
Over de plantengroei der duinvalleien op

Terschelling en over het ontstaan der

duinvalleien in ’talgemeen. 1)

DOOR

Dr. I. Boldingh.

Dubois dan meent dat de duinvalleienvroeger doorzand

bedekt zijn geweest en dat zich ook daar duinenbevonden

hebben, die door de wind zijn weggevaagd.

Lor ié meent dat die valleien door de zee gevormd zijn

en in een latere publikatie is hij van opinie dat de duin-

valleien niets anders zijn als door de duinen ingesloten

stukken laag land.

1) Uit practische gronden hield ik het voor het beste dezemede-

deeling in de vorm te laten waarin ik ze als voordracht hield op

de Vergadering der Nederlandsche Botanische Verccniging op 28

Octoher 1911 Amsterdam.
•

2) Voor literatuur zie E. Dubois. Over duinvalleien, den vorm

der Nederlandsche kustlijn en het ontstaan van laagveen in verband

met bodembewegingen, in ’t Tijdschrift van het Koninklijk Nederl.

Over de duinvalleien in ’t algemeen is door verschillende

personen geschreven en meerdere hypothesen over het ont-

staan van die vlakke lage gedeelten te midden van de

duinen zijn er gemaakt, o. a. door twee Nederlandsche

geologen: J. Lorié en Eug. Dubois.

Verschillende publikaties in het Tijdschrift van hetKon.

Ned. Aardrijkskundig Genootschap door voornoemde heeren

en een paar verhandelingen van C. L. van Balen maken het

voor een niet-geoloog, zoo al niet geheel, dan toch bijna

mogelijk een idee te krijgen van de tot heden heerschende

opvattingen.
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Natuurlijk baseeren beide heeren hunne opvattingen op

geologische factoren; ze letten niet op de botanische kant

van het vraagstuk.

Wanneer ik nu op de botanische kant de aandacht vestig

en een hypothese opstel die op plantkundige gegevens be-

rust, ben ik mij zeer goed bewust, dat wellicht doorgeologen

aanmerkingen op mijne opvatting gemaakt zullen worden;

en misschien zal mijne hypothese voor onhoudbaar verklaard

moeten worden; maar ook dan zal het mij reeds genoeg

voldoening geven nieuw rumor in casa te hebbenopgewekt,

waardoor het onderhavige vraagstuk met nieuwe moed van

alle kanten bekeken zal kunnen worden.

Van de eigentlijke plantengeographie in ons land weten wij

nog zeer weinig; al kennen wij vrijwel alle Phanerogaraen

die in ons land voorkomen, er bestaan zoo goed als geen

werken die overzichten geven van de verschillende vegetaties.

Dit kan nu tot op een zekere hoogte zoo zijn omdat wij

van de geologie van ons land ook nog zoo bitter weinig

in een samenhangend geheel gepubliceerd vinden, aan de

andere kant meen ik zeker te kunnen constateeren dat dit

gebrek in onze kennis dienaangaande komt door de ijver

die er bestaat om plantenlijsten te maken waarbij men

reeds tevreden is met het weten van het al of niet voor-

komen van bepaalde planten in deelen van ons land, die

niet gekozen zijn volgens bepaalde plannen, maar voor een

heel groot deel afhankelijk waren van het al of nietwonen

van floristen, planten verzamelaars in die willekeurige steden

of dorpen waarvan de omtrek bestudeerd werd.

De „Plantenkaartjes” van Goethart en Jongmans

zullen als ze geheel gepubliceerd zijn een overzicht geven

van wat wij door dergelijke studies te wetenkunnen komen;

Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie, Deel XXVII (1910) p.

395, waar de andere literatuur aangegeven wordt.
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misschien zullen een klein aantal van die kaarten gecom-

bineerd ons iets kunnen vertellen van landstreken die het

eerst in aanmerking komen flink bestudeerd te worden;

een andere wijze van aanvatten zou echter zonder twijfel veel

gemakkelijker tot dezelfde resultaten hebben kunnen leiden.

Wanneer wij nu eens vergelijken wat Belgen èn Duit-

schers al gepraesteerd hebben op het gebied der planten-

geographie van hun land, en ik noem U Mas sart, Graeb-

ner en Rei nek e, staan wij Nederlanders dan niet erg

daarbij ten achter.

Met weinig hulpmiddelen, op zeer bescheiden schaal heb

ik zelf eenige waarnemingen gedaan op Terschelling en

Vlieland; vroeger had ik een aantal andere streken van ons

land bezocht en al gauw kwam ik tot de conclusie dat

iemand, die nog maar heel weinig deelen van ons land

heeft bestudeerd, toch zeker niet bevoegd is om een juist

oordeel te kunnen vellen zelfs over het kleinste gedeelte

onzer flora. Ik geef mijne beschouwingen nu nog met de

noodige reserve, ben vooral daardoor wat moediger gewor-

den omdat ik meende in de geobotanische literatuur van

de naburige landen genoeg steun te vinden voor mijne

conclusies getrokken uit een klein aantaleigen waarnemingen.

Om nu op Terschelling terug te komen, ieder uwer weet

hoe op dat eiland een aantal zeldzame planten te vinden

zijn. Gij denkt daarbij natuurlijk dadelijk aan Anagallis

tenella, Helianthemum guttatum en Vaccinium macrocarpon,

planten die daar ontdekt zijn door H o 1k em a, die een uiterst

lezenswaardig proefschrift heeft geschreven „De Planten-

groei der Noordzee eilanden.” (1870).

Wij bezitten verder nog een verslag van een excursie

door leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging naar

Terschelling gemaakt (1886), in het Nederlandsch Kruidkun-
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dig Archief en een meer populair geschreven overzicht van

de Terschelling-flora door F. W. van Eeden geschreven

in het Album der Natuur (1886).

In een verhandeling van L. Vuyck: de Plantengroei

der duinen (1898), is ook een en ander over Terschelling te

vinden.

Andere publikaties over de flora van Terschelling heb ik

nergens kunnen vinden.

Ik stel U voor in gedachten op Terschelling een wandeling

te maken van Midland af regelrecht naar de Noordzeekust;

wij vinden eerst nog een gedeelte weiland om daarna vrij

plotseling te komen in een terrein dat ligt vóór de binnenste

duin-reeks en ons geheel de indruk geeft van een heide-

veld zooals wij ze vinden op de Veluwe, vooral op de

vochtigere zuidelijke gedeelten.

Het vinden hier in de onmiddellijke omgeving van de duinen

van Empetrum nigrum, Calluna vulgaris, Erica tetralix en

Myrica Gale moet een zeer vreemde indruk maken. Verder

doorloopend komen wij op een vrij lage reeks duintjes waar

overvloed van Carex arenaria, Salix repens, Rosa pimpinelli-

folia, Galium verum, Corynephorus canescens en Psamma

arenaria te vinden is.

Aan de buitenkant van deze duintjes zien we nu een

zeer groote lage vlakte, een duinvallei, waarvan de vegetatie

vooral gekenmerkt is door de enorme massa Salix repens,

Anthoxanthum odoratum, Erica tetralix en Carex; bij het

doorwandelen van die vallei vallen dan heele velden op

die bedekt zijn door een dicht kleed van Vaccinium macro-

carpon; groote gedeelten zien rood doordie Vacciniumbladen

en door Juncusstengels, terwijl Eriophorum angustifolium

op lagere gedeelten waar de bodem minder bedekt is, te

midden van Drosera rotundifolia, veel voorkomt.

De duinen die naar de Noordzeekant de duinvallei, de
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duinpan, begrenzen zijn hooger en vertoonen nog meer dan

dé lagere duinen een op de voorgrond tredende Psamma-

Corynephorus vegetatie, op sommige plaatsen door Elymus

arenaria vervangen.

Tusschen die hoogere duinen bevinden zich duinpannen

van de bekende komvorm, veel minder uitgestrekt dan de

groote duinvalleien en ook hoogere gelegen; daar is Salix

repens overheerschend met Hippophaë rhamnoides, Pirola,

Calamagrostis epigeios en Carex.

Wanneer wij de groote duinvalleiennader gaan bestudeeren

en wij willen trachten uit te maken tot welk vegotatie-

type de plantengroei daar behoort, dan blijkt ook al uit

wat ik reeds heb opgenoemd dat we reeds op het eerste

gezicht zien een heide-vegetatie voor ons te hebben; bij

nadere vergelijking van de aldaar voorkomende planten

met de verschillende typen van heide-vegetatie zooals ze

door Graebner, in „Die Heide Norddeutschlands” (1901)

(deel V. van En gier und Drude Vegetation derErde) zijn

onderscheiden, komen wij tot de conclusie, dat een groot

aantal charakteristieke planten van verschillende heidefor-

maties hier op Terschelling groeien en wel in zoo’n over-

groote hoeveelheid dat ze hier ook werkelijk het aspect

van de vegetatie bepalen.

Nu is het mij tot nog toe vrijwel onmogeiyk geweest de

verschillende heidetypen van Graebner alleen uit zijn

boek scherp van elkander te onderscheiden en uit elkander

te houden, wat hem trouwens naar mijne meening zelf

ook nog niet gelukt is. Graebner noemt o.a. Callunaheide,

Tetralixheide, Empetrumheide en heidemoeras; en wij zien

dat in de Terschellinger duinpannen al deze vier vormen

in typische vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Van de Callunaheide noem ik: Calluna vulgaris, Carex

arenaria, Empetrum nigrum, Salix repens, Anlhoxanthum

odoratum, Pirola, Erica tetralix, Galium verum, Jasione
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Ncdcrl. Kruidk. Archief. 1913. 4

montana en Viola tricolor die alle voorkomen in de hoogere

deelen der valleien en op de hellingen der duinen.

De kenmerkende planten der Tetralixheide, waarvan ik

noem Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, Carex flava.

Juncus, Salix repens, Drosera rotundifolia, Pedicularis, Pi-

lularia globulifera, Calamagrostis epigeios, Carex panicea,

Orchis maculata, Hydrocotyle vulgaris, Veronica scutellata,

Ranunculis flammula groeien er in de lagere vochtigere

deelen der valleien.

Ook de Empetrumheide met Empetrum nigrum, Galium

verum, Jasione montana, Hieracium umbellatum komt op

vele gedeelten voor, terwijl de vertegenwoordigers van het

heidemoeras als: Eriophorum angustifolium, Scirpus, Juncus,

Myrica Gale, Salix repens, Drosera rotundifolia, Empetrum

nigrum, Vaccinium macrocarpon, Littorella lacustris, Pilu-

laria globulifera, Sturmia Loeselii, Comarum palustre, Hy-

drocotyle vulgaris, Mentha aquatica, Parnassia vulgaris,

Erythraea Centaurium zeer veel voorkomen op de zeer

vochtige plaatsen.

Door deze gegevens meen ik U voldoendete hebben overtuigd

van het voorkomenvan typische heidevegetaties op Terschelling.

Zeer wenschelijk zou het zijn dergelijke gegevens te

verzamelen van enkele andere landstreken vlak achter de

duinen, als bijv. bij Petten, Alkmaar,’t Zwanewater, Schoorl

en Bergen en vooral ook in Zuid-Holland.

Na deze overzichten wil ik Uwe aandacht vestigen op

de volgende groepen van planten die we hier in de valleien

hebben waargenomen.

1°. Salix repens en Hippophaë rhamnoides.

2°. Anagallis tenella, Helianthemumguttatum, Vaccinium

macrocarpon.

3°. Myrica Gale, Empetrum nigrum, Erica tretralix en

Calluna vulgaris.
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De eerste groep is een voorbeeld van planten die door

overgroote hoeveelheid opvallen en tevens een voorbeeld

van vormen die in de geheele duinenreeks langs de Noordzee

voorkomen. Hippophaë komt bovendien voor langs de ge-

heele westkust van Europa en heeft ook een zeer groot

verspreidingsgebied in het midden van Europa en Azië.

Bij de verdere beschouwingen laat ik dus deze planten

weg daar ze ons niets bijzonders kunnen leeren uit hoofde

van hun zeer groot verspreidingsgebied.

De tweede groep bevat planten die door hun zeldzaam

voorkomen in ons land opvallen; ook op Terschelling

zelf zal men Anagallis en Helianthemum niet zoo direct

vinden daar ze slechts op enkele plaatsen meer in ’toog

vallen, vooral in de duinstreek in het Westen van het

eiland. Wij zullen deze drie planten het best kunnen be-

schouwen als lastige Auslander, wat moge blijken uit de

do geographische verspreiding.

Anagallis tenella komt in België langs dekust heel zelden

voor en verder op een paar meer oostelijk gelegenplaatsen

in België; verder op een paar plaatsen in de duinen in

Nederland waar ze misschien aan het verdwijnen is; alleen

op Texel, Terschelling en Ameland is ze nog betrekkelijk

veel te vinden, terwijl ze bovendien voorkomt langs de

Noordkust van Afrika.

Helianthemum guttatum komt behalve op drie N. H.

eilanden ook voor op Norderncy en in het midden van

Duitschland; ook is ze te vindenlangs deNoordkust van Afrika.

Zou het misschien meer dan bloot toeval zijn dat juist

deze twee planten langs de Noordkust van Afrika gevon-

den worden?

Vaccinium macrocarpon is tot nu toe gevonden op Ter-

schelling, Vlieland, bij den Helder en in Noord Amerika; het
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is natuurlijk nog altijd denkbaar dat deze plant door men-

schen naar ons land is gebracht.

Ik behoef U niet te zeggen dat de verspreiding van deze

drie zeldzame planten zeker wel geen licht zal kunnen

werpen op de herkomst der duinenfloraal verzwakken de

twee eerstgenoemden niet de opvatting van Massart dat

de duinenvegetatie van zuidelijke kuststreken af ons land zou

zijn komen bevolken; deze opvatting is naar mijne meening

trouwens voldoende door Massart als juist aangetoond.

De derde groep, Myrica, Empetrum, Erica en Calluna,

heideplanten bij uitnemendheid, zou zeker niet zoozeer

mijn aandacht hebben getrokken op Terschelling wanneer

alleen door mij beschouwd werden die planten welke zeld-

zaam zijn in ons land; natuurlijk zal niemand naar Ter-

schelling gaan om daar voor ’t eerst kennis te maken met

de vier genoemde planten die zooveel gemakkelijker in het

midden en het Oosten van ons land bereikbaar zijn.

En toch ben ik overtuigd, zooals ik reeds aangaf, dat

de vegetatie door deze vier planten aangeduid op Terschel-

ling, zoo geïsoleerd van dergelijke vegetaties in andere

gedeelten van ons land, daaraan ieder Nederlandsch botanicus

zal opvallen.

Voor zoover ik na kon gaan komt Myrica Gale in de

buurt van de duinen ook nog voor op Texel, bijhetZwane-

water, bij Petterduin, tusschen Schoorl en Bergen, bij

Alkmaar en bij Noordwijkerhout. Wat de verdere verspreiding

betreft, ze komt steeds voor in heidegebieden maar lang

niet in alle; in België vindt men deze plant nergens in de

geheele duinstreek.

In ons land zien we Myrica Gale veel in de Zuidoostelijke

helft.

Nu zal ik dadelijk toegeven dat wij eigenlijk op geogra-

phisch gebied heel weinig weten van de toestand van ons
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land bij het begin onzer jaartelling; Blok zegt dat in zijn

„Geschiedenis van het Ncderlandsche volk” nadrukkelijk,

maar toch meen ik wel dat er gegevens zijn dieaanduiden

dat de reeks der Noordzee Eilanden met ons land verbonden

is geweest; hierop wensch ik nu reeds even de nadruk

te leggen.

Wanneer wij nu nagaan hoe het met de verspreiding

van Empetrum nigrum is in de streken die dicht bij de

duinen gelegen zijn, dan valt daarvan te vermelden hoe in

grove trekken de verspreiding van deze plant samenvalt

met die van Myrica Gale.

Ik moet U ook mededeelen dat er misschien verband is

te zoeken tusschen het voorkomen van Empetrum nigrum

en zeemeeuwen die de bessen lijken te eten; zoo heb ik

b.v. op Vlieland, waar Empetrum nog niet was waargenomen,

op één plek in de onmiddellijke nabijheid van zeemeeuwen-

nederzettingen massa’s van deze plant gevonden; maar

Empetrum komt ook veel voor op plaatsen waar meeuwen

toch wel geen aandeel in de verspreiding van Empetrum

zullen hebben. Ik voor mij meen dus tot nu toe nog de

verspreiding van Empetrum te kunnen gebruiken voor do

opvatting die ik U verder zal ontvouwen.

Ook Erica en Calluna gaan in hoofdzaak wat betreft het

voorkomen in de duinstreken geheel samen met de twee

genoemde planten, al zijn er ook enkele gegevens te vinden

iets zuidelijker; maar deze enkele vindplaatsen zijn steeds

vaag aangegeven en nadere bestudeering ter plaatse zou

zeer gewenscht zijn voordat we zouden moeten aannemen

dat Erica en Calluna zich te dezen opzichte geheel anders

gedragen als Myrica en Empetrum.

Het voorkomen van Myrica, Erica, Calluna en Empetrum

valt ook, voor zoover wij dat op ’t oogenblik weten, geheel

samen met de verspreiding van de gletschers in het IJs-
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tijdperk in ons land; de „kalkfeindliche” Empetrum en Myrica

hebben zich juist uitgestrekt in de genoemde streken waar

het zand een andere samenstelling schijnt te hebben als in

de meer zuidelijk gelegen’kustgedeelten van ons land, waar

geheel andere plantengroepen overheerschend voorkomen.

Zooals Massart aangeeft moet immers het duinzand ten

zuiden van de groote rivieren in ons land een geheel ander

uiterlijk en samenstelling hebben als dat ten Noorden van

die rivieren.

Nu we bovengenoemde feiten over de verspreiding van

de derde groep planten hebben bijeengebracht, meen ik dat

er geen al te gewaagde gevolgtrekking wordt gemaakt als

wij beweren dat die heidegebieden in de onmiddellijke buurt

van de duinen samengehangen moeten hebben met het

overige heidegebied in Nederland, dat op zijn beurt weer

samenhangt met het heidegebied in Noord West-Duitschland.

En wanneer we nu met eenige kans op waarschijnlijkheid

aanneraen dat de duinen op de Noordzee Eilanden + 2000

jaar oud zijn en bovendien dat het ongeveer 2000 jaar

geleden is dat die Noordzee Eilanden nog in verbinding

waren met het vaste land, dan dienen wij wel aan te

nemen dat die groote duinvalleien aldaar nooit

door zand be'dekt zijn geweest, maar dat ze de

oorspronkelijke vegetatie hebben behouden en

dat die vlakten door duinen zijn ingesloten; m.

a. w. ik kom hier langs geheel andere weg als Lorié tot

de zelfde opvatting als de zijne, dat n.1. de duinvalleien

niet door verstuiving van vroegere duinen door

de wind gevormd zijn.

Maar in verband met de in deze verhandeling genoemde

feiten zullen wij nog een tweede conclusie trekken, n.1. deze,

dat behalve de immigratie van duinplanten uit het zuiden,

zooals Massart heeft aangetoond, we ook moeten aanne-
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men een meer oostelijk bestanddeel der duinen-

flora; dit zou dan in ’t bijzonder gelden voor

Myrica, Erica, Calluna en Empetrum en misschien ook

voor Genista anglica, Drosera rotundifolia en Gentiana

pneumonanthe.

Utrecht, Oct. 1911.


