
ook door de oude vogel geuit als deze na 
de voedering zijn veren zat te poetsen en 
de jongen door bleven kekken. Hij ge
raakte daardoor blijkbaar in opwinding, 
hetgeen te zien was aan het opzetten van 
de aigrettes. Bij het groter worden der 
jongen werden de voederscenes steeds op
windender; de jongen grepen daarbij vaak 
de snavel van de ouder beet en trokken 
die omlaag, waarna de oude vogel al 
„overgevende" de prooi in hun wijd open
gesperde bekken stopte. Een keer greep 
een jong de ouder zelfs bij de poot vast 
en belette hem zo weg te vliegen. 
Toen de jongen zo ver waren dat ze op 
het nest met de vleugels konden klappen 
bleek, dat tijdens een onweersbui de ouders 
niet terugkwamen om ze te beschermen. 
Langzamerhand werd de bewaking door 
de ouders verminderd en ten slotte werd 
buiten het voeren om geen volwassen vogel 
meer in de kolonie gezien. 
Het meest frappante was wel, dat vanaf 
ongeveer 5 augustus de oude vogels in 
de schemering wel in de kolonie arriveer
den, doch zonder begroetingsroep. Zij 
weerden zelfs de jongen af en weigerden 
soms hen te voeren ondanks het feit dat 
deze hun soms op de kop sprongen. Het 
lijkt net of de jongen duidelijk moet wor
den gemaakt, dat de tijd gekomen is om 
zelf voor de kost te zorgen. De ouders 
vliegen nu opvallend veel rond en de jonge 

Min of meer onafhankelijk van, en ge
lijktijdig met het onderzoek van J. H. A. 
Boerboom in het Haagse duingebied, be-

i vogels zijn al behoorlijk groot en kunnen al 
i goed vliegen, met uitzondering van die uit 

het linkse nest van de eenjarige vogel, 
welke aanmerkelijk kleiner zijn en zich nog 

n slechts al fladderende kunnen verplaatsen. 
r De vijf grote jongen roepen al heel duide

lijk kwak-kwak, terwijl zij de begroetings-
<• roep al even gemakkelijk hanteren als hun 
i ouders. Toen de jongen in het linkse nest 
1 nog wat kleiner waren reageerden ze op 

dat goak-goak-goak van de oudere jongen 
3 uit de andere nesten met luid gekek. 
t Haalden de ouders in het begin van de 

voederperiode het voedsel niet ver van de 
3 kolonie, later werd dit anders: er werden 
i ook Kwakken gezien in de buurt van de 
s Blauwe Kamer aan de voet van de Grebbe-

berg bij Rhenen, enige kilometers van de 
r broedplaats verwijderd. Door het uitzetten 
1 van posten langs de Rijn kon het ver-
1 moeden bevestigd worden, dat dit onze 

Kwakken waren, terwijl het eveneens aan-
f nemelijk werd dat Doorwerth en, door hun 
n wegvliegen uit de kolonie in zuidwestelijke 

richting, ook de omgeving van de Waal 
j binnen hun voedselareaal lag. 
i De zeven jongen zijn goed uitgevlogen. Op 
t 14 september werd in de kolonie nog een 
t exemplaar waargenomen, terwijl op de 

28ste van die maand nog een waarneming 
n bekend is van Lexkesveer (Steenman). 
s In de Biesbosch zijn dit jaar eveneens een 
e drietal broedgevailen geconstateerd. 

schreven in D.L.N. 1957, werd een soort
gelijke beschrijving gemaakt van de duinen 
bij Bloemendaal en Velsen. Hoewel deze 
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Fig. 1. Ratetpopulier (Populus tremula) en windkuil op grens van H- en K-zone in 
de Overreense duinen. 

niet geheel gelijk van opzet was. is een 
vergelijking van de resultaten met die van 
Boerboom toch zeer goed mogelijk en de 
moeite waard. Zo vertoont de vervaardigde 
landschap- en vegetatiekaart eveneens een 
aantal, min of meer met de kustlijn even
wijdig verlopende zones, welke gedeeltelijk 
wel, gedeeltelijk niet met die van Boer
boom overeenkomen. De bedoeling van dit 
artikel is het geven van een schets van 
deze Bloemendaalse zones, waarna zij met 
die van Wassenaar vergeleken kunnen 
worden. 

Het is in onze kalkrijke duinen niet moei
lijk. een aantal associaties en andere vege-
tatietypen te onderscheiden. Hoewel 
tussen die typen talrijke overgangen voor
komen, stuit men daarbij niet op grotere 
moeilijkheden dan bij een willekeurige 
andere vegetatiestudie, dank zij het grote 

aantal soorten, met behulp waarvan men 
veelal de bedoelde typen van elkaar kan 
onderscheiden. 
Doordat de duinen, afgezien van de kunst
matige bebossing en betrekkelijk kleine 
oppervlakten ander cultuurland, als 
„woeste grond" beschouwd kunnen wor
den (hun grote betekenis voor de bevolking 
van Nederland ontlenen zij immers vooral 
aan hun functies voor de kustverdediging, 
de waterwinning, de recreatie, de jacht en 
de wetenschap), is de directe invloed van 
de mens op de plantengroei hier geringer 
dan in onze meeste andere landschappen. 
Het gevolg hiervan is, dat men in de 
duinen nog op vele plaatsen de natuurlijke 
ontwikkeling van de plantengroei kan be
studeren, van open zand tot bos. Aan
gezien het stadium, waarin deze successie 
verkeert, van plaats tot plaats sterk kan 
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wisselen, in tegenstelling met het meer 
eenvormige karakter van de percelen, 
waarin een cultuurlandschap als regel is 
verdeeld, is het beeld van het duinland
schap om deze reden reeds ingewikkelder 
en onoverzichtelijker dan dat van de 
meeste andere delen van ons land. 
Een tweede oorzaak van de gecompli
ceerdheid van het duinlandsohap is ge
legen in het reliëf: op zeer korte afstand 
wisselen hellingen in alle richtingen en 
graden van steilheid af met elkaar en met 
vlakke terreinen, terwijl, gedeeltelijk in 
samenhang daarmee, richting en kracht 
van de heersende wind, samenstelling en 
vochtigheid van het zand en bodemprofiel 
eveneens zeer sterk variëren op korte af
stand. Aangezien de vegetatie sterk en 
snel reageert op dergelijke milieuver
schillen. behoeft nauwelijks gezegd te 
worden, dat ook door deze oorzaken het 
duinlandschap in klein bestek een bonte 
afwisseling van vegetatietypen te zien 
geeft. 

Bij een bezoek aan een terrein kan men de 
plantengroei met verschillend oog be
schouwen. Men kan uitgaan van de af
zonderlijke planten, en deze bestuderen 
in hun bouw, samenstelling en levenswijze 
(groei, bloembestuiving, zaadverspreiding 
enz.). Indien men hieraan behoefte heeft, 
kan men op grond daarvan de planten 
groeperen in verschillende systemen (bv. 
de zg. „levensvormensystemen"). Men 
kan ook speciaal letten op de verdeling van 
de plantesoorten over het terrein, en de 
karakteristieke verschillen, die ze daarbij 
onderling vertonen. Betrekt men daarbij 
ook een studie van bodem, klimaat (micro
klimaat!) en dierenwereld, dan kan men de 
samenhang op het spoor komen tussen 
plant en milieu. Het zal hierbij evenwel 
blijken, dat de naburige planten (van de
zelfde soort of van andere soorten) in dit 

milieu een zeer belangrijke factor vormen, 
terwijl deze bovendien bv. wat betreft 
bodem en klimarat ongeveer onder 
dezelfde omstandigheden leven. 
Het ligt daarom voor de hand, naast de af
zonderlijke planten ook de totale vegetatie, 
liefst met bodem, dierenwereld en atmos
feer erbij, als object te benaderen. Er doen 
zich hierbij een geheel nieuwe reeks ver
schijnselen en problemen voor, die het 
onderscheiden der vegetatiekunde als een 
afzonderlijke tak der biologische weten
schap rechtvaardigen, evenzeer als de 
vormleer der planten (morfologie) iets 
anders is dan de cellenleer (cytologie). 
De verschillen in vegetatie binnen een be
paald terrein kan men op een kaart in
tekenen. Men geeft gewoonlijk op een 
dergelijke vegetatiekaart de grenzen aan 
tussen de voorkomende associaties, onder
afdelingen hiervan (bv. sub-associaties), 
of op andere wijze onderscheiden een
heden, eventueel van slechts plaatselijke 
betekenis. 

De buitengewone gecompliceerdheid van 
het duinlandschap brengt nu met zich mee, 
dat men, op deze wijze te werk gaande, 
dient te beschikken over zeer nauwkeurige 
kaarten (met hoogtelijnen!), en dat de tijd 
en moeite voor het in kaart brengen van 
een bepaalde oppervlakte zeer veel groter 
is dan gewoonlijk bij een dergelijk werk, 
Wil men dus een groot terrein karteren 
binnen redelijke tijd, dan zal men moeten 
trachten, een meer globale indeling als 
grondslag te gebruiken. Ook terwille van 
de overzichtelijkheid van het kaartbeeld 
kan dit gewenst zijn. 
Voor dit doel staan in principe verschil
lende wegen open. Men kan de associaties 
samenvatten tot hogere eenheden (ver
bonden, orden enz.), en slechts deze in 
kaart brengen. Dit leidt in de duinen 
echter in het algemeen niet tot een vol-
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Fig. 2. Zwarte den (Pinus nigra) en Grauwe abeel (Populus canescens) bij Acrden-
hout. Op de voorgrond binnenhelling van hoge duinrug. Kb-landschap. aan de horizon 
bos van de oude strandwal. Dichte begroeiing met natuurlijk en kunstmatig bos, weinig 

windinvloed. 

doende vereenvoudiging, evenmin als het 
samenvatten van alle vegetatietypen, be
horende tot eenzelfde successiereeks, 
d.w.z. die bij een ongestoorde ontwikkeling 
op elkaar volgen resp. zich op de duur tot 
éénzelfde type zouden ontwikkelen. 
Met iets meer kans op succes kan men de 
aanwezige vegetatietypen samenvatten tot 
„formaties", bv.: mosvegetaties en open 
gras- en kruidenvegetaties, gesloten gras-
en kruidenvegetaties, dwergstruwelen. 
struwelen, bossen. 

Enerzijds leidt ook dit echter nog niet tot 
Pet gewenste resultaat. Plaatselijke ver
stuivingen en het vaak enorme verschil 
tussen noord- en zuidhellingen versnip
peren ook in dit opzicht het landschaps
beeld nog te sterk. Anderzijds is een der

gelijke indeling reeds te grof: vele, zeer 
belangrijke verschillen in voorkomende 
plantesoorten en milieu komen er onvol
doende in tot uiting. De vraag is juist, hoe 
men deze tot hun recht kan laten komen. 
zonder het kaartbeeld al te gecompliceerd 
te maken, waarmee wij dus weer op ons 
uitgangspunt zijn teruggekeerd. 
Wil men dit probeem tot een oplossing 
brengen, dan dient men een nieuw uit
gangspunt te kiezen. In het algemeen is 
het zo. dat een bepaald vegetatietype of 
zelfs een of enkele plantesoorten in een 
bepaald gedeelte van de duinen een 
bijzonder belangrijke rol spelen. Men 
denke hierbij aan duinroos- of duin-
doornhellingen. berkenbosjes in een be
paalde reeks valleien, vlierstruwelen enz., 
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alle kenmerkend voor een bepaald gedeelte 
van ons duingebied. Waa r een dergelijk 
dominant vegetatietype niet voorkomt, 
dient men te letten op de combinatie van 
typen, die eveneens kenmerkend blijkt te 
kunnen zijn voor bepaalde, grotere ter
reinen. In de derde plaats komt het voor. 
dat een bepaalde associatie (of andere 
eenheid) weliswaar, verdeeld over een 
aantal grotere of kleinere oppervlakten, 
in zeer verschillende delen van het duin
gebied voorkomt, maar in het ene deel toch 
niet in dezelfde somenstelling als in het 
andere. Dit kan weer in verband staan met 
het feit, dat bepaalde plantesoorten, ook 
zulke die geen opvallende rol in de vege
tatie spelen, en evenmin hierin op de voor
grond treden als „kensoort" of „differenti
ërende soort", toch slechts een beperkte 
verbreiding hebben, en dus eveneens 
bruikbaar zijn, om verschillende duincom
plexen tegen elkaar af te grenzen. 
Ten slotte is het ook mogelijk, andere 
criteria te hulp te roepen dan die van 
vegetatie en flora, bv. ontwikkeling van 
het bodemprofiel (in de duinen bijna over
al in een relatief vroeg stadium ver
kerend!), samenstelling van het zand 
(vooral het kalkgehalte vertoont duidelijk 
verschillen) en vormen van het landschap 
(richting, vorm, steilheid en hoogte der 
duinruggen). 

Het is zodoende mogelijk gebleken, te 
komen tot een kartering van landschaps-
typen, die dus e!k bestaan uit een mozaiek 
van verschillende milieus met bijbehorende 
vegetatie. Dit is een werkmethode, die bij 
de bodemkartering reeds eerder werd toe
gepast, en welke dus ook voor de vege-
tatiekartering in bepaalde gevallen vrucht
baar blijkt te zijn. 
Op de beschreven wijze werd in de zomer 
en nazomer van 1957 het duingebied in 
kaart gebracht tussen Velsen—IJmuiden 

en de Bloemendaalse Zeeweg. Hier volgt 
thans een globale beschrijving van de daar
bij gebruikte kaartlegenda, m.a.w. van de 
voornaamste landschapstypen. Aangezien 
deze, evenals de „zones", die Boerboom 
onderscheidde bij Wassenaar, in het al
gemeen wel een bepaalde volgorde ver
tonen van de kust landinwaarts, zullen zij 
ook in deze volgorde beschreven worden. 
Er werden hoofdtypen onderscheiden 
(aangeduid met een hoofdletter, afgeleid 
van een belangrijke plantesoort of vege
tatietype) en ondertypen (aangeduid met 
een kleine letter, in het geval van de 
typische vormen van een hoofdtype ge
lijkluidend aan de hoofdletter). 

Aa (Ammophila). „Zeereep": recente 
strandwal met voortdurend verse aan
voer van zand vanaf het strand, afge
wisseld met aantasting door de zee. 
Smalle, ononderbroken reeks van vrij 
hoge duinen, aan de binnenzijde met 
windkuilen. Vegetatie: Helmgemeen
schap (Elymeto-Ammophiletum) in 
verschillende vormen, aan de binnen
zijde optimale ontwikkeling van vlier
struwelen (te rekenen tot het verbond 
Berberidion). Komt overeen met de 
zones 1 en 2 bij Wassenaar. 

R (Rubus caesius). Geparaboliseerde 
vroegere zeerepen (door de wind ver
vormd tot paraboolduinen). Zeer steil 
relief, lange, smalle valleien in de rich
ting van de heersende wind ( z b W Z W -
O N O ) . Het zand bevat zeer veel, zeer 
grof schelpgruis, het bodemprofiel is 
gewoonlijk nog slechts zeer zwak ont
wikkeld. Vegetatie: vele hellingen zijn 
overdekt met Dauwbraam (Rubus 
caesius), waartussen kleine pollen 
Helm, die hier niet bloeien. Rood 
zwenkgras (Festuca rubra), voor het 
grootste gedeelte als ssp, eu-rubra var, 
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genuina subvar. arenaria) en kleinere 
planten als Kruipend staikruid (Ononis 
repens). Driekleurig viooltje (Viola 
tricolor). Kleverige reigersbek (Erodi-
um glutinosum) enz. Op noordhellingen 
vindt men vaak reeds kleine struwelen 
van Kruipwilg of Liguster, in kleine 
valleitjes (duinpannetjes) van Duin
doorn. terwijl de grotere, meer vlakke 
valleien soms ingenomen worden door 
een geheel afwijkend vegetatietype 
(landschapstype Kk, zie aldaar). Grote, 
hoge. gemengde struwelen of bossen 
komen in het type R niet voor. Deze 
beschrijving heeft betrekking op het 
ondertype Rr. Daarnaast komt (vooral 
in het noordelijk gedeelte van het hier 
beschreven gebied) het ondertype Rs 
voor. dat een aantal soorten bevat uit de 
gemeenschap van Wondklaver en Knik
kende silene (Anthyllideto-Silenetum). 
Op noordhellingen kan deze associatie 
goed ontwikkeld voorkomen, echter in 
een speciale vorm met Geelhartje en 
Ratelaar (Linum catharticum en Rhi-
nanthus-soorten), terwijl in de grote. 
vlakke valleien de gemeenschap van 
Duinpaardebloem en Echt walstro 
(Taraxaco-Galietum) te vinden is. in 
dit gebied, evenals het Anthyllideto-
Silenetum. met Kleine pimpernel (San-
guisorba minor). Dit landschapstype Rs 
komt vrij goed overeen met de zones 
3—5 bij Wassenaar. Zone 6 is in de 
door Boerboom beschreven vorm hier 
niet aanwezig. 

Hh (Hippophaë). De kleine duindoorn-
bosjes. die reeds in de zeereep voor
kwamen. worden naar binnen toe steeds 
groter, en sluiten zich op een bepaalde 
afstand van het strand aaneen tot een 
egaal kleed, dat grote oppervlakten 
overdekt. Dauwbraam en Helm spelen 

geen opvallende rol meer, hun plaats 
wordt ingenomen door uitgestrekte 
velden Duinriet (Calamagrostis epigei-
os). Het relief van dit landschap is iets 
minder steil dan dat van het type R, 
terwijl naast paraboolvormen ook duide
lijke lengtereeksen van hoge duinen 
voorkomen. ongeveer in richting 
Z Z W — N N O . met hiertussen grote 
valleien, min of meer evenwijdig aan 
het strand. Aangezien in deze valleien 
soms schelpenbanken te vinden zijn, 
mag men ze misschien opvatten als oude 
strandvlakten. Het duinzand is nog zeer 
kalkrijk, het schelpgruis is echter fijner 
dan verder naar het westen, terwijl de 
bodemprofielen nog nauwelijks sterker 
zijn ontwikkeld. In de grote valleien 
kunnen reeds bosjes voorkomen van 
Berk of Ratelpopulieren, eventueel met 
Liguster als struiklaag. en met een 
soortenarme kruidenondergroei. Stru
welen van Kruipwilg en Liguster (voor
al op noordhellingen of in valleien) 
kunnen grote afmetingen aannemen, 
terwijl de Vlier hier weer een belang
rijkere rol gaat spelen dan in de vorige 
zone. 

Hb (Hippophaë + Berberidion). Ter
reinen met vrij flauw relief (gedeeltelijk 
grote valleien te midden van Hh-
duinen). Zand nog zeer kalkrijk, doch 
met relatief diepe bodemprofielen. De 
vegetatie is de dichtste en weelderigste 
van het gehele duingebied: grote 
oppervlakten zijn bedekt met struwelen 
van o.a. Kardinaalsmuts en Meidoorn. 
waartussen ook de Duindoorn nog een 
zeer belangrijke rol speelt en hier zelfs 
hoger wordt dan in het type Hh (daar 
gewoonlijk lager dan 1 m. hier vaak 
hoger), al moet hij de ruimte delen met 
een aantal andere struiken. De kruid-
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Fig. 3. Binnenduinrand bij Noordwijk met (door afgraving verkregen) bloem-
bollenvelden. Links op de voorgrond Koelerion-vegetatie. 

laag van dit gemengde struweel is 
eveneens soortenrijker, o.a. vinden we 
hier het Donderkruid (Inula conyza) 
en speelt het Duinriet een meer onder
geschikte rol. Op noordhellingen komt 
hier weer het Anthyllideto-Silenetum 
voor, doch in een andere samenstelling 
dan bij Rs. Geelhartje en Ratelaar ont
breken. daartegenover treedt Zachte 
haver (Helictotrichon pubescens) hier 
massaal op, terwijl hij in de eerst
genoemde vorm van de associatie 
slechts een ondergeschikte rol speelt. 
Gedurende de laatste jaren zijn deze 
grazige vegetaties echter grotendeels 
dichtgegroeid met Kruipwilg, soms zelfs 
met opslag van Berk, Meidoorn, enz,, 
hetgeen zeer waarschijnlijk te wijten is 
aan de grote konijnensterfte ten gevolge 
van de myxomatose-epidemie. W a a r 

plaatselijk nog wel vrij veel Konijnen 
voorkomen, is nl. ook het Anthyllideto-
Silenetum nog te vinden! 
In de grate valleien komen berken-
bossen voor, waarvan de ondergroei 
eveneens veel soortenrijker is dan 
bij het vorige landschapstype: in de 
struiklaag meest Kardinaalsmuts en 
Meidoorn i.p.v. Liguster, in de kruid-
laag echte bosplanten als Dagkoe-
koeksbloem (Melandrium rubrum) en 
Nagelkruid (Geum urbanum). 
De landschapstypen Hh en Hb schijnen 
bij Wassenaar te ontbreken, waar
schijnlijk in verband met een andere 
samenstelling van het zand (lager kalk
gehalte). 

Kb (Koelerion + Berberidion). De bin
nenzijde van het jonge duinlandschap 
wordt gevormd door een zeer hoge 
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duinrug. met een flauwe west- en een 
steile oosthelling, aan de zeezijde be
grensd door een reeks brede, groten
deels beboste valleien. Dit landschap, en 
plaatselijk ook een enkel duincomplex 
ten westen ervan, heeft weer een iets 
meer open karakter dan het vorige. De 
bodemprofielen vertonen meest geen 
dikke humuslaag, doch wel vaak een 
begin van uitloging «—< in één geval 
werd zelfs een kleine bruine inspoelings-
laag (begin van podzol-vorming) .— 
aangetroffen. In de valleien bevinden 
zich meest een of meer veenbanken van 
sterk wisselende dikte. De hellingen zijn 
grotendeels begroeid met lage, min of 
meer open vegetaties, behorende tot het 
Fakkelgrasverbond (Koelerion albes-
centis). voor een belangrijk gedeelte ge
vormd door duinrooshellingen, door
spekt met kleine struwecltjes en bosjes, 
die zich op noordhellingen en in de 
valleien tot grotere oppervlakten aan
eensluiten. Waar het Anthyllideto-
Silenetum nog voorkomt, heeft dit de
zelfde samenstelling als bij Hb, terwijl 
bovendien nog de Duinroos erin kan 
voorkomen. Ook de struwelen en bossen 
kunnen nog enkele soorten meer be
vatten, nl. Abeel en Grauwe abeel 
(Populus alba en canescens). Eik 
(Quercus robur). Kamperfoelie (Loni-
cera pedclymenum), Lijsterbes (Sorbus 
aucuparia), plaatselijk ook Valse salie 
(Teucrium scorodonia) en Lelietje-van
dalen (Convallaria majalis). Gedeelte
lijk zijn dit wellicht soorten, die een 
zekere beschutting voor zeewind nodig 
hebben, doch in hoofdzaak is hun voor
komen een aanwijzing voor een geringer 
kalkgehalte van de bodem. Ook in de 
open vegetaties treden dergelijke soor
ten speciaal in deze zone op, bv. Bunt-
gras (Corynephorus canescens). 

Het Kb-landschap komt ± overeen met 
de zones 7—9 bij Wassenaar. Zone 10 
ontbreekt in het hier beschreven gebied. 

Kk, Ks. Het hoofdtype K kan ook ver
tegenwoordigd zijn in de duingedeelten 
dichter bij het strand. De struwelen en 
bossen spelen hier echter geen of slechts 
een ondergeschikte rol. Evenals bij het 
type Kb hebben deze terreinen door
gaans een flauw relief. In het algemeen 
is de vegetatie even soortenarm als bij 
het hoofdtype R, vooral in het type Kk, 
vaak optredend in contact met Rr. Het 
type Ks heeft overeenkomst met Rs; het 
Anthyllideto-Silenetum (met Geelhartje 
en Ratelaar) kan eventueel een aanzien
lijk percentage van de totale opper
vlakte beslaan. Dit laatste type komt 
evenwel in het beschreven terrein 
nauwelijks voor. 

Behalve de behandelde landschapstypen in 
het jonge duinlandschap werden ook die 
van het oude duinlandschap in het onder
zoek betrokken. De volgende korte be
schrijving heeft hierop betrekking. 

Ww. Hoge strandwal. Grondwaterver
schijnselen (gleyvlekken) dieper dan 
1 m. Bosvegetatie: Duin-eiken-berken-
bos (Convallario-Quercetum). Kenmer
kende soorten (niet of nauwelijks voor
komend in een der andere landschap
pen) o.a. Zachte witbol (Holcus 
mollis). Adelaarsvaren (Pteridium a-
quilinum), Schaduwgras (Poa nemo-
ralis). 

We. Lage strandwal. Gleyvlekken op 
± 30—100 cm. Bosvegetatie: Fluite-
kruid-eikcn-essenbos (Anthrisco-Fraxi-
netum) met o.a. Fluitekruid (Anthris-
cus sylvestris). Es (Fraxinus ex
celsior), Zevenblad (Aegopodium po-
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dagraria) en Robertskruid (Geranium 
robertianum). 

V. Strandvlakte. Gleyvlekken ondieper 
dan 30 cm (vaak echter dieper ont
waterd), veenachtige bodem. Bosvege
tatie: Ruig elzenbos (Macrophorbieto-
Alnetum) met Zwarte els (Alnus gluti-
nosa). Es, Moerasspiraea (Filipendula 
ulmaria), Engelwortel (Angelica syl
vestris) . • 

Deze drie zones kunnen ook bij Wassenaar 
onderscheiden worden, hoewel gedeeltelijk 
ook hier, evenals bij de meeste landschaps
typen in het jonge duinlandschap, de vege
tatie wijst op grotere kalkarmoede van 
het zand, 
De verzamelde gegevens werpen vele 

interessante problemen op in verband met 
het ontstaan van het duinlandschap, ver
band tussen vegetatie en milieu, betekenis 
der verschillende terreinen voor recreatie 
en natuurbescherming enz. Deze proble
men worden uiteraard nader onderzocht, 
doch het was niet de bedoeling, hierop 
thans in te gaan. Het bovenstaande moge 
slechts dienen, om aan te tonen, dat ook 
in het zo uitermate gecompliceerde en 
schijnbaar weinig stabiele duinlandschap 
een aantal „grote lijnen" zijn te ontdekken. 
die niet alleen van belang zijn voor de 
kennis van bodem en vegetatie van Neder
land, doch die ook iedere liefhebber met 
enig geduld kan leren herkennen, waar
door weer een nieuw veld van onderzoek 
en van genot voor hem kan opengaan. 
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DE MYXOMATOSE OP VLIELAND 
M. F. M Ö R Z E R BRUIJNS 

R.I.VO.N. 

De myxomatose heeft in de winter van 
1956/57 de konijnenstand op Vlieland 
vrijwel geheel opgeruimd. Vlieland is dus 
niet verschoond gebleven. Dat was ook 
niet te verwachten, al heeft het drie jaar 
geduurd voor de ziekte, na op Texel te 
hebben gewoed, Vlieland bereikte. Er zijn 
evenwel verscheidene Vlielanders geweest, 

die hoopten, dat dit wonder gebeuren zou. 
De konijnenvangst was er van ouds een 
niet te versmaden bron van inkomsten ge-
aurende het winterhalfjaar. 
Het verloop van de epidemie is op Vlie
land niet principieel anders geweest dan 
elders in het land. Er is dus weinig reden 
om over de gang van zaken op het eiland 
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