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Klimaatverandering heefl in ons land 

o.a. geleid tot een vroegere bloei van 

allerlei soorten, zoals we in het thema

nummer van mei 2003 over dit onder

werp in dit tijdschrift hebben kunnen 

lezen. De hier gepresenteerde resultaten 

bevestigen dit. Maar als we in februari 

of begin maart al bloeiende sleedoorns 

en uitbottende meidoorns zien of in 

april bloeiende margrieten, is dat dan 

alleen het gevolg van opwarming of 

seizoensvervroegi ng.-* 
Vroegere voorjaarsbloei 

niet alleen gevolg van Ger Londo 

Om versluierende invloeden op de effecten 

van klimaatverandering te leren onderken

nen, is het goed over lange waarnemings

reeksen te beschikken. Een eerste reeks 

begon ik in 1953 in het kader van fenologie-

waarnemingen voor het KNMI in De Bilt. 

Die waarnemingen vonden voornamelijk 

plaats in Thijsse's Hof, een heemtuin in 

Bloemendaai, omdat daar op een beperkte 

oppervlakte een grote soortenrijkdom aan

wezig is en de tuin dicht bij mijn toenmali

ge woonplaats (Haarlem) lag. Het ging 

vooral om het begin van de bloei van 

plantensoorten en tijdstippen van blad

ontplooiing van diverse bomen. Later, na 

mijn verhuizing naar Scherpenzeel in de 

Gelderse Vallei, heb ik fenologisch onder

zoek voortgezet in Proeftuin Scherpenzeel, 

een ecologische proeftuin rond mijn huis. 

Kusteffecten en seizoensvervroeging 
De resultaten betreffende het begin van de 

bloei van enkele soorten zijn in tabel 1 

weergegeven. Daarnaast is ook voor 

dezelfde soorten het landelijk gemiddelde 

1940-1968 voor het begin van de bloei 

weergegeven (van Vliet & de Groot, 2003). 

Wanneer we de twee bovenste (en oudste) 

reeksen bekijken, valt op dat de waarne

mingen in Thijsse's Hof afwijken. Gewoon 

sneeuwklokje {Calanthus nivalis) en Bos

anemoon [Anemone nemorosa) beginnen 

daar aanzienlijk eerder met de bloei dan 

het landelijk gemiddelde voor Nederland. 

Bij Gewone margriet [Leucanthemum vul-

gare) is het juist andersom. We nemen aan 

dat dit te verklaren is door een 'kusteffect'. 

klimaatverandering 
Thijsse's Hof is nabij de kust gelegen en 

waarschijnlijk domineren in het landelijk 

gemiddelde waarnemingen uit het binnen

land. De fenologische verschillen tussen 

kust en binnenland zijn een gevolg van het 

verschil in klimaat. In winter en vroege 

voorjaar zijn de gemiddelde temperaturen 

(vooral de minimumtemperaturen) langs 

de kust hoger dan in het binnenland (Heij-

boer & Nellestijn, 2002). Later in het voor

jaar is het kustgebied juist kouder (vooral 

lagere maximumtemperaturen), doordat 

de zee minder snel opwarmt dan het land. 

Bij het vergelijken van fenologische gege

vens uit verschillende delen van het land 

moeten we dus rekening houden met kli

maatsverschillen binnen Nederland. 

Het begin van de bloei in de, in het bin

nenland gelegen. Proeftuin Scherpenzeel 

1968-1979 is voor alle soorten wat vroeger 

dan het landelijk gemiddelde 1940-1968. 

Dit zou al een gevolg van klimaatverande

ring kunnen zijn, maar het is ook mogelijk 

dat het microklimaat van Proeftuin Scher

penzeel iets warmer dan het landelijk 

gemiddelde is. 

Vergelijkingen van fenologische gegevens 

zijn pas geheel betrouwbaar wanneer ze 

van eenzelfde gebied of terrein zijn. De 

aanzienlijke vervroeging van het begin van 

de bloei in Proeftuin Scherpenzeel in de 

periode 1995-2004 ten opzichte van 1968-

1979 voldoet aan die voorwaarde en is dus 

wel een gevolg van klimaatverandering 
(tabel 1). Het valt op dat die vervroeging bij 
in winter en vroege voorjaar bloeiende 
soorten zoals Gewoon sneeuwklokje en 
Bosanemoon aanzienlijk groter is dan bij 
Gewone margriet die later in het voorjaar 
en in de zomer bloeit, wat in overeenstem
ming is met de bevindingen van Van Vliet 
& de Groot (2003). 

Gewone margriet, autochtoon en 
allochtoon 

In een soortenrijk hooiland van Proeftuin 

Scherpenzeel werden vanaf 1973 de bloei

tijden alsook de mate van bloei van alle 

soorten per decade (periode van 10 dagen) 

vastgelegd. Dat gebeurde door middel van 

een driedelige schaal. De waarnemingen 

werden gedaan aan het begin en eind van 

iedere decade en de hoogst genoteerde 

mate van bloei werd toegekend aan de 

decade als geheel. 

In tabel 2, waarin de eerste en laatste tien 

waarnemingsjaren van Gewone margriet 

staan vermeld, zien we van jaar tot jaar de 

bloeitijden fluctueren ten gevolge van een 

afwisseling van koude (k) en warme (w) 

weersperioden in het voorjaar. Bij vergelij

king van de eerste en laatste tien waarne

mingsjaren zien we echter een vervroeging 

van het begin van de bloei optreden van de 

tweede naar de eerste decade van mei. Dit 

is duidelijk een gevolg van hogere tempera-
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Foto 1. Sleedoorn langs 
Nieuwstraat, Scherpenzeel op 
6 april 'o i . Links lage aangeplante 
struiken in volle bloei, terwijl 
wilde (hoge) struiken rechts nog 
niet bloeien (wel bloemknoppen). 

Foto 2. Zelfde beeld zes dagen 

later op 12 april '01. De aange

plante Sleedoorns links zijn uit

gebloeid en komen in blad. De 

wilde Sleedoorn rechts is nu in 

volle bloei en vertoont nog geen 

bladontplooiing. 

turen. De maand april was gemiddeld in de 

periode 1996 - 2005 1,9° warmer dan in de 

periode 1973 - 1982 en de maand mei was 

1,1° warmer. 

Gezien de waarnemingen in tabel 2 was 

het dan ook vreemd op 26 april 1990, wel

iswaar in een 'warm' voorjaar, volop bloei

ende margrieten te zien in een (destijds 

met een bloemenmengsel ingezaaide) weg

berm langs de Amsterdamse Vaart in Haar

lem, temeer daar de bloei in de kuststreek 

ongeveer tien dagen later is dan in het bin

nenland (tabel 1)! Op dezelfde dag was 

dan ook in Thijsse's Hof nog geen bloeien

de margriet te bekennen en ook niet in het 

binnenland, o.a. in Proeftuin Scherpenzeel. 

Drie jaar later zag ik eind april in dezelfde 

berm eveneens extreem vroeg bloeiende 

margrieten. Ook elders bleken in bermen 

margrieten voor te komen die aanzienlijk 

vroeger bloeiden dan wilde populaties of 

populaties van inheemse herkomst. Dat 

was in 1994 het geval in bermen in de 

omgeving van Amersfoort en in het Gooi 

en in 2002 langs de A28 tussen Nijkerk en 

Harderwijk. Daarnaast zag ik de afgelopen 

jaren ook veel wegbermen, vooral in het 

oosten en zuiden van ons land, waar de 

bloeitijd van Gewone margriet niet afwij

kend was. 

Ik heb niet kunnen achterhalen waar de 

zaadmengsels vandaan kwamen waarmee 

bovenvermelde bermen zijn ingezaaid. 

Maar mijn sterke vermoeden is dat zaad 

van zuidelijke herkomst is gebruikt. Het is 

namelijk bekend van allerlei soorten dat 

exemplaren van zuidelijke herkomst eerder 

in bloei komen dan autochtoon materiaal. 

Met enkele soorten, o.a. Pinksterbloem 

{Cardamine pratensis) en Gulden sleutel

bloem (Primula veris) heb ik die ervaring 

opgedaan en Leys (1986) heeft dat onder

zocht voor Holwortel (Corydalis bulbosa). 

Dat soorten in het zuiden van hun ver

spreidingsgebied eerder in bloei komen 

dan in het noorden, is begrijpelijk omdat 

in het zuiden de (gemiddelde) temperatu

ren hoger zijn en daar eerder een bepaalde 

temperatuursom bereikt wordt. Na het 

overbrengen naar noordelijker streken 

gaan de planten weliswaar door de lagere 

temperaturen wat later bloeien dan op hun 

plekken van herkomst, maar komen toch 

duidelijk eerder in bloei dan de noordelijke 

autochtone planten. Naast de temperatuur 

is er kennelijk sprake van een endogene 

factor betreffende het bloeiritme. 

Eenstijlige meidoorn [Crataegus mono-
gyna], wild en aangeplant 

Bij houtige gewassen is het bekend dat 

vooral na 1950 veel uitheems materiaal is 

geïmporteerd ten behoeve van bosplant

soen en wegbermbeplantingen (Maes, 

2002). Import uit zuidelijke landen (o.a. 

van meidoorns uit Italië) is zeer waar

schijnlijk de oorzaak van het feit dat in 

allerlei beplantingen, bijvoorbeeld in ber

men, meidoorns eerder gaan uitbotten en 

bloeien dan wilde struiken of aangeplant 

autochtoon materiaal. Zo waren op 

23 februari 1990 in bermbeplantingen en 

parken in Amstelveen en Haarlem al mei

doorns aan het uitbotten, terwijl dat in de 

Kennemerduinen en op natuurlijke groei

plaatsen in het binnenland nergens het 

geval was. Datzelfde jaar bloeiden in voor

noemde beplantingen op 23 april al veel 

exemplaren, terwijl op de andere voor

noemde groeiplaatsen nog in het geheel 

geen bloei was waar te nemen. 

Op 26 april 2002 waren in beplantingen 

langs snelwegen op het traject Amersfoort 

- Het Gooi - Amstelveen - Haarlem al 

veel meidoorns in volle bloei, terwijl in de 

Kennemerduinen nog niets bloeide. Een 

dag later zag ik in de Amerongse Boven-

polder dat ongeveer 10 % van de mei

doorns nog maar in het begin van de bloei 

was. 

Sleedoorn [Prunus sp'mosa), wild en 
aangeplant 

Het verschil in bloeitijd tussen aangeplan

te en wilde exemplaren is bij Sleedoorn 

aanmerkelijk groter dan bij Eenstijlige mei

doorn (tabel 3). 

Vlak buiten de bebouwde kom van Scher

penzeel werden Sleedoorns in een berm 

aangeplant tegenover een berm met wilde 

Sleedoorns. Dat bood een goede gelegen

heid om het begin en eind van de bloei 

van beide populaties wat nauwkeuriger te 

kunnen vergelijken (jaren 2001 en 2002 in 

tabel 3) en fotografisch vast te leggen 

Tabel 1. De gemiddelde eerste bloei 

van drie plantensoorten volgens 

waarnemingen door de auteur ver

geleken met het landelijk gemiddel

de 1940-1968 volgens Van Vliet &. 

de Groot (2003). 

Landelijk gemiddelde 1940-1968 

Thijsse's Hof 1953-1962 

Proeftuin Scherpenzeel 1968-1979 

Proeftuin Scherpenzeel 1995-2004 

gemiddeld aantal dagen vroeger 

in 1995-2004 t 0 V 1968-1979 

Cewoon 

sneeuwklokje 

23-feb 

12-feb 

17-feb 

27-jan 

21 

Bos-

anemoon 

6-apr 

25-mrt 

31-mrt 

13-mrt 

18 

Gewone 

margriet 

23-mei 

29-mei 

19-mei 

± 12-mei 

± 7 
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Tabel 2. Bloei van Gewone margriet in Proef

tuin Scherpenzeel tot aan het maaien eind juni 

- begin juli. k en w duiden op een relatief 

(d.w.z. gezien binnen periode van 10 jaar) 

koude of warme weersperiode voorafgaand 

aan de bloei; het ontbreken van k of w duidt 

op een gemiddeld voorjaar. De cijfersymbolen 

hebben de volgende betekenis: 

1 - Weinig planten bloeiend (ten opzichte van 

het totaal) 

2 - Vrij veel exemplaren bloeiend, maar nog 

geen hoofdbloei 

3 - Hoofdbloei, de meeste planten bloeiend 

(foto's 1 & 2). Het verschil in het begin 

van de bloei bedroeg voor deze twee jaren 

respectievelijk 26 en 16 dagen, voor het 

eind van de bloei 16 en 15 dagen. 

De vroege bloei van aangeplante Slee

doorns wordt wel geweten aan het feit dat 

het hierbij niet om de echte Sleedoorn 

gaat, maar om de bastaard van Sleedoorn 

en Pruim {Prunus domestica), namelijk 

Prunus xfruticans (van der Meijden, 2005), 

ook wel bekend als Heesterpruim (Maes &, 

Brinkkemper, 2002). Maar het is de vraag 

of dat wel zo is. De vruchten en ook de 

pitten van de Heesterpruim zijn namelijk 

intermediair in grootte ten opzichte van de 

oudersoorten en dus duidelijk groter dan 

die van Sleedoorn (Maes & Brinkkemper, 

2002). De door mij opgemeten vruchten 

van aangeplante Sleedoorns uit de omge

ving van Scherpenzeel en Leersum (10 -

14 mm) zijn echter gemiddeld ietsje kleiner 

dan de wilde (12 - 15 mm) uit de omgeving 

van Scherpenzeel en uit Zuid-Limburg. En 

de pitten van aangeplante Sleedoorns zijn 

zelfs duidelijk kleiner ( 6 - 8 mm) dan die 

van de wilde (9 - 10 mm)l Om welke soort 

het bij de aangeplante exemplaren nu pre

cies gaat, vereist dus nader onderzoek. Wel 

komt met de beschrijving van de Heester

pruim overeen dat de aangeplante Slee

doorns minder doornig zijn dan de wilde. 

Conclusies 
Klimaatverandering heeft in Proeftuin 

Scherpenzeel duidelijk tot een vervroeging 

van de voorjaarsbloei geleid. Het op grote 

schaal aanplanten van uit den vreemde 

aangevoerd plant- en zaaimateriaal heeft 

op die vervroeging een versluierende 

invloed. Bij diverse soorten bleek namelijk 

allochtoon materiaal eerder in bloei te 

komen dan autochtoon materiaal. Om dat 

versluierende effect te minimaliseren, ver

dient het bij fenologische waarnemingen 

aan bovenvermelde soorten aanbeveling te 

noteren of het om (vaak recente) bermbe

plantingen of ingezaaide wegbermen gaat 

ofwel om meer natuurlijke groeiplaatsen. 

Vaak geeft vermelding van de locatie al een 

zekere informatie. Sleedoorns in het wes

ten en noorden van ons land, waar ze van 

nature weinig voorkomen, zijn vrijwel alle

maal aangeplant. Ook Gewone margriet is 

in het westen en noorden geen alledaagse 

verschijning en vooral het ineens massaal 

optreden van de soort in bermen is in de 

regel een gevolg van uitzaai. 

Daarnaast is het goed om ook op bloei

tijden van soorten te letten die vaak in ber

men aangeplant of uitgezaaid worden en 

die te vergelijken met bloeitijden van wilde 

populaties. In dit verband is het ook inte

ressant onderzoek te doen naar de invloed 

van dit soort vervroeging op de bestui-

vingskans en de mogelijkheid rijpe vruch

ten te produceren. 

Tabel 3. De bloei van aangeplante en wilde 

Sleedoorn in de omgeving van Scherpenzeel 

Sleedoorn aangeplant 

1989 

1990 

2001 

2002 

begin eind 

bloei bloei 

23-feb 

22-feb 

13-mrt 15-apr 

4-mrt ± 8-apr 

wild 

begin 

bloei 

14-mrt 

15-mrt 

8-apr 

20-mrt 

eind 

bloei 

i-mei 

23-apr 

Tenslotte is het natuurlijk heel jammer dat 

natuurlijke populaties van soorten verdwij

nen en vervangen worden door allochtoon 

materiaal (o.a. Maes, 2002). Zo verdwijnen 

in de Gelderse Vallei steeds meer oude 

groeiplaatsen van Sleedoorn, terwijl er 

nieuwe door aanplant bijkomen. Zonder 

uitzondering bestaan die nieuwe uit alloch

toon materiaal. Een organisatie als 'Bron

nen Bomen' (website: www.bronnen.nl) 

levert in samenwerking met Staatsbos

beheer wel autochtoon materiaal van 

houtige gewassen. 
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Summary 
Earller flowering in spring is not only a result 

of climate change 

Long-term phenological research conflrms that 

climate change leads to an earlier flowering in 

spring. However, planted Prunus spinosa and 

Crataegus monogyna and sown Leucanthemum 

vulgare 'm verges are often flowering earlier 

than local wild populations of the same 

species. Probably this is due to import of exo-

tic material, especially from southern Europe. 

Dankwoord 
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