tot aan 1994. Het laatste deel van figuur 3 geeft
echter en heel andere kijk op dit proces; een toename van het
percentage kaal, dat vooral is toe te schrijven aan type K2.
Toename van dit type kan betekenen, dat er grond is weggeslagen en
de successie op die plek is teruggezet naar het beginpunt. Dat er
grond is weggeslagen was ook daadwerkelijk in het veld waar te
nemen, omdat de grens tussen de typen K2 en K3 gepaard ging met een
hoogteverschil. (type K3 is het type met een humus-laag)
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Het is dus niet te zeggen, dat een gebied in de loop van de
tijd gewoon helemaal dicht groeit (progressieve successie), maar
het kan gebeuren, dat er weer open gaten vallen in de vegetatie,
bijvoorbeeld door het wegslaan van de grond. (waardoor type K2
toeneemt) En een te lange inundatie-periode kan tot gevoig hebben,
dat de vegetatie afsterft en er open plekken ontstaan. (waardoor
type K3 toeneemt) Met andere woorden regressieve successie vindt
ook plaats.

Een ander voorbeeld van regressieve successie in een gebied
als de Strandvlakte is het overstuiven door zand in het oostelijk
deel, dit is het deel waar 01ff nog exciosures heeft staan, zodat
ook hij niet onder het bestaan van regressieve successie uitkomt
als hij er nog onderzoek zou doen.
Omdat er zoveel jaar progressieve successie plaats heeft gevonden,
alvorens het om lijkt te slaan in regressieve successie, is het
niet uit te sluiten, dat er weer progressieve successie op zal
volgen, dus eigenlijk sprake zou kunnen zijn van cyclische
successie. Dit duidt eens te meer op het dynamische karakter, dat
de Strandvlakte door de handhaving van de opening in de stuifdijk
heeft kunnen behouden.

Aan de andere kant blijft het proces van progressieve
successie ook bestaan (dit is ook autogene successie), als gekeken
wordt naar de ontwikkeling van een soort als Hippophae rhamnoides,
een soort die Stikstof fixeert en daarmee de nutriènten-huishouding
veranderd van voedselarm naar voedselrijk. (Huisman,1990) Dit heeft
weer tot gevoig, dat de strategie van planten zich hieraan moet
aanpassen, deze zal van stress-tolerantie naar competitie gaan, dus
van een efficiènte voedseihuishouding met een langzame groei naar
een verkwistende voedselhuishouding met een snelle groei.
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HET VERLOOP VAN INDIVIDUELE PLANTEN IN DE TIJD.

Uit figuur 4 A tot en met C blijkt, dat de soorten van bossen
en struwelen pas rond 1970 in het gebied komen en vanaf dat moment
alleen maar toe nemen. Typen gedomineerd door de soort:
Hippophae rhamnoides nemen vanaf 1978 tot 1994 met ongeveer 20 %
toe en daarvan wordt 4.5 % verklaart door het type Dl (met dode
Hippophae), met andere woorden de toevoeging van het type Dl is
heel nuttig gebleken.

Voor de soorten van het grasland ecotoop (figuur 4D, 4E),
geldt in het algemeen, dat ze pas later in het gebied komen, maar
wel eerder dan soorten van bossen en struwelen en de eerste indruk
van de trend van de bedekkingen is, dat ze over de top van hun
verspreiding heen zitten en aiweer terrein prijs moeten geven aan
andere soorten, dit zouden de struweel-soorten kunnen zijn. Ook
moet hier rekening gehouden worden met het feit, dat elke kartering
een moment-opname is. Hierbij moet gedacht worden aan de extreme
natte winter van 1993/1994, waardoor er op de lagere delen van het
gebied veel planten zijn verdronken, waaronder in ieder geval
Juncus gerardi en waarschijnlijk ook Agrostis stolonifera.

Voor Pionier-soorten geldt, dat ze er vanaf het begin af aan
zijn en dat zij langzaam achteruit gaan, maar waarschijnlijk nooit
helemaal uit het gebied zullen verdwijnen door regressieve
successie-processen, waardoor er steeds een deel van het gebied
beschikbaar zal zijn voor pioniersoorten.

De trend uit figuur 4F lijkt veel op die van 4D en 4E en toont
aan dat de soort Festuca rubra zich als een ware graslandsoort
gedraagt. Dit betekent wellicht, dat het aandeel van de ondersoort
Duinzwenkgras waarschijnlijk niet zo heel groot is geweest.

Hoewel de soort Glaux maritima zich ook als graslandsoort zou
kunnen gedragen, laat de trend van figuur 4G zien dat
Glaux maritima zich in de Strandvlakte als een echte pionier
gedraagt, dit vanwege het dalende aspect in de trend, die eveneens
is terug te vinden in figuur 4H en 41.
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CONCLUSIES.

In het algemeen is dus te zeggen, dat er in de periode 1952
tot 1994 een progressieve successie heeft plaatsgevonden van
pionier-soorten via grasland-soorten naar struweel-soorten en dat
van alle drie de groepen nog soorten in het gebied aanwezig zijn.

De struweel-soorten zullen de laagste delen van het gebied
waarschijnlijk nooit helemaal gaan bedekken, omdat ze niet
langdurig blootgesteld kunnen worden aan natte omstandigheden. Na
zo'n periode zal de struweel-vegetatie afsterven en zal er weer
ruimte ontstaan voor pionier- en grasland-soorten, regressieve
successie dus. Verder zullen de pionier-soorten waarschijnlijk wel
nooit helemaal uit het gebied verdwijnen, want vanwege het
dynamische karakter van de Strandvlakte, zal er altijd wel een
plekje blijven, die bij uitstek geschikt zal zijn voor pionier-
soorten, hierbij denkend aan het gebied rond het gat in de
stuifdijk en het zandverstuivingsproces in de duinen daar vlakbij.
Deze gebieden maken het eventuele optreden van cyclische successie
mogelijk.

Mocht het ooit aangetoond worden, dat er inderdaad cyclische
successie op de Strandvlakte optreedt, dan zijn alle 5 de vormen
van successie die Bakker e.a.,1985 beschrijft en in paragraaf 1.2
besproken zijn, ergens op de Strandvlakte terug te vinden.
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Bi-Ilacre ia. De obouw van de vecTetatie-groepen.

Groep: Eenheden op de veldkaarten:

Xi (18) , (19) , (24) , (32)
X2 (27) , (29)
K3 (9) , (20)

Li Ex.
L2 (26), Sum.Jug.
L3 Jug.Sum.
L4 Jm, Rm.
L5 Jrm, (1) , (30) , (*

)

L6 Jj, (14), (23).
L7 Ji, (22)
L8 Jr, Jg.
L9 Bg, (2), (3), (4), (5), (15), d31, d33, v4.

Hi Bi, 15, (21)
H2 (7) , (10) , (13)
H3 B, B5.
H4 (35)
H5 (12), (16,) (17), R, Rg, d19, d27, d30, v33.
H6 (25) zonder Hippophae rhamnoides, Y5.
H7 v24, v25.

Di (17)* zonder Ammophila arenaria, (11), d32 en
(25) met dode of bijna dode Hippophae rhamnoides.

D2 (31)
D3 (17)* met Ammophila arenaria, (33), (34).
D4 (8), d6, (28).
D5 v31, d8, d14, d15, d16, d17.
D6 v30, (6)

D7 d7.
D8 d28.
D9 Opn.: #5, #7, #20, #23, #24.

p p.

w w.

Opmerkinen:

- de veldkaarteenheden tussen haakjes zijn eigengemaakte
complexen en staan op de veldkaarten genoemd met een cirkel
om het nummer en worden nog verder toegelicht in bijiage ld.

- Opn. staat voor opnamen, die gemaakt zijn omdat het type of
de groep niet direct te classificeren waren.

- Ook de andere gebruikte typen worden hierna toegelicht.
- Sum= Suaeda maritima en Jug= Juncus gerardi.
Sum.Jug en Jug.Sum zijn eigenlijk ook eigengemaakte
complexen, maar staan niet op die manier op de basiskaarten.
Zie voor verdere uitleg paragraaf 3.1
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Bi-j1ace lb. De overgenomen typen volgens WESTHOFF,1969.

* d6' (8.7] Type met Duindoorn en Strandkweek
Beschriiving: Duindoornstruweel met Strandkweek, Roodzwenkgras,

Veldbeemdgras, Zeemelkdistel, Dauwbraam.
Voorkomen: Naar de zee gekeerde hellingen en duinuitlopers in

de kwelder.
* d7' (8.8] Type met Duindoorn en Vlier
Beschriiving: Duindoorn, Strandkweek, Vlier, Duinriet,

(Zeemelkdistel).
Voorkomen: Van de zee afgekeerde hellingen van jonge duinen.

* d8' (7.5] Type met Duindoorn en Kruipwilg
Beschriiving: Struweel met Duindoorn, Kruipwilg, Duinriet.
Voorkomen: Jonge kalkhoudende duinen (Strandvlakte).

* d14 (8.9] Type met Zandzegge en Duindoorn
Beschriivinci: Verspreid staande Duindoorn, veel Zandzegge,

Witbol, Helm, Reukgras, Waistro, mossen.
Voorkomen: Zuidhellingen en duintoppen.

* d15' (8.5] Type met Duindoorn en Helm
Beschriiving: Duindoorn, Helm, Zandzegge, Roodzwenkgras. Verder

Duinreigersbek en veel mossen.
Voorkomen: Droge tot vochtige duinen.

* dl6 [8.9] Type met Duindoorn en Duinriet
Beschrijvinq: Duindoornstruweel met Duinriet. Vërder Vlier,

Gestreepte witbol, Helm en Strandkweek.
Voorkomen: Relatief stikstofrijke hellingen en duinpannen.

Verstuiving.
* dl7 [8.6] Type met Duindoorn en Dauwbraam 1

Beschriiving: Duindoorn, Helm, Dauwbraam, Zandzegge, Kruipwilg.
Voorkomen: Lagere delen van relatief jonge duinen met

verstuiving.
* d19 (7.3] Type met Dauwbraam
Beschriiving: Dominantie van Dauwbraam met lokaal Akkerdistel,

Wilgeroosje en Grote brandnetel.
Voorkomen: Overstoven duincomplexen.

* d27 [8.11] Type met Wilgeroosje
Beschriivinci: Soortenarme ruigtevegetatie met een hoge bedekking

van Wilgeroosje. Verder Brandnetel, Dauwbraam,
Duinriet en Kruipwilg.

Voorkomen: Overstoven nitrofiele plaatsen.
* d28' (8.10] Type met Vlier
Beschriiving: Vlierbos met Grote brandnetel en/of

Gestreepte witbol, Dauwbraam.
Voorkomen: Hellingen en duintoppen.

* d30' (7.5] Type met Kruipwilg en Duinriet
Beschriiving: Struweel met Kruipwilg, veel Duinriet, Gestreepte

witbol, Zandzegge, Riet, Vogelwikke, Zilverschoon
en Roodzwenkgras. Door het veel voorkomen van
Duinriet is het type ruiger als het vorige type.

Voorkomen: Randen van vochtige valleien of overgang naar de
binnenkwelder.
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Bi-jlage lb. vervolg 1.

* d31 (7.1] Type met Gestreepte witbol en Zandzegge
Beschriiving: Gestreepte witbol, veel Zandzegge, Roodzwenkgras,

Duinriet en/of Kruipwilg.
Voorkomen: Lagere delen van duinen en hellingen.

* d32
Beschriiving: het best te vergelijken met Complex nummer 17

zonder Helm en met dode Duindoorn.
(zie bijiage id)

* d33 [6.4] Type met Kruipwilg en Gestreepte witbol 5

Beschrijving: Struweeltype met Kruipwilg en Gestreepte witbol.
Verder Vogelwikke, Fioringras, Riet,
Veldbeemdgras, Roodzwenkgras en Gewoon struisgras.

Voorkomen: Kleine valleien en overgang naar de hygroserie.

* v4 [Gz27] Type met Fioringras en Zeebies
Beschriiving: Fioringras, Heen, Riet, Zeerus, Watermunt,

Waternavel, Knopbies, Duinriet, Kruipwilg,
Pinksterbloem, Slanke waterbies, Zomprus.

Voorkomen: Vochtige vlakke delen.
* v24 (Gd95] Type met Knopbies en Zilte rue
Beschrijvinq: Zilte Rus, Knopbies, Kruipwilg, Zilverschoon,

Zomprus, Duinrus, Zeegroene + Dwergzegge,
Duinriet, Fioringras, Waterpunge, Zeerus,
Roodzwenkgras, Melkkruid, Zilte zegge, Watermunt,
Zwarte zegge, Parnassia, Moeraswespenorchis,
Vleeskleurige orchis.

Voorkomen: Brak/zoet zeer hard grondwater. Nog in verbinding met
zee. Jonger Schoenetum. Reddingswegvalleien.

* v25 (Gd189] Type met Parnassia en Knopbies
Beschriiving: Parnassia, Gestreepte Witbol, Zandzegge, Stijve

Ogentroost, Geelhartje, Rode kiaver, Kruipwilg,
Duinriet, Knopbies, Zomprus, Duinrus, Sierlijke
vetmuur, Zilverschoon, Witte klaver,
Roodzwenkgras, Hondsviooltje, Kleine ratelaar,
Brunel, Vertakte leeuwetand, Rolkiaver,
Kale jonker, Koekoeksbloem, Watermunt, Waternavel,
Zeegroene + Dwergzegge, Vleeskleurige orchis.
Veel Parnassia.

Voorkomen: Als v24, maar droger.
* v26 (Gd195] Type met Zeerus, Rietzwenkgras en Knopbies
Beschrilvinci: Zeerus, Knopbies, Riet, Duinriet, Roodzwenkgras,

Rietzwenkgras, Heen.
Voorkomen: Overgang naar binnenkwelder.
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Bi-Ilage lb. vervolg 2.

* v30' (Q4] Type met Duindoorn, Kruipwilg en Wi].geroosje
Beschrijving: Kruipwilg, Duinriet, Duindoorn, Wilgeroosje,

Dauwbraam, Grote brandnetel, (Eikvaren), Riet,
Kale jonker, Gestreepte Witbol, Wintergroen.

Voorkomen: Kalkrijke, nitrofiele vegetatie. Vergelijk drogere
variant met d27.

* v31' [Q102] Type met Duindoorn, Kruipwilg, Duinriet, Waternavel
en Watermunt

Beschriiving: Duindoorn, Kruipwilg, Duinriet, Veldbeemdgras,
Vlier, Watermunt, Pinksterbloem, Waternavel,
Moeraswalstro, Roodzwenkgras, Riet, Bitterzoet,
Gestreepte witbol. Vochtig Duinriet-type.
Plaatselijk kunnen Moeraswespenorchis en Zeegroene
zegge voorkomen bij kalkrijke kwel.

* v33' [Q2] Type met Kruipwilg, Duinriet, Kale jonker, Waternavel
en Addertong

Beschriiving: Kruipwilg, Duinriet, Kale jonker, Zilverschoon,
Moeraswalstro, Pinksterbloem, Riet, Zandzegge,
Waternavel, Addertong, Dauwbraam.

Opmerking:
Even wat randinformatie: Dit deel van de typologie is

verkregen van B.Kers, op dat moment werkzaam voor Natuurmonumenten
en zeif ook bezig met een kartering 1:2000 van een deel van
Schiermonnikoog en wel het deel aansluitend op het Zuidwestelijk
deel van de Strandvlakte, lopend vanaf de Waddenzeedijk tot jets
voorbij de Kobbeduinen en van de Waddenzeekust tot aan de Grilk
(Strandpaviljoen gelegen bij strandpaal 7.000 aan het
Noordzeestrand). Dit is dat deel van de kwelder, dat beschikbaar is
gesteld voor de begrazing door koeien en waar dan ook een hek
omheen geplaatst is, om de koeien er binnen te houden. Deze
kartering was dan ook primair bedoeld, om de uitgangssituatie van
de vegetatie in kaart te brengen, om de effecten van deze begrazing
goed te kunnen volgen, maar geeft daarnaast ook een goed beeld van
de vegetatie-samenstelling van gebieden, die dicht in de buurt van
de Strandvlakte liggen, uit dezelfde periode als de kartering
beschreven in dit verslag. Deze gebieden kunnen van belang zijn op
ontwikkeling van de vegetatie in de Strandvlakte zeif, in de
toekomst, met het oog op de windverspreiding van enkele soorten,
omdat de overheersende windrichting Zuid-West is en over deze
gebieden komt, voordat het de Strandvlakte bereikt.
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Bi-jlage ic. De overgenomen typen, volgene 'SALTMARS'.

Voor deze toelichting is het nodig te noemen, dat het
programma 'SALTMPRS' (Dijkema,1994) gebruik maakt van groepen om de
grenzen tussen typen weer te kunnen geven. De groepen, die voor
deze kartering nodig waren, zijn; Groep 1, Groe 4,
Groep B, Groep C, Groe D, Groep K en Maxbr en staan toegelicht in
bijiage lc vervoig 2. De hieronder genoemde typen staan zo
gerangschikt, dat de minst belangrijke argumenten onderaan de lijst
staan.

Restgroep lage- en middenhoge kwelders:

Type: Toelichting:

B5 Dit type heeft meer dan 50 % Phragmites australis.
Y5 Dit type heeft meer dan 50 % ElyTnus athericus en er zijn

minder dan 4 soorten van groep 4.
15 Dit type heeft meer dan 50 % Scirpus maritimus.

Restgroep instabiele plekken:

Type: Toelichting:

Ex Dit type heeft meer dan 25 % Glaux maritimus of wat ook
mag is; minder dan 25 %, maar wel meer dan 5 % en het moet
een monocultuur zijn van Glaux maritimus.

Restroep hoge kwelders en overganszones naar strandvlaktes en
duinen:

Type: Toelichting:

Rg flit type heeft meer dan 5 % Agrostis stolonifera en een
bedekking van groep 1 van meer dan 4 %.

Restciroep brakke kwelders:

Type: Toelichting:

Bi flit type heeft meer dan 25 % Scirius maritimus en verder
zijn er van Maxbr geen soorten aanwezig.

B Dit type heeft meer dan 25 Phragmites australis en
verder zijn er van Maxbr geen soorten aanwezig.

Bg Dit type heeft meer dan 25 % Agrostis stolonifera, minder
dan 5 % Juncus gerardi, minder dan 15 % Festuca rubra,
minder dan 25 % Puccinellia maritima, groep K mag niet meer
dan 50 % van het geheel omvatten en van groep 4 staat er
minimaal 1 soort.

35



Bijlage ic. vervolg 1.

Hoofdgroep middenhoge kwelder:

In het algemeen geldt voor deze groepen: De bedekkingen van
groep B + groep C + groep D + groep F zonder de bedekkingen van
Festuca rubra en Agrostis stolonifera moeten samen meer zijn dan de
bedekking van groep K.

Type: Toelichting:

Jrm Dit type heeft meer dan 10 % Juncus maritimus minder dan
75 % Festuca rubra en groep K bedekt meer dan 5 %.

Jut Idem Jrm, alleen dan minder dan 5 % bedekking van
groep K.

De type Jr, Ji en Jj lijken erg veel op elkaar. Voor alle drie
geldt: - Er is meer dan 5 % Juncus gerardi en minder dan

75 % Festuca rubra.
Als naast het algemene geldt, dat groep K meer dan 5 %
bedekt dan wordt het type Jr genoemd.
Als naast het algemene geldt, dat de bedekking van
Limonium vulgare hoger is dan 10 % EN de bedekking van
Limonium is hoger dan de bedekking van Armeria maritima,
dan is dat type Ji genoemd.
Als geen van deze twee extra argumenten geldt, dan is dat
type Jj genoemd.

Verder hoort nog bij deze groep:

Type: Toelichting:

Jg Dit type heeft meer dan 25 % Festuca rubra, meer dan
10 % Agrostis stolonifera, daarbij moet gelden, dat de
bedekking van Festuca en Agrostis samen meer moet zijn,
dan 50 %.
Verder is er minder dan 5 % Juncus gerardi aanwezig en
groep K bedekt minder dan 5 % van het geheel.

Hoofdgroep hoge kwelder:
In het algemeen geldt voor deze groep:

De bedekking van groep K is meer dan 0 % EN de bedekking
van groep K moet meer dan of evenveel zijn als de
bedekking van groep D en groep F samen zonder de
bedekkingen van Festuca rubra en Agrostis stolonifera.

Type: Toelichting:

Rut Dit type heeft meer dan 10 % Juncus maritimus en minder
dan 75 % Festuca rubra.
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Biilage ic. vervolg 2.

(om de overzichtelijkheid te bewaren, is hier afgezien van
onderstreping van de latijnse namen van de planten !)

Groep 1: Carex distans, Centaurium puichellum,
Eleocharis palustris-sp, Juncus gerardi,
Odontites vernus, Potentilla anserina,
Trifolium fragiferum.

Groe 4: Alopecurus geniculatus, Cotula coronopifolia,
Eleocharis palustris-sp., Elymus repens,
Festuca arundinacea, Hordeum secalinum,
Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Lotus tenuis,
Odontites vernus, Plantago major, Poa pratensis,
Poa trivialis, Potentilla anserina, Ranunculus repens,
Ranunculus sceleratus, Rumex crispus,
Taraxacum officinalis, Trifolium fragiferum,
Trifolium repens,

Groe B: Salicornia-sp., Spartina anglica.

Groep C: Atriplex portulacoides, Cochlearia anglica,
Atriplex pedunculata, Puccinellia maritima.

Groe D: Aster tripolium, Limonium vulgare,
Plantago maritima, Parapholis strigosa.
Spergularia maritima, Triglochin maritima,

Groep F: Agrostis stolonifera, Armeria maritima,
Artemisia maritima, Carex distans, Festuca rubra,
Glaux maritima, Juncus gerardi.

Groep K: Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius,
Asparagus off icinalis, Calystegia sepium,
Dactylis glomerata, Daucus carota,
Eleocharis palustris-sp., Elymus repens,
Epilobium hirsutum, Epilobium parviflorum,
Erigeron canadensis, Festuca arundinacea,
Galium aparine, Hordeum secalinum,
Leontodon autumnalis,Lolium perenne, Lotus tenuis,
Medicago lupulina, Minuartia hybrida,
Odontites vernus, Plantago major, Poa pratensis,
Poa trivialis, Potentilla anserina, Ranunculus repens,
Rumex crispus, Senecio jacobaea,
Taraxacum officinalis-sp., Trifolium fragiferum,
Trifolium repens, Tussilago farfara, Urtica dioica.

Maxbr: Aster tripolium, Triglochin maritima, Scirpus maritima
en Phragmites australis.
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Bil].age id. De eiciengemaakte complexen.
Toelichting op de in bijiage la genoemde typen:

1) Type Jr met type Jrm (Bijiage ic).
2) Type Jm (20%) met type Bg (80%) (Bijlage ic)
3) Kaal (30-40%), Juncus maritimus (5%),

rest (=Scirpus maritimus + Type Bg (Bijlage ic).
4) Type Bg + type 15 (50-50%) (Bijlage ic)
5) Type Jrm (20%) met type Bg (80%) (Bijiage lc)
6) Type v30 (Bijiage lb) met Ammophila arenaria

en Elymus farctus.
( 7) Type B5 met type 15 (Bijiage ic).
( 8) Type d8 (Bijiage ib) met Elymus farctus.
( 9) Kaal (70%) + 3 cm humus, complex 2 (30%)
(10) Complex 7 met type Bg (Bijlage ic).
(11) Dode Hippophae rhamnoides met Cirsium arvense,

Sonchus arvensis en Phraqmites australis.
(12) Complex 17 zonder Elymus farctus. (Opname #30).
(13) Type Jm (Bijiage lc) met de soorten: Phragmites australis

en Scirpus maritimus.
(14) Type Jj (Bijlage ic) met xCalammophila balticus.

(Opname #31).
(15) Type Bg (Bijlage ic) met de soorten: Scirpus maritimus

en Juncus maritimus.
(16) Calamagrostis epigelos + Elvmus farctus (90%)

en type Bg (10%) (Bijlage lc).
(17) Type Bg (20%) (Bijiage ic) Rest= Festuca rubra,

Elymus farctus, Calamagrostis epigejos, Salix repens
en Agrostis stolonifera (samen 80%).

(17*) Lijkt op complex 17 en 25, maar met dode hip en sambu,
er kan nog een enkel blaadje aan zitten.
Dit complex kan met en zonder Ammophila arenaria
voorkomen.

(18) Kaal (70%) met Salicornia europaea, Suaeda maritima,
Juncus gerardi met meestal 0 cm humus, complex 15 (30%)

(19) Kaal (50%), 0 cm humus met Salicornia europaea,
Suaeda maritima en type IS (Bijlage 1c) (50%).

(20) Kaal (70%) met 0-2 cm humus, in het kale deel staat her
en der Suaeda maritima en een enkele Salicornia europaea,
Juncus maritimus (5-10%), Juncus gerardi (10-15%) en
type Bg (Bijiage lc) (10%).

(21) Kaal (50%) maar toch een lichte bedekking met
Spergularia maritima, Salicornia europaea en
Suaeda maritima in een bedekkings-verhouding 1:10:30.
Verder Scirpus maritima (40%), Juncus maritimus (10%)
en 1.5 cm humus.

(22) Type Jl (80%) (Bijiage ic) met Festuca rubra (20%).
(23) Type Jj (Bijiage lc) met Juncus articulatus,

Parnassia palustris en Phragmites australis.
(Opname #32).
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Bi-ilage id. Vervolg 1.

(24) Kaal (60%) met Salicornia europaea en Suaeda maritima
(<5%) en 0 cm humus en Scirpus maritimus en
Juncus gerardi (40%).

(25) Elymus athericus (10%), Elymus farctus (15%),
Festuca rubra (75%) rest = Juncus gerardi,
Odontites vernus, Trifolium reens, Trifolium pratense,
P1antao maritima en Atriplex prostrata.
Bij dit complex kan dode Hippophae rhamnoides voorkomen.

(26) Complex 20 (60%), Suaeda maritima (10%), en
type Jr (Bijiage ic) (30%).

(27) Kaal (90%) met her en der Suaeda maritima, rest (10%)
pollen van Juncus maritimus of Juncus gerardi of
Scirpus maritimus en minimaal 1-3 pollen
Limonium vulgare.

(28) Complex 8 zonder Salix repens, maar met
Solanum dulcamara en Chamerion angustifolium en
enkele Elvmus athericus.

(29) Kaal (100%) kan een polletje van Suaeda maritima of
Juncus maritimus of Juncus gerardi of Scirpus maritimus
of Limonium vulgare bij voorkomen.

(30) Kaal (30-40%), rest (=Juncus gerardi, Suaeda maritima en
enkele Salicornia europaea.

(31) "echt" duintje; kaal zand met Ammophila arenaria,
Festuca rubra verder: Trifolium reens,
Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Elymus farctus,
Sagina nodosa, Leontodon saxatilis en mossen.
Lager: Odontites vernus en Potentilla anserina.

(32) Kaal (60-70%), rest= Juncus maritimus, Suaeda maritima
en Juncus gerardi.

(33) Een beetje Hippophae rhamnoides, veel Festuca rubra,
Leontodon autumnalis, Chamerion angustifolium,
Carex arenaria, Agrostis stolonifera, Leontodon saxatilis
en mossen.

(34) Hoger duintje (dan andere duin-typen);
Veel: Elymus farctus, Elymus athericus met Festuca rubra
en Atriplex prostrata.
lets: Odontites vernus en Carex arenaria.

(35) Complex van complex 17 Zonder Salix repens, maar met
Elymus farctus (60-70%) en type Jr (Bijiage ic)

(*
) Type V26 (Bijiage lb) zonder Festuca arundinacea (20%)

en type Bg (80%) (Bijiage ic).
(P ) Dit is het beschreven 'Padtype' uit paragraaf 3.].
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Bijiage 2. De totale vegetatie opname-tabel.
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Bijiage 2. De totale vegetatie opname-tabel.
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Bijiage 2. De totale vegetatie opname-tabel.
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Bijiage 2. De totale vegetatie opname-tabel.
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Billaqe 3. Typologie van de kaarten van 1952 tot 1978.

1 Helmaanplant
2 Vegetatie met een bedekking lager dan 25%, met Salicornia

europaea, Glaux maritima en Suaeda maritima.
3 Vegetatie van Agrostis stolonif era, Glaux maritima,

Puccinellia distans borealis en Salicornia europaea.
4 Vegetatie met Scirpus maritimus, Juncus gerardi en Agrostis

stolonifera.
5 Vegetatie gedomineerd door Agrostis stolonifera en Juncus

gerardi met Glaux maritima, Potentilla anserina en
Odontites vernus.

6 Vegetatie met Glaux maritima, Juncus gerardi, Agrostis
stolonifera, Carex distans, Juncus articulatis Juncus
alpinoarticulatus en Parnassia palustris. Salix repens kan
in hoge bedekking voorkomen.

7 Vegetatie gedomineerd door Agrostis stolonifera en Juncus
gerardi met Glaux maritima, Juncus alpinoarticulatus en
Juncus maritimus.

8 Vegetatie gedomineerd door Juncus gerardi en Festuca rubra,
met Agrostis stolonifera, Odontites vernus en Armeria
maritima. Vaak met Schoenus nigricans.

9 Vegetatie gedomineerd door Festuca rubra met Agrostis
stolonif era, Odontites vernus, Carex distans, Juncus
alpinoarticulatus, Trifolium repens, Centaurium littorale
en Linum catharticum.

10 Vegetatie met Festuca rubra en Odontites vernus. Met
Trifolium repens en/of Centaurium littorale.

11 Vegetatie gedomineerd door Festuca rubra, met Linum
catharticum, Centaurium littorale en Leontodon saxatilis.

12 Vegetatie gedomineerd door Salix repens met Agrostis
stolonifera en Hippophae rhamnoides. (in '70 zonder
Hippophae rhamnoides)

13 Vegetatie gedomineerd door Ammophila arenaria, met Sonchus
arvensis.

14 Vegetatie gedomineerd door Hippophae rhamnoides met
Ammophila arenaria, Sonchus arvense en Festuca rubra.

15 Vegetatie met Festuca rubra, Ammophila arenaria, Senecio
jacobaea en Charnerion angustifolium.

16 Vegetatie van Sambucus nigra en Hippophae rhamnoides.
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Bi11ae 4. Koppelincr van biilage 2 aan bi-ilage 1.

Opname: 1 => Type: D8 Opname: 51 => Type: D?
Opname: 2 => Type: D8 Opname: 52 => Type: D5
Opname: 3 => Type: D3 Opname: 53 => Type: D9
Opname: 4 => Type: D5 Opname: 54 => Type: **

Opname: 5 => Type: D3 Opname: 55 => Type: D3
Opname: 6 => Type: D3 Opname: 56 => Type: D3
Opname: 7 => Type: ** Opname: 57 => Type: D?
Opname: 8 => Type: D5 Opname: 58 => Type: **

Opname: 9 => Type: D3 Opname: 59 => Type: **
Opname: 10 => Type: ** Opname: 60 => Type: H4
Opname: 11 => Type: D2 Opname: 61 => Type: H4
Opname: 12 => Type: ** Opname: 62 => Type: H4
Opname: 13 => Type: ** Opname: 63 => Type: H4
Opname: 14 => Type: D? Opname: 64 => Type: L8
Opname: 15 => Type: D? Opname: 65 => Type: **

Opname: 16 => Type: ** Opname: 66 => Type: H4
Opname: 17 => Type: D? Opname: 67 => Type: D3
Opname: 18 => Type: D? Opname: 68 => Type: H4
Opname: 19 => Type: D? Opname: 69 => Type: D3
Opname: 20 => Type: D? Opname: 70 => Type: H4
Opname: 21 => Type: D2 Opname: 71 => Type: H4
Opname: 22 => Type: ** Opname: 72 => Type: D3
Opname: 23 => Type: D2 Opname: 73 => Type: H4
Opname: 24 => Type: D2 Opname: 74 => Type: L8
Opname: 25 => Type: ** Opname: 75 => Type: **

Opname: 26 => Type: D3 Opname: 76 => Type: **

Opname: 27 => Type: D3 Opname: 77 => Type: **

Opname: 28 => Type: D3 Opname: 78 => Type: H5
Opname: 29 => Type: D? Opname: 79 => Type: **

Opname: 30 => Type: D? Opname: 80 => Type: H4
Opname: 31 => Type: D3 Opname: 81 => Type: LB
Opname: 32 => Type: D? Opname: 82 => Type: **

Opname: 33 => Type: D2 Opname: 83 => Type: **

Opname: 34 => Type: D2 Opname: 84 => Type: H4
Opname: 35 => Type: D2 Opname: 85 => Type: LB
Opname: 36 => Type: D2 Opname: 86 => Type: H4
Opname: 37 => Type: D2 Opname: 87 => Type: LB
Opname: 38 => Type: D2 Opname: 88 => Type: **

Opname: 39 => Type: D2 Opname: 89 => Type: LB
Opname: 40 => Type: ** Opname: 90 => Type: L9
Opname: 41 => Type: D2 Opname: 91 => Type: LB
Opname: 42 => Type: D2 Opname: 92 => Type: LB
Opname: 43 => Type: D2 Opname: 93 => Type: LB
Opname: 44 => Type: ** Opname: 94 => Type: L9
Opname: 45 => Type: ** Opname: 95 > Type: H4
Opname: 46 => Type: D2 Opname: 96 => Type: **
Opname: 47 => Type: D2 Opname: 97 => Type: **

Opname: 48 => Type: D3 Opname: 98 => Type: L6
Opname: 49 => Type: D3 Opname: 99 => Type: L6
Opname: 50 => Type: D3 Opname: 100 => Type:L4
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Bi11ae 4. Koppeling van bi-ilage 2 aan bi-ilage 1.

Opname: 101 => Type: L6 Opname: 151 => Type: L6
Opname: 102 => Type: ** Opname: 152 => Type: L6
Opname: 103 => Type: L6 Opname: 153 => Type: **

Opname: 104 => Type: L4 Opname: 154 => Type: **

Opname: 105 => Type: L8 Opname: 155 => Type: **

Opname: 106 => Type: L8 Opname: 156 => Type: **

Opname: 107 => Type: L6 Opname: 157 => Type: **

Opname: 108 => Type: L4 Opname: 158 => Type: **

Opname: 109 => Type: L8 Opname: 159 => Type: **

Opname: 110 => Type: Hi Opname: 160 => Type: **

Opname: iii => Type: L3 Opname: 161 => Type: Li
Opname: 112 => Type: L6 Opname: 162 => Type: **

Opname: 113 => Type: L8 Opname: 163 => Type: **

Opname: 114 => Type: L8 Opname: 164 => Type: **

Opname: 115 => Type: L8 Opname: 165 => Type: **

Opname: 116 => Type: ** C)pname: 166 => Type: **

Opname: 117 => Type: L8 Opname: 167 => Type: **

Opname: 118 => Type: H4 Opname: 168 => Type: **

Opname: 119 => Type: H4 Opname: 169 => Type: **

Opname: 120 => Type: LB Opname: 170 => Type: **

Opname: 121 => Type: H4 Opname: 171 => Type: **

Opname: 122 => Type: ** Opname: 172 => Type: **

Opname: 123 => Type: L6 Opname: 173 => Type: **

Opname: 124 => Type: L6 Opname: 174 => Type: **

Opname: 125 => Type: ** Opname: 175 => Type: L6
Opname: 126 => Type: L6 Opname: 176 => Type: H3
Opname: 127 => Type: L6 Opname: 177 => Type: H2
Opname: 128 => Type: L9 Opname: 178 => Type: H7
Opname: 129 => Type: L6 Opname: 179 => Type: L5
Opname: 130 => Type: L6 Opname: 180 => Type: **

Opname: 131 => Type: L6 Opname: 181 => Type: D3
Opname: 132 => Type: H4 Opname: 182 => Type: L9
Opname: 133 => Type: H4 Opname: 183 => Type: **

Opname: 134 => Type: Hi Opname: 184 => Type: L8
Opname: 135 => Type: L6 Opname: 185 => Type: D5
Opname: 136 => Type: L6 Opname: 186 => Type: D3
Opname: 137 => Type: ** Opname: 187 => Type: D3
Opname: 138 => Type: Li Opname: 188 => Type: **

Opname: 139 => Type: L9 Opname: 189 => Type: **

Opname: 140 => Type: L6 Opname: 190 => Type: **

Opname: 141 => Type: ** Opname: 191 => Type: D5
Opname: 142 => Type: L7 Opname: 192 => Type: **

Opname: 143 => Type: L4 Opname: 193 => Type: **

Opname: 144 => Type: L7 Opname: 194 => Type: D9
Opname: 145 => Type: L9 Opname: 195 => Type: D9
Opname: 146 => Type: L6 Opname: 196 => Type: LB
Opname: 147 => Type: L7 Opname: 197 => Type: LB
Opname: 148 => Type: L6 Opname: 198 => Type: **

Opname: 149 => Type: ** Opname: 199 => Type: **

Opname: 150 => Type: L6 Opname: 200 => Type: H4
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Bi-i].age 4. Koppelincr van biilage 2 aan bi-jlage 1.

Opname: 201 => Type: L7 Opname: 251 => Type: D9
Opname: 202 => Type: H4 Opname: 252 => Type: P
Opname: 203 => Type: ** Opname: 253 => Type: 117

Opname: 204 => Type: H4 Opname: 254 => Type: D5
Opname: 205 => Type: L8 Opname: 255 => Type: P

Opname: 206 => Type: L6 Opname: 256 => Type: L5
Opname: 207 => Type: D3 Opname: 257 => Type: H5
Opname: 208 => Type: H4 Opname: 258 => Type: H4
Opname: 209 => Type: D3 Opname: 259 => Type: L8
Opname: 210 => Type: D4 Opname: 260 => Type: L8
Opname: 211 => Type: L9 Opname: 261 => Type: LB
Opname: 212 => Type: 1)3 Opname: 262 => Type: D4
Opname: 213 => Type: D3 Opname: 263 => Type: D8
Opname: 214 => Type: ** Opname: 264 => Type: P

Opname: 215 => Type: ** Opname: 265 => Type: P

Opname: 216 => Type: L6 Opname: 266 => Type: P

Opname: 217 => Type: Li Opname: 267 => Type: L8
Opname: 218 => Type: H4
Opname: 219 => Type: **

Opname: 220 => Type: H4
Opname: 221 => Type: H4
Opname: 222 => Type: 1)3

Opname: 223 => Type: L8
Opname: 224 => Type: L6
Opname: 225 => Type: **

Opname: 226 => Type: **

Opname: 227 => Type: **

Opname: 228 => Type: D6
Opname: 229 => Type: 1)7

Opname: 230 => Type: D6
Opname: 231 => Type: D6
Opname: 232 => Type: D5
Opname: 233 => Type: 1)4

Opname: 234 => Type: 1)9

Opname: 235 => Type: H2
Opname: 236 => Type: D5
Opname: 237 => Type: H2
Opname: 238 => Type: H7
Opname: 239 => Type: Hi
Opname: 240 => Type: Hi
Opname: 241 => Type: P
Opname: 242 => Type: LB
Opname: 243 => Type: **

Opname: 244 => Type: H7 —

Opname: 245 => Type: H3
Opname: 246 => Type: P
Opname: 247 => Type: 1)9

Opname: 248 => Type: H7
Opname: 249 => Type: L6
Opname: 250 => Type: D9

TJitieg van de codes:

** geen code mogeiijk
1)? vergelijkbaar met 1)3 maar dan meer Hippohae rhamnoides dan

Festuca rubra en Agrostis stolonif era samen.

Alie andere codes zijn te vinden in bijiage 1.
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Billaae 5. De sleutel tot de uiteindeljlke typologie.

Plantnaam Typenaam

Limonitr vulgare
Salicornia europaea 2
Suaeda maritima 3
Juncus gerardi
Juncus maritimus
Glaux maritima
Eleocharis quinqueflora
Eleocharn pal.ssp.unig.
Phrageites australis
Schoenus nigricans
Scirpus maritimus
Scirpus lac.ssp.taberna.
Juncus alp.ssp.atricapi.
Liparis loeselii
Salix pentandra
Hydrocotyle vulgaris
Epipactis palustris
Dactylorhiza incarnata
Salix repens
Trifolitan fragiferon
Juncus articulatus
Potentilla anserina 2
Agrostis stolonifera
Holcus lanatus
Parnassia palustris
Elymus farctus
Elynis athericus
Sonchus arvensis
Trlfoliimi repels
Festucarubra
Odontites vernus 2
Cirsitan spp.
Hippophae rhanmoides
Carex arenaria
Mnnophila arenaria
tirtica diolca
Calamagrostis epigejos
Chamerion angustifol itan
Santucus nigra
Betula pendula
Rubus caesius
Trifolitan pratense
Leontodon saxatilis

LEGENDA:
4 Soort Is dominant.
3 Soort is altijd aanwezig.
2 Soort is bijna altijd aanwezig.
1 Soort kan voorkomen.
0 Soort is wel aanwezig. maar dood of bijna dood.
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Totaal: 100.00

Opmerking: Bij de berekening van de bedekkingen, is het "Padtype"
overgesiagen, dit kwam omdat het inmiddels al een
andere code had gekregen, het deed niet meer mee aan
de bedekkingen, maar werd alleen nog maar op de kaart
getekend. (Zo van hier loopt het Pad !)
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Bi11ae 6. Bedekkingen van de alle vegetatie-typen.

Voor de kaarten van 1952 tot 1978:

Type: 1952 1959 1970

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

0.00
54.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.43
0.00

44.80
0.00
0.00
0.00

0.00
45.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.95
0.00
0.00
0.18
0.00

40.23
5.55
0.00
.0.00

0.00
22.92
13.00
0.82
0.00
0.28
0.00

14.02
18.11
0.00
0.00
1.36

11.98
6.61
9.20
1.61

Totaal 99.89 99.93 99.91

Type:

1976

0.00
9.37

21. 16
1.17
6.39
7 .52

4.21
5 . 84

11.57
0.28
7.47
0 .64

3 .65

9.31
7.44
3 . 93

99. 95

1978

0.36
6.27

20.80
3 .25
6.33
6 . 95
5.23
7.32
9.93
0 . 53
9.07
1. 15

3 . 64
6 . 93
7 .55

4.45

99 .75

En voor de kaart van 1994:

Type: 1994

Di 4.45
D2 0.90
D3 0.50
D4 10.66
D5 8.38
D6 3.73
D7 3.89
D8 0.00
D9 0.04
Hi 7.94
H2 1.38
H3 3.74
H4 2.12
H5 1.35
HG 2.39

1994

H7 2.21
Ki 0.85
K2 11.52
K3 6.79
Li 0.89
L2 3.67
L3 0.59
L4 7.79
L5 1.79
L6 3.16
L7 0.02
L8 4.83
L9 4.23
W 0.16



Bijlage 7. De herindeling van de 2 typo1oieên naar 1.

De soorten zijn ingedeeld, voigens het idee, dat als een
type van de kaarten 1952 tot 1978 iijkt op een type van de kaart
van 1994, combinaties mogen ook, dan krijgen deze typen een
lettercode en horen dan bij de groep van de "oude" typen. De
voliedige indeling staat in het schema hieronder, met in de
tweede en derde kolom de codes van de gebruikte typoiogieèn en
in de vierde kolom nog een korte omschrijving van de
beiangrijkste planten en/of kenmerken van het type.

Letter kaarten kaart Korte
code 1952-1978 1994 omschrijving

A: 2. K2÷K3. 80-100%kaai.
B : 5 + 8. L3, L6, L7 en L8. Juncus gerardi
C : 7. L4 + L5. Juncus maritimus
D : 3. Li. Glaux maritima
E : 4. H]. + H2. Scirpus maritimus
F : 1 + 13. 1)2. Ammophila arenaria

(jonge duin)
15. D3. Festuca rubra

Ammophila arenaria
Chamerion angustifolium

H : 12 + 14. 1)5. Hippophae rhamnoides
Ammophila arenaria/
Salix repens

I : 16. 1)7. Hippophae rhamnoides
Sambucus nigra

De termen "oud" en "nieuw" staan tussen aanhaiingstekens,
omdat ook een aantal typen van de typologie van 1952 tot 1978
niet bij "oud" zijn ingedeeld. Ni.; 6, 9, 10 en ii. Deze typen
worden tot de "nieuwe" typen gerekend omdat ze niet direct
overeen komen met typen uit 1994, maar er wel sterk op iijken.
Bovendien doet aiieen type 9 echt mee vanaf 1970 en staan de
anderen pas voor het eerst echt op de kaart in 1976. (zie bijiage
6.)
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Biilage 8. Inde].ing van de typen naar "nat" of "droog".

De bedoeling van deze indeling is om op twee groepen uit te
kornen en wel een "natte" en een "droge" groep. Om de typen
vervolgens in te kunnen delen, is er gekeken naar een aantal
soorten, die het meest bepalend zijn voor beide typologieèn en
als die soort dan een voorkeur heeft voor een natte of droge
omgeving, dan is dat type vervolgens nat of droog genoemd. De
informatie, die hiervoor nodig is komt uit het BOTANISCH BASIS
REGISTER 1993 van het CBS. Bij een aantal soorten maakt het niet
uit waar ze staan, maar daar waar het accent ligt, dat is
gekozen. Hieronder volgt de lijst van plantensoorten, die zijn
meegenomen in de beoordeling van de typologieèn:

Agrostis stolonifera nat
Ammophila arenaria droog
Betula pendula droog
Calamagrostis epigejos droog
Chamerion angustifolium droog
Cirsium arvense droog
Cirsium palustre nat
Eleocharis pal.ssp.uniglumis nat
Eleocharis quinqueflora nat
Elymus athericus droog
Elymus farctus droog
Festuca rubra nat-droog
Glaux maritima nat
Hippophae rhamnoides droog
Holcus lanatus nat
Juncus gerardi nat
Juncus maritimus nat
Limonium vulgare nat
Liparis loeselii nat
Odontites vernus nat
Parnassia palustris nat
Phragmites australis nat
Potentilla anserina nat
Salicornia europaea nat
Salix pentandra nat
Salix repens nat-droog
Santhucus nigra droog
Samolus valerandi nat
Schoenus nigricans nat
Scirpus maritimus nat
Sonchus arvensis droog
Suaeda maritima nat
Trifolium fragiferum nat
Trifolium pratense droog-nat
Trifolium repens nat
Urtica dioica nat-droog
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Bii].age 8. Inde].ing van de tvpen naar "nat" of "droog". vervolg

De herindeling, die uit de bovenstaande planten-indeling
voigt, staat hier onder uitgewerkt:

Herindeling van typologie van oude kaarten (zie billage 3):

type type type type
1 droog 5 nat 9 nat 13 droog
2 nat 6 nat 10 droog 14 droog
3 nat 7 nat 11 droog 15 droog
4 nat 8 nat 12 droog 16 droog

Herindeling van typologie kaart van 1994:

type type type type
Di nat D9 droog Ki nat L6 nat
D2 droog Hi nat K2 nat L7 nat
D3 droog H2 nat K3 nat L8 nat
D4 droog H3 nat Li nat L9 nat
D5 droog H4 nat L2 nat P nat
D6 droog H5 nat L3 nat
D7 droog H6 nat L4 nat
D8 droog H7 nat L5 nat

In de onderstaande figuur staat het resuitaat van die
herindeling:

Figuur bijiage 8. Het verloop van het voorkomen van natte en
droge typen in de tijd.
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