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MEUENDELONDERZOEK. 
(17E MEDEDEELING DER COMMISSIE.) 

B o t a n i s c h e a f d e e l i n g . 

HOOGERE PLANTEN. 
(Vervolg van blz. 378). 

Verder maakt nog een strook aanspraak op een afzonderlijke behandeling, n 1. die, 
waardoor de hoofdader van de D. W. L. loopt. Deze sprank is, nu ruim 50 jaar geleden, 
gegraven door een reeks middelmatig hoog gelegen vlakken, als Waterdel, Violendel, 
enz. Het terrein, ter weerszijde van deze geul, tot een breedte van ± 50 M. wordt er 
mede in betrokken. Er groeit o.a. zeepkmid en Diplotaxis tenuifolia D.C. 

Wat overigens tusschen deze strooken ligt, wordt ingenomen door duinen, hier en daar 
tot ruggen samengesmolten, ook afzonderlijke toppen vormend, verschillende gegroepeerd 
rond kleinere pannen; op enkele plaatsen wordt een, zij het bescheiden hoogvlakte 
gevormd Over het algemeen zijn 
de duinen hier van middelmatige 
hoogte; 15 a 20 M. zal het niet 
overschrijden, een top van 25 M. 
dient reeds als hoog te worden aan
gemerkt. De tot dusver gemeten, 
maximale hoogte wordt bereikt 
door een duin van 32 M. + D.P., 
gelegen in het militaire terrein, Z. 
van sprank A. 

Vooral de ligging der hellingen, 
ten opzichte van de windrichtingen, 
veroorzaakt merkbaar verschil in 
samenstelling van het plantenkleed 
waarmede ze zijn bedekt. Ook 
schijnt de meerdere of mindere 
nabijheid van de zee invloed uit 
te oefenen. Zoo b.v. de bedekking 
der W. hellingen van de duinenrij. Fig. 8. Ligustrum vulgare L. Kussenvormige, gladgeschoren, 
landwaarts van het pad, hetwelk ± Va M. hooge vegetatie, op de N.W. helling van een duin, 
achter de zeereep loopt, met de onmiddelijk achter de zeereep. 
eigenaardige, geschoren liguster-
kussens, welke men tevergeefs verder naar het O. zoekt. 

Naast deze verdeeling in strooken, evenwijdig aan de kust, gebaseerd op verschillen 
in de begroeiing, meenen we ook zoodanige, belangrijke verschillen gevonden te hebben, 
naar gelang we ons meer in het N. of Z gedeelte van het terrein bevinden. Op grond 
van het, te dien opzichte waargenomene, komt het gewenscht voor de boschstrook te 
verdeelen in een aantal vakken, waarvan het noordelijkste reikt van het Wassenaarsche 
slag tot den Zuidrand van de Kijfhoek. Hier treffen we vooral de berkenbosschen, plaat
selijk vervangen door abeelenbosch. Inula Conyza D.C. komt hier vrij veelvuldig voor. 

Op dit vak volgt Meijendel, met belangrijke complexen naaldhout en vrij zwaar loofhout. 
Teesdalia en schapenzuring groeien op de vroegere akkers, kruiden, die elders in het 
terrein niet worden gevonden. 

Nemen we als Z. grens van het vorige vak, de boschjes ten Z. van de meest zuidelijke 
klinkerweg, dan volgt een terrein, waarin de berkenbosschen uit de meer noordelijke 
stukken, grootendeels vervangen zijn door eikenboschjes, vooral in het oostelijkste 
gedeelte. Verder liggen er nog enkele boschjes in van een bijzonder karakter. De zuidgrens 
van dit vak trekken we bij sprank A. 

In de beide vorige vakken, vooral in Meijendel, is duidelijk de invloed der cultuur 
merkbaar. Het grootste deel der hier voorkomende bosschen is aangeplant. 15 i 20 jaar 
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geleden werd in de omgeving van de uitspanning nog rogge verbouwd en liet de 
pachter zijn vee grazen in de duinen, W. van de Hoofdader. Het behoort tot de taak van 
het geschiedkundig onderzoek, om te trachten, uit te maken, hoe ver dergelijke pogingen 

Fig. 9. Omtrek van Meijendel, met verdeeling In vakken, gebaseerd op verschillen in plantengroei. 

teruggaan om de duinen, althans gedeelten ervan, op een of andere wijze in cultuur te brengen. 
Z. van sprank A. tot de spoorbaan Scheveningen —den Haag, is weer een merkwaardig 

stuk. Vlak over de Sprank, tusschen de schietbanen en O. van de filterbakken der D. W. L. 
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treft ons de weelderigheid der vegetatie. Vinden we b.v. in de zeeduinen Jasione tamelijk 
armelijk, hier groeit dezelfde soort in forsche exemplaren. Evenzoo wondklaver en, niet 
te vergeten. Salomonszegels. Worden die elders 15 è 25 c.M. hoog, hier vindt men ze 
van 1/2 M. en meer. 

Eigenlijk hadden we van de berm langs de spoorweg en een strook van een 10 a 
20 M. breedte daarbij, nog wel een afzonderlijke zone mogen maken, want hierin groeien 
verschillende soorten die elders nog niet zijn gevonden en waarschijnlijk ook niet te 
vinden zullen zijn. B.v. 2 soorten Melilotus, Silene Otites, Trifolium arvense, om er eenige 
te noemen. 

Ter verduidelijking van bovenomschreven indeeling kan een schetsje geen kwaad. In 
fig. 9 is daarom, in omtrek, de plattegrond van het terrein aangegeven, met de belijning 
der vakken, welke genummerd zijn van 1 tot en met 5. 

Fig. 10, is een zeer schematisch dwarsprofiel, loodrecht op de kustlijn, over de Bierlap. 
Op schaal is hierbij niet gelet. Maar 't moge voldoende duidelijk onze opvatting illustreeren. 

Hoewel het doorwandelen der vakken vluchtig moest geschieden, zoo hopen we toch 
op de verschillen, die zij onderling in hunne flora vertoonen, voldoende de aandacht te 
hebben gevestigd en daarmede tevens duidelijk te hebben gemaakt, dat een gedetailleerd 
onderzoek, naar het hoe en waarom, alleszins gewettigd is. 

Een aardige bijzonderheid willen we nog even memoreeren, n.1. de omstandigheid dat 
de boven aangegeven indeeling van het terrein, voor floristische doeleinden, zeldzaam 
juist overeenstemt met de indeeling welke, door de entomologen, reeds sinds langen tijd 
werd gebezigd, op grond hunner ervaringen, op oogenschijnlijk zoo geheel verschillend 
gebied verkregen. Het was ons een ware verrassing, bij de uitwerking van dit schema, 

Fig. 10. Dwarsprofiel over de lijn aé, in fig. 9. 

tot die ontdekking te komen. Natuurlijk ligt de veronderstelling voor de hand, dat er 
tusschen beide gebieden betrekkingen zullen bestaan. 

Nu blijft nog te behandelen de reeds aangeroerde, verticale beschouwing van het 
terrein, te weten, of soms ook verschillende plantensoorten worden aangetroffen op ver
schillende hoogten boven den grondwaterspiegel i). 

Hoe is het daarmede ten onzent gesteld? Helaas! zijn we tenopzichte van grondwater, 
laat staan vrij water, slecht bedeeld, 't Is anders geweest. Een oudere generatie spreekt 
nog van „boschjes in pannen gelegen, welke ontoegankelijk zijn, vanwege het water dat 
erin staat, vooral in winter en voorjaar". Mas s a r t spreekt van „mares permanent" en 
B i jhouwer van „pannen, waarin het geheele jaar water blijft staan". 

Die gulden tijden zijn voor ons voorbij. Door bepaalde oorzaken is de grondwaterstand, 
in de laatste vijftig jaar, hier zoover gedaald, dat hij alleen met groote, technische hulp
middelen bereikbaar is te maken en waarschijnlijk ook voor de meeste planten niet meer 
toegankelijk is. Maar misschien zal juist deze omstandigheid, die wij voor onszelf 
betreuren, leerzaam blijken te zijn, indien te zijner tijd vergelijkingen gemaakt kunnen 
worden met onze meer begunstigde buren. 

Hierbij moge worden opgemerkt dat, volgens het eerder genoemde rapport G o e t h a r t c.s., 
de waterwinning, van de duinwaterleidingen, geen invloed heeft op planten, die zich 
oorspronkelijk op 70 c.M. of meer boven de grondwaterspiegel bevonden. Dit rapport 
bevat, in verband met dit onderwerp, vele opgaven omtrent grondwaterstanden. 

Zijn we nu geheel van al het bereikbare grondwater verstoken? Neen, er zijn eenige, 

!) Bij de beoordeeling van de betrekkelijke hoogte van den grondwaterspiegel, dient rekening te worden 
gehouden met het verschil tusschen winter- en zomerpeil. Het eerste Is, ten opzichte van het laatste, vrij 
aanzienlijk hooger. 
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hoewel microscopisch kleine rudimenten. Maar die zijn dan ook zeer merkwaardig, 't Is 
onbegrijpelijk bijna en een bewijs voor het hardnekkig en taai vasthouden aan het leven, 
om te zien hoe op een uiterst beperkte oppervlakte, waar de levensomstandigheden nog 
maar net even voldoende zijn, relicten uit den goeden, ouden, natten tijd, zich hebben 
weten te handhaven. 

Overigens kan hier direct worden aangeknoopt bij Mass a r t en Bi jhouwer , waar zij 
met hun natte gebieden voor den dag komen. Hydrocotyle, Ranunculus Flammula en 
verschillende Carex- alsmede enkele Juncussoorten zijn hier gevestigd, alle obligate 
grondwaterplanten. Ook Lemna minor en Chara foetida vinden er een toevlucht, dank zij 
de laatste sporen van vrij water. Er komt zelfs een Phragmitetum voor en een Menthetum! 
Scherp begrensd zijn deze plekken. Onmiddellijk buiten het bereik van het grondwater 
begint weer de, hier gewone, „droge" duinvegetatie, met uitzondering dan van die in 
de boschstrook. Niet onwaarschijnlijk is de grootere vochtigheid van den bodem, in 
laatstgenoemd terreingedeelte, te danken aan, daar ter plaatse voorkomende, voor water 
ondoordringbare veenlagen, welke zich niet ver onder de oppervlakte zouden bevinden. 

Van een verdere ontleding der vegetatie in assosiaties, op hooger peil boven het grond
water, moet worden afgezien, daar onze onderzoekingen, op dit punt, nog niet voldoende 
gevorderd zijn om de grenzen ervan nauwkeurig te kunnen aangeven. VVel zal zooveel 

mogelijk getracht worden de betrek
kelijke hoogte boven grondwaterpeil, 
waarop de verschillende soorten werden 
aangetroffen, op te geven, hoewel de 
grenzen, waarbinnen dat mogelijk is, 
nog vrij ruim genomen moeten worden. 

Om op dit gebied verder te kunnen 
doordringen, zullen nog vele terrein-
opmetingen verricht moeten worden. 
Ideaal zou zijn een plattegrond met 
de voornaamste hoogtelijnen betrekke
lijk D. P. ingeteekend, voorloopig b.v. 
om de vijf meter. Wel beschikt de D. W.L. 
reeds over vele gegevens; deze kon
den echter nog niet verwerkt worden. 

Tot nauwkeuriger gegevens ter be
schikking zullen staan, dient dus ge
noegen te worden genomen met onder
scheid te maken tusschen wat groeit 
van ± 3 tot ± 10 M. boven peil en 
alles wat daarboven wordt aangetroffen. 

Om de zaak niet eenvoudiger te maken, zijn enkele planten in die hoogere regionen 
waargenomen, welke daar, naar de gebruikelijke opvattingen, niet te verwachten waren. 

Een belangrijke omstandigheid, bij de beoordeeling van het voorkomen van de planten 
op bepaalde standplaatsen, dient nog nader bekeken te worden, n.1. eventueele wijzigingen 
in aard en samenstelling van den bodem als gevolg van het ingrijpen van den mensch. 
Massa r t spreekt ook van .cultures" en Bi jhouwer houdt er eveneens rekening mede. 

Het komt wenschelijk voor, eenige bepaalde, algemeen geldende gevallen te onder
scheiden. Eerst zij genoemd de oorspronkelijke ongeroerde duingrond, of die althans in 
zoo'n toestand verkeert, dat eventueel vroeger ingrijpen thans niet meer te constateeren 
is. Daartegenover staan de bewerkte gronden. Hierbij vallen te onderscheiden zulke, welke 
alleen voor civiel-technische doeleinden zijn bewerkt en die, waarbij agri-cultureele en 
aanverwante belangen de aanleiding tot omzetting vormden. 

Het is nuttig hier de aandacht te vestigen op het geval dat, gedurende de mobilisatie
jaren, door het leger veel in de duinen is verkeerd voor velerlei militaire doeleinden. 
O.a. zijn er grondwerkzaamheden verricht en is er blijkbaar gefourageerd voor de troepen 
en de daarbij behoorende paarden welk bedrijf vermoedelijk niet zonder invloed is ge
bleven op de flora. Sporen daarvan meenen we nog in den loop van ons onderzoek te 

Fig. 11. Verbascum Thapsus, L. Begin bloei. 
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hebben aangetroffen, in den vorm van bepaalde planten, op voor hen minder gewone 
plaatsen, b.v. veldsla en roode klaver, onmiddellijk achter de zeereep. 

In onze beschouwingen dienen thans 
nog twee factoren te worden betrok
ken, welke op het plantenleven een 
zeerbelangrijkeinvloeduitoefenen,n.l. 
de wind, aan welks steeds wisselende 
richting en kracht de plant zich ziet 
blootgesteld en de aard van het licht, 
de hoofdbron van haar bestaan. In 
onderstaande toelichting op de tabel 
zal e. e. a. nader worden uiteengezet. 

Rest nu nog de overzichtelijke 
samenvoeging van hetgeen we om
trent onze eigen bevindingen in de 
kolommen van de tabel wenschen 
neer te leggen, waarvan de motivee
ring hieraan voorafging. Daartoe 
wordt wederom gebruik gemaakt 
van een hulptabel, op dezelfde leest 
geschoeid als die, waarin eerder de 
door anderen bereikte resultaten wer
den gerangschikt. 

Fig. 12. Verbascum Thapsus, L. Uitgebloeide, meer dan 
manshooge plant. 
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Op het strand groeiende { p. . , . 
In de zeereep „ \ n g ' v a K ' 
,, „ boschstrook (Bierlap en Kijfhoek) 
„ „ „ (Meijendel) 
„ „ „ (Z. van Meijendel) 
„ „ Hoofdader, ca. 
„ het vak tusschen sprank A en spoorbaan 

, zeereep en Hoofdader 
,; „ „ „ Hoofdader en boschstrook 
„ ., ,, ,, boschstr.enZ.O.grensgeb 
„ „ water groeiende. 
„ dez6ne,reikendetothoogstensV,Mbov.grondwaterpeil.) 

2 V ' è 3 " „ „ „ *)( 
„ van + 3 t o t ± 10 ., „ „ ( 

,, „ ,, hooger dan 10 M. boven grondwaterpeil. 1 
Óp onbewerkte grond. 
,. gronden, bewerkt voor civiel-technische doeleinden.^ 

,, „ agn-cultureele „ S 
„ Noordhellingen. 
,. Oost 
,, Zuid 
„ West 
„ kammen, ruggen, toppen, enz., dus blootgesteld aan 

alle windrichtingen. 
„ luwere plaatsen (delbodem; tusschen hoogere, wind-

brekende gewassen, e. d.) 
In de schaduw van hoogere gewassen groeiende. ^ 
„ „ volle zon groeiende. S 

Voorloopige bevindingen 
omtrent locale groeiplaat
sen (horizontale verdee
ling). 

Bevindingen omtrent 
standplaatsen, ten opzichte 
grondwater (verticale ver
deeling). 

Standplaatsen ten opzichte 
van den aard van den bodem 

Standplaatsen ten opzichte 
windrichtingen. 

Standplaatsen ten opzichte 
lichtverhoudingen. 

(Wordt vervolgd). A. L. BRANDHORST. 

l) Ongeveer op dit niveau ligt. over het algemeen, de bodem der vlakten en pannen. 


