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Inleiding 
Omdat er onvoldoende inzicht bestond in de sa
menstelling en de oecologie van het Agropyro-
Rumicion crispi, begon ik in 1978 hiernaar een 
onderzoek (Sykora; Westhoff en Den Held, 
1969). Na lezing van het in 1940 door Nordha-
gen geschreven artikel bleek mij al gauw dat het 
Agropyro-Rumicion crispi dat hij daarin voor 
het eerst beschreef, tot een heel andere vegetatie 
behoort dan de gemeenschappen die men er te
genwoordig in Nederland en in de rest van Eu
ropa toe rekent (Sykora, 1980). De door Nord-
hagen onder deze naam beschreven vegetatie 
bestaat uit Zandhavergemeenschappen zoals die 
worden aangetroffen op de reusachtige wierho-
pen langs de kust van Noord-Europa. Dit ver
bond komt in Nederland niet voor; de beweide 
en een groot deel van het jaar overstroomde 
graslanden die Tüxen in 1950 in hetzelfde ver
bond onderbracht, echter wel. 
Omdat deze graslanden in floristisch en oecolo
gisch opzicht sterk van het Agropyro-Rumicion 
afwijken, heb ik ze in 1980 uit dit verbond ge
haald. De oudste geldig gepubliceerde naam 
voor deze gemeenschappen bleek Lolio-
Potentillion Tüxen 1947 te zijn. Over dit Lolio-
Potentillion (Zilverschoonverbond) gaat dit ar
tikel. 

Het Zilverschoonverbond 
Het Zilverschoonverbond behoort tot de Weeg-
breeklasse (Plantaginetea majoris) en de Fiorin-
grasorde (Agrostietalia stoloniferae). Men kan 
het Zilverschoonverbond herkennen aan het er
in voorkomen van de kensoorten Fioringras 
(Agrostis stolonifera). Geknikte vossestaart 
(Alopecurus geniculatus), Krulzuring (Rumex 
crispus) en van Ruw beemdgras (Poa trivialis), 
geen kensoort maar een constante begeleider, 
d.w.z. een soort die in meer dan 60% van de ve-
getatieopnamen voorkomt. Van de Weegbree-
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klasse treffen wij nog de volgende kensoorten 
aan: Zilverschoon (Potentilla anserina). Grote 
weegbree (Plantago major), Engels raaigras 
(Lolium perenne) en Straatgras (Poa annua). 
De soorten van de tot dit verbond behorende ge
meenschappen hebben lange boven- of onder
grondse uitlopers. Hiermee kunnen zij zich zeer 
snel vegetatief uitbreiden en zo de tijdelijk in 
het vegetatiedek ontstane gaten dichten. 
Het Zilverschoonverbond komt voor in uiter
waarden, langs oude rivierlopen (strangen), 
doorbraakkolken, laagten met stagnerend wa
ter, langs drinkpoelen voor het vee, langs sloten 
en in greppels, op hoger gelegen kwelders en 
langs oude kreken. Het is te vinden op uiteenlo
pende, relatief voedselrijke, hydromorfe bo
dems, variërend van zand tot zware klei en van 
minerale tot venige bodems. De meeste van de 
voor dit verbond kenmerkende soorten komen 
optimaal voor op matig-stikstofrijke tot stik
stofrijke bodems met een tamelijk snelle mine-
ralisatie. Voornaamste factoren voor het ont
staan van het Zilverschoonverbond zijn verder 
overstroming van het grasland gedurende win
ter en lente (eventueel gepaard gaand met afzet
ting van slib en zand) en begrazing. Omdat wa
ter in het algemeen minder zuurstof kan bevat
ten dan lucht en de diffusiesnelheid van dit ele
ment hierin zeer laag is, ontstaan al gauw na de 
aanvang van de overstroming zuurstofarme of 
zuurstofloze omstandigheden. Hierdoor ont
staan in de bodem gereduceerd mangaan en ij
zer, terwijl sulfaat wordt omgezet in sulfide. Bij 
de afbraak van organische stoffen ontstaan 
koolzuurgas, organische zuren en, bijvoor
beeld, moerasgas (methaan). Door gebrek aan 
zuurstof kan de ademhaling van de plantecellen 
sterk bemoeilijkt worden. Bovendien hebben de 
meeste van de hierboven genoemde stoffen een 
giftige werking op de meeste plantesoorten. Bij 
een lage zuurstofconcentratie is fosfor in hoge 
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mate beschikbaar. De meeste voor het Zilver
schoonverbond kenmerkende soorten komen 
dan ook het veelvuldigst voor op bodems met 
een tamelijk hoog tot hoog fosforgehalte. 
Het verdwijnen van overstromingsgevoelige 
soorten van langdurig overstroomde plaatsen 
blijkt een biochemische achtergrond te hebben. 
Krijgen deze soorten niet voldoende zuurstof, 
dan vergiftigen zij zichzelf door in hun cellen 
ethanol op te hopen. Aan deze omstandigheden 
aangepaste soorten voorkomen deze zelfmoord 
door over te schakelen op een andere stofwisse
lingsweg, waarbij alleen niet-giftige stoffen zo
als appelzuur (malaat) als eindprodukt opgesla
gen worden. Een groot aantal planten zorgt er
voor dat het niet zover komt door de benodigde 
zuurstof via diffusie door stengel en wortel naar 
beneden te transporteren, zodat ook de geredu
ceerde gifstoffen weer geoxydeerd kunnen wor
den. Zij hebben in hun organen grote intercellu
laire holten ontwikkeld. 
Omdat planten bij hogere temperatuur actiever 
zijn en dus meer ademhalen, heeft overstroming 
met warmer zomerwater ernstiger gevolgen dan 
de inundatie met koud water in de winter. De 
meeste soorten van het Zilverschoonverbond 
zouden op niet-overstroomde gronden, buiten 
de aanwezigheid van andere soorten, goed, zo 
niet beter, kunnen gedijen. Zij worden in wer
kelijkheid door de soorten van drogere graslan
den van deze standplaatsen verdrongen. Op 
veelvuldig overstroomde gronden ondervinden 
zij geen concurrentie van overstromingsgevoeli
ge soorten. Het schiften van deze soorten vindt 
waarschijnlijk ook al plaats in de zaadbank. De 
zaden van de meeste soorten kiemen niet als de 
zuurstofspanning in de bodem lager is dan die 
van de atmosfeer. Bovendien neemt hun levens
vatbaarheid onder deze omstandigheden al snel 
af. Weer andere soorten hebben juist een zeer 
vochtig milieu nodig voor de zaadkieming. 
Wisselen natte en droge jaren of perioden van 
meerdere jaren elkaar af, dan schommelt het 
aandeel van de overstromingsgevoelige en de 
overstromingstolerante soorten in de vegetatie 
van een bepaalde plaats. Dergelijke schomme
lingen worden wel oecotypische oscillaties of 
ook wel 'harmonicasuccessie' genoemd. 
Het is naar mijn mening weinig zinvol om het 
Zilverschoonverbond een storingsgemeenschap 
te noemen, zoals wel gedaan wordt. In de eerste 
plaats is de fluctuatie van de waterstand voor 
deze gemeenschap geen storing maar noodzaak. 
Verder zou men op grond van deze schomme

ling in de waterstand ook alle gemeenschappen 
van hoge en lage kwelders als storingsgemeen
schappen kunnen beschouwen, aangezien deze 
immers regelmatig overstroming ondergaan, en 
nog wel met zout water. In dezelfde trant verder 
redenerend zou men zich kunnen afvragen of 
hooilanden soms ook storingsgemeenschappen 
zijn, omdat door het storend effect van het 
maaien bepaalde andere plantesoorten er niet in 
kunnen voorkomen; of heide, omdat bij het 
continue beheer de opslag van bomen gestoord 
wordt. Analoge 'storingen' vormen de begra
zing van weiland en de instuif van zand in een 
Ammophiletum. Er zijn zo nog heel wat 'sto
ringsgemeenschappen' te bedenken, waardoor 
dit begrip zijn betekenis verliest. Uit het bo
venstaande moge blijken dat het gebruik van 
deze term voor uitsluitend het Zilverschoonver
bond op volstrekte willekeur berust. 
Ook beweiding is een noodzakelijke voorwaar
de voor de ontwikkeling van het Zilverschoon
verbond. Vestiging van hoog opgaande kruiden 
wordt door begrazing voorkomen. Dit is 
gunstig voor de laagblijvende soorten met lange 
boven- of ondergrondse uitlopers (kruipende 
hemicryptofyten en rhizoomgeofyten). Vaak 
heeft beweiding tot gevolg dat er in de zachte 
natte bodem diepe hoefafdrukken ontstaan. 
Deze betreding is echter niet noodzakelijk voor 
de ontwikkeling van het Zilverschoon verbond. 
Bij te grote intensiteit is betreding zelfs schade
lijk en leidt het tot verdwijning van gevoelige 
soorten, zodat het niet meer mogelijk is om de 
vegetatie tot een van de associaties te rekenen. 
Er ontstaan dan zogenaamde basisgemeen
schappen (Kopécky en Héjny, 1978). 
Op plaatsen waar de vegetatie wel begraasd 
maar niet betreden wordt (direct buiten het hek 
van een weiland), vindt men vaak zeer goed ont
wikkeld Zilverschoonverbond. 
Het is zeer aannemelijk dat het Zilverschoon
verbond al in prehistorische tijden voorkwam, 
aangezien destijds de rivieren, die nog niet door 
de mens waren bedwongen, veelvuldig buiten 
hun oevers getreden moeten zijn en er boven
dien allerlei grote herbivoren voorkwamen. Te
genwoordig gaat deze voor het Noordwesteuro-
pese laagland zo kenmerkende gemeenschap 
met grote sprongen achteruit. Dit is voorname
lijk het gevolg van ontwatering, het op grote 
schaal toepassen van anorganische meststoffen 
en van herbiciden, terwijl ook de overmatige be
grazing een ernstige bedreiging vormt. Dit is 
vanuit het oogpunt van de natuurbescherming 
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f/g. i. Door erosie op de rivieroever blootgelegde ondergrondse uitlopers van Carex hirta (Ruige zegge). Deze uitlopers geven 
de soorten van het Zilverschoonverbond het vermogen om zich zeer snel vegetatief uit te breiden. Bij langdurige overstroming 
kunnen de planten bovengronds afsterven. De wortelstokken zorgen dan voor de overleving. 

des te meer te betreuren, omdat dergelijke natte 
graslanden van groot ornithologisch belang 
zijn. Zij bieden nestelgelegenheid aan steltvo-
gels en andere op de grond broedende soorten 
en vormen tevens belangrijke fourageergebie-
den. Een duidelijke controverse dus tussen 
natuurbeschermings- en veeteeltbelangen. 

Een en ander is treffend verwoord in het 'ge
dicht' van N. Beets: 

Grote plas, grote plas, 
'k Wou dat Je leeggemalen was! 
Want je knabbelt alle jaren 
Aan mijn weiland met je baren. 

Meer oog voor het unieke karakter van het ri-
vierbegeleidende laagland spreekt uit on
derstaande regels van J. van Meurs: 

. . . Maar neem je Hollands water weg, 
Zijn plassen en zijn vaarten 
Dan is mijn land geen Holland meer, 
Al staat het op de kaarten, 

Dan wordt het duin een woestenij, 
Dan dorren al de weiden; 
Dan gaat mijn mooie Holland dood 
omdat het dorst moet lijden. 

De interne verscheidenheid 
Wil het Zilverschoonverbond tot ontwikkeling 
komen, dan moet er sprake zijn van beweiding 
en overstroming gedurende winter en voorjaar. 
Tijdens de zomer komt het bodemoppervlak 
boven water. De interne verscheidenheid wordt 
bepaald door de waterhuishouding in de zomer, 
het zoutgehalte van de bodem en de trofiegraad 
(voedselniveau) daarvan. In Nederland kan men 
binnen het Zilverschoonverbond vier associaties 
onderscheiden: 

— de associatie van Kruipende boterbloem en 
Geknikte vossestaart (Ranunculo-
Alopecuretum geniculati); 

— de associatie van Slanke waterkers en Ge
knikte vossestaart (Nasturtio-Alopecuretum 
geniculati); 
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Fig. 2. Overstroming in combinatie met ijsvorming bemoeilijken de bemonstering in de winter, 's Zomers daalt het waterpeil 
beneden het maaiveld. 
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F/g. i . Polei (Mentha pulegium) en Engelse alant (Inula briiannica) in de associatie van Kruipende boterbloem en Geknikte 
vosseslaarl. Vooral Polei is in ons land een zeldzame soort. 
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Fig. 4. Overzicht van de inlaag Anna-Friso (Noord-Beveland) in december. Het water, dat 's zomers een veel geringer opper
vlak heeft, is licht brak als gevolg van zoutwaterkwel vanonder de zeedijk. In deze omgeving komt de subassociatie typicum 
van de Fioringras-Aardbeiklaver-associatie voor. 

— de associatie van Moeraszoutgras en Fiorin
gras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) 
en 

— de associatie van Fioringras en Aardbeikla
ver (Agrostio-Trifolietum fragiferi). 

De associatie van Kruipende boterbloem en 
Geknikte vossestaart wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van de kensoorten: Vijfvinger-
kruid (Potentilla reptans). Ruige zegge (Carex 
hirta). Akkerkers (Rorippa sylvestris). Platte 
rus (Juncus compressus), Engelse alant (Inula 
britannica) en Polei (Mentha pulegium), en bo
vendien door de differentiërende soorten Riet
gras (Phalaris arundinacea), Veenwortel (Poly
gonum amphibium). Paardebloem (Taraxacum 
sectie vulgaria). Kweek (Elytrigia repens). Pen
ningkruid (Lysimachia nummularia), Moeras-
vergeet-mij-nietje (Myosotis palustris), Gele 
waterkers (Rorippa amphibia). Grote vos-
sestraat (Alopecurus pratensis), Lidrus (Equise
tum palustre). Hondsdraf (Glechoma hedera-

cea) en Liesgras (Glyceria maxima). Binnen de
ze associatie onderscheiden wij drie subassocia
ties: de subassociatie van Akkerkers (rorippeto-
sum sylvestris), gedifferentieerd door Akker
kers, Kweek en Vijfvingerkruid; de subassocia
tie van Lidrus (equisetetosum), met de differen
tiërende soorten Lidrus, Witte klaver (Trifoli
um repens), Pinksterbloem (Cardamine praten
sis) en Holpijp (Equisetum fluviatile); en 
tenslotte de subassociatie typicum, die een tus
senpositie inneemt tussen beide voorgaande 
subassociaties. De subassociatie van Akkerkers 
komt voor op bodems die in de zomer uitdro
gen. Het grondwater kan dan meer dan een me
ter onder het maaiveld staan. Deze subassocia
tie wordt aangetroffen in uiterwaarden op zan
dige wallen langs de grote rivieren, op zware 
klei en soms ook op zandige klei. De klei is 's 
zomers zeer hard en gebarsten als gevolg van de 
uitdroging. Verder vinden wij deze subassocia
tie op steile oevers van doorbraakkolken en aan 

23 



Fig. 5. Op de Boschplaat (Terschelling) komt op de hoge kwelder in de beweide enclave 'de Groede' het Agrostio-Trifolietum 
fragiferi feslucetosum n/öroe (subassociatie van Rood zwenkgras) voor. Links van het hek is deze associatie, als gevolg van 
hel ontbreken van begrazing, afwezig. 

australis). Alle drie de associaties beperken zich 
tot standplaatsen met een minder dynamische 
waterhuishouding en een nooit uitdrogend bo
demoppervlak. De associatie van Slanke water
kers en Geknikte vossesestaart wordt geken
merkt door de lokale kensoort Behaarde boter
bloem (Ranunculus sardous), de differentiëren
de soorten Slanke waterkers, Blaartrekkende 
boterbloem (Ranunculus sceleratus). Rode 
water-ereprijs (Veronica catenata), Kleinbloe-
mige basterdwederik (Epilobium parviflorum) 
en de constante begeleiders Kruipende boter
bloem (Ranunculus repens) en Mannagras (Gly
ceria fluitans). In het buitenland treedt boven
dien Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) 
als differentiërende soort op. 
De associatie vormt een overgangsgemeenschap 
van het Zilverschoonverbond naar de associatie 
van Groot moerasscherm (Heliosciadetum no-
diflori) en de associatie van Echte waterkers 
(Nasturtietum officinalis), behorende tot de 

de dijk voet waar zich slechts 5-10 cm bodem be
vindt op een ondergrond van steen of asfalt. Bij 
de subassociatie van Lidrus staat het grondwa
ter nooit ver onder het maaiveld, meestal niet 
dieper dan dertig centimeter. We vinden deze 
subassociatie dan ook vlak bij open water, langs 
oude rivierlopen, doorbraakkolken, moerassige 
vertrapte slootkanten en op de bodem van slo
ten en greppels. In de met water verzadigde, 
zachte bodem komen zeer veel hoefafdrukken 
voor. De subassociatie typicum bevindt zich 
ook wat de waterhuishouding betreft tussen bei
de voorgaande subassociaties in. 
De associatie van Slanke waterkers en Geknikte 
vossestaart, de associatie van Moeraszoutgras 
en Fioringras en de associatie van Fioringras en 
Aardbei klaver kunnen samen worden onderge
bracht in een associatiegroep, gekenmerkt door 
Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis). Valse 
vossezegge (Carex otrubae), Rietzwenkgras 
(Festuca arundinacea) en Riet (Phragmites 
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Waterkers-Vlotgrasorde (Nasturtio-Glycerieta-
lia). Zij grenst in het veld vaak aan deze ge
meenschappen en bovendien aan het Moerasan-
dijvieverbond (Bidention); zij komt voor langs 
sloten en oude kreken op zeer zachte, flink be
treden, zandige kleibodems, die het hele jaar 
door waterverzadigd zijn. De bovenste bodem-
laag bestaat uit slib, dat rijk is aan organisch 
materiaal. 
In niet kunstmatig bemeste weilanden, op rela
tief voedselarme en matig zure bodems, groeit 
de associatie van Moeraszoutgras en Fioringras. 
Kensoort hiervan is het Moeraszoutgras (Triglo-
chin palustris), als differentiërende soorten ko
men voor: Zomprus (Juncus articulatus), Moe-
raswalstro (Galium palustre). Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula). Waternavel (Hydroco
tyle vulgaris). Gewone zegge (Carex nigra) en 
Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa ssp. 
caespitosa). Het water bevindt zich gedurende 
het hele jaar net boven of net onder het maai
veld. Deze associatie vertoont enige verwant
schap met het verbond van Zomp- en Gewone 
zegge (Caricion curto-nigrae), dat wil zeggen 
met mesotrafente, kalkmijdende Kleine zeggen
gemeenschappen. Binnen de associatie kunnen 
wij onderscheid maken tussen de subassociatie 
van Kruipende boterbloem (ranunculetosum re-
pentis), een gemeenschap van zoete bodems, de 
subassociatie van Zilte rus (juncetosum gerar-
dif) en een soortenarme subassociatie inops van 
gestoorde situaties. 
De associatie van Fioringras en Aardbeiklaver 
komt uitsluitend voor op brakke bodems. Zij is 
te herkennen aan de kensoort Aardbeiklaver 
(Trifolium fragiferum), de differentiërende 
soorten Zilte rus (Juncus gerardi), Melkkruid 
(Glaux maritima). Zilte zegge (Carex distans), 
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchel-
lum) en de constante begeleider Witte klaver. 
De typische subassosiatie wordt gedifferen
tieerd door Grote weegbree, Riet, Ruw beemd
gras, Valse vossezegge (Carex otrubae), Water
punge (Samolus valerandi), Smalbladige rolkla
ver (Lotus tenuis) en Madeliefje (Bellis peren
nis). Deze gemeenchap wordt uitsluitend aange
troffen op voor de zee onbereikbare, licht brak
ke standplaatsen. De subassociatie van Rood 

zwenkgras (feslucetosum rubrae) daarentegen 
wordt jaarlijks in de winter op onregelmatige 
tijdstippen tijdens stormvloed met zeewater 
overstroomd. Differentiërende soorten van deze 
subassociatie zijn Rood zwenkgras (Festuca ru
bra), Echte witbol (Holcus lanatus), Veld-
beemdgras (Poa pratensis), Hertshoornweeg-
bree (Plantago coronopus). Late ogentroost 
(Odontites verna ssp. serotina), Zeeweegbree 
(Plantago maritima). Gewone hoornbloem (Ce
rastium fontanum) en Strandduizendgulden
kruid (Centaurium littorale). 
De subassociatie typicum kan men vinden aan 
de voet van de zeedijk, waar zoutwaterkwel 
voorkomt, in inlagen en primaire duinvalleien, 
de subassociatie van Rood zwenkgras is beperkt 
tot de hoge kwelder en tot sluftervlaktes. De 
subassociatie inops wordt slechts zeer extensief 
begraasd door schapen, ook wel door koeien en 
soms zelfs slechts door konijnen. Deze sub
associatie komt vaak voor in de vorm van lager 
gelegen plekken, omgeven door een vegetatie 
die gedomineerd wordt door Zeerus (Juncus 
maritimus). Duinriet (Calamagrostis epigejos), 
Knopbies (Schoenus nigricans) of Rood Zwenk
gras. 
Tenslotte kunnen onder bijzondere omstandig
heden nog gemeenschappen ontstaan die, om
dat ken- en differentiërende soorten ontbreken, 
niet op associatieniveau te plaatsen zijn, maar 
die wel duidelijk tot het Zilverschoonverbond 
behoren. Zo ontstaat bij regelmatige bewijding, 
meestal door paarden, de derivaatgemeenschap 
van Festuca arundinaecea — [Lolio-Potentil-
lion]. Hierin heeft Rietzwenkgras (Festuca 
arundinacea) een hoge bedekking. 
Onder invloed van storing in de vorm van over
matige betreding, overbegrazing, het gebruik 
van herbiciden, het deponeren van organisch 
materiaal, recente begrazing in een voordien on
beheerd weiland, ontzilting van een recente 
landaanwinning (bijvoorbeeld Goud- en Mid
delplaten (Zeeland) of overbemesting, ontwik
kelt zich de basisgemeenscap van Agrostis stolo
nifera — [Lolio-Potentillion]. Afhankelijk van 
de verschillende standplaatsen kan binnen deze 
gemeenschap een aantal typen worden onder
scheiden. 
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