
Levende 
Natuur 

87ste jaargang, nr. 2 '%^ 

De botanische en cultuurhistorische betekenis van 
de Harstenhoek: een in de achttiende tcuw 

ontgonnen duinvallei 

J. H. J. Schaminée 
H. van der Hagen 
S. M. Hennekens 

A. J. J. Lemaire 

Publicatie van het Meijendel-comité: Nieuwe serie no. 78. 

Duinvalleien, en met name door uitstui-
ving van zand ontstane secundaire duin
valleien, staan de laatste tijd sterk in de 
belangstelling van de natuurbescher
ming, getuige onder andere de studie
dag "Terugkeer vochtige duinvalleien" 
die op 26 oktober 1984 te Leiden gehou
den werd. In zekere zin is het jammer 
dat de interesse vooral gericht is op natte 
en vochtige vegetatietypen (en de daar
mee verbonden problematiek betreffen
de ontstaan, behoud en herstel) en dat 
slechts weinig aandacht wordt besteed 
aan droge vegetatietypen. Zeer zeker 
geldt dat voor die terreinen waar tot aan 
het begin van deze eeuw akkerbouw be
dreven werd. Enkele hiervan zijn aanwe
zig in het ongeveer 2000 ha grote duin
gebied Meijendel aan de Noordzeekust 
tussen Den Haag en Wassenaar. Het be
treft de valleien Bierlap, Kijfhoek, Meij
endel, Harstenhoek en Duttendel (fig. 
1). Met uitzondering van Duttendel en 
een gedeelte van de Harstenhoek, welke 

Figuur 1: Overzichtskaartje duingebied 
IVIeijendel. In de figuur is de ligging van de 
grote valleien Bierlap, Kijfhoek, Meijendel 
en Harstenhoek aangegeven. 

Scheveningen 

Outline map showing the dune area of 
IVIeijendel. The position of the dune valleys 
Bierlap, Kijfhoek, Meijendel and 
Harstenhoek is marked by dots. 

gebieden ten prooi zijn gevallen aan 
stadsuitbreiding, zijn genoemde valleien 
thans grotendeels bedekt met loofbos en 
droge graslanden die zich ontwikkelden 
op de verlaten cultuurgrond. 

Hierbij dient opgemerkt te wor
den dat genoemde terreinen destijds 
minder droog waren. Dit kan onder an
dere afgeleid worden uit een passage van 
een brief uit 1788: " en nader vlak 

en effen gemaakt hebbende, hoogt hy 
aan en verbetert hy de goore en natte 
plekken, met voornoemde visch-
grom " (ontleend aan Boerboom, 
1958). Het zal duidelijk zijn dat de ver
andering in de waterhuishouding van de 
Harstenhoek ten dele het gevolg is van 
de waterwinning door de Duinwaterlei
ding (DWL) van 's-Gravenhage. Thans 
streeft de Duinwaterleiding wat betreft 
het beheer op de Harstenhoek naar een 
droog duingrasland (DWL: Beheersplan 
Meijendel, 1983). 

In dit artikel zal ingegaan worden 
op flora en vegetatie van de Harsten
hoek, gezien tegen de achtergrond van 
het voormalig terreingebruik en het ge
voerde beheer. In oktober 1984 werd 
door de auteurs hiertoe een vegetatie-
onderzoek verricht, waarbij een aantal 
opnamen gemaakt werden volgens de 
methode Braun-Blanquet (Wcsthoff & 
Van der Maarel, 1973) en waarbij specia
le aandacht besteed werd aan mossen en 
korstmossen. De resultaten van het on
derzoek werden vergeleken met gege
vens uit 1955/56 (Boerboom, 1960) en 
1975 (Van de Steeg, 1975). 

Ligging en geschiedenis van het 
terrein 

De Harstenhoek is gelegen in het zuid
westen van het duinreservaat en water-
wingebied Meijendel tussen de bebouw
de kom van Scheveningen en het Pomp
station van de Duinwaterleiding van 
's-Gravenhage. Opmerkelijk is de drie
hoekige vorm van het terrein. De totale 
oppervlakte van de oorspronkelijke vallei 
bedroeg 25 ha, waarvan momenteel on
geveer 15 ha natuurgebied is (zie Boer
boom, 1958). Opmerkelijk is de geringe 
afstand tot de zee (600-1400 meter), 
hetgeen samenhangt met het feit dat ten 
zuiden van Wassenaar gedurende vele 
eeuwen sprake is geweest van kustafslag; 
hieruit kan namelijk verklaard worden 
dat de diverse valleien niet parallel aan 
de huidige kustlijn gelegen zijn maar als 
het ware hiernaar toebuigen (fig. 1, en 
Adriani et al., 1980, p. 23). 
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Deze drie luchtfoto's illustreren het ge
bruik van de Harstenhoek in de afgelopen 
50 jaar. Ia: 1938. De Hartsenhoek is inge
deeld In een aantal percelen die in gebruik 
zijn geweest voor landbouwdoeleinden. 
1b: 1953. Het terrein is verder geëgaliseerd 
en wordt gebruikt voor het drogen en boe
ten van netten. 1c: 1982. Het terrein wordt 
gekennnerkt door een uitgestrekte gras
landgemeenschap; aan de randen liggen 
nog de oude aarden wallen die de kleinere 
percelen omsluiten. 

Three aerial photographs show the use of 
the Harstenhoek during the past 50 years. 
Ia: 1938. The Harstenhoek is divided into 
several plots for agricultural practices. 1b: 
1953. The dune valley has been levelled 
once again and is being used for drying and 
mending of fishing-nets. 1c: 1982. The 
valley is covered by an extensive grassland 
community; along the edges the earthen 
dikes still exist enclosing the small plots. 

Deze verklaring neemt echter niet 
weg dat het een merkwaardige ervaring 
blijft op slechts enkele honderden me
ters van de zeereep een oude en ontkalk-
te duinvallei aan te treffen. Die kalkar-
moede hangt trouwens ook samen met 
het voormalige landgebruik: het voort
durend opbrengen van organisch mate
riaal veroorzaakt een verzuring van de 
bodem door de werking van vrijkomen
de humuszuren. 

Het gebruik als landbouwgebied 
voert terug tot de achttiende eeuw. Aan 
dit agrarisch verleden dankt het terrein 
ook zijn naam: Leendert van der Harst 
was degene die de eerste ontginningen 
verrichtte. Hiertoe werd het terrein geë
galiseerd, waarbij alleen de hogere duin-
tjes om praktische redenen ontzien wer
den. De bij de ontginning vergraven 
grond werd opgeworpen tot 1 a 2 m ho
ge dijken, waarvan enkele nog steeds 
aanwezig zijn. Deze verdelen de 
Harstenhoek in een grote centrale vlakte 
en enkele kleinere percelen aan de ran
den (fig. 2). 

Gedurende waarschijnlijk zo'n an
derhalve eeuw is de Harstenhoek als 
landbouwgrond (akkerbouw en veeteelt) 
in gebruik geweest. Het is bekend dat al
thans een gedeelte van de vallei tot on
geveer 1935 dienst heeft gedaan als koei-
enweide (Otten, schrift, meded.). Na 

beëindiging hiervan is de vallei in ge
bruik geraakt voor het drogen en boeten 
van netten, welke activiteiten voortduur
den tot ongeveer 1960. Het drogen en 
boeten van netten ging gepaard met een 
langdurige, maar nooit catastrofale, 
menselijke beïnvloeding van het terrein, 
waarbij de factor betreding en het feit 
dat met de netten verschillende, vooral 
organische, stoffen werden aangevoerd 
genoemd dienen te worden. Ook de be-
weidingsfactor moet niet worden uit
gesloten, aangezien de netten met be
hulp van paarden gebracht en gehaald 
werden (Boerboom, 1958, 1960). 

De Harstenhoek zou in bepaald 
opzicht beschouwd kunnen worden als 
een component van een zeldzaam duin-
landschapstype, het "Zeedorpenland-
schap" (Doing, 1984), een landschap 
dat thans in sterke mate bedreigd wordt 
en dat, over het gehele land genomen, 
floristisch verarmt (Westhoff & Weeda, 
1984). 

In tegenstelling tot de valleien 
Meijendel, Kijfhoek en Bierlap heeft op 
de Harstenhoek slechts weinig ontwikke
ling van bos plaatsgevonden; alleen aan 
de randen van de vallei treffen we kleine 
bospercelen en struweelgroepen aan (fig. 
2). De laatstgenoemde bestaan voorna
melijk uit Duindoorn (Hippophae 
rhamnoides). De ontkalkte en schrale 
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bodem, de open ligging dicht aan zee 
waardoor het terrein sterk blootgesteld is 
aan de vaak straffe zeewind, en de huidi
ge zeer intensieve begrazing door konij
nen maken een ontwikkeling naar bos in 
de nabije toekomst onwaarschijnlijk. 

Vegetatie-ontwikkeling 
Boerboom (1960) vermeldt een tweetal 
vegetatietypen die beide binnen zijn on
derzoeksgebied beperkt zijn tot de 
Harstenhoek en de voormalige vallei 
Duttendel. 

Allereerst betreft dit de Ranuncu-
lus bulbosus-Trifolium striatum-
associatie (verbond Thero-Airion, klasse 
Koelerio-Corynephoretea), die werd 
aangetroffen op de vlakke delen van het 
terrein. De vegetatie werd gekenmerkt 
door een typische soortencombinatie, 
waarbij met name de sterke ontkalking 
van het bodemprofiel en de min of meer 
intensieve menselijke betreding gepaard 
gaande met aanvoer van organisch mate
riaal hun invloeden deden gelden. 
De aanwezigheid van Timotheegras 
(Phleum pratense) en Engels raaigras 
(Lolium perenne) wijst op verwantschap 
met het Lolio-Cynosuretum luzuletosum 
(klasse Molinio-Arrhenatheretea), een 
matig bemeste weidegemeenschap die 
gewoonlijk wordt aangetroffen op min 
of meer vochtige en voedselrijke bodems 

(Westhoff & Den Held, 1973). De rude
rale invloed weerspiegelt zich vooral in 
het optreden van Akkerwinde (Convol-
vulus arvensis), terwijl ook het voorko
men van Gekroesde paardebloem (Ta-
raxacum tortilohum) en Liggende asper
ge (Asparagus officinalis var. prostratus) 
in deze richting duidt. Het voorkomen 
van Grote weegbree (Plantago major) 
wijst op betreding. De kalkarmoede van 
de bovenste bodemhorizont wordt be
vestigd door het optreden van soorten als 
Schapezuring (Rumex acetosella), Haze-
pootje (Trifolium arvense), Gewoon big-
gekruid (Hypochaeris radicata) en Vilt-
ganzerik (Potentilla argentea). Een aan
tal belangwekkende soorten bleek bin
nen het door Boerboom onderzochte ge
bied nagenoeg tot deze gemeenschap 
beperkt te zijn: Gestreepte klaver (Trifo
lium striatum), Knolboterbloem (Ra-
nunculus bulhosus) en Knolbeemdgras 
(Roa bulbosa); de beide eerstgenoemde 
soorten zijn de naamgevers van de asso
ciatie. 

Het tweede volgens Boerboom 
(1960) tot de Harstenhoek beperkte ve
getatietype is de Asparagus officinalis 
var. prostratus-Allium vineale-gemeen-
schap, die werd aangetroffen op de hel
lingen van de tijdens de ontginningen 
opgeworpen dijkjes. Deze gemeenschap 
bevat zowel elementen van de klasse Ar-

Figuur 2: Overzichtskaartje Harstenhoek. 
Outline map of the Harstenhoek. 

temisietea vulgaris als ook van de klasse 
Festuco-Brometea. De verwantschap met 
de Artemisietea vulgaris blijkt uit het 
voorkomen van de ruderale soorten Bij
voet (Artemisia vulgaris), Vlasbekje (Li-
naria vulgaris) en Zeepkruid (Saponaria 
officinalis). Vertegenwoordigers van de 
droge, kalkrijke (duin-)graslanden (over
wegend Festuco-Brometea) zijn onder 
andere: Fakkelgras (Koeleria macran-
tha). Kruipend stalkruid (Ononis re-
pens). Echt walstro (Galium verum), 
Bitterkruid (Picris hieracioides) en Zach
te haver (Avenulapubescens). Opvallen
de soorten zijn verder: Blauwe bremraap 
(Orobanche purpurea). Kegelsilene (Si
lene conica). Oorsilene (Silene otites) en 
de naamgevers van de gemeenschap Lig
gende asperge en Kraailook (Allium vi-
neale), die in de andere duingemeen
schappen slechts sporadisch worden aan
getroffen. Met name de beide Silene
soorten vertoonden een optimum in de 
vroege ontwikkelingsstadia van de be
groeiing, gekenmerkt door een open ve-
getatiedek. 

Kort na het vegetatie-onderzoek 
door Boerboom raakte de Harstenhoek 
als terrein voor het drogen en boeten van 
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Een opgeworpen aarden wal in de zuid
westelijke hoek van de vlakte. In de af
gelopen decennia heeft de open en krui
denrijke vegetatie plaatsgemaakt voor een 
gesloten en grasrijke vegetatie. Veel soor
ten die voor de vroegere vegetatie type
rend waren zijn echter nog steeds aan
wezig. 

netten in onbruik. De veranderingen in 
de vegetatie, die hiervan het gevolg wa
ren, werden in 1975 bestudeerd door 
Van de Steeg (1975). Met name de vege
tatie van de grote centrale vlakte, die 
voorheen het meest intensief gebruikt 
werd, bleek sterk van karakter veranderd 
te zijn. De aan hogere planten rijke en 
aan mossen en korstmossen arme be
groeiing, behorende tot de Ranunculus 
bulbosus-Trifolium striatum-associatie, 
was (als gevolg van uitloging van voe
dingsstoffen in combinatie met stapsge
wijze stopzetting van nutriëntentoevoer) 
overgegaan in een aan hogere planten 
arme maar daarentegen aan mossen en 
vooral aan korstmossen rijke vegetatie, 
die ten dele gerekend moet worden tot 
het Festuco-Galietum maritimi (verbond 
Galio-Koelerion, klasse Koelerio-Co-
rynephoretea) en ten dele tot het Airo-
Caricetum arenariae (verbond Thero-
Airion, klasse Koelerio-Corynephore-
tea). Laatstgenoemde gemeenschap is 
tot dusverre slechts beschreven van de 
Wcstduinen op Goeree, alhoewel West-
hoff & Den Held (1975) reeds het ver
moeden uitspreken dat de associatie ook 
elders in kalkarme gedeelten in het 
Duin- en Waddendistrict aangetroffen 

One of the earthen dikes in the 
southwestern part of the dune valley. In 
the past decades an open and herbaceous 
vegetation has been replaced by a closed 
and grassy one. Several species that were 
typical for the former vegetation are still 
present. 

zou kunnen worden. De vegetatie van 
de kleinere, minder intensief gebruikte 
percelen (fig. 2) daarentegen bestond in 
1975 nog altijd uit de door Boerboom 
vermelde Ranunculus bulbosus-Trifo
lium striatum-associatie, getuige onder 
andere het voorkomen van soorten als 
Veldbecmdgras (Poa pratensü), Gewoon 
struisgras (Agrostis capillaris), Gewoon 
biggekruid, Schapezuring, Echt walstro. 
Fakkelgras, Lathyruswikke (Vicia lathy-

roides), Duizendblad (Achillea millefo-
lium), Zandzegge (Carex arenaria), Ak-
kerhoornbloem (Cerastium arvense), 
Knolboterbloem en Knolbeemdgras. 
Gestreepte klaver werd in 1975 niet 
waargenomen, daarentegen wel tijdens 
excursies in de periode 1970-1974 (Van 
de Steeg, 1975). 

De vegetatie van de bij de ontgin
ningen opgeworpen aarden wallen, door 
Boerboom beschreven als de Asparagus 
officinalis var. prostratus-Allium 
vineale-gemeenschap, bleek ondanks 
het wegvallen van de betreding en de in
cidentele beweiding door paarden in 
1975 nauwelijks veranderd. Nagenoeg 
alle karakteristieke soorten van deze ge
meenschap, waaronder Kraailook, Lig
gende asperge. Oorsilene, Zachte dravik 
(Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus) en 
Zeepkruid, werden teruggevonden. Bo
vendien bepaalden deze soorten in hoge 
mate het karakter en de eigen aard van 
deze vegetatie (Van de Steeg, 1975). 

Nieuwe ontwikkelingen 
Uit onze eigen ervaringen, in 1984 opge
daan, blijkt dat de veranderingen in de 
vegetatie, waarvan in 1975 reeds sprake 
was, zich de afgelopen tien jaar verder 
hebben doorgezet: behalve de begroei
ing van de grote centrale vlakte bleek 
ook die van kleinere percelen langs de 
randen van de vallei zich ontwikkeld te 
hebben tot een aan hogere planten arme 
maar aan mossen en korstmossen rijke 
vegetatie, welke zowel elementen van 
het Festuco-Galietum maritimi als ook 
elementen van het Airo-Caricetum are
nariae bevat. De twee kensoorten van 
laatstgenoemde associatie, te weten 
Zandzegge en Vroege haver (Aha prae-
cox), zijn beide frequent en plaatselijk 
zelfs abundant aanwezig. Daarnaast 
worden de hogere planten voornamelijk 
vertegenwoordigd door slechts een vier
tal soorten; Gewoon Struisgras, Rood 
zwenkgras (Festuca rubra) - inclusief 
Schapegras (Festuca ovina) - en Schape
zuring. Gewoon Struisgras komt op en
kele plaatsen, met name in het zuid
oostelijke deel van het gebied, tot volle
dige dominantie. Een factor die een be
langrijke rol speelt bij deze geleidelijke 
maar voortgaande veranderingen vormt 
ongetwijfeld de zeer intensieve begra-
zing door konijnen. De grasmat heeft 
een volkomen kaalgeschoren uiterlijk als 
gevolg van deze (over-)begrazing. De in
vloed ervan is dan ook blijkbaar zo groot 
dat zich slechts één, hieraan aangepast, 
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vegetatietype kan handhaven. Om deze 
veronderstelling in de praktijk te toetsen 
werd in november 1984 een aantal en-
dosures gemaakt. Het buitensluiten van 
konijnen zal met name de eerste jaren 
inzicht kunnen verschaffen in wat de ge
volgen zouden zijn van een verminderde 
(echter niet volledige stopgezette) begra-
zingsdruk. 

Een opvallende en zorgwekkende 
ontwikkeling vormen de vestiging en de 
explosieve uitbreiding van het mos Cam-
pylopus introflexus. Evenals op andere 
plaatsen in het kalkarme duingebied van 
Meijendel (o.a. Waalsdorp; zie Breuer & 
Van der Hagen, 1981) is deze van het 
zuidelijk halfrond afkomstige neofyt er 
in geslaagd op de Harstenhoek binnen 
een periode van enkele jaren uitgestrekte 
mostapijten te vormen tot enkele centi
meters dikte. De soort werd in 1958 voor 
het eersr in Europa aangetroffen in 
Frankrijk; na bestudering van herba
rium-materiaal bleek dat Campylopus 
introflexus echter al in 1941 in Engeland 
aanwezig moet zijn geweest (Frahm, 
1972). In Nederland werd de soort voor 
het eerste gevonden in 1963 bij Kraloo 
in Drenthe (Barkman & Mabelis, 1968); 
daarna heeft hij zich snel verbreid. Mo
menteel is Campylopus introflexus zeer 
algemeen en als pionier in staat onbe
groeide of verstoorde bodems snel te ko
loniseren (Touw, mond. med., in Breuer 
& Van der Hagen, 1981). De uitgestrek
te, dichte matten maken de vestiging en 
ontwikkeling van de meeste andere soor
ten onmogelijk, uitgezonderd sommige 
zuurminnende soorten en soorten van 
voedselarme milieus zoals een aantal ver
tegenwoordigers van het genus Clado-
nia. In navolging van de termen Bospest 
{Prunus serotina), Slikpest (Spartina 
townsendii) en Waterpest (Elodea cana-
densis) lijkt de naam Duinpest niet over
dreven. 

De vegetatie van de tijdens de ont
ginningen in de achttiende eeuw opge
worpen dijkjes moet ten dele (vooral in 
het zuidwestelijke deel van de Harsten
hoek) nog steeds gerekend worden tot de 
Asparagus offinalis var. prostratus-
Allium vineale-gemeenschap, getuige 
onder andere de aanwezigheid van Lig
gende asperge en Kraailook. Ook soor
ten als Zachte haver. Fakkelgras, Echt 
walstro, Zeepkruid en Vlasbekje werden 
in 1984 waargenomen, maar in tegen
stelling tot de beschrijvingen van 
1955/56 en 1975 bepalen deze soorten 
in mindere mate het specifieke karakter 

van dit vegetatietype. Soorten als Ge
woon struisgras, Kropaar (Dactylis glo-
merata) en Dauwbraam {Kubus caesius) 
blijken toegenomen te zijn. Opvallend 
is voorts de vestiging van een aantal 
bladmossen, waarbij met name Mnium 
affine genoemd dient te worden, welke 
soort ook al in 1975 in hoge bedekking 
werd aangetroffen. Plaatselijk zijn de 
dijken begroeid met Duindoornstruweel 
met in de ondergroei een dominantie 
van Duinriet {Calamagrostis epigejos), 
terwijl vooral in het noordelijke deel van 
de Harstenhoek de dijkjes bedekt zijn 
met een aaneengesloten tapijt van Cam
pylopus introflexus. 

De Harstenhoek kent thans een 
zekere variatie wat betreft de zuurgraad 
van de bodem. Op diverse plaatsen in 

Campylopus introflexus 
(Landwehr, Nieuwe Atlas Nederlandse 
Bladmossen, Thieme, Zutphen, 1985) 

1» \ »'»w4|*, 

het terrein zijn pH-metingen veiULhi 
met behulp van een Heilige pH-meter. 
Hierbij bleek dat het centrale deel van 
de vlakre minimaal tot een diepte van 
ongeveer 50 cm ontkalk is (de pH van de 
toplaag bedroeg ongeveer 4, de pH op 
50 cm diepte bedroeg ongeveer 4 a 5). 
De kleinere percelen langs de rand van 
de vlakte daarentegen bleken minder 
diep onrkalkt te zijn (de pH van de top
laag bedroeg ongeveer 4 a 5, de pH op 

Ciimpylopus introflexus vormt in enkele ja
ren een tot enige centimeters dik tapijt, 
waarin zich slechts weinig andere planten, 
waaronder sommige Cladonia-soorten, 
kunnen vestigen. 
Within a few years, the moss species Cam
pylopus introflexus ferms a thick carpet, in 
which only few ether species among them 
some Cladonia species can settle. 
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Het centrale deel van de vallei, dat be
groeid is met een aan mossen en korstmos
sen rijke graslandvegetatie, die in stand 
wordt gehouden door een hoge begra-
zingsdruk van konijnen, met een perma
nent kwadraat. 

50 cm diepte ongeveer 7). Een boring in 
het noordoostelijke deel van de Harsten-
hoek toonde aan dat de bodem plaatse
lijk tot op verscheidene meters diepte 
kalkloos kan zijn (Van der Meulen, 
mond. med.). 

Natuurwetenschappelijk van groot 
belang is de rijkdom aan korstmossen op 
de Harstenhoek, waarvan in het vooraf
gaande reeds melding is gemaakt. In het 
bijzonder geldt dit het geslacht Clado
nia. Tijdens een bezoek in oktober 1975 
werden door drs. W. A. Schenk 14 soor
ten (en nog eens 2 variëteiten) van dit 
geslacht verzameld en gedetermineerd 
(zie Van de Sreeg, 1975). In 1984 wer
den 16 soorten (en 2 variëteiten) waarge
nomen, waarbij 5 soorten nieuw waren 
ten opzichte van het materiaal uit 1975. 
De volledige soortenlijst van de Harsten-
hoek omvat derhalve 19 soorten en 2 va
riëteiten (Tabel 1). Dit aantal is nage
noeg gelijk aan het aantal dat Boerboom 
vermeldt in alle opnamen van het hele 
gebied van de Wassenaarse Duinen en 
eveneens ongeveer gelijk aan het aantal 
dat Klerkx en Van Middelkoop in 1975 
hebben gevonden in het Oude Rijs, 
destijds het korstmossengebied bij uit
stek. In het Oude Rijs is ten gevolge van 
de sterk toegenomen recreatiedruk de 
oorspronkelijke (door Boerboom in 1955 
als Violo-Corynephoretum gekarteerde) 

The central part of the valley shows a 
grassland vegetation rich of mosses and 
lichens, that is maintained by a high graz
ing pressure of rabbits with an enclosure. 

vegetatie inclusief de korstmossen geheel 
verdwenen (Van de Steeg, 1975). De ne
gatieve gevolgen van een grote recreatie
druk op de aanwezigheid van korstmos
sen werden in 1984 door ons waargeno
men in de vallei Meijendel. Terwijl in 
het deel van de vallei dat voor recreatie 
afgesloten is een respectabel aantal 
korstmossen werd aangetroffen, kende 
het voor recreatie opengestelde gedeelte 
slechts één soort, te weten Cladonia fur-
cata var. furcata. 

De op de Harsrenhoek aangetrof
fen soorten van het geslacht Cladonia 
zijn over het algemeen karakteristieke 
soorten van open, droge, kalkarme, zan-
dige bodems. (Sipman, 1978; Wirth, 
1980). 

Conclusies en slotbeschouwing 

Sinds de studie van Boerboom (1960) 
hebben de flora en vegetatie van de 
Harstenhoek grote veranderingen onder
gaan, als gevolg van wijzigingen in het 
gebruik van het gebied van nettenboet-
terrein tot onbetreden duinterrein. Deze 
veranderingen gelden met name de gro
te centrale vlakte en de kleinere percelen 
langs de rand van de vallei; de dijkhel-
lingen zijn minder van karakter veran
derd. Vooral de verschuiving van de rijk
dom aan hogere planten naar een rijk
dom aan mossen en korstmossen op de 
vlakke gedeelten is opmerkelijk, waarbij 
de intensieve begrazing door konijnen 
waarschijnlijk een belangrijke rol speelt. 
Een opvallende en zorgwekkende ont
wikkeling is de vestiging en de snelle uit
breiding van het mos Campylopus intro-
flexus. Desalniettemin bezitten de flora 
en vegetatie van de Harstenhoek nog 
sreeds een geheel eigen karakter. 

Ter beantwoording van de vraag, 
of her huidige beheer (namelijk niets 
doen) de meest doeltreffende beheers-
vorm is, achten de auteurs her van be
lang, de resultaten af te wachten van het 
gedurende enkele jaren voort te zetten 
onderzoek van de voor konijnen afgeslo
ten permanente kwadraten. Hieruit zal 
namelijk blijken, hoe de begtoeiing zich 
ontwikkelt indien er geen konijnen gra
zen. Het is niet onmogelijk dat dan de 
wens opkomt om, hetzij te trachten de 
konijnensrand in het gebied te reduce
ren eventueel gevolgd door periodiek 
maaien van de begroeiing, hetzij enige 
vorm van al dan niet tijdelijke begrazing 
door grotere herbivoren in te voeren. 
Aan een herstel van de vegetatie zoals 
die door Boerboom beschreven is, be
hoeft ons inziens niet gedacht te wor
den; dir zou in de prakrijk moeilijk te 
verwezenlijken maatregelen, zoals be
mesting met visafval en specifieke betre
ding, met zich meebrengen. 

Ook in zijn huidige roestand 
vormt de Hatstenhoek echter door zijn 
grote verschillen ten opzichte van het 
overige duingebied, zeker na het verlies 
van de vallei Duttendel, een natuurter
rein met grote botanische en cultuur
historische waarden. 
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Tabel 1 

Cladonia chlorophaea 
Cladonia ciliata var. tenuis 
Cladonia conlocraea 
Cladonia conistea 
Cladonia cryptochlorophaea 
Cladonia fimbriata 
Cladonia floerkeana 
Cladonia foliacea var. foliacea 
Cladonia furcata var. furcata 
Cladonia furcata var. scabriuscula 
Cladonia furcata var. subrangiformis 
Cladonia glauca 
Cladonia gracilis 
Cladonia macilenta 
Cladonia merochloropfiaea var. 

merochlorophaea 
Cladonia pityrea 
Cladonia portentosa 
Cladonia pyxidata 
Cladonia rangiformis 
Cladonia rei 
Cladonia subulata 

1975 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1984 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tabel 1; Overzichtstabel van de in 1975 en 1984 waarge
nomen korstmossen (genus Cladonia) van de Harsten-
hoek. De waarnemingen uit 1975 zijn van Drs. W. A. 
Schenk (in Van de Steeg, 1975). 
Lichens (Cladonia) of the Harstenhoek found in 1975 
and 1984. The observations done in 1975 are by Drs. W. 
A. Schenk (in Van de Steeg, 1975). 
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Summary 
The botanical and cultural-historical 
signifïcance of "Harstenhoek", a dry dune 
valley brought into cultivation in the eigh-
teenth century. 
The dune valley Harstenhoek forms a part of 
Meijendel, a dune area near The Hague 

The small plots near the edge of the valley 
have a vegetation quite similar to that of 
the central part. Visible is an enclosure, 
where the development of the vegetation 
will be studied in the following years. 

under management of the Dune Water 
Works of The Hague (DWL). The vegatation 
of this dry dune valley is described as to its 
dynamics during the past thirty years under 
a changing management regime, by compar-
ing relevés from 1955/56/59 (Boerboom), 
1975 (Van de Steeg) and 1984. 

In 1778 Harstenhoek was brought into 
cultivation by Leendert van der Harst and 
was being used as arable land until 1890. The 
valley was levelled and earthbanks were 
thrown up that divided the area in a large 
central field and smaller plots near the edges. 

From 1890 until the mid-fifties the area was 
used for drying and mending of fishing-nets. 
These activities went together with a certain 
degree of trampling and organic fertilization. 

In 1955/56/59 the vegetation of the 
central part and the small plots near the 
edges was characterized by Festuca rubra, 
Agrostis capillaris, Rumex acetosella, 
Trifolium striatum and Ranunculus bulbosus 
(Trifolium striatum-Ranunculus bulbosus-
association). The earthbanks had a vegeta
tion marked by Festuca rubra, Saponaria of-
ficinalis, Asparagus officinalis var. pro-
stratus, Silene conica and Allium vineale 
(Asparagus officinalis var. prostratus-Allium 
vineale-association). In 1975 the vegetation 
of the earthbanks and the small plots was 
nearly unaltered, whereas the vegetation of 
the central part had undergone a drastic 
change. It developed from a vegetation rich 
in phanerogams to a short open sod, poor in 
phanerogams and rich in lichens and mosses, 
maintained by a high grazing pressure by 
rabbits. In 1984 the vegetation of the small 
plots showed the same development as in the 
central part. In the vegetation of the earth
banks the characteristic species were still pre
sent but it had acquired a more grassy and 
closed appearance. The settlement and ex-
pansion of the notorious moss neophyte 
Campylopus introflexus is noticed to be an 
alarming development. By means of 
enclosures the impact of rabbits on the 
vegetation will be studied in the following 
years. 
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