


Voorwoord 

Voor u ligt een geschiedschrij ving van het Biologisch Station Weevers· Duin, 
opgetekend door Nol (A.H.J .) Fre ijsen. De periode van ruim d rie decennia tus
sen het ontstaan en vergaan van Weevers' Du in als onderzoeksstation wordt 
gekenmerkt door een rijke ontwikkeling d ie zeer de moei te van het onthouden 
waard i . Het i. daarom gelukkig te noemen dat Nol Fre ijsen, die deze ont
wikke ling vanaf de eerste periode tot aan haar e inde van binnenuit heeft mee
gemaakt, deze taak op zich genomen heefL. 

In he t bestaan van Weevers' Du in a ls dee l van he t lnstituut voor Oecologisch 
Onderzoek traden gra te veranderingen op in de aard van het onderzoek d ie in 
dit boek worden beschreven. In mijn ogcn heeft Weevers' Duin twee grote 
bloeiperioden geke nd. De eerste periode had haar hoogtepunt in de jaren 
zesti g. Weevers' Duin stond toen o nder de bezie lde le iding van de inmidde ls 
overleden M.J . Adriani. Het onderzoek was gericht op de duine n van Voorne 
en betrof voornamelij k het beschrijven van plante ngezelschappen en he t zoe
ken naar verkla ringen voor hun same nstell ing vanuit abiotische factoren. De 
betrokkenheid van de toenmalige o nderzoekers bij de natuurbeschem1ing was 
groot. waar gezien de ontwikkelingen in het nabije havengebied van Rotterdam 
ook alle aanleid ing toe was. Als tweede bloeiperiode ervaar ik de zogenaamde 
zwaartepuntsperiode, met name in de jaren tachtig. Ondanks de boven Wee
vers' Duin donker samenpakkende wolken, werd e r levendig wetenschap 
bedreven, niet in de laatste plaats door de aanwezighe id van een tlinke groep 
actieve promovend i. Door deelname aan het landelij ke BION zwaartepuntspro
ject, in de wandeling het Plantago project genoemd, veranderde het onderzoek 
ste rk van karakte r. He t onderzoek werd experimenteler van opzet. De genetica 
deed haar intrede. Het proces van aanpassing door natuurlijke selectie kwam 
centraal te staan en werd bestudeerd aan de hand van verschillen tussen popu
laties van een enkele plantesoort. Van vegetati e-oecologisch was he t onderzoek 
evolutionair-oecologisch geworden. 

Beide perioden waren heel verschill end van karakter. In dit verband wil ik 
een herinne ring verme lden die ik heb aan de begrafenis van Adriani: ik liep op 
weg naar de begraafplaats achte r twee wat oudere, volgrijze dames die heri n
neringen ophaalden aan bun tijd op Weevers' Duin . lk werd geraakt door de 
warmte die in hun stemmen klonk over die periode. Maar ik verbaasde mij ook 
zeer: zij voelden zieh zonder enige twijfe l Weevers' Duiners, maar dat voelde 
ik mij ook. en ik kende hen niet! Z ij bleken mij ook nie t te kennen. Het waren 
C laartje S loet en Els Heeres uit de periode Adriani. te rwij l ik het laatste hoofd 
van Weevers' Duin was, onder wie he t Bio logisch Statio n haar poorten sloot. 
Onze onderlinge confrontatie was er een tussen twee verschillende onder
zoeks- en be levings-werelden. Deze o ntmoeting symboliseert voor mij de ver
anderingen d ie in Weevers ' Duin bebben p laat. gevonden. 

Die veranderingen stonden nie t op zichzelf, maar maakten dee l uit van een 
grote re, internati onale ontwikkeling. Zoals he t in de vijftiger jaren in de geest 
van de tijd paste dat het veldstation werd opgeri cht, zo was de opheffing van 
het veld. tation in 1990 ook deel van een g rotere centra li satie beweging in de 
onderzoekswereld en daarbuiten. Het evolu tionai r-oecologische onde rzoek dat 
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in Weevers' Duin begonnen was, zet zich thans voort in het Centrum voor 
Terrestrische Oecologie van het NlOO in Heteren. De ironie wil dat daar inmid
dels tevens het plant-micro-organisme onderzoek is gestaJt met als belangrijk
ste habitat de duinen. De oorspronkelijke onderzoeksbenadering met de daar
mee gepaard gaande betrokkenheid met natuurbescherrrung, die naar mijn 
beleving steeds goeddee ls het gezicht van Weevers ' Duin in de regia heeft 
bepaald, leeft nog slechts voort in de harten van (ex-)medewerkers. De 
geschiedenis van Weevers' Duin zoals die door Nol Freijsen is beschreven in 
dit boek omvat ruim dertig jaar aan ontwikkelingen die in dit grotere licht 
gezien kunnen warden, en bet is met name dit aspect dat de geschiedenis van 
Weevers ' Duin de moeite van het lezen waard maakt. 

J.M.M. van Damme, Directeur Onderzoek NJOO-CTO a. i. 
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1 lnleiding 

Het biologisch station Weevers' Duin in Oostvoome was vanaf 1957 een aan
vankelijk bescbeiden, maar later volwaardige onderzoeksinstelling. Het kreeg 
in dat jaar de status van botanische afdeling van het toenmalige Instituut voor 
Oecologisch Onderzoek (100) dat behoorde tot de organisatie van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Eerder was 
Weevers' Duin een veldstation in eigendom van de particuliere instelling 
Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (SWD). 

Zowel bij de oprichting van het veldstation als bij de omvorming daarvan tot 
wetenschappelijke-onderzoeksafdeling spee lde de nabije aanwezigheid van 
het uiterst rijke duingebied van Yoome een doorslaggevende rol. De duinen 
werden beschouwd als een ideaal studieterrein zowel voor de veldbiologie als 
voor de oecologie. De gerichtheid op de duinen beheerste voor een belangrijk 
deel de verrichtingen van de jonge afdeling van het roo. De beschrijving en 
inventarisatie van hun vegetatie en milieu vonnden aanvankelijk de hoofdmoot 
van het onderzoek, zoals ook in de plannen bij de oprichting voorzien was. 
Daarnaast kreeg het Yoornse kustgebied binnen de afde ling Weevers' Duin alle 
aandacht als object van natuurbescherming, namelijk toen velerle i planologi
sche ingrepen op Voorne daarom vroegen . In een later stadium verzwakte de 
relatie tussen duin en instituut, als gevolg van een verschuiving van weten
schappelijke belangstelling naar algemene, experimentele of thematische 
onderzoeksvragen binnen de botanische oecologie. 

Tijdens zij n bestaan kende de onderzoeksafdeling Weevers' Duin kenmer
ken van groei, zoals een uitbreiding van de staf en van de onderzoeksfacilitei
ten. Het was en bleef echter afdeling van het overkoepelend instituut. Begin 
jaren tachtig gingen er stemmen op om Weevers ' Duin te Jaten fuseren met dat 
moederinstituut. De tijd van schaalvergroting was immers aangebroken. In 
1990 werd deze fusie inderdaad gerealiseerd, waarmee er een einde kwam aan 
het bestaan van Weevers' Duin. 

In de trend van beschrijvend veldwerk naar andersoortig oecologisch onder
zoek die hierboven werd aangeduid, en ook wat andere as pecten van de !evens
loop betreft kan de onderzoeksafdeling Weevers' Duin model staan voor veel 
in het algemene ontwikke lingspatroon van de Nederlandse (botanische) oeco
logie. Dat geeft de geschiedenis van de afdeling een algemene beteken is. 
Daarnaast zijn er meer specitieke elementen in deze geschiedenis nl. de con
crete rol van het biologisch station Weevers' Duin als landelijke instelling voor 
botanische oecologie en zijn additionele functie als regionaal bastion voor 
natuurbescherming. Dit alles vormt een goede reden voor een beschrijving van 
de geschiedenis van Weevers' Du in, zeker nadat dit instituut heeft opgehouden 
te bestaan en er als vanzelf een ne iging ontstaat om terug te zien . Een integra
le geschiedkundige beschrijving van Weevers' Duin in de omvang van de 
onderhavige studie werd nog niet eerder gepubliceerd. We! verschenen er in 
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het verleden korte publi katies van andere aute urs waarin de oorsprong van 
Weevers' Duin en zijn wetenschappelij k onderzoek werden beschreven. 1 

Er waren dus voldoende redenen voor mij voor het schrij ven van de geschie
denis van 'Weevers' Duin ' als oecologisch instituut. De aanleiding tot het fe i
telijk schrijven van de onderhavige geschiedenis kwam voort uit het verzoek 
van Dr. A.A. Sterk aan mij om een chronologische aanvulling te schrij ven bij 
zijn historische studie (samen met B.M . Lensink) over de SWD, in het bijzon
der bij het onderdee l handele nd over het velds tation Weevers' Duin.2 

Vooruitgrijpend op ons beider publikaties verschenen er zowel van hem (ook 
weer samen met Leosiok.) als van mij tijdschriftartikelen over dezelfde onder
werpen.1 

Mijn historische beschrijving over Weevers' Duin is voornamelijk gebaseerd 
op archi ef-matetiaal van het lOO, dat ik heb aangevuld o.a. met eigen herinne
ringen als oud-student en staflid van Weevers' D uin. Achter mijn beschrij ving 
volgt als een appendix een bibliografi e van Weevers' Du in over het beschreven 
tijdvak. Deze vormt een adstructie van aJ het geschrevene over de weten
schappelij ke activiteit van het instituut. 

1 Zulke overzichten over de oorsprong en de activiteitcn van Wecvers' Duin op een bcpaald 
mome nt in de tijd vindt men in: Anonymus ( 1970, 197 1), P.J.M . van der Aart ( 1977a, b; 1978). 
Verder werd het onderzoek van Weevers' Duin van de jare n zestig in de context van de 
Werkgroep Kustgebied Voome c.a. van swn beschreven in: M.J. Adriani en E. van der Maarel 
( 1968). 
2 A. A. Sterk e n B. M. Lens ink ( 1996). 
3 Respectievelij k A.A. Sterk en B. M. Lensink ( 1993) en A. H.J . Fre ij sen ( 1993). 



2 Voorgeschiedenis 

Portretschilderij van Prof. dr. Th. Weevers dat in 1968 een plaats kreeg in 
de vide van het nieuwe gebouw, dat evenals het veldstation naar hem 
werd genoemd. 

Rondom 1950 dede n zich in Nederland twee ontwikkelingen voor die de oeco
logie in een stroomversne lling brachten. De eerste betrof het initiatief tot 
oprichting van de eerder genoemde instelling SWD in 1948. Het was een stich
ting gevormd door prominente Nederlandse biologen met als doel de bevorde
ring van duinonderzoek waarvan men de wenselijkheid nadrukkelijk inzag en 
waarvoor men ook de tijd rijp achtte.~ De juistheid van deze visie bleek o.a. in 
1952, toen swo de beschikking kreeg over een nieuwgebouwd veldbiologisch 
station in de duinen van Oostvoorne. De naam van di t stat ion, 'Weevers' Duin ', 
werd ontleend aan Prof. dr. Th. Weevers, de eerste voorzitter van SWD. 

3 
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Weevers' Duin was een fraai, maar eenvoudig ingericht en klein gebouw. Het 
verschafte verblijfs- en werkaccommodatie aan professionele en amateur
onderzoekers van het Voornse kustgebied. Een bijzondere plaats onder hen 
namen Lwee, achtereenvolgens en voor tangere tijd op het station verblijvende , 
promovendi in die onder auspicien van swo en met subsidie van de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappe lijk Onderzoek (ZWO) 
oecologische studies ui tvoerden. De eerste was B.M. Lensink die onderzoek 
aan de verspreiding van sprinkhanen verrichtte; de tweede Ph. Stoutjesdijk die 
zoals hieronder zal blijken ook later een rol zou blijven spelen in de geschie
denis van Weevers' Du in . Het station werd dus niet bemand door een vaste staf. 
Het beheer over het biologisch station was in handen van het bestuurs lid Dr. 
M.J. Adriani , op wie ik hieronder eveneens terug zal komen. 

De tweede ontwikkeling speelde zich af binnen de were ld van de KNAW. Het 
bestuur van de Akademie stelde begin j aren vijftig een commissie in om te 
adviseren hoe de toenmalige achterstand van de oecologie in Nederland kon 
warden ingehaald. Die achterstand kwam o.a. naar voren uit de geringe verte
genwoordiging van de discipline oecologie en vooral pl antenoecologie aan de 
Nederlandse universiteiten. De KNAW commissie droeg de naam Commissie 
voor Oecologie en stand onder leiding van Prof. dr. C.J. van der Klaauw.5 AJs 
oplossing van het probleem adviseerde de commissie om een specifiek oeco
logisch insti tuut op te ricbten. Bovendien pleitte men voor het aangaan van 
samenwerking met SWD. Het advies leidde er toe dat de KNAW reeds in 1954 
het 100 oprichtte. Het instituut kreeg als doelstelling de beoefening van de fun
damentele terrestrische oecologie. Dr. ir. H.N. Kluyver werd aangesteld als 
directeur.6 De hoofdvestiging van het 100 gevestigd in Arnhem was gericht op 
de zoologische oecologie, vooraJ populatiebiologie (met als studie-object de 
koolmees); een iets later gestichte dependance te Kampen hield zich bezig met 
de kolonisatie van de IJsselmeerpolders, die omstreeks die tijd werden droog
gemalen. 

Het idee over samenwerking met SWD kwam niet alleen voort uit ratione le 
overwegingen, maar had ook te maken met de goede persoonlijke relaties tus
sen de Commissie voor Oecologie en SWD. Het tweede advies van de 
Commissie voor Oecologie werd eveneens door de K NAW opgevolgd. In 1957 
viel het besluit om een botani sch-oecologische afdeling van het JOO in 
Weevers' Duin te localiseren en voor dat doel het gebouw over te nemen van 
swo. Een dergelijk besluit werd vergemakkelijkt door de goede persoonJijke 
relaties tussen de betrokken partijen. Dit moge o.a. blijken uit bet feit dat 
Kluyver als directeur van het 100 lid van het bestuur van SWD was. 

De basis voor de keuze van Oostvoorne als plaats van vestiging voor de 
botanische afdeling was de appreciatie van de Voornse duinen als studieterrein. 
Botanische oecologie in die dagen was s terk beschrijvend en terreingebonden. 
Van belang is dat men in die tijd de mening was toegedaan dat onderzoekers 
dicht bij hun studieterreinen moesten verblij ven. 

4 Een gedetailleerd overzicht over de ontstaansgeschiedenis van swo, de betrokken personen en 
ook de opricht ing van veldbiologische stations door swo zal men kunnen vinden zoals in de 
inleid ing reeds gemeld is, in de publikatie van A.A. Sterk en B.M. Lensink ( 1996). Een uittrek
sel hiervan (Zie lnleiding en noot 3) is A.A.Sterk. en B.M.Lensink ( 1993). 

5 Voor details over de instelling van de Commissie voor Oecologie kan eveneens warden ver
wczcn naar A.A. Sterk en B.M. Lensink ( 1993 en 1996). 

6 De persoon en het werk van H.N. Kluyver werden besproken door W.H. van Dobben ( 1978). 



Men achtte een intensief contact met het veld belangrijk en dat was door de 
minder ontwikkelde vervoersmogelijkheden van die tijd ui tgesloten, indien 
grote afstanden afgelegd hadden moeten worden voor bezoeken aan de studie
terreinen. Voor studie van de Yoornse duinen diende men dus ook op Yoorne 
een pied-a-terre te kiezen. 

Weevers' Duin bood faciliteiten in de directe nabijheid van dit studieterrein. 
De voordelen hiervan voor de botaoische afdeling wogen zwaarder dan de 
nadelen van gedecentraliseerd onderzoek die zoals men zich toente1tijd ook 
realiseerde, voor bet roo ontstonden.7 

7 Het voor en tegen van decentralisatie was reeds besproken door de Commissie voor 
Oecologie (A.A. Sterk en B.M. Lensink 1996). 
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3 1957-1966: In het veldstation 

De eerste stafleden en hun accommodatie 
Per l december 1957 werd M.J. Adriani aangesteld als het eerste staflid, tevens 
hoofd van de botanische afdeling van het 100. De aanstelling van Adriani Jag 
in het verlengde van de keuze voor Weevers' Du in als vestigi ngsplaats voor die 
afdeling. Adriani had in Amsterdam gestudeerd bij Weevers en was in 1945 
gepromoveerd op een onderzoek over de vegetat iekunde en oecofysiologie van 
zoutplanten.8 Voordat hij werd aangesteld bij het roo was hij werkzaam als bio
logie docent bij het midde lbaar onderwijs in Rotterdam, maar in die situatie 
had hij zijn belangstelling voor zoutplanten levendig gehouden. Ten tijde van 
zijn aanstelling verschenen er twee bijdragen van zijn hand over zoutplaoten in 
het prominente Handbuch der PflanzenphysiologieY Hij was dus - als een van 
de zeer weinigen in Nederland - competent op het gebied van de botanische 
kustoecologie. Verder was hij , zoals ik boven reeds vermeldde, namens swo de 
beheerder van het biologisch station Weevers ' Duin. 

Toen Adriani zijn werkzaamheden in Weevers' Duio aanving werkte daar 
Stoutjesdijk als de tweede tijdelijk onderzoeker van SWD. 10 Stoutjesdijk beoe
fende de micro-meteorologie. Hij zou in 1960 het tweede statl id van de bota
nische afdeling van het lOO warden. Gedurende het eerste volle jaar van het 
bestaan van de botanische afdeling van het 100 verschenen nog en ige andere 
personen in beeld die gedurende langere tijd een rol zouden blijven spelen in 
haar bestaan. Op I mei 1958 werd de jonge man D. van der Laan met steun van 
zwo aangesteld voor het verrichten van analytisch werk. lkzelf bewerkte als 
student onder leiding van Adriani een doctoraal onderwerp op het schor De 
Haak bij Oostvoorne .11 Van der Laan en ik werden later ook, zoals we zullen 
zien, in de staf van de afdeli ng opgenomen. Verder voerde het studentenpaar E. 
van der Maarel en M. Versluys in de duinen van Voom e een doctoraal onder
zoek uit naar de oecologie van landslakken. Van der Maarel vervulde hierna en 
gedurende een zeer lange tijd een dominante rol in het vegetatiekundige onder
zoek dat vanuit Weevers' Duin verricht werd. Overigens vervulde hij die rol 
niet als staflid, maar als gastmedewerker. 

Het biologisch station Weevers' Duin werd te samen met de bijbehorende 
concierge-waning en het omgevende duinterrein van I ha in 1958 in eigendom 
verworven door hel Mini sterie van Onderwijs , Kunsten en Welenschappen en 
vervolgens verhuurd aan de KNAW voor gebrui k door de botanische afdeling. 12 

Het station vormde een tamelijk bescheiden accommodatie voor de jonge afde-

8 Voor zijn dissertatie , zie M.J . Adriani ( 1945). 
9 M.J . Adriani ( 1956 en 1958). 

10 Yoor details over het s wo subsidie van Ph. Stoutjesdij k verwijs ik naar A.A. Sterk en B. M. 
Lensink ( 1996). 
11 Dit studentenonderzoek werd beschreven in een (getypt) doctoraal vers lag: A.H.J . Freijsen, 
( 1958), Oecologisch onderzoek van de standplaats van Salicornia europaea L . op het schor bij 
Oost voorne. 
12 Weevers' Duin werd gekocht van het Administratiefonds Rotterdam, een inste lling die het 
noordelijk duingebied van Yoorne toentertijd in e igendom had. Het Adminisu·atiefonds had de 
!inanciele middelen beschikbaar gesteld voor de bouw van Weeve rs' Duin in 1952. Zie hiervoor 
verder A.A. Sterk en B.M. Lens ink ( 1996). 

7 
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Het oorspronkelijke Biologisch Station 'Weevers' Duin'. 

ling. In het op een bungalow lijkende gebouw bevond zich beneden een zaaJ
tje dal a ls ruimte voor praktische werkzaamheden werd gebruikt en verder een 
kleine keuken en garage. Boven waren een kleine kamer voor het hoofd, een 
grole kamer voor bureau-werkzaamheden door anderen en een heren- en 
damesslaapzaaltje. De meubilering was eenvoudig, en apparatuur was nog 
nauwe lijks voorhanden. Het station had de wetenschappelijke bibliotheek van 
Weevers in bruikleen. De meeste boeken uit deze verzameling hadden echter 
meer antiquarische dan actueel wetenschappelijke waarde. In 1959 kwa rn de 
boekerij in het bezit van het instituut. 

Naast zijn functie als instituutsgebouw voor de staf en medewerkers van de 
botani sche afde ling van het 100 behield Weevers' D uin ook de oorspronkelij
ke nl. die van veldstation zoals dat het geval was in de swo tijd. Het was labo
ralorium- en logeergebouw voor bezoekers met belangstelling voor duin- en 
kustonderzoek. Het handhaven van die functie blijkl uil de volgende voorbeel
den. In 1958 verbleven er 22 persone n voor een aantal dagen naast eerder 
genoemde studenten. In 1959 verbleef er een groep studenten tijdens een cur
sus onder leiding van Prof. dr. A.W.H. van Herk (Amsterdam), evenaJs Adriani 
leerling van Weevers, voor transpiratie-metingen aan planten. De verenig ing 
van biologie studenten, Utrechtse Bio logen Yerenig ing, hie ld er in hetzelfde 
j aar een werkkamp onder de leiding van Dr. M.F. Morzer Bruyns (Rij ks 
Lnstituul voor Ye ldbiologisch Onderzoek t.b.v. he t Natuur-behoud; RIVON). In 
de periode 1958 Lot 1964 werd het stalion frequent bezocht door een groep 
vlinder- liefhebbers voor het inventariseren van de nachtvlinderfauna van de 
duinen. 13 Door de aanwezigheid van deze en andere gasten was Weevers ' Du in 
gedurende het zomer-seizoen bij vlagen druk bezet. De vaste kern en bezoe
kers rnaaklen ten dele gebruik van dezelfde betre kke lijk krappe werk- en ver-



blijfruimtes, waaTdoor de werkomstandigheden in het gebouw niet ideaal 
waren. 

Naast het biolog isch station stond de concierge waning. Mevrouw G. van 
der Burgh vervulde de taak van concierge eerst bij SWD en daama in dienst van 
het 100. Door haar behulpzaam en hartelijk optreden was zij in grote mate ver
antwoordelijk voor de aangename ambiance in het station. Eveneens nabij het 
station stand een houten wooing in gebruik bij Stoutjesdijk en zijn gezin. Dit 
gebouwtje stand bekend onder de naam De Blokhut. 

De botanische afdel ing van bet 100 werd aanvankelijk niet zo genoemd, 
maar ging de naam Biologisch Station ' Weevers' Duin' voeren. ln de wande
ling werd de naam vaak afgekort tot Weevers ' Du in . Deze naamgeving was dus 
eigenlijk, gezien de verandering van veldsta tion naar afde ling van een insti
tuut, niet passend en bevatte bovendien geen indicatie van een re latie met het 
moederi nstituut. Pas veel late r werd een andere naam ingevoerd. 

Bodemkunde, microrneteorologie en vegetatiekunde 
De bovengenoemde publikaties van Adriani ware n kennelijk de inspiratiebron 
voor de omschrij ving van zijn onderzoeksopdracht: 'Zijn onderzoek zaJ gericht 
zijn op zowel de water- als de zoutbalans van halophyten' .''' De aard van de 
aanzet van het wetenschappelijk programma van de botanische afdeling werd 
dus bepaald door be langste lling en kunde van de aangetrokken onderzoeker. 
Oat was in die tijd en ook lang daarna niet ongebruikelijk. De keuze van het 
onderwerp paste bij de Jigging van Weevers' Duin aan de kust. Tn de eerste 
j aren voerde Adriani inderdaad transpiratiemetingen uit, niet zo zeer aan zout
planten, als wel aan bladeren van meidoornstruiken. Adriani deelde overigens 
de be langstelling voor transpirati e-onderzoek met de eerde r genoemde Van 
Herk. Dit oecofysiologische onderzoek op Weevers' Duin bloedde echter na 
enige tijd dood. 

Het is merkwaardig te noemen dat een voor Adriani nieuwe activitei t reeds 
in 1958 op gang komt, die vervolgens gedurende een lange tijd veel aandacht 
zaJ blij ven vragen. Oat was een inventarisatie van fys ische en chemische 
bodemfactoren in de du inen. Het gi ng om zaken als het watergehalte, pH, en 
gehaltes aan organ isch materiaal, stikstof, keukenzout, kalk en diverse ionen. 
De bemonstering van deze bodemfacto ren verliep volgens het patroon van de 
vegetatie nl. de zonering in het duin of de schakering van plantengezelschap
pen. Het laboratoriumwerk voor deze bepalingen werd gedurende een reeks 
van jaren uitgevoerd door de medewerker J.H. Wessels. Uiteindelijk leverde 
deze aanpak een schematisch beeld op van bodemtypen die gecorreleerd ble
ken te zij n met duinzones of gezelschappen van du inplanten.15 

Het bodemkundige onderzoek dankte zijn bestaan aan de vegetatiekunde, 
preciezer gezegd aan de beschrijving en systematie k van plantengezelschap
pen. Ra ndom 1960 was deze beschrijvende vegetatiekunde de dominerende 
vorm van botanische oecologie in Nederland. De vegetatiekundige began ech
ter in een streven naar meer verkJarende onderzoeksresultaten de floristische 
en structurele beschrij ving van de door hem bestudeerde plantenassociaties 

13 De grocp stond ondeJ lc iding van de bioloog Drs. J.A.W. Lucas uit Rotterdam en bestond ver
der uit jonge mannen. Een van hen was J. van der Made , die later als bioloog leiding zou geven 
aan de Ylinder tichting. 
1 ~ Jaarboek der KNAW 1957-1958. 
15 Zie Fig. 4 in: M.J. Adriani en E. van der Maarel ( 1968). 
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aan te vullen met gegevens over het bodemmilieu. De bodemkundige aanvul
ling op de vegetatiekunde droeg bij aan de overgang van de beschrij vende naar 
de causale oecologie, omdat in de correlatie van enerzijds floristische groepe
ringen en anderzijds m.ilieufactoren op zijn minst een causaal verband werd 
gesuggereerd dat vervolgens om toetsing in experimenten vroeg. 

Adriani voerde bodemkundig onderzoek uit in samenwerking met de vege
tatiekundige Dr. V. Westhoff (RIVON). In 1962 leidde dat tot een publikatie over 
de kwelder De Kwade Hoek op Goeree. 16 De hoofdmoot van het bodemkundi
ge onderzoek echter speelde zich af in de duinen van Voome, waar het werd 
gekoppeld aan de studie van transsecten en permanente kwadraten in de vege
tatie. 

In 1959 promoveerde Stoutjesdijk te Utrecht, niet op zijn micrometeorolo
gisch onderzoek in de Voornse duinen maar op eerder en soortgelijk onderzoek 
uitgevoerd op de Veluwe. 17 Micrometeorologisch onderzoek behelst de kwan
titatieve beschrij ving van het klimaat in de directe omgeving van planten (en 
dieren). Op I januari 1960 ging Stoutjesdijk over van zijn tijdelijk dienstver
band bij SWD naar een functie als staflid bij de botanische afdeling van het roo. 
In het volgende jaar publiceerde hij over zijn metingen op Voome.18 Zijn werk 
toonde het voorkomen aan van onverwachte extreme n in temperatuur in som
mige duinbiotopen b.v. dagelijkse wisselingen van temperatuur van 40°C in 
duinpannen. Stoutjesdijk was een unieke figuur binnen de Nederlandse oeco
logie. Hij was als enige gespecialiseerd in de discipline micrometeorologie. 
Wegens het ontbreken van commercieel verkrijgbare adequate apparatuur ont
wikkelde hij zijn eigen verfijnde meetapparatuur en deed in dat opzicht baan
brekend werk. Zo slaagde hij erin om in een latere fase van zijn onderzoeks
tijd apparatuur te bouwen voor de exacte meting van oppervlakte-temperatu
ren van bladeren in bet veld. 

De student Van der Maarel en zijn echtgenote Versluys voerden in 1959 een 
vegetatiekartering uit van het noordelijk dee l van het duingebied van Voorne, 
in eigendom bij de Stichting Het Zuidhollands Landschap (ZHL). De ui tvoering 
van het veldwerk was een hele klus, maar de echte grate problemen kwamen 
bij de presentatie van de resultaten m.n. van de kaart zelf. Gedurende 1960 
werden tien kopieen van de kaart met de hand ingekleurd, waarbU menigeen 
assistentie verleende. Verder ondemam Van der Maarel - inmiddels als biolo
g ie student afgestudeerd te Amsterdam - pogingen geld te verwerven om de 
kaart in kleurendruk te publiceren. Oat lukte eindelijk in 1964 met financiele 
steun van SWD en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (zwo).19 De kaart van Van der Maarel was de eerste in kleurendruk 
gepubliceerde vegetatiekaart in Nederland. 

De kartering door Van der Maarel is een belangrijk feit in de geschiedenis 
van Weevers' Duin, omdat daarmee het begin gemarkeerd was van een lang
durig proces van karteringen op Voorne. In navolging en op instigatie van Van 
der Maarel werden successievelij k alle overige deelgebieden van het Voornse 
kustgebied vegetatiekundig in kaart gebracht en beschreven. Een van die vol
gende karteringen was die door C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh die in 1963 

16 V. Westhoff, C. G. van Leeuwen en M.J . Adriani ( 1962). 
17 Ph. Stoutjesdijk ( 1959). 
18 Ph. Stoutjesdijk ( 196 1 ). 
19 E. van der Maarel and V. Westhoff ( 1964). 



en 1964 als Utrechtse studente het centraal gelegen gedeelte van het duinge
bied (De Groene Punt, in eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten ) karteerde. De laatste kartering werd uitgevoerd door de 
Nijmeegse studenten C.W.P.M. Blom en A.M. Ste inbusch. Zij karteerden in 
1969 het zuidel ijke gedeelte van het Voornse duingebied, waarin he t duinmeer 
Quackjeswater is gelegen. Geen van deze overige karteringen heeft hetzelfde 
e indstadium in kleurendruk als die van Van der Maarel bereikt. De resultaten 
van het vervolg-onderzoek kwamen meestal als rapporten naar buiten . Over de 
kartering van he t Quackjeswater verschenen twee artikelen in semi-weten
schappelijke tijdschriften.20 De betekenis van dit karteringswerk was voorna
melijk van Jokale aard . De karteringen vormden de documentatie over de bota
nische rijkdom van het Voornse duingebied, waarvan zoals we zullen zien, in 
de natuurbescherming van het gebied gebruik kon worden gemaakt en ook in 
het beheer. 

ln sommige gevall en vormde he t karteringswerk een aangrijpingspunt voor 
of de aanle iding tot meer abstract en algemeen wete nschappe lijk onderzoek. 
Op deze wijze kwamen er twee dissertaties tot stand. Van der Maarel - lang
durig gastmedewerker - promoveerde in 1966 bij Prof. dr. J . Lanjouw te 
Utrecht op een zeer gedetailleerd en methodologisch gericht onderzoek van 
een deeJ van het eerder door hem gekarteerde gebied nl. een binnenduingras
land gelegen voor he t biologisch station Weevers' Duin.21 Bij Sloet van 
Oldruitenborgh vloeide uit het karteringswerk een studie voort over duinstru
welen in het Deltagebied, die zij als pro movendus van Prof. dr. M.F. Morzer 
Bruyns te Wageningen in he t kader van een s wo-subs idie op Voome uitvoer
de.22 De kartering van het noordelijk deel van het duingebied door Van der 
Maarel werd later door leerlingen van hem herhaaJd en leverde zo gegevens 
over successieprocessen. lk breng dat hieronder nog ter sprake. 

Een belangrijke rol in het vegetatiekundige werk op Weevers' Duin werd 
vervuld door Van der Laan . Hij bouwde een netwerk van permanente kwadra
ten in het duingebied die, zoals boven vermeld, dienst deden als bemonste
ringsplaatsen voor de bode mkunde. Hij werkte samen met Van der Maarel, 
S loet en vele andere vegetatiekundigen di e korter of !anger op Voorne werkten. 
Zelf voerde hij in de beg injaren een karte ring uit van het binnenduinbos 
Mildenburg in Oostvoorne, later gevolgd door andere. Hij werd in toenemen
de mate betrokken bij studentenonderwerpen en diende met zijn grote terrein
kennis a ls vraagbaak voor velen. 

Nat uurbescherming 
Rond 1960 ontvouwde de gemeente Rotterdam plannen tot het opspuiten van 
een uitgestrekt haven- en industrieterrein in zee: Maasvlakte. 23 Deze zouden tot 
gevolg hebben dat het noordelijk deel van het kustgebied van Voorne zijn open 
Jigging aan zee zou verliezen. De werking van de getijden en zelfs voor een 
deel van de zeewind op landschap en begroeiing van de duinen zou als gevolg 
daarvan gaan verdwij nen. 

20 C.W.P.M . Blom en A.M. Steinbusch ( 197 1) en C.W.P. Blom en A.M . Blom-Steinbusch 
( 1974). 
21 E. van der M aarel ( 1966). 
22 Zie voor detai ls A.A. Stcrk en B.M. Lensink ( 1996). 
23 Zie noot 22. 
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Tevens kregen in die tijd plannen voor Yoorne in het kader van de Deltawerken 
gestalte. Deze impliceerden de aanleg van sluizen in de monding van het 
Haringvliet met een nieuwe verkeersweg die de duinen bij het beroemde 
Quackjeswater zou doorsnijden. Bovendien moest de zeewering van het e iland 
op Delta-hoogte worden gebracht. Het was duidelijk dat het landschap en de 
natuurwetenschappelijke waarde van het kustgebied van Yoome emstig wer
den bedreigd. 

In deze context zou Adriani zich vanaf L 961 zeer intensief bezig gaan hou
den met natuurbescherrning. Hij hield verspreid in Nederland vele lezingen 
over het conflict tussen mens en natuur en verkreeg daardoor en ook door zijn 
publicaties landelijke bekendheid als verdediger van de natuur.24 Hij waar
schuwde tegen de bedreigingen van het landschap van en bij Yoome en werd 
zodoende een voorname tegenstander van degenen die planologische ingrepen 
in de streek voorstonden. AI gauw echter bouwde hij contacten op met dien
sten van Rijkswaterstaat die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het 
Maasvlakte-project en de Deltawerken. Zo kwam een vruchtbare en langduri
ge vorm van overleg met Rijkswaterstaat op gang waarbij schadelijke gevolgen 
van de aanleg en verdere ontwikkeling van de Maasvlakte en ook van ingrepen 
ten gevolge van de Deltawet konden worden beperkt. Een concreet gespreks
onderwerp van dje dagen was of een dam van het Oostvoornse strand naar de 
punt van de Maasvlakte lopend, die was aangelegd om het opspuiten van de 
Maasvlakte mogelijk te maken, na .het gereedkomen daarvan moest warden 
gehandhaafd of niet. Adriani en andere natuurbeschermers pleitten met succes 
voor handhaven. 

De aktivite it op het gebied van natuurbescherming binnen Weevers' Duin 
kreeg op I januari 1963 een rnin of meer formele status door de oprichting van 
de Werkgroep Duingebied Yoorne. Dit was een groep van wetenschappers van 
diverse wetenschappelijke instituten geformeerd door SWD.25 Adriani was 
voorzitter van deze groep, zijn statleden waren lid en het biologisch station 
diende als basis. Het gezelschap stelde zich als taak 'zo volledig mogelijk 
bestuderen van de levensgemeenschappen op Yoorne en aangrenzende gebie
den en van hun miUeu' . 2b Deze kennj s zou dan aangewend kunnen warden als 
een argument voor het behoud van de natuurwaarden. De naam van de groep 
werd later gewijzigd in Werkgroep Kustgebied Yoorne c.a. 

De deelname aan deze groep had geen ingrijpende consequenties voor het 
eigen wetenschappel ij k programma van de onderzoekers van Weevers' Duin of 
de andere instituten. Zij pasten bun onderzoek niet in sterke mate aan in ver
band met het gestelde gemeenschappelijk doel. Het was eerder zo, dat de 
bestaande onderzoekingen als een zinvolle basis werden beschouwd voor het 
verkrijgen van argumenten voor de natuurbescherming van het gebied. Wet 
werd door de gerichtheid op het natuurbehoud een trend ingezet waarbij de pri
maire taak van de botanjsche afdeling van het 100 in het gedrang kwam door
dat veel tijd werd besteed aan activisme op natuur- en milie ugebied. 

2~ Over natuurbeschem1ing publiceerde Adriani veel in semi-wetenschappe lijke lijdschri ften. 
Een overzicht van zijn publicaties kan verkregeo worden uit de bibliografie van Weevers' Duin 
in de appendix. 
25 Zie noot 22. 
26 Biologisch station ' Weevers' Du in'. Yerslag over de periode november 1962 - novernber 
1963. 



4 1967-1972: Een nieuw gebouw 

Het laboratoriumgebouw 
Het veldstation Weevers ' Du in bood onvoldoende accommodatie voor de bota
nische afdeling van het 100. Bovenclien was e r gedurende de zomermaanden 
de concurrentie tussen vaste staf en bezoekers. Reeds in J 960 kwam binnen de 
leiding van het 100 dit ruimtegebrek uitvoerig aan de orde. Het was een 
belangrijk aandachtspunt voor de directeur en de Commissie tot Beheer (ern) . 
De CtB was een college van vijf prominente Nederlandse wetenschappers van 
buiten het instituut dat tot taak had de wetenschappelijke kwaliteit en de orga
nisatori sche orde van het 100 namens het bestuur van de KNAW te controleren. 
De leden van de CtB, oecologen of beoefenaars van verwante disciplines, ver
gaderden daartoe een- en vanaf J 970 tweemaal per jaar (in het voorjaar over 
hui shoudelijke en in de zomer over wetenschappelijke zaken) met de clirec
teur.17 Een eerste plan tot vergroting van de buisvesting was betrekkelijk 
bescheiden en betrof een aanbouw aan het laboratoriumzaaltje van het veld
station. Het plan was getekend door de architect van het veldstation L.D. Klok 
te Oostvoorne. De plannen groeiden en in 1962 werd een plan voor een geheel 
nieuw gebouw door de KNAW bij het ministerie ingediend. Dit gaf zijn goed
keuring en vervolgens kreeg het architectenbureau Klok de opdracht om bouw
tekeningen te maken. De nieuwbouw werd geprojecteerd in de directe omge
ving van het veldstation op percelen voormalige tuinbouwgrond. Het gemeen
tebestuur van Oostvoorne stelde hoge eisen aan het uiterlijk, speciaal de hoog
te van het gebouw in verband met de ligging aan de rand van het duinterrein. 
Een eerste ontwerp werd omdat het niet aan die eisen voldeed afgekeurd, maar 
eind 1964 werd tenslotte een later ontwerp goedgekeurd. De architect kreeg 
vervolgens de opdracht om een bestek en een u.itgewerkte tekening te maken. 
De feitelijke bouwwerkzaamheden begonnen in 1966 en in 1968 kwam het 
nieuwe gebouw klaar. 

Het bestond uit een kubusvormig hoog gedee!te en een aangrenzende lage 
vleugel. Het hoge deel bestond uit drie verdiepingen, waarvan er een kelder
verdieping was, en het had een cent:raal gelegen ruime vide. Op de bovenver
dieping waren de bibliotheek en bureaukamers, op de overige verdiepingen 
bevonden zich laboratoriumruimtes . De vleugel had een verdieping met diver
se vertrekken en er was een kweekkas aan een van de uiteinden. 

Het nieuwe gebouw was van een geheel andere orde van omvang en inrich
ting dan het veldstation. Het gebouw bood plaats aan het drievoudige aantal 
gebruikers van de zeven die in 1967 de botanische afdeling vormden. Het was 
dus duidelijk op toekomstige uitbreiding van de staf gericht, maar ook op de 
aanwezigheid van gastmedewerkers. ln de voorbereiding van de bouw waren 
enige bureaukamers bestemd voor gebruik door onderzoekers van het RJYON 
en in de lage vleugel waren drie vertrekken ingericht als logeerkamer voor gas
ten. De bouwkosten bedroegen ruim anderhalf miljoen gulden . 

27 Tijdens het directoraat van J . W. Woldendorp, die aantrad in 1973, werd de gewoonte inge
voerd dat ook de afdelingshoofden van het 100 aan de beraadslagingen deelnamen. 
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Vanaf 1968 kreeg de afdeling de beschikking over een relatief groot laboratoriumge
bouw. 

ln zijn j aarverslag over 1967 merkte oak de directeur van het 100, K.Juyver, op 
dat de capaciteit van het gebouw gra ter was dan de behoefte van het perso
neel.28 De luxe van de situatie benauwde hem blijkens een opmerking over de 
bedreig ing van het studieterrein door de aanleg van de Maasvlakte. Blijkbaar 
zag hij een discrepaotie tussen enerzijds de ruime toekomstmogelijkhede n 
voor onderzoek geboden door het nieuwe gebouw en anderzijds de waar
schijnlijke achteruitgang van het duin als studieterrein. 

Op 25 april 1968 werd het nie uwe laboratoriumgebouw officieel geopend 
door het bestuurslid van de KNAW, mevrouw Prof. dr. C.H. MacGillavry. De 
leiding van het 100 had inrruddels besloten om ook aan dit gebouw de naam 
Biologisch Station 'Weevers' Duin ' te geven. Deze naam stoat aan bij de tra
ditie, die began met de stichting van bel veldstation. Daar stood echter tegen
over, dat de naamgeving niet paste bij de sterk gewijzigde opzet en functie van 
het gebouw nl. als een accommodatie voor geavanceerd laboratoriumonder
zoek. Overigens werd de aanduiding Biologisch Station 'Weevers ' Duin' ook 
gehandhaafd in de presentatie van de afdeling. Het overbrengen van de naam 
Weevers' Duin van het veldstation naar het nieuwe gebouw leidde ertoe dat het 
veldstation bekend kwam te staan onder de naam Oud Weevers' Duin. 

De vide van het nieuwe gebouw werd opgesierd met een olieverfportret van 
Weevers . Dit was in bruikleen afgestaan door zijn dochter, mevrouw L. 
Brusse-Weevers in Enschede. De gelden uit de zgn. 2% regeling (2% van de 

28 Jaarboek der KNI\W 1967- 1968. 



bouwkosten konden besteed worde n aan een kunstwerk) werde n gebruikt voor 
een muurschi1dering in de vide die enige j aren na de opening gereedkwam. 
Ge"inspireerd door Adriani maakte de kunste naar B. Kemper uit Poortugaal een 
allegorische voorstelling over de strijd tusseo natuur en techno1ogische cu1tuur 
in het R.ijnmondgebied. 

Door het gereedkomen van het nieuwe gebouw kwam het oude weer ter 
beschikking a1s verb1ijfsruimte voor bezoekers. Oat wi1 echter niet zeggen dat 
het weer ging functioneren als in de SWD-tijd. Het werd voora1 bezet door stu
denten die een onderwerp bewerkten bij de botanische afdeling. Door hun ta1-
rijke aanwezigheid moesten aanvragen van anderen m.n. van groepen worden 
afgewezen. De tota1e aantallen overnachtingen in Oud Weevers' Duin bedroe
gen in de jaren 1969 en 1970 respectieve1ijk 1200 en 1120. In 1972 werd 
besloten om Oud Weevers' Duin niet meer ter beschikking te stellen van groe
pen, tenzij het blokpraktika van studenten betrof. De aanwezigbeid van groe
pen vers1echterde het werkklimaat van de aanwezige doctoraa1 studenten. 
Overigens werd ook gebruik gemaakt van de 1ogeer/werkkamers in het hoofd
gebouw. In 1970 b. v. verb1even daar 25 personen.29 

1967 was niet alleen het jaar waarin het nieuwe laboratorium werd 
gebouwd, het was tevens het Jaatste jaar van het directoraat van K.luyver. Als 
zijn opvolger werd aangeste1d Dr. W.H. van Dobben, die vanaf I j anuari in 
dienst kwam als adjunct-directeur en vanaf I Septe mber als directeur. Van 
Dobben was afkomstig van het lnstituut voor Bio1ogisch en Scheikundig 
Onderzoek van Landbouwgewassen (IBS) te Wageningen.30 Hij had daar groei
fysio1ogisch onderzoek aan graangewassen uitgevoerd, maar ook aan wilde 
planten.31 Hij genoot vooral bekendheid als ornitholoog. Voor Weevers' Duin 
was zijn aanste11ing op dat moment van cruciaa1 be1ang, zoals uit het vervolg 
za1 b1ijke n. 

Direct na zijn aanstelling was Van Dobben zich ook intensief bezig gaan 
houden met de nieuwbouw te Oostvoorne, speciaa1 met de bouw van de 
kweekkas. Door zijn toedoen werd deze voorzien van een ventilatiesysteem, 
zodat een zekere mate van koe1ing gedurende warm weer moge1ijk werd, waar
mee de bruikbaarheid gedurende de zomer werd vergroot. Bovendien kwam 
toen ook a1 de wens naar voren om de kasruimte in de toekomst te vergroten.32 

De CtB verleende zijn goedkeuring aan een pachtovereenkomst met het 
Zuidhollands Landschap betreffende grondgebied naast de nieuwbouw waar
door uitbreiding met nieuwe kassen in de toekomst mogelij k werd. Een erf
pachtovereenkomst trad in 197 1 in werking. 

Op 15 september 1967 werd L. van den Handel als full-time concierge van 
het nieuwe gebouw aangesteld. Met bijzondere p1k htsbetrachting droeg hij in 
deze functie zorg voor het in goede staat houden van het gebouw, waarmee hij 
zich vereenzelvigde. Zoals mevrouw van der Burgh in het veldstation, zo werd 
hij hier voor een be1angrijk deel bepalend voor de goede sfeer. 

29 Tot de geregelde bezoekers van Weevers ' Du in in de jaren rondom 1970 behoorden de vege
tatiekundigen Chr.G. van Leeuwen en Drs. G. Londo van het Rijks lnstituut voor Natuurbeheer 
(het vroegere RIVON), twee stafleden van het De lta- l.nstituut voor Hydrobio logisch Ondert.oek in 
Yerseke nl. de vegetatiekundige Dr. ir. W.G. Beeftink en de hydrobioloog Drs. R. Peelen en ver
der de vegetatie-ondert.oekers Dr. E. van der Maarel (KU Nijmegen), L. Fresco (Ru Groningen) 
en P. Bakker (Yereniging tot Behoud van Natuu rmonumenten). 
J(l W. Poets ( 1993 ). 
3 1 W.H. van Dobben ( 1967). 
32 Yermeld in de notulen van de vergadering van de e ta van 19 j anuari 1967. 
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Na het gereedkomen van het nieuwe laboratoriumgebouw werd het personeel 
van de afdeling geleide lijk rtiet onaanzienlijk uitgebreid zoals hi eronde r zal 
blijken. Met de uitbreiding van het personeel ontstond de behoefte aan een 
geregelde onderlinge communicatie. Het werd de gewoonte om elke maan
dagmorgen een stafbijeenkomst te houden. Deze was veelal gewijd aan tech
nisch-organisatorische en natuurbeschermingszaken. Daarnaast was er een 
maandelijkse bijeenkomst van het voltallige personeel ook voor huishoudelijk
organi satoriscbe zaken. Vervolgens waren er werkbesprekingen, waarin het 
onderzoek van onderzoekers of studenten werd gepresenteerd aan de collega's. 
De laatste werden georganiseerd al naar gelang er behoefte aan bestond. 

Experimenteel onderzoek 
ln de CtB vergadering van het 10 0 in januari 1967 werd besloten dat Van 
Dobben zich nadrukke lijk met de verdere ontwikkeling van de botanische 
afdeling in Oostvoorne bezig zou gaan houden.33 Men was de mening toege
daan dat het correlatieve vegetatiekundige onderzoek van de afdeling uitge
bouwd moest wa rden in de richting van de experimentele (laboratorium-) 
oecologie. Van Dobben zou daaraan zijn speciale aandacht gaan geven. Hij was 
daartoe competent, door zijn experimentele verleden op het IBS. Juist vanwege 
deze ervaring en belangstelling in die richting lijkt het niet onaannemelijk, dat 
ruj bij het totstandkomen van het bes luit een doorslaggevende rol speelde. 

Het onderzoek van Weevers' Duin was bij het begin van 1967 nog groten
deels gelijk aan dat van de aanvangsfase, althans wat betreft micrometeorolo
gie, vegetatietypologie en bodemkunde. Stoutjesdijk vertrok in 1967 voor ruim 
een jaar naar Bogor (Tndonesie) voor onderzoek en onderwijs in het kade r van 
een regeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In datzelfde jaar 
kwam bij de vegetatiekundigen van Weevers' Duin een taakverdeling tot stand: 
Van der Maarel bepaalde zich - in het verlengde van zijn promotie-onderzoek 
- tot de studie van de droge duingras landen, Sloet van Oldruitenborgb hield 
zich in baar promotie-onderzoek voor swo bezig met de struwelen en Van der 
Laan bestudeerde de natte duinvalleien en speciaal de re latie tussen vegetatie 
en grondwaterhuishouding. Van der Maarel verrichtte zij n onderzoek, zoals 
eerder gezegd, als gastmedewerker. Adriani zette zijn inventariserend bodem
kundig onderzoek in samenhang met het vegetatiekundige werk voort. 

Medio J 964 was ikzelf in dienst gekomen als vegetatiekundige. Ik kreeg de 
gelegenheid om mijn promotie-onderzoek over de oecologie van de kustplant 
Strandduizendguldenkruid, waarvan het veldwerk grotendeels eerder op 
Tersche lling was uitgevoerd, af te ronden. De aard van het promotie-onder
werp bracht me in het domein van de autoecologie. Oat was de oecologie van 
een plantesoort of enkele verwante soorten of ondersoorten. De autoecologie 
was een nieuwe richting in de pl antenoecologie, in Nederl and ge"Introduceerd 
door Prof. dr. D. Bakker te Groningen.34 In dit specialisme werden toente rtijd 
veldwaarnemingen aan het object, zijn plantengezelschap en mil ieu verzameld 
en vervolgens aangevuld met eenvoudige kweekexperimenten in kas of proef
tuin. Autoecologie was naast de vegetatiekunde in de jaren 1964, 1965 en 

33 Het KNAW Jaarboek 1967- 1968 vermeldt als amenstell ing van de cts in 1967: Prof. dr. J. vao 
der Vecht (voorzitter), Prof. dr. L. de Rui ter (secretaris), Prof. dr. D. Bakker, Prof. dr. J . Lever en 
Prof. dr. D .M . de Vrics. 
34 W. H. van Dobben ( 1981 ). 



Laboratoriumruimte voor de chemische bewerking van grond- en 
gewasmonsters. 

1966 een geliefkoo. d werkterrein voor studenten (vaak ui t Utrecht) die een 
onderwerp bewerkten bij de botanische afdeling. 

Uit de contacten van Adriani met diensten van Rijkswaterstaat over de aan
leg van de Maasvlakte en de uitvoering van de Deltawerken kwam een plan 
voort tot proefnemingen over de stimulering van de begroeiing op nieuw aan 
te leggen zandi ge zeeweringen. Dit plan kreeg vaste vorm in 1966. Het leidde 
ertoe dat in 1967 een uitgebre id proefveld werd aangelegd op een zanddam die 
de kust met de Maasv lakte verbond . Diverse duinvormende planten zoals Helm 
werden hi erop tot groei gebracht en het vastleggen van het zandoppervlak met 
kitmiddele n en het toepassen van kunstmeststoffen werden a ls behandelings
factoren onderzocht. Alleen de laatste facto r bleek de groei van proefplanten te 
bevorderen en dus een positieve invloed te hebben op het vasthouden van 
zand .'5 In de uitvoering van dit project werkte de botanjsche afdeling behalve 
met Rijkswaterstaat ook samen met het Bureau Gemeenschappelijke Diensten 
(Ministerie van Landbouw) in Wageningen . 

In de vergadering van de CtB in 1968 werd opnieuw explicieL gesproken over 
het onderzoeksprogramma van de botanische afdeling.36 Dit maal aan de hand 
van een overzicht van het lopende onderzoek opgeste ld door Adriani . De com
missie signaleerde de behoefte aan het ve rschijnen van publikaties over het 
onderzoek van de afdeling. Men begroette - naar ik aanneem met instemm ing, 
gezien de eerder uitgesproken wens in die richting - de voorgenomen uitbrei
ding van het onderzoek in fysiolog ische ric hting door Adriani e n door mijzelf. 
Men achtte het van belang dat het onderzoek van Stoutjesdijk minder ge"lso-

35 De proefncming en de rcsultaten daarvan zijn beschrevcn in : M.J . Adri ani and J.H.J . Tcrwindt 
( 1974). 
3(, Notulen van de vergadcring van de CUI op 25 januari 1968. 
Het KNAW Jaarboek 1968- 1969 vermeldt als samenste lling van de c LB in 1968: Prof. dr. J . van der 
Yecht (voorzitter). Prof. dr. D. Bakker. Prof. dr. K. Bakkcr. Prof. dr. J. Lever en Prof. dr. F.A. 
Statle u. Prof. dr. L. de Ru itcr trad in 1968 af a is lid. 
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leerd zou blijven en dacht aan de mogelijkheid van samenwerking van hem 
met het toenmalige International Biological Program. Tevens kwam ter sprake 
een 5-jarenplan voor de afronding van de personeelsbezetting. Zoals hieronder 
duidelijk zal warden, werd het personeel na de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw aanzienlijk uitgebreid. Van Dobben lanceerde in de vergadering het 
idee een onderzoeker aan te trekken voor het opstellen van mathematische 
modellen over concurrentie tussen wilde-plantesoorten in het veld. Hij liet zich 
hierbij inspireren door het werk van een vroegere collega van het IBS nl. de 
landbouw-oecoloog Dr. C.T.de Wit, wiens werk over concurrentieprocessen 
tussen landbouwgewassen internationaal grote bekendheid had verworven.37 

Voor de ui tvoering van dergelijk onderzoek dacht Van Dobben aan de p lanten 
van de pioniervegetatie in de polder Zuidelijk Flevoland, die in die tijd werd 
drooggemalen. Pioniervegetaties worden gekenmerkt door grate aantallen van 
weinige soorten en zijn daarmee beter toegankelijk voor experimenteel onde r
zoek, zoa ls dat ook Van Dobben voor ogen stood, dan ingewikkelde, soorten
rijke begroeiingen. Oat verklaart de keuze van het terrein van onderzoek. 
Bovendien, hijzelf had eerder over een van die plantesoorten nl. 
Moerasandijvie gepubliceerd.38 Voorts opperde Van Dobben in de vergadering 
het plan om oak populatie-onderzoek te entameren. 

Ter concretisering van een deel van bovengenoemde plannen ging ik in J 968 
als gastmedewe rker naar het IBS, waar ik door Dr. W. Dijkshoorn werd ge"ln
troduceerd in de theorie en praktijk van de mineralenvoeding van planten. 
Dijkshoorn had evenal s enige andere buitenlandse onderzoekers gewerkt aan 
de ontwikkeling van een theorie waarin de opname en bet interne gebruik van 
alle essentiele macro-ionen in een samenhangend geheel werden gebracht: de 
zogeheten ionenbalans van de plant. Juist in die tijd toonde oak de oecologi
sche wereld belangstelling voor deze benadering.39 Op basis van deze theorie 
voerde ik in Wageningen kaskweekproeven uit over de de mineralen- en zout
hui shouding van Strandduizendguldenkruid, het object van de vroegere veld
studie.40 Op Weevers' Duin zette ik dit werk voort gebruikmakend van de faci
liteiten die het nieuwe gebouw bood, met name de kweekkas. In J 969 kreeg ik 
hierbij assistentie van de anal ist A. van Dijk voor de chemische analyse van de 
plantenmonsters. 

Op L9 augustus 1968 kwam de pas afgestudeerde Drs. P.A.I. Oremus in 
dienst als wetenschappel ijk onderzoeker. Hij kreeg de taak de door Van 
Dobben gesuggereerde concurrentie proeven uit te voeren. In 1969 werd in 
Zuidelij k Flevoland een uitgestrekt proefveld met mono- en mengcultures van 
Grate lisdodde, Moerasandijvie en Riet aangelegd. Helaas, de proef werd een 
falikante mislukking: Lisdodde werd door hazen en meerkoeten opgevreten, 
Riet sloeg niet aan en Moerasandijvie overwoekerde andere planten. Het idee 
van concurrentieproeven in het veld werd verlaten en in bet volgende jaar ging 
Oremus een geheel andere richting van onderzoek volgen nl. de bodernmicro
biologie. Na en ige orientatie op de afdeling Mic robiologie van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen startte bij onderzoek naar de fixatie van 
atmosferi sch stikstofgas door de symbiont van de Duindoorn. Deze symbiont 

37 B.v.: C.T. de Wit (1960). 
38 Zie noot 3 I . 
39 Dat blijkt b.v. uit de volgende publikatie: W. Dijkshoorn ( 1969). 
40 A.H.J. Freijsen ( 1970). 



behoort tot het genus Frankia en behoort tot de schimmelgroep van de actino
myceten. Frankia leeft in verdikkingen van de wortel (wortelknolletjes). De 
keuze van het onderwerp paste bij de microbiologische opleiding van Oremus, 
bij de orientatie van de botanische afdeling op duinonderzoek en bij het stre
ven om het onderzoekprogramma naar experimente le kaot uit te bouwen. Het 
vormde daardoor een e legante uitbreiding van het onderzoeksprogramma. 

Een volgende vergroting van de wetenschappelijke staf kwam in 1970 tot 
stand met de aanstelling van de jonge onderzoeker Drs. C.W.P.M. Blom, van 
wie ik eerder vermeldde dat hij als student een kartering op Voorne uitvoerde. 
Het door hem geentameerde onderzoek betrof de invloed van betreding op 
vegetatie. Blom had een vooral vegetatiekundige opleiding bij Prof. dr. V. 
Westhoff te Nijmegen genoten.ln voorafgaande jaren had de vegetatiekundige 
C.G. van Leeuwen (RTVON) zijn ' relatietheorie' gelanceerd, waarmee hij veel 
belangstelling wekte voor de grenzen tussen vegetatietypen, terwijl het in de 
klassieke vegetatiekunde juist om de typen zelf ging.4 1 Betreding en de daar
door veroorzaakte bodemverdichting werden beschouwd als oorzaken van 
interessante overgangsvegetaties open langs paden in de natuur. In de aanvang 
had Blom een wijde aanpak met vegetatiebeschrijving, metingen van de 
bodemverdichting en ontkiemingsproeven in het laboratorium. Het ooderzoek 
was gericht op duingrasland en uiteenlopeode soorten o.a. Weegbree-soorten 
en Voorjaarsganzerik. 

In deze periode werd Drs. C. van Dijk in 1972 als derde nieuw staflid aao
gesteld. Hij was een leerling van Prof. dr. A. Quispel in Leiden en had als zoda
nig evenals Blom een doctoraal onderwerp bewerkt binnen Weevers' Duin. 
Zijn Leidse afkomst bracht met zich mee dat zijn kennis en belangstelling 
lageo op het gebied van de symbiose van de actinomyceet Frankia en Zwarte 
els, en dat werd ook zijn onderzoeksterreio op Weevers' Duin. Het onderzoek 
van Van Dijk sloot nauw aan bij dat van Oremus. Bij beiden ging het om het
zelfde proces en hetzelfde micro-organisme. De centrale vraag was voor beide 
ooderzoekers gedurende een zekere tijd, hoe de moeilijk waarneembare sym
biont verspreid was in het veld. Door deze overeenkomst kreeg het bodemrni
crobiologische onderzoek van de afdeling een duidelijk gezicht. 

Al s laatste van een rij door SWD gesubsidieerde onderzoekers werkte Drs. 
R. de Jong van 1968 tot 1970 op Weevers ' Duin.~2 Titel van zijn onderzoek was: 
Studie naar de voedselkeuze en de soortvorming binnen het vlindergenus 
Eupi thecia. 

Het zwaartepunt in het onderzoek van de jonge onderzoekers lag in de expe
rimentele aanpak. Veel van hun praktisch onderzoek speelde z ich af in labora
torium of kweekkas. De door de le iding van het 100 beoogde doorbraak in 
experimenteel-fysiologische richting was bere ikt. AI was er een zekere gelijk
heid van methodologie in het nieuwe onderzoek, er was geen algehele samen
hang in vraagstelling. Dat laatste werd ook niet nagestreefd door de leiding van 
het instituut. Integendeel, men huldigde de opvatting dat elke nieuw aange
stelde onderzoeker op een ander probleem gezet moest warden. Het weten
schappelijke isolement dat daaruit voortvloeide voor de onderzoekers kon door 
ben doorbroken warden door contacten buiten het instituut, zo dacht men.43 

41 Zie b.v.: C.G. van Leeuwen ( 1966). 
42 Zie noot 22. 
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Keuzes van onderwerpen voor onde rzoek waren het resultaat van overleg, 
waarbij de be langste ll ing en deskundigheid van de betreffende onderzoeker 
een rol speelden. 

Milieuproblematiek 
Eind jaren zestig was de natuurbeschermingssituatie op en rondom Yo01·ne ver
der verslechterd. Rotterdam was onverzadigbaar wat betre ft havenaanleg en 
speelde met een plan tot ui tbreiding van de nog zo kort geleden aangelegde 
Maasvlakte. Dit zogeheten Plan 2000-t omvatte een uitbreiding van de 
Maasvlakte voor de gehele kust van Yoorne, maar verder ook havenaanleg op 
Vom·ne zelf. Het was duidelijk, dat met uitvoering van een dergelijk plan er vol
strekt niets van het waardevolle duin van Yoorne over zou blijven. Het bracht 
Adrianj ertoe om zij n inspanningen voor het behoud van de natuurgebieden van 
Yoome te verveelvoudigen. Hij schreef samen met Van der Maarel en met steun 
van de werkgroep Kustgebied Yoorne c.a. de publikatie: Voorne in de 
Branding.-14 Dit boekje beschreef de uitzonderJijke natuurwetenschappeljjke 
betekenis van de Yoomse duinen. De publikatie werd toegestuurd aan leden van 
de Tweede Kamer, die moesten beslissen over de plannen tot havenaan leg. Deze 
en andere talrijke ac tiviteiten van Adriani vormden een be langrijke oppositie 
tegen de toenmalige megalomane plannen van de havenstad Rotterdam. De 
haveoplannen werden sterk teruggebracht in omvang; de Maasvlakte werd 
slechts in beperkte mate in zuidwestelijke richting uitgebouwd. 

Muurschildering van de kunstenaar Bob Kemper in het instituutsgebouw. De afbeel
ding geeft de spanning weer tussen de natuur en de technologische cultuur in het 
Rijnmondgebied. 

43 Schriftelij ke mededel ing van Prof. dr. W.H. van Do bben dd. 1-8- 1994. 
+I M.J . Ad riani en E. van der Maare l ( 1968). 



Het Plan 2000+ gaf tevens de stoot aan de vorming van een nieuwe bio logi
sche werkgroep Milieukaart Zuid-West Neder.l and onder auspicien van de 
Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en de groep 
Kustgebied Yoome c.a. Onder leiding van Adrianj werden door deze groep de 
'biologische rijkdommen' van zuidwest Nederland in kaart gebracht evena ls 
prognoses van hun achteruitgang ten gevolge van de geplande ingrepen in het 
milieu. Deze vergelijking werd in 1972 gepubliceerd als onderdeel van een 
veelzijdige milieustudie .~5 Deze studie was de eerste milieukartering in 
Nederland, later gevolgd door vele andere. 

Het aantal periodieke en incidentele activiteiten op het gebied van natuur
bescherming die door Adriani werden ontplooid, groeide. Hij ontving vele ver
tegenwoordigers van de publiciteitsmedia om hen te voorz ien van informatie 
over het standpunt van de natuurbescherming ten aanzien van de natuur- en 
milieuproble men van de regia. Yerder bevorderde hij in sterke mate de ont
vangst van bezoekers, meestaJ in groepsverband, op Weevers' Duin. Motief 
voor deze ontvangsten was het verbreiden van kennis over de natuur, speciaal 
die van Yoome. Het jaarverslag over 1969 geeft de volgende opsomming : stu
denten stedenbouwkunde, tuinbouwconsulenten, kader van de Heidemaat
schappij , leerlingen van een landbouwschool, personeel van de Rijksdienst 
IJsselmeerpolders, zwo, ITBON, Hoogheemraadschap Delftland e n de 
Heidemaatschappij in Den Haag, drie Volksunivers ite iten, cursisten van het 
conferentie-oord Oud-Poelgeest, groepen van de KNNV en van de Rotary."6 Het 
programma van dergelijke bezoeken bestond uit een informatieve inleiding 
over de natuur van de duinen en een globaal overzicht van het onderzoek van 
de botanische afdeling, gevolgd door een rond leiding door het gebouw en ten
slotte een excursie in de duinen. Dergelijke ontvangsten werden verzorgd door 
Adriani in samenwerking met staneden van de afde ling . De ontvangsten droe
gen in vele gevallen zeker bij aan het begrip voor de natuurbescherming en 
hadden daarmee waarde. Het kwam echter ook voor dat de indruk ontstond dat 
de komst naar Weevers' Duin slechts diende te r rechtvaardig ing van een, wel
iswaar educatief, dagje-uit. 

Ook anderen dan Adriani binnen de botanische afde ling waren zeer betrok
ken bij de regionale milieuproblematiek en de natuurbesche1ming. Dit waren 
vooral Van der Laan en A. van Dij k die deelnamen aan velerle i milieu-activi
teiten in de streek. Bij hen bestond een innige vervlechting van bezigbeden als 
personeelslid van Weevers' Duin e n politieke activiteit. Zij verdedigde n 
milieu- en natuurwaardeo als leden van de Partij van de Arbeid in de 
Rijnmondraad, de volksvertegenwoordiging bij het toenmalige Openbaar 
Lichaam Rijnmond! 7 Van Dijk trad later toe tot het dagelijks bestuur van deze 
overhe idsi nstantie . 

De banden tussen Weevers' Duin en de regionale politiek werden formeel 
toen Adriani de eerste voorzitter werd van de Regionale Raad van Advies voor 
Natuurbehoud en Natuurbeheer van het Openbaar Lichaam Rijnmond, die in 
1973 door Rijnmond werd ingesteld ter advisering op het gebied van natuur-

~.~ Anonymus ( 1972). 
~~ Biologisch Station 'Weevers· Du in'. Jaarverslag over de periode I november 1968 - 3 1 okto
ber 1969. 
~1 Het Openbaar Lichaam Rij nmond was een bestuurslaag lussen provincie e n gemeenles in de 
regia Rollerdam met o.a. bcvoegdheden op her gebied van planologie, milieu en natuur. 
Rijnmond werd ingesteld in 1964 en opgeheven in 1986. 
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bescherming. Blom en Van der Laan werden respectievelij k lid en pl aatsver
vangend lid van dit adviesorgaan. 

Weevers' Duin was, vooral dankzij het ij veren van Adriani voor natuurbe
scherming, random I 970 een bekende instelling. In de regio werd het instituut 
beschouwd als een bastion tegen de expansie drift van Rotterdam. 



5 1973-1977: Wisseling van de wacht 

Nieuwe directie en uitbreiding van de accommodatie 
In het begin van de jaren zeventig traden eni ge belangrijke wijzigingen op in 
de top van het lOO en die van de botanische afde li ng . ln het najaar van 1972 
bereikte Van Dobben de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd a ls directeur 
van het 100 opgevolgd door Dr. ir. J .W. Woldendorp. Deze Jaatste was te 
Wageningen gepromoveerd op een studie over micro-organismen in grasland
bodems en daarna werkzaam geweest als microbioloog bij het research-labo
ratorium van DSM te Geleen. Zoals tijdens zijn functioneren als nieuwe direc
teur zou gaan blijken, combineerde hij experimente le deskundigheid met een 
veelzijdige oecologische be langstelling. Het betekende dat de koers van zijn 
voorganger globaal gesproken werd voortgezet. Evenals onder diens beleid 
zouden nieuwe richtingen van onderzoek binnen Weevers' Duin, die hieronder 
nog aan bod zulle n komen, door Woldendorp worden geentameerd. 

Een volgende belangrijke wij ziging was het vertrek van Adriani. Eveneens 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam hU eind 1973 
afscheid als directeur van het biologisch station Weevers' Duin . Als hoofd van 
de botani sche afdeling had hij in 1970 de formele titel van directeur verwor
ven. Het afscheid van Adriani vond plaats in de entourage van een feestelijke 
bijeenkomst in het gebouw van de KNAW in Amsterdam. Drs. P.J.M. van der 
Aart die te Leiden een dieroecologisch promotie-onderzoek bewerkte, volgde 
hem opals hoofd van de botanische afdeling. 

ln diezelfde periode verdwenen nog twee andere oudgedienden. Stougesdijk 
verhuisde op eigen verzoek van Weevers' Duin naar de hoofdvestiging van het 
100 in Arnhem.48 Wessels, die jaren lang laboratori um-werkzaamheden aan 
bodemmonsters had uitgevoerd, ging met pensioen. 

In 1974 benoemde het instituut de bodemkundige lr. S.R. Troelstra als ver
antwoordelijke voor het physisch-chemisch laboratorium-werk. Troelstra zette 
na zijn in dienst treden een nieuw systeem van laboratoriumprocedures voor 
bepalingen aan grond- en gewasmonsters op. De beschikbare faci li teiten hier
voor werden uitgebouwd door de aanschaf van moderne analyse-apparatuur. 
Door de toename van het experimente le onderzoek binnen de afdeling breid
den de laboratoriumwerkzaamheden zich ui t. Vooral de analyse van planten
monsters, veelal afkomstig van kweekproeven, werd een omvangrijke aktivi
teit. Later ging het laboratorium ook voor onderzoekers buiten de eigen afde
ling gewasanalyses ui tvoeren. Binnen het laboratorium werkten steeds enige 
analisten of laboranten, zoals W. Smant, L. Sluimer, en mevrouw lng. M.A. 
van der Meulen. 

Reeds tijdens de bou w van het nieuwe Weevers' Duin werd, zoals ik boven 
reeds vertelde, door de leiding van het 100 uitbreidi ng van de eerder geplande 
kasruimte en de aanJeg van een proeftuin als wenselijk gezien en om die reden 
werd al spoedig meer grond (in erfpacht) verworven. De plannen leidden tot 
een niet onaanzienlijke aanbouw. Naast de bestaande kas werden twee nieuwe 

48 Stoutjesdijk verliet de dienst in 1988. Hij blcef echter actief in z ijn vakgebied en was mede
auteur van cen boek: J.J. Barkman en Ph. Stoutjesdijk (1987). 
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Weevers' Duin bezat een drietal kassen waarvan er een volledig was geklimatiseerd. 

gebouwd, waarvan een met klimatisering (d.w.z. de mogelijkheid om constan
te temperaturen tussen 15 en 25°C te reali seren). De nieuwe kassen waren 
gelegen aan een langwerpige ruimte bestemd voor de behande ling van proef
planten. Aan het eind van deze werkruimte bevond zich een tweede ruimte 
gedeelte lijk voor het opste llen van klimaatkasten (kasten van beperkte omvang 
waarin pl anten bij volledig gecontroleerde omstandigheden van temperatuur, 
luchtvochtigheid en licht kunnen warden gekweekt) en voor een ander deel 
bedoeld al s magazijn. Op 28 mei 1975 stelde Mr. J.Th.A. Klarenbeek, di rec
teur van de KNAW, het nieuwste gedeelte van Weevers' Duin officieel in 
gebruik. In 1977 werd een viertal klimaatkasten in de uitbreiding geplaatsL 
Inmidde ls was buiten het gebouw een proefveld aangelegd voor het betre
dingsonderzoek door Blom. 

Voor de niet-geklimatiseerde nieuwe kas werd geen onmidde llijke bestem
ming binnen de botanische afdeling gezien. Men dacht aan de moge)jjkheid 
van voorlopig gebruik door onderzoekers van een zusterinstituut in Yerseke 
(Delta-lnstituut voor Hydrobiologisch Onderzoek) waar eveneens belangstel
ling voor kaswerk ontstond e n te weinig voorzieningen waren. Dit ietwat 
onpraktische idee is nooit ten uitvoer gebracht. Toen het kasonderzoek van 
Weevers' Duin groeide werd deze kas toch nauwelijks in gebruik genomen 
voor het eigen onderzoek, voornameJjjk doordat met de beschikbaarheid van 
beter reguleerbare omstandigheden bij de andere kassen het onderzoek bij 
voorkeur daarin plaatsvond. 

De uitbreiding van Weevers' Duin werd aangegrepen als een goede gele
genhe id om de tuin bij het gebouw te herstructureren. Een bureau voor land
schapsarchitectuur ontw ierp daartoe een plan. Op het voorple in kwam een 
planteneiland, een graslandje naast de eerste kas werd getransformeerd in een 



miniatuur duingrasland en voor de auto's werd een vriendelijke parkeerplaats 
naast de oprit aangelegd. In het voo1jaar van 1976 werden deze plannen goed
deels gerealiseerd. 

In 1976 voerde Van der Aart een nieuwe aanduiding in: Afdeling Duin
onderzoek 'Weevers' Du in ', Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Daarmee 
werd de relatie tot het moederinstituut duidelijk aangegeven. ln de oude naam
geving Biologisch Station 'Weevers' Duin ' ontbrak die indicatie. De kwalifi
catie Duinonderzoek vormde de verbinding met het traditione le onderzoek, 
maar werd a l spoedig een anachroni sme door het op gang komen van het 
zwaartepuntonderzoek, dat zich verwijderde van de duinoecologie. Hieronder 
zu llen we zien wat het zwaartepuntonderzoek inhield. 

Naar gemeenschappelijk onderzoek 
Woldendorp en Van der Aart organiseerden begin 1975 in een conferentie-oord 
te Oosterbeek een bezinningsbijeenkomst over het wetenschappelijk onder
zoek van de botanische afdeling. Het doel van deze tweedaagse bijeenkomst 
van hen met de afdelingsstaf was de formulering van een gemeenschappelijk 
onderzoeksthema met specifieke inbreng van e lk specialisme binnen de groep. 
Na een inventarisatie van ideeen levend bij de aanwezigen werd besloten tot de 
aanpak van een vergelijkend oecologisch o nderzoek van enige plantesoorten. 
ln de eerste opzet werd de volgende titel geformuleerd: Vergelij kend oecolo
gisch onderzoek naar e igenschappen van hogere plan ten in relatie tot de eigen
schappen van hun specifieke standplaatsen. 

Het bes luit betekende de toepassing van het inzicht dat een grotere efficien
tie en produktiviteit in het onderzoek kon worde n bereikt door de inspannin
gen van meerdere onderzoekers en ook van meerdere benaderingswijzen in het 
onderzoek op een vraagstelling te richten. Het paste in een streven naar een 
hechter georganiseerde benadering binnen het biologisch onderzoek en dus 
ook binnen het oecologisch onderzoek zoals die in Nederland vanaf 197 1 
onder leiding van de Stichting voor Biologisch Onderzoek (BlON) plaatsvond. 
Binnen dit kader vormden onderzoekers van institute n of vakgroepen zogehe
ten werkgroepen, die op hun beurt werden ondergebracht in landelijke werk
gemeenschappen. Voor de pl antenoecologen en dus ook die van Weevers' Du in 

Waarschijnlijk het mooiste technische apparaat in 
gebruik bij het onderzoek werd gevormd door de 
machine waarmee het incasseringsvermogen van 
Weegbree voor betreding werd nagegaan. 
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waren twee werkgemeenschappen re levant: Plantenoecologie en Vegetatie
kunde, en Populatiebiologie. 

Ook de keuze van bet thema van het gemeenschappelijk onderzoek voor 
Weevers' Duin werd bepaald door het denkpatroon van die tijd. Het vergellj
ken van de oecologie van een reeks van verwante soorten was in voorafgaan
de jaren als een interessante benadering gepropageerd door de vegetatiekundi
ge C.G. van Leeuwen, wiens denkbeelden veel aanhang genoten. Zelfs waren 
er reeds aanzetten tot zulk onderzoek geweest binnen een niet-officieel groep
je van plantenoecologen van diverse instituten, de zgn. Club van Tien.49 Deze 
pogingen- zo werd gedacbt aan een vergelijkend onderzoek van Nederlandse 
soorten Boterbloem - liepen dood doordat de deelnemende onderzoekers op de 
eerste plaats gebonden waren door verplichtingen aan het eigen instituut. 

Voor het gemeenschappelijk onderzoek binnen Weevers' Duin werd in eer
ste instantie bes loten om plantesoorten uit het duingrasland als objecten te kie
zen. Dit zou echter in een latere fase van de planning veranderen . 

Woldendorp had hogere aspiraties dan alleen een structurering van het 
onderzoek van zijn botaniscbe afdeling. Hij streefde ernaar het nieuwe project 
als kristallisatiepunt voor een omvangrijk door BION gesubsidieerd onderzoek 
te laten fungeren . BION verstrekte toentertijd, naas t enkelvoudige onderzoeks
subsidies, ook zgn. zwaartepuntsubsidies, meervoudige subsidies over een 
vijftal jar·en. Jnstituten van de KNAW konden slechts meedingen naar subs idies, 
indien zij samen met een universitaire instelling een aanvraag indienden. ln 
1975 diende Woldendorp samen met Van der Maarel, de laatste als staflid van 
de afdeling Geobotanie van de Nijmeegse universiteit, een aanvrage in voor 
een zwaartepunt-subsidie. Deze aanvrage werd niet gehonoreerd. 

Het jaar daarop ondernam hij een tweede paging om het samenwerkings
project uit te bouwen; al s uni versitaire partners waren dit keer de vakgroepen 
Plantenfysiologie en Populatiegenetica van de Groningse universiteit in Haren 
bij het project betrokken. Als aanvragers namens die twee vakgroepen traden 
op respectievelijk Prof. dr. ir. P.J.C. Kuiper en Dr. W. van Delden. Bovendien 
was de afdeling Verspreidingsoecologie van het 100 in het samenwerkingsver
band opgenomen. Deze afdeling onder leiding van Dr. J. Mook was, zoals ik 
in het voorgaande vermelde, opgericht om de vestiging van planten en dieren 
in de nieuwe IJsselmeerpolders te beschrijven. Deze taak werd geacht inmid
dels voleindigd te zijn. De invulling van het tweede zwaartepuntproject was 
een andere geworden: minder vegetatiekunde, meer fysiologie en verder als 
nieuwe elementen populatiegenetica en demografie. De andere opzet kwam tot 
uiting in de titel: Vergelijkend onderzoek in graslandoecosystemen aan demo
grafische, fysiologische en genetische eigenschappen van plantesoorten in 
rel atie tot eigenschappen van de standplaats. De veranderingen waren deels 
een gevolg van de verandering van partners en deels van gewijzigde inzichten 
over adequaat oecologisch onderzoek. Dat laatste kwam vooral tot uiting in de 
integratie van de plantendemografie in het plan. Het demografische veldon
derzoek van planten werd toentertijd populair onder invloed van de Engelse 

49 Van de star van de botanische afdeling zaten Blom en ik in dit groepje. Het bestond verder 
uit: Dr. ir. J.P. van den Bergh en Drs. M.J. Oomes (CABO, Wageningen), Dr. J.H. Ncuteboom 
(LUw), Dr. S.J. ter Borg en Dr. D. Pegtel (RUG), Drs. I. Koch en Dr. J.G.M. Janssen (KUN) en Dr. 
J . van der Toom (too). De Club van Tien ging later op in de Projectgroep Oecofysiologie, een 
afdeling van de werkgemeenschap Plantenoecologie en Yegetatiekunde van BJON. 



plantenoecoloog J .L. Harper. Woldendorp beschouwde het als een aantrekke
lijke en veelbelovende methode van onderzoek. 

Vooruitlopend op een toekenning van de zwaartepuntsubsidie en tevens als 
een extra argument ter verkrijging daarvan werd besloten met de e igen onder
zoekers van de participanten het zwaartepuntonderzoek reeds aan te vangen. 
De huishoude lijke o rganisatie van het samenwerkingsverband werd degelijk 
opgezet. Voor de onderlinge communicatie werden er periodieke bijeenkom
sten georgani seerd meestal bij een van de deelne mende instituten e n kwam er 
een nieuwsbrief: 'Oostvoorne-Groningen- en terug".50 Van der Aart werd als 
projectle ider verantwoordelijk voor organisatorische zaken en hij werd redac
teur van de nieuwsbrie f. Ondanks deze inspanningen werd nog niet direct een 
subsidie verleend. Dat gebeurde pas nadat in 1977 opnieuw de aanvrage was 
ingediend.5' 

De aanpak van nieuw onderzoek op Weevers' Duin impliceerde de beeindi
g ing van het oude voorzover dat niet paste in het nieuwe. Bij de eerder 
genoemde conferentie in Oosterbeek was daartoe besloten. In de praktijk ble
ven oude stukken onderzoek evenwel nog jaren op de agenda staan , omdat ze 
nog niet aan afronding toe waren of omdat verwerking tot een proefschrif t veel 
tijd kostte. Overigens, niet iedere onderzoeker was opgetogen over het nieuwe 
project e n niet iedereen liet zich gemakkelijk losweken van zijn oude belang
steiUngsgebied. Zo was er dus een overgangstijd van oud en nieuw ooderzoek 
naast elkaar, met een gevarieerde verhouding tussen die twee elementen bin
nen het werk van ieder staflid. 

De twee promovendi Oremus e n Van Dijk zette hun microbiologiscbe werk 
voort in de jaren zeventig . Eerstgenoe mde voerde, geassisteerd door de bota
nisch ana list H. Otten, talrijke kweekexperimenten met Dulndoorn uit, gericht 
op de betekenis van de endophyt Frankia voor de waardplant in overeenstem
ming met zijn oorspronkelijke vraagstelling. De resultaten werden beschreven 
in zijn dissertatie, waarvan het verschijnen in I 982 samenviel met zijn vroeg
tijdig overlijden.52 Misschien belangrijker was een onbedoeld resultaat van zij n 
onderzoek. Dit toonde aan dat de degeneratie van Duindoorn in het binnenduin 
het gevolg was van de opeenhoping van nematoden (van het geslacht 
Longidorus) in de rhizospheer van de struik. De tal rijke nematoden in oude 
bestanden van Duindoorn beschadigen het wortelstelsel zodanig dat schim
melinfecties op gaan treden die het volwaardig functioneren van de worte l 

50 De zogeheten Algemene Werkbesprek ingen werde n georganiseerd vanaf 1976. Ze vonden in 
het algemeen viermaal per jaar plaats en we) in Oostvoorne en Haren (2-daagse bijeenko msten) 
en in Utrecht ( lnsti tuut Prof. Brouwer, zie volgende voetnoot) en Am hem (100), later Heteren ( 1-
daagsc bijeenkomsten). De 50e en laatste bijeenkomst vond plaats op I 0 maart 1989. Daamaast 
vonden er soms bijeenkomsten van o ndergroepen b.v. de plantenfysio logen plaats. 
Nicuwsbrief No. I verscheen in juli 1976. De laatste, No. 50, verscheen in 1987. De inhoud van 
de Nieuwsbrief besto nd in het algemeen uit beschrijvingen van plannen voor of resultaten van 
o ndcrzoek. Over de periode 1979- 1987 werden uitgebreide nummers als j aarverslag gepubli
ceerd . No. 50 verscheen als jaarvers lag over 1987. In 1984 (No. 39) werd Dr. P.J .M. van der A art 
a ls redacteur opgevolgd doo r Dr. J. Haeck (100). 
5 1 Aanvraag zwaartepunt-subsidie. Aanvragers Prof. dr. ir. P.J .C. Ku iper, Dr. W. van Delden e n 
Dr. ir. J.W. Woldendorp. Vergelijkend ondcrzoek naar demografische, fysiologische en geneti
schc eigenschappen van plantensoorten in relatie tot hu n stand plaats in graslanden. 15 februari 
1977. B ij de led en van de groep betrokken onderzoekers wordt ook genoemd Prof. dr. R. 
Brouwer (Vakgroep Plantenfysiologie RU Utrecht). 
52 P.A. I. Ore m us ( 1982). 
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belemmeren met als uiteindelijk resultaat de degeneratie van de Duindoorn. 
Oremus speelde overigens een belangrijke rol bij de introductie van computer
technieken binnen de botaniscbe afdeling. 

Voor Van Dijk gold min of meer hetzelfde. Ook hij bleef zich voornamelijk 
concentreren op zijn promotie-onderzoek, waarbij hij belangrijke hulp onder
vond van de medewerkster A. Sluimer-Stolk. Van Dijk promoveerde in J 984.53 

Bij zijn onderzoek aan de symbiose tussen Frankia en Zwarte els bleek er een 
verscheidenheid aan starnmen van Frankia te bestaan metals merkwaardigheid 
dat niet e lke stam tot fixatie van stikstof in staat bleek. In het kader van het 
zwaartepuntonderzoek deed Van Dij k enig onderzoek naar het voorkomen en 
de eventuele betekenis van mycorrhiza bij Weegbree in het duinterrein 
Westduinen op Goeree. Het leidde niet tot interessante resultaten. Evenals 
Oremus had Van Dijk een specifieke organisatori sche taak binnen de staf van 
Weevers' Duin. Hij vervulde een belangrijke rol bij de planning van de uit
breiding met nieuwe kassen (speciaal de klimaatsbeheersing) die in 1975 
gereedkwamen, en bij de aanschaf van klimaatkasten. 

Van der Laan , oorspronketijk in dienst getreden voor de functie van bota
niscb analist, had zich gaandeweg een plaats verworven als vegetatiekundig 
onderzoeker. Zijn belangstelling gold speciaal de natte duinvalleien op Voorne 
en de relatie tussen hun vegetatie en het grondwater. Zoals boven reeds gezegd 
besteedde hij veel aandacht aan milieu- en natuurbeschermingsaangelegenhe
den. Hij nam niet expliciet deel aan het vegetatiekundige deel van het zwaar
tepunt dat werd uitgevoerd door Dr. J. Haeck van de afdeling Verspreidings
oecologie van het 100. 

lkzelf cornbineerde een tijd lang de werkzaamheden aan een lopend project 
met zwaartepuntonderzoek. Het eerste betrof het verbreken van de kiemrust 
van zaden van de duinplant Hondstong.54 Het zwaartepuntonderzoek waaraan 
ik me na verloop van tijd geheel wijdde, bestond uit kweekproeven waarbij de 
invloed van de nitraatconcentratie rondom de wortel op de groei van de proef
plant werd nagegaan. Het was geent op de plantenfysiologische constatering 
dat de opname van nitraat door de wortel afhankelijk is van de concentratie. In 
tegenstelling hiermee bleek een dergelijk verband voor de groei slechts op te 
gaan bij zeer lage concentraties die overigens in kweekproeven moeilijk zijn te 
handhaven.55 Mijn zwaartepuntonderzoek sloot aan bij stikstofonderzoek bin
nen de vakgroep Plantenfysiologie te Groningen. 

Blom spitste zijn betredingsonderzoek toe op de Weegbree soorten en met 
name op de verschillen tussen Grote weegbree en de andere soorten uit dat 
genus die op minder of niet betreden plaatsen voorkomen. Een spectaculair 
onderdeel van zijn onderzoek bestond uit de toepassing van een betredingsma
chine. Dit apparaat, ontworpen door de technicus A. de Zwart van het 100, kon 
volautomatisch een programma van diverse graden van betreding van planten 
in de proeftuin uitvoeren. Aan het eind van de behandelingsperiode werden de 
planten geoogst en hun bewortelingspatroon gemeten. De machine trok de aan
dacht van de bezoekers van Weevers' Du in en haalde zelfs eens De Volkskrant 
in een cartoon van Opland. Blom sloot zijn promotie-onderzoek af in 1979.56 

53 C. van Dijk ( 1984). 
54 De resultaten zijn beschreven in: A.H.J . Freijsen, S.R. Troelstra and M.J. van Kats ( 1980). 
55 De resultaten zijn beschreven in: A.H.J. Freijsen and H. Otten ( 1984). 
56 C.W.P.M. B.lom ( 1979). 



Door het werk van Blom met Weegbree-soorten werd uiteindelijk voor deze 
soorten als enige objecten binnen het zwaartepuntonderzoek gekozen en het 
onderzoek aan andere graslandplanten werd gestaakt. Belangrijke praktische 
overwegingen hierbij waren dat zij volop voorhanden waren en zich gemakke
Jijk lieten kweken. 

Voor Blom betekende de deelname aan het zwaartepuntonderzoek dus geen 
verandering van onderzoeksobject. Zijn bijd rage aan het collectieve onderzoek 
bestond uit demografi sch werk. Dit im pliceerde het nauwgezet registreren van 
het verschijnen, voorkomen en verdwijnen van afzonderlijke plantenindividu
en binnen kleine proefvelden in de natuur. Zo verk:reeg men een beeld over b.v. 
de gemiddelde Jevensduur, en het optreden van ontkieming en mortaliteit bin
nen de populatie. Het veldwerk, veelal uitgevoerd door de botanisch analist J. 
van Heeswijk, speelde zich af in een gebied van oud duingrasland, Westduinen, 
en op de kwelder K wade Hoek, beide op Goeree. Ook door anderen van 
Weevers ' Duin o.a. de analist J.C. Vulto en de daar voor alternatieve dienst
plichtvervulling te werk gestelde gewetensbezwaarde Drs. M. Baars werd in de 
Westduinen demografisch veldwerk verricht. Verder werd ook demografie 
bedreven door de afdeling Verspreidingsoecologie . 

Na zijn aanstelling voerde Troelstra enig bodemkundig onderzoek uit. Dit 
omvatte o.a. de analyse van organische-fosforverbindingen in de duinbodem 
en de meting van nitraat-vorming in de bodem (nitrificatie). Binnen de context 
van het zwaartepunt ging hij zich toeleggen op kweekexperimenten in de kas. 
Centraal in dit onderzoek stand de ionenbalans van Weegbree en de variatie 
daarin ten gevolge van de opname van nitraat- of ammonium-stikstof. Evenals 
voor mij gold voor hem dat hij in Wageningen in aanraking was gekomen met 
de ionenbalans als centraal concept binnen de mineralenhuishouding van de 
plant. 

Van der Aart promoveerde in 1975 op zijn Leidse onderzoek, dat de ver
spreiding van wolfspinnen betrof.57 Hij entameerde geen eigen onderzoek bin
nen het zwaartepunt, maar vervulde een be langrijke sleute lrol binnen dit pro
ject door zijn coordinerende aktiviteiten. Hij excelleerde in syntheti serende 
opmerkingen bij de wetenschappelijke bijeenkomsten, die bijdroegen aan de 
coherentie tussen uiteenlopende specialismen binnen de groep. 

Vijfentwintigjarig jubileum 
In 1977 was het vijfentwintigjaar geleden dat het bio logisch station Weevers' 
Duin was gesticht. Woldendorp zag in dit feit een aanleiding om een intema
tionaal congres te organi seren, waannee de bekendheid van zijn instituut en het 
botanische onderzoeksprogramma kon warden vergroot. Het congres vond 
plaats te Wageningen van 9 tot 12 mei en droeg de titel: A synthesis of demo
graphic and experimental approaches to the functioning of plants. De Engelse 
plantenoecologen J.L. Harper en J.P. Grime wier denkbeelden in die tijd veel 
invloed hadden op de Nederlandse oecologie, spraken over respectievelijk de 
demografie en de levensstrategieen van planten. De oecofysiologie was in het 
programma vertegenwoordigd met de Nederlandse hoogleraren W. Ernst, 
P.J.C. Kuiper en R. Brouwer. Vervolgens waren er lezingen over populatiege
netica, mycorrhiza en de rhizospheer. ln zijn multidisciplinaire samenstelling 
sloot het congresprogramma aan bij de veelzijdige aanpak van het zwaarte-

s? P.J.M. van der Aart ( 1975). 
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puntonderzoek. Een jaar later verschenen de proceedings van het congres in 
boekvorm.5x De deelnemers aan het congres bezochten tijdens een eendaagse 
excursie Weevers' Duin en het duingebied van Voorne. 

Het jubileum van Weevers' Duin werd met nog enige andere evenementen 
dan het congres gevierd. Het be langrijkste daarvan was een open dag voor de 
bevolking uit de omgeving van het instituut. Binnen het gebouw waren talrij
ke demonstratieve opstellingen over het onderzoek geplaatst, niet alleen van de 
afdeling Duinonderzoek, maar oak van collega's van de hoofdvestiging van het 
100. Voor deze voorlichtingsdag bestond grate belangstelling. Vervolgens was 
er een ontvangst voor zakelijke relaties van Weevers' Du in en een bijeenkomst 
van de wetenschappe lijke vereniging Oecologische Kring. 

Maatschappelijke taken 
In de tijd van Adriani had Weevers' Du in een belangrijke en bekende, maar ook 
een in beslag nemende functie in de natuurbescherming gekregen. Zijn opvol
ger, Van der Aart, was aanvankelijk niet onverdeeld gelukkig met deze situatie. 
In het jaarverslag over 1974 schreef hij : 'Het ware te wensen dat voor de tal
rijke milieuproblemen en natuurbeschermingsbelangen in deze regia meer 
steun kon warden verkregen van instituten zoals het Rijks Instituut voor 
Natuurbeheer. Dit zou de kwaliteit van de gegeven adviezen ten goede komen 
en tevens de medewerkers van het Bio logisch Station meer ruimte laten voor 
bun primaire onderzoekstaak".5~ Het citaat wekt de indruk dat Van der Aart 
enige afstand wilde gaan betrachten ten opzichte van de maatscbappelijke 
functie van zijn instituut. Al spoedig echter werd hij evenals zijn voorganger 
sterk geabsorbeerd door bezigheden in de natuur- en milieu-bescherming. In 
1976 werd hij opgenomen in de Rijnmond Raad van Advies voor Natuur
behoud en Natuurbeheer. Hij kwam in de Natuurwetenschappelijke 
Begeleidingscommissie van de ruilverkaveling die werd uitgevoerd op de 
eilanden Voorne en Putten. Verder werd hij opgenomen in het algemeen 
bestuur van de provinciale stichting Het Zuidhollands Landschap. 

Oak voor Weevers' Duin als geheel bleef de eerder ontstane situatie wat 
betreft maatschappelijke bezigheden voortduren eind jaren zeventig. Er waren 
nog steeds bemoeienissen van stafleden met planologische ingrepen in de 
directe omgeving. Zo was ikzelf betrokken bij de vraag of het watergebied tus
sen Maasv lakte en strand van Oostvoorne (Oostvoornse Meer), dat uitgediept 
was voor zandwinning bij de aanleg van de Maasvlakte, al of niet moest war
den verondiept (met havenslib). Men vreesde dat onderin het meer anaerobie 
op zou gaan treden. Di t anaerobe water zou na verstoring van de gelaagdheid 
in het meer het !even aan de oppervlakte kunnen doden. Later bleek deze vrees 
ongegrond en verondieping heeft niet plaatsgevonden.w Een andere kwestie 
waarmee Van der Laan zich bezighie ld, was de afvoer van hemelwater uit het 
duingeb ied Schapenwei tussen Oostvoorne en Rockanje, waar de natuurlijke 
afvoer was gestremd door ophoging van de zeewering. Het aantal bezoekende 
groepen, soms van personen met gerichte oecologische belangstelling zoals 

57 P.J.M. van der Aart ( 1975). 
58 De proceedings van het congres werden gepub1iceerd in: A.H.J. Freijsen and J.W. Wo1den
dorp ( 1978). 
59 Citaat uit: De werkzaamheden van 'Weevers' Du in ' over 1974 door P.J.M. van der Aart. 
60 Projectgroep 'Brie1se Gat' ( 1977). 



botanie-studenten, maar ook van mensen met minder gerichte biologische inte
resse, ging gedurende de zomermaanden onverminderd voort. 

Enigszins schematisch gezegd was er dus in de tweede helft van de jaren 
zeventig sprake van drieledigheid in het programma van de afdeling 
Duinonderzoek: afronding, maar ook nog voortzetting van oude projecten met 
relatie tot bet duinbiotoop, de aanvang van het zwaartepuntonderzoek en ten
slotte periodieke of incidentele maar substantiele betrokkenheid bij de natuur
bescherming. 
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6 1978-1982: Eerste subsidieperiode van zwaartepunt 

Tijdelijke medewerkers 
In 1978 ving de eerste vijfjarige periode van het subsidie van BION gewijd aan 
het zwaartepuntonderzoek van de afdeling Duinonderzoek en de andere 
samenwerkende instituten aan. De aard van deze vorm van subsidiering impli
ceerde de mogelijkheid van een daarop volgende tweede periode, indien het 
verloop van het onderzoek daar aanleiding toe gaf. De subsid iering zou inder
daad worden verlengd; vandaar dat ik hier over de 'eerste' periode spreek. 
Door BION werden er, verdeeld over de deelnemende instiluten, enige pas afge
studeerde biologen voor een promotie-onderzoek aangesteld. Op Weevers' 
Duin was dat Drs. J. van Groenendael, die werd aangetrokken voor demogra
fi sch onderzoek. Van de elders aangestelden verdienen twee personen hier ver
melding, omdat zij een deel van hun onderzoek vanuit Weevers' Duin zouden 
gaan uitvoeren. Dit waren Drs. J.M.M. van Damme aangesteld bij de Groning-
e vakgroep Populatiegenetica en Drs. A.J . Smit, die was aangesteld bij de vak

groep Plantenfys iologie te Utrecht Deze vakgroep onder leiding van Prof. dr. 
R. Brouwer behoorde niet tot de aanvragers van het subsidie, maar had zich 
inmidde ls gedreven door zijn belangstelling voor het project hierbij aangeslo
ten. Verder werd binnen het kader van de subsidiering de chemisch analist 
R. Wagenaar bij de afdeling Duinonderzoek aangesteld ter versterking van het 
laboratoriumpersoneel voor de verwerking van de stroom van planten- en 
bodemmonsters. Drie jaar later vond de aanstelling plaats van Drs. T. 
Blacquiere bij de Groningse vakgroep Plantenfysiologie. Hij zou voor zijn 
onderzoek gaan pendelen tussen Groningen en Oostvoorne. 

Eveneens in 1978 werd het interieur van Oud Weevers' Duin verbouwd. Hel 
gra te vertrek op de bovenverdieping we rd door een tussenwand in lwee kamers 

'De Blokhut' , aanvankelijk de waning van Ph. Stoutjesdijk, later in gebruik als huis
vesting voor tijdelijke medewerkers. 
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verdeeld. Deze werden evenals de vroegere slaapzaaltjes ingericht als 
werk/logeerkamer voor twee personen. De garage werd bij de keuken getrok
ken, zodat een grote woon/eetkeuk:en ontstond. Bovendien werd een C.Y. 
installatie geplaatst. Deze aanpassing was bedoeld om een meer geschikte 
logeeraccommodatie te verkrijgen voor de tijdelijke medewerkers. De vroege
re bestemming van onderkomen voor groepen kwarn door de verbouwing te 
vervallen. Bij de verbouwing werd tevens De Blokhut gerenoveerd. Het 
gebouwtje vervulde daarna een nuttige functie als woning voor de achtereen
volgende BION rnedewerkers en hun gezinnen. 

Tijdelijke medewerkers waren niet alleen de BION-onderzoekers, maar ook 
doctoraal studenten, gewetensbezwaarden die vervangende dienstplicht ver
vulden en stagiaires. Gezamenlijk vormden zij soms een vrij groot aantal, 
waardoor de bezetting van de afdeling Duinonderzoek kon uitgroeien tot vijf
entwintig personen. Weevers' Duin kende een aantal gewetensbezwaarden. De 
afgestudeerde biologen onder hen, van wie ik Baars reeds noemde, werden 
ingeschakeld bij het zwaartepunt. Anderen werkten als analist of als technicus. 

In principe beschikten onderzoekers van de vaste staf ieder over een analist 
of laborant. Tn de praktijk bleek of vond men dat er onvoldoende ondersteu
nend personeel was. De stagiaires - rneestal leerlingen van anaHstenopleidin
gen - waren om die reden zeer in trek bij de onderzoekers als extra hulpkrach
ten. Zij waren ook zeer gewild bij de BION-onderzoekers, die eigenlijk geacht 
werden zonder hulppersoneel hun onderzoek te verrichten. 

Het beleid van het lOO was vanaf de aanvang grotendeels bepaald door de 
inzichten en uitvoeringsmaatregelen van zij n directeur. Zoals eerder gezegd 
legde hij verantwoording af in de jaarlij kse vergaderingen van de CtB. Het 
bevoegd gezag i.e. de KNAW volgde het beleid op afstand. Tn 1978 echter ver
klaarde de KNAW zich intensiever met het beleid van het instituut bezig te gaan 
houden.61 De gewijzigde relatie kwam o.a. tot uiting in de aanwezigheid van 
Dr. D. van der Mei, aanvankelijk adjunct directeur en later directeur van de 
KNAW, bij de CtB vergaderingen. De nieuwe betrekkingen tussen het insti tuut 
en de KNAW werden vastgelegd in een formele regeling. De hechtere bemoei
eni s van de directie en daarachter het bestuur van de KNAW met het instituut, 
die op zichzelf om louter organisatorische redenen wellicht was toe te j uichen, 
zou later voor de afdeling Duinonderzoek, zoals we zullen zien, een negatieve 
lading krijgen. 

Smalle weegbree als onderzoeksobject 
Binnen het zwaartepuntonderzoek deed zich al gauw een verdere beperking 
van het aantal objecten voor. Blom bestudeerde in overeenstemming met de 
aanvankelijke bedoelingen verschillende soorten Weegbree . Hij liet ze op zijn 
betredingsproefveld groeien. In zijn veldwerk keek hij naar de wijze van voor
komen van Zeeweegbree in zones met uiteen lopende overstromingsfrequentie 
en begrazingsdruk op de kwelder Kwade Hoek op Goeree. En bij legde de 
levensloop vast van Getande weegbree in een aantal kustbiotopen. Ook 
Troelstra behield een ruime keuze aan onderzoeksobjecten. Hij analyseerde de 
mineralensamenstelling in veldrnonsters van alle Nederlandse Weegbree-soor
ten en in zijn kweekproeven werkte hij met de meeste soorten. Voor de andere 
onderzoekers echter gold dat zij zich concentreerden op meer beperkte verge-

61 Brief aan de directeur van het too dd. I 0 oktober 1978. 



lijkingen nl. tussen of zelfs binnen de soorten Grote en Smalle weegbree. 
lkzelf richtte me in mijn eerder genoemde onderzoek op een vergelijking van 
die twee laatstgenoemde soorten in de veronderstelling dat Grote en Smalle 
weegbree konden worden beschouwd als res pectievelij k een eutrofe en een ol i
gotrofe soort. 

Vier BION onderzoekers kwamen tot onderzoek in een taxonomisch nog 
beperkter gebied. Van Groenendael, Smit, Blacquiere en Van Damme richtten 
zich op infraspecifieke verschil len bij Smalle weegbree. Objecten van onder
zoek voor de drie eer tgenoemden vormden de populaties van deze soort in het 
eerder genoemde werkterrein Westduinen en in de verl ande rivierloop 
Merrevliet op Voorne. Uitgangspunl voor het onderzoek was het frappante ver
schil in standplaats: droogte, nutrientenarmoede en openheid van vegetatie op 
het complex van de Westduinen en waterverzadiging, hogere nutrientenbe
schikbaarheid en dichte vegetati e in Me1Tevl iet. De doelstelling was in alle drie 
gevallen het aantonen van adaptieve verschillen op het niveau van de popula
tie, het onderzochte oecologische facet was echter verschillend. 

Weegbree-soorten vormden een belangrijk onder
zoeksobject van de botanische afdeling. 

De demograaf Van Groenendael zocht naar aanpassingen in de levensloop en 
zaadproduktieY Smit en Blacquiere werkten als plantenfysiologen met de 
twee populaties. Binnen het zwaartepuntproject a ls geheel werd veel aandacht 
ge"investeerd in fysiologisch laboratoriumonderzoek, simpe lweg als gevolg van 
een ruime mogelijkheid daartoe. Dat leverde vele resultaten op, maar het was 
niet altijd duidelijk of ze relevant waren voor het functioneren van de plant in 
de veldsituatie. Dat deed afbreuk aan de waarde van die resultaten en het riep 
de behoefte op aan studie van het functioneren van de plant in-situ. Be ide 
laatstgenoemde BION medewerkers kregen de lastige taak om plantenfysio
gisch werk in de veldsituatie uit te voere n. De kwalificatie ' lastig' is relevant, 
omdat de grilligheid van meetuitkomsten over het functioneren van planten in 
het veld door het ontbreken van geconditioneerde omstandigheden het trekken 
van conc lusies sterk bemoei lijkt. 

61 J.M. van Groenendael ( 1985). 
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Smit streefde inzicht na over de koolhydraatstofwisseling en de groei in het 
veld. Hij mat daartoe het ritme van de fotosynthese snelheid op de beide stand
plaatsen, waarbij hij gebruikmaakte van een mobiele meetinstallatie.63 De foto
synthese van plan ten in de Westduinen bleek te worden geremd door de droog
te. Blacquiere richtte zich op de stikstofhuishouding. Hij mat de aktiviteit van 
het enzym nitraatreductase in het blad van Smalle weegbree, die als een maat
staf geldt voor de verwerking van nitraat door de plant. Hij vu lde dat aan met 
aantalsmetingen van nitrificerende bacterien in de rhi zosphere, eveneens een 
maatstaf voor het belang van nitraat als voedingsstof voor de onderzochte 
Smalle weegbree. In het Merrevliet bleek ni traat minder belangrijk te zijn dan 
in de Westduinen. Later ging Blacquiere in Oostvoorne over op proeven in kas 
en proeftuin, waarbij hij de response van Smalle en Grate weegbree op respec
tievelijk toenemend tekort en trappen van beschikbaarheid aan stikstof onder
zocht.64 Ofschoon het fysiologische veldwerk van Smit en Blacquiere geen 
oninteressante resultaten opleverde, is het toch zeer beperkt in omvang geble
ven. Het is bovendien ook niet meer gevolgd door pogingen tot dit soort werk 
door anderen. 

Van Damme koos in zijn genetisch onderzoek voor een nog meer toegespitst 
probleem. In het Westduinengebied, het Merrevliet en terreinen elders in 
Nederland onderzocht hij de oecologische betekenis van variatie in de expres
sie van mannelijke fertili teit van Smalle weegbree. Naast het 'normale' herma
frodiete type kwamen twee genetisch verschillende vormen van mannelijke 
ste1iliteit voor. Mannelijk steriele planten produceren geen stuifmeel, maar wel 
zaden nadat ze bestoven zijn door hennafrodiete soortgenoten. In de loop van 
bet onderzoek bleek de betekenis van bet verscbijnsel van mannelijke sterili
teit meer gezocht te moeten worden in genetische processen die zich in popu
laties afspelen, dan in de direkte waarde als aanpassing aan de standpl aats.65 De 
oecologische betekenis van het verschijnsel bleef daarmee vooralsnog ondui
delijk. Het onderzoek kreeg vooral waarde voor het begrijpen van de werking 
van natuurlijke selectie op zichzelf. Dit type onderzoek waarin natuurlijke 
se lectie centraal staat, zou late r meer en meer opgang doen binnen het 100. 

ln de opzet van het zwaartepuntonderzoek was gekozen voor de oecologi
sche vergelijking van alle Nederlandse soorten Weegbree. In een vroeg stadi
um van het feitelijke onderzoek kwam men dus tot inperking van het aantal 
objecten en ging men bovendien van het soortsniveau over naar dat van de 
populatie. De eerste verandering had te maken met prak:tische mogelijkbeden 
van wat realiseerbaar was, de tweede met de invloed van de populatiegenetici 
binnen het werkverband. Door hen groeide het besef dat b.v. fysiologische 
adaptaties onderzocht dienden te worden op het niveau van de populatie waar 
ze immers in de evolutieprocessen tot standkomen. 

Om de vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten van verscbillende onder
zoekers te vergroten ontstond vooral binnen het fysiologische gedeelte van het 
zwaartepuntonderzoek al spoedi g de gewoonte om met pl anten uit dezelfde 
zaadmonsters te werken. Een van deze was het zaad 'WD' , wat stond voor 
Sma!le weegbree oorspronkelijk verzameld in het duingrasland Heveringen 
nabij het biologisch station Weevers' Duin. 

63 J .W. Woldendorp and A.J. Smit ( 1993). 
64 T. Blacquiere ( 1988). 
65 J.M.M. van Damme ( 1983). 



7 1983-1988: Bedreigd voortbestaan van Weevers' Duin 

Kleine en/of grote fusie? 
In 1983 bracht de Verkenningscomrrilssie Biologie aan de KNAW het advies ui t 
om het 100 te reorganiseren. De commissie voerde een inventarisatie en beoor
deling uil van de biologie in Nederland.r16 Het advies ten aanzien van het 100 
was tweeledig: de afdeling Duinonderzoek diende te worden samengevoegd 
met de hoofd vestiging van het instituut en bovendien werd aangeraden om het 
lOO als geheel - eventueel op termijn - te verenigen met het Limnologisch 
lnstituut (LI), een KNAW instituut voor aquatiscbe oecologie gevestigd in 
Nieuwersluis. De commissie achtte het oecologisch onderzoek van de KNAW
organisatie te versnipperd en meende dat di t aan kwaliteit zou winnen na 
samenvoegen van de genoemde inste llingen met name door onderlinge 
bevruchting van de uiteenlopende di sciplines en door effic ienter gebruik van 
faciliteiten. 

De KNAW reageerde op het advies van de Verkenningscommissie Biologie 
door het inste llen van een eigen adviescommisie onder leiding van Prof. dr. 
DJ. Kuenen, die aJs opdracht kreeg de voorste llen van de Verkennings
commisie nader uit te werken. De formele naam van de commissie was 
Commissie Akaderrile Tnstituten (CAI). r'7 Deze reactie duidde erop dat de 
KNAW positief sta nd tegenover de ingrijpende voorstellen. Oat was ni et ver
wonderlijk, omdat binnenskamers al eerder was gesproken over een fusie van 
de oecologische Akademie insti tuten. De KNAW directeur Van der Mei was de 
mening toegedaan dat een effi ciente werkwijze van de instituten was uitge
sloten onder de bestaande omstandigheden. Het u had evenals het 100 twee 
vestigingen. Naar aanleiding van het rapport van de Verkenningscommissie 
pleitte hij voor een concentratie binnen de twee instituten in een tijdsbestek 
van vier jaar, gevolgd door een fusie van de instituten als geheel binnen tien 
jaar. Die twee operaties kwamen in daarop volgende jaren bekend te staan als 
'kleine' en 'grote' fusie, waarbij ze niet alleen als twee opeenvolgende fases 
in de tijd werden beschouwd, maar ook als alternatieve mogelijkheden van 
reorganisatie. 

De leiding van het 100 stand ook niet afw ijzend tegenover het idee te gaan 
reorganiseren . Reeds in 1977 had Woldendorp de gedachte gelanceerd om de 
afdeling Duinonderzoek samen te voegen met het hoofdgedeelte van het insti
tuut en in Oostvoorne slechts een veldstation te handhaven.68 Een goede gele
genheid voor een dergelijke operatie zou zich voordoen bij de verplaatsing van 
de hoofd vestiging van het 100 van Arnhem naar Heteren die toentertijd in 
voorbereiding was. Motief voor Woldendorp was zijn twijfel aan de levensvat-

"" De Yerkenningscommissie Biologic werd op 19 januari 1982 ge"lnstalleerd door de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen. De commissie tond onder leiding van Prof. dr. K. Verhoeff. 
Het advies over de reorganisatie van het 10 0 was opgenomen in het rapport van de commissie: 
·Biologic, Van Levensbelang'. Rapport van de Yerkenningscommissie Biologic. Staatsuitgeverij 
's-Gravenhage, juni 1983. 
"' De Cornmissie Akademie lnstituten stond onder leiding van Prof. dr. D.J. Kuenen en bestond 
verder ui t Prof. dr. K. Bakker, Prof. dr. W. Scharloo en Prof. dr. K. Verhoeff. 
"" Notulen van de vergadering van de CIB op 23 rnei 1977. 
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baarheid van de Oostvoornse dependance op termijn. Eenzelfde gedachte werd 
verder in 1979 ook uitgesproken door de CtB. Deze fusieplannen kende n ech
ter geen onmiddellijk vervolg; wet vond in 198 1 de verplaatsi ng van de hoofd
vestiging van het IOO naar Heteren plaats. 

AI was er dus overeenstemming binnen de topstructuur van het 100 over de 
wenselijkheid van een fusie, over de manier waarop bestond grote twijfel. 
Woldendorp verzette zich tegen het idee van de kleine fusie gevolgd door de 
grote, vooral vanwege de sociale consequenties voor het personeel. Hij bepleit
te rechtstreekse uitvoering van de g rote fus ie. Oat idee werd gevolgd in het 
rapport van de commissie Kuenen dat in 1984 verscheen.69 De eensgezindheid 
groeide toen het bestuur van de KNAW na een bezoek aan Weevers' Duin zich 
akkoord verklaarde met de grote fusie. De eensgezindhe id brokkelde echter 
weer af bij het zoeken naar een vestig ingsplaats voor het nieuw te vormen 
instituut waarvoor inmiddels ook de naam was gevonden: Nederlands 
Oecologisch lnstituut (NO!). De KNAW streefde naar een situering in het cen
trum van het land. Zo was er enige tijd sprake van vestiging bij het nieuwe uni
vers ite itsco mplex De U ithof in Utrecht, dan over vestiging in Zeist. 
Woldendorp daarentegen pleitte met kracht voor de vestiging van het NOI in 
Heteren waar juist de bouw van de hoofd vestig ing van het 100 tot stand was 
gekomen of, indien geen gunstige centrale plaats werd gevonden, voor de uit
voering van s lechts de kleine fus ie. Als argument voor de keuze van Heteren 
gold voor hem de gewenste nabijheid van onderzoekterrei nen van zijn insti tuut 
op de Veluwe. Verder wees hij op de ampele beschi kbaarheid van grondopper
vlak in Heteren. Andere partij en zullen zeker hebben getwijfeld aan de objec
tiviteit van zijn argumentatie. In ieder geval het LI voelde weinig voor die 
keuze en had op zijn beurt ook wensen voor een beperkte afstand tot hun ter
reinen voor het veldwerk. 

Het zoeken naar een vestigingsplaats voor het NOI bracht praktische bezwa
ren tegen de grote fusie aan het licht. Onderwijl g roeiden ook de weten
schappe lijke bezwaren bij de twee betrokken instituten. Die kwamen vooral 
voort uit de verschillende orientaties van het 100 e n het LI . Eerstgenoemde 
instituut was terrestrisch en gericht op populatie-onderzoek, het tweede daar
entegen aquatisch en verwikkeld in oecosysteem-onderzoek. In concreto hie ld 
het Ll zich bezig met onderzoek van processen in zoetwatermeren. Er bestond 
geen feitelijke wetenschappelij ke same nwerking tussen de twee en zelfs was 
er enige controverse wat betre ft de relevantie van de bestudeerde integratie
niveaus . 

Om uit de moeilijkheden te geraken benoemde de KNAW in 1985 een nieu
we commissie om de argumenten tegen een volledige samensme lting van de 
twee instituten te beoordelen. De nieuwe Commissie Oecologische Akademie 
l nstituten (COAl) stond onder leiding van Prof. dr. ir. P.J .C. Kuiper (Gronin
gen).70 De commi ssie begon haar werk op een essentiele wijze door het opstel
len van een concept onderzoeksplan voor een eventueel te vormen gefuseerd 
instituut. Woldendorp e n de directeur van het Ll reageerden echter afw ijzend 

69 Het Ncdcrlands Oecologisch lnstituut. Eindrapport van de Commissic Akademie lnsti tuten. 
I 0 augustus 1984. KNAW. 70 De Commissie Oecologische Akademie lnsti tuten bestond uit Prof. dr. i r. P.J .C. Kuiper als 
voorzittcr en de leclen Prof. clr. W. van Delden. Mw. Prof. dr. E.N.G. Joosse-van Damme, Dr. 
H.W. Krocs, Prof. dr. H. Postma, Dr. A .J.Wiggers en Prof. dr. A.J.B. Zchnder. 



en bevalen de uitvoering van de kleine fusie aan. Yervolgens trad er een fase 
van overleg in tussen de commissie Kuiper, de le iding van 100 en LI, eo de 
KNAW. In 1986 bracht de COAl een eindrapport uit aan de KNAW.71 Hierin was 
sprake van een fusieproces in drie fasen: binnen 0-2jaar uitvoering van de klei 
ne fu sies bij 100 en Ll, in 2-5 jaar integratie van beide instituten via onder
zoeksprojecten en de instelling van een directie, en tussen 5-10 jaar een ruim
telijke fusie op een locatie. Yoor het personeel van de afdeling Duinonderzoek 
impliceerde dit plan de mogelijkheid van twee elkaar op korte termijn volgen
de verhuizingen. Yanzelfsprekend werd dat als een weinig aantrekkelijk voor
uitzicht beschouwd. Op grond van het advies van de COAl, maar ook van eer
dere advisering kwam het bestuur van de KNAW tot een besluit. Het stelde aan 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor om 100 en Ll organisa
torisch samen te voegen met een gezamenlijk wetenschappelijk program en om 
de nevenvestigingen Weevers ' Duin en Oosterzee van het LI samen te voegen 
met bun hoofdvestigingen. Concentratie van 100 en LI op een plaats werd pre
matuur geacht o.a. op grand van een globale kostenvergelijking. Hiermee koos 
de KNAW voor een tussenvorm van de kleine en de grote fusie. 72 

Het ministerie echter wenste een uitgebreide tinanciele onderbouwing van 
de alternatieven, kle ine en grote fusie. Het management-adviesbureau 
Berenschot Osbome voerde daartoe in 1987 een onderzoek uit. Het kwam na 
korte tijd met het advies om voor de kleine fusie te kiezen vanwege de lagere 
onkosten (f.9.000.000). In het rapport van Berenschot Osborne werd ook 
gewezen op de verschillende geaardhe id van bet onderzoek op 100 en Ll en 
werd bovendien gesteld dat de afbraak van goedlopend actueel onderzoek ten 
gunste van een eventuele grote fu sie ongewenst was.73 Dit deskundige advies 
bevestigde het standpunt van de KNAW, die dan oak in het voorjaar van 1988 
aan het ministerie voorstelde om definitief te besluiten tot de kleine fusie en tot 
een wetenschappelijk-organisatorische integratie van 100 en Ll . Een voor 
Weevers ' Duin belangrijke bijkomstigheid in het Akademie voorstel was de 
suggestie om een veldstation in Oostvoorne te handhaven.74 

De KNAW had inmidde ls, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming en 
in de hoop deze te kunnen bevorderen, een bestuurlijke commissie ingesteld 
om de feitelijke samenwerking tussen 100 en LI gestalte te geven. De commis
sie stand onder leiding van de voorzitter van de sectie Biologie van de KNAW, 
Prof. dr. J. Joosse (vu Amsterdam).75 De commissie Joosse sprak zich uit voor 
een snelle realisatie van de kleine fusie vooral ook met het oog op de integra
tie van het onderzoek van 100 en Ll. Wat dat laatste betreft, in overleg met de 
instituten werden concrete plannen uitgewerkt voor gezamenlijk onderzoek. 
Als praktische maatregel om daadwerkelijke samenwerking tot stand te bren
gen zou men zich vervolgens gaan bedienen van het instrument van de alloca
tie van gelden (ook van de bestaande formatieplaatsen) naar de samenwer-

71 Rapport van de Commis ie Oecologische Akademie [nstituten KNAW. 1986. 
12 Brief van de Algemeen Secretaris-Pcnningmeester van het bestuur van de KNAW, Prof. dr. J.T. 
Wiebes, aan de Ministe r van Onderwijs en Wetenschappen dd. 8 oktober J 986. 
73 'Kosten-Baten Analyse Fusie u en too' . Rapport Berenschot Os borne bv, Utrecht. 1987. 
74 Brief van de Algemeen Secretari s/Penningmeester van het bestuur van de KNAW, Prof. dr. 
PJ.D. Drenth, aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, dd. 15 februari 1988. 
15 De commissie werd gevormd door Prof. dr. J . Joosse (voorLiller), Prof. dr. JJ. Zijlstra en Prof. 
dr. AJ .B. Zehnder. De comrnissie publiceerde het rapport ' Nederl ands lnstituut voor 
Terrestrischc Oecologie en Limnologie (NtTOL)' . Amste rdam, 30 mei 1988. 
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kingsprojecten. Als naam voor het gei'ntegreerde instituut i.s.n. kwam in 
gebrui k: Nederlands Instituut voor Terrestrische Oecologie en Lirnnologie 
(NITOL). 

Eind 1988 werd er einde lijk tijdens een vergadering van het bestuur van de 
KNAW en vertegenwoordigers van het ministerie een definitieve keuze gemaakt 
tussen kleine en grote fusie. Men koos voor uitvoering van de kleine fu sie. Aan 
het personeel van Weevers' Du in werd bericht dat deze zou worden uitgevoerd 
in de tweede helft van 1990.76 lliermee was dan ten Jange teste een eind geko
men aan de onzekerheid over de toekomst van Weevers' Duin als wetenschap
pelijke instelling. 

De discussie e n besluitvorming over de samenwerking van 100 en Ll echter 
kreeg nog een vervolg. De KNAW riep nog een adviescommissie in het )even 
die zich moest beraden over de positie van het derde, in deze context nog niet 
genoemde oecologische instituut van de KNAW organisatie nl. het DeJta
lnstituut voor Hydrobiologiscb Onderzoek (DlHO) in Yerseke, ingesteld om de 
biologische gevolgen van de Deltawerken te bestuderen. Naast de discussie 
over 100 en LI was er al enige tijd een ander debat gaande over de plaats van 
het DIHO in de Nederlandse wetensc happelijke wereld. Met name ging het 
hierbij om het formaliseren van de samenwerking met het Nederlands Insti tuut 
voor Onderzoek van de Zee (NIOZ) op Texel dat echter nie t tot de KNAW orga
nisatie behoorde. Laatstgenoemde commissie ook onder voorzitterschap van 
Joosse kwam nu met het idee om het beoogde samenwerkingsverband tussen 
100 en L1 uit te breiden tot het DIHO en te streven oaar een Nederlands 
Oecologisch lnstituut (NOI) onder de vleugels van de KNAW.77 Halverwege 
1989 nam de KNAW op grond van het rapport 'Joosse u ' inderdaad het besluit 
om lOO, LIen DIHO organisatorisch samen te voegen tot bet NOI.78 Op 1 janu
ari 1992 ging dit nieuwe instituut van start onder een inmiddels iets gewijzig
de naam nl. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) . 

Ajbraak en neergang 
Eind I 982 werd bekend dat Van der Aart zijn functie als hoofd van de afde ling 
duinonderzoek zou gaan neerleggen in verband met een aanstelling als hoog
leraar Toegepaste Oecologie te Utrecht. Hiermee brak voor de afdeling een tijd 
aan van instabiele leiding. Deze ongunstige omstandighe id viel samen met het 
bovengenoemde reorganisatieproces en werd bovendien door dat proces in 
standgehouden, zoals we zullen zien. Het fe itelijke vertrek van Van der Aart 
viel aan het eind van 1983. Hij werd opgevolgd door Blom. AI spoedig na 
diens aantreden als nieuw hoofd werd bekend dat hij eveneens een aanstelling 
had verworven als hoogleraar oecologie nl. te Nijmegen. Zij n vertrek vie] eind 
februari 1985. Er ontstond toen een buitengewoon onduidelijke en onaangena
me situatie doordat de KNAW niet had ingestemd met een vervul ling van de 
vacature. Het argument daartoe was de mogelijke fusie van Weevers' Duin. 

7
(' Deze medede ling werd gedaan in een brief van de Algemeen Secretaris/ Penningmeesler van 

de KNAW, Prof. dr. P.J.D. Drenth, aan personeels leden van 100 te Oostvoorne en Ll te Oosterzee 
del. 8 maart 1989. 
77 Rapport KNAW-adviescommissie koepelkeuze DIHO. Januari 1989. 
7x Dit bes luit werd voorgesteld in een brief aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
dd. 8 juni 1989. Het ministerie liet vervolgens de KNAW de vrij heid om naar e igen inzicht te han
de len (Yerslag van de bespreking over de oecologischc instituten - NOI d.d . 5/ 10/89 KNAW, 
C luster Levenswetenschappen). 



Hierbij zag men echter voorbij aan de gra te behoefte aan een leidinggevende 
functionari s in Weevers' Du in die juist werd opgeroepen door de voortdurende 
fusie-perike len. Dit anticiperen op mogelijk fuseren kreeg een nog vastere 
vorm toen de KNAW aan het instituut de verplichting oplegde een functi onaris 
aan te trekken aJs waarnemend hoofd van de ' botanische afdeling'. Deze pro
cedure liep vooruit op de beoogde samenvoeging van de afdelingen duinon
derzoek en verspreidingsoecologie van het 100 in het kader van de kleine fus ie . 
De te benoemen functionaris zou na de nabije pensionering van Dr. J . Mook, 
het hoofd van laatstgenoemde afdeling, beide afdelingen en vervolgens de 
gefuseerde afdeling onder zijn leiding krijgen. Deze toekomsti ge afdeling van 
het 100 werd in de procedure aangeduid met de naam 'botanische afdeling'. 
Een jaar na het vertrek van Blom kwam ui teindelijk de aanstelling van zijn 
opvolger (als waarnemend hoofd van de botanische afdeling) tot stand ; dit was 
Van Damme die inmiddels in een tijde lijk dienstverband - een zgn. door
stroomplaats - werkzaam was bij de afdeling. Zijn aanste lling werd binnen 
Weevers' Duin als controversieel ervaren, omdat hij voorstander van een vorm 
van fuseren was. Binnen de afde ling was men in het algemeen gesproken tegen 
de fusie, zoals ik hieronder nog zal toelichten. De voorkeur ging daar dan ook 
uit naar een nieuw hoofd dat zich op de bres zou stellen om de fus ie te voor
komen. In de periode tussen Blom en Van D amme ben ik als waarne mend 
hoofd van de afdeling duinonderzoek opgetreden. Na de pe nsionering van 
Mook in 1988 kreeg Van Damme de verantwoordelijkheid over de afdelingen 
duinonderzoek en verspreidingsoecologie. 

Het personeel van de afdeling duinonderzoek werd vanaf 1983 in toene
mende mate geconfronteerd met het fusieproces. Voor de meesten van hen had 
het vooral om persoonlijke redenen een negatieve betekeois. Verplaatsing van 
de afde ling impliceerde voor hen verhuizen, waar sommigen weinig voor voel
den. Door de trage ontwikkeling in de besluitvorming en ook door het gebrek 
aan rechtlijnigheid daarin leefde men lange tijd in onzekerheid. Het gebrek aan 
perspectief werd geaccentueerd door het achterwege blij ven van noodzakelij
ke voorzieningen in het gebouw. Zo werd de vervanging van een vers leten te le
fooncentrale een jaar lang opgehouden. Bij t ijd en wijle ontstonden heftige 
gevoelens van irritatie over de gang van zaken. Dit werd niet verholpen door 
de bezoeken aan Weevers' Duin door de d iverse organen of personen die een 
rol speelden bij reorganisatie van het instituut. De adviescommissies Kuenen 
en Kuiper, de CtB toentertijd onder leidi ng van P rof. dr. K. Bakker uit Leiden, 
het bestuur van de KNAW, Joosse, zij a lien probeerden midde ls bezoeken aan 
Weevers' Duin de gemoederen te sussen, maar zonder veel resultaat. 

Naast de persoonlij ke bezwaren leefden er bij de staf e n het overige perso
neel ook zakelijke bezwaren tegen verplaatsing van de afdeling. Men voelde 
zich sterk verbonden met de e igen inste lling, waarvan me n het wetenschappe
lijk bestaansrecht wenste te verdedigen. Heel explic ie t gebeurde dat toen de 
staf in 1985 twee onderzoeksplannen voor nieuw duinonderzoek opstelde.7~ 
Het eerste had betrekkjng op de relati e tussen grondwater ( in duinvalleien) en 

79 Dcze plannen s taan beschreven in het DiscussiesLUk Toekomst Botan isch Oecologisch 
Ondcrtoek tOO: niet gcdateerd. maar opgcste ld in 1985. (archief A. H.J . Freijsen) 

Van Dammc was principiecl voorstander van voortzetting va n algemeen thematisch onder
zoek in de tralll van het zwaartcpunt. Hij onderschreef ook niet de praktischc bedoelingen van 
dezc actie van de staf , omdat hij geen tegenstander van fuseren was. 
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plantesoorten; het tweede op de vestiging en degeneratie van planten zoals 
Duindoorn en He lm t.g. v. biotische factoren. Omstreeks die tijd began de 
gedachtenvorming over het botanisch onderzoek van het 10 0 na de beeindiging 
van het zwaartepunt. De activiteit van de staf paste forrneel in dat kader, maar 
was vooral ingegeven door de gedachte met de forrnulering van dat project 
invloed uit te kunnen oefenen op de ontwikkelingen. Men wiJde een her
nieuwde gerichtbeid op het duinbiotoop als argument voor het handhaven van 
de afdeling en dus tegen de fusie te berde brengen. De gerichtheid van het 
onderzoek op de duinen was in het zwaartepunt, zoals beschreven, grotendeels 
vervangen door meer algemene oecologische vragen. Dit speelde, ofschoon het 
in de formele discussies over fusering niet werd vermeld, daarbij zeker een rol 
op de achtergrond. Het initiatief tot ze lfbehoud van de afdeling duinonderzoek 
leidde tot niets . Het werd niet gesteund door Woldendorp, die zich beriep op 
het niet opportune van deze actie.80 

Het is opmerkelijk dat juist in deze tijd en Ios van bovengenoemde plannen 
van de staf typisch duinonderzoek opnieuw op gang kwam op Weevers' Duin . 
Op deze plaats vermeld ik dat Rijkswaterstaat in 1984 aan het instituut een 
subsidie verleende voor het verrichten van onderzoek over de stimulering van 
he lmgroei op zeeweringen die werden opgehoogd in het kader van de 
Deltawet. Ir. W.H. van der Putten voerde dat onderzoek uit onder auspicien van 
het waterschap De Brielse Dijkring, de instantie die direct veranwoordelijk 
was voor het ophogen van de zeeweringen van Voorne en omgeving. Het 
onderzoek vormde voor het instituut he t begin van de uitvoering van toegepast 
onderzoek gefinancierd door derden zoals dat vanaf die tijd op vele plaatsen 
gebruikelijk werd. 

Het helmonderzoek stand niet alleen. Op vele plaatsen langs de kust ont
stond de behoefte aan loegepast onderzoek in verband met het beheer, met 
name van duinwaterleiding-gebieden. Zo ontstond de gedachte dat Weevers' 
Duin omgevormd zou kunnen warden tot een instituut voor dergelijk onder
zoek. In J 986 werd door de Leidse plantenoecoloog Dr. E. van der Meijden het 
initiatief genomen tot de oprichting van een Centrum voor Toegepast 
Duinonderzoek met Weevers' Duin als basis. De CtB en de directeur van het 
100 verwelkomden dit initiatief. De oprichting van het beoogde centrum 
slaagde echter niet, doordat er onvoldoende bereidheid bestond bij andere 
instellingen in het land om toegepaste projecten hiervoor beschikbaar te laten.81 

Het reorganisatie proces was van overheersend belang in de periode 1983-
1989. Er gebe urden echter ook 'gewone ' dingen die vermeldenswaard zijn. In 
1983 werd de bibliotheek van Weevers voor een deel overgedragen aan de 
bibliotheek van de K NAW en voor een ander dee l aan die van 
Landbouwuniversiteit Wageningen. De reden hiertoe was dat de boeken- meer 
van antiquarische dan van actuele wetenschappelijke waarde zijnde - op die 
andere plaatsen meer betekenis hadden. 

In oktober 1985 werd in samenwerking met het Rijksherbarium op Weevers' 
Duin de viering van de 90e verjaardag van C. Sipkes georganiseerd. Sipkes 
genoot lande lijk bekendheid als deskundige op het gebied van heemtuinen en 
als florist. Zijn heemtuin Tenellaplas bevond zich nabij Weevers' Duin. De 

80 Zoals te lezen valt in een not.i tie van J. W. Woldendorp: Een nieuw programma voor het bota
nisch oecologisch onderloek. Niet gedateerd. maar van 1985. (archief A.H.J . Freij sen). 
81 Vers lag van de directeur 1989. lnstituut voor Oecologisch Onderzoek. 



afdeling duinonderzoek voelde zich geroepen am de jarige in deze bijeenkomst 
te huldigen, omdat hij een rot speelde bij de stichting van het biologisch sta
tion Weevers' DuinY Verder onderhield Sipkes gedurende alle jaren daarna 
zeer goede betrekkingen met het instituut. Ter gelegenheid van deze verjaardag 
wijdde het tijdschrift Gorteria een speciaa l nu m mer aan Sipkes waaraan mede
werkers van Weevers' Duin een bijdrage leverden.83 

Laatste fa se van zwaartepunt en nieuw duin.onderzoek 
BION kende de verlenging van het zwaartepuntsubsidie toe, zodat media 1983 
een tweede 5-jarige periode van zwaartepuntonderzoek kon aanvangen. Het 
onderzoek van de afdeling duinonderzoek binnen dit kader werd dus voortge
zet. De bijdrage hieraan van de vaste staf was tamelijk gering, o.a. doordat ach-

In de 'corridor', een werkruimte bij de kassen vond de behandeling en oogst van 
kweekplanten plaats. 

tereenvolgens Van der Aart en Blom verdwenen. Daar staat tegenover dat het 
aandeel van tijdelijke medewerkers aanzienlijk was en bovendien origineel van 
aard. Bij hun aantreden werd meestal een nie uwe aanpak in het onderzoek 
geentameerd. Alles bijeen genomen werd er in deze periode van de geschiede
nis van de afdeling, ondanks aUe perikelen van de reorganisatie, een grate pro
duktiviteit in het onderzoek bereikt. 

K~ Zie noot 22. 
RJ Gorleria 12 ( 1985). 
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Bij de vaste staf vervolgden Troelstra en ikzelf min of meer hetzelfde werk als 
een onderdeel van het zwaartepunt. Bij Troelstra bleef dat bestaan uit een com
binatie van zelfstandig en ondersteunend bodemkundig en gewasanalytisch 
onderzoek enerzijds en kweekproeven over N-voecting anderzijds. lk vervolg
de ook rnijn N-onderzoek, maar stapte over naar een andere kweektechniek 
voor de proefplanten gekenmerkt door een exponentieel toenemende beschik
baarheid van N-voeding. Bij een dergelijk regime loopt de toevoer van voe
dingstoffen in de pas met de exponentie le groeitendens van de plant wat o.a. 
als voordeel heeft dat (in tegenstelling tot een constant voedingsaanbod) sta
biele suboptimale voedingsomstandigheden kunnen worden gerealiseerd. 

Van Darnme, toen nog werkzaam als tijdelijk onderzoeker bij de afdeling 
duinonderzoek, promoveerde in 1983 op zijn onderzoek over de mannelijke 
steriliteit bij Smalle weegbree en me t name over de genetische structuur die 
daaraan ten grondslag ligt.84 Geleidelijk aan kwamen bij hem daarna vragen 
aan de orde over de oecologische implicaties van dit verschijnsel, met name 
hoe het zich kon handhaven in de natuur. Vanaf 1986, nadat hij was aangesteld 
als hoofd van de afdeling, ontwikkelde hij plannen voor de voortzetting van het 
onderzoek na de periode van het zwaartepunt. Hieronder wordt daar nader op 
ingegaan. 

Aan het eind van 1982 was de fytopatholoog mevrouw Drs. M.P. de Nooij 
op een doorstroomplaats aangesteld voor onderzoek binnen het zwaartepunt. 
Het werd haar taak om te analyseren in hoeverre pathogenen een rol speelden 
in de natuurlijke verbreiding van Weegbree. Haar project was gebaseerd op de 
verwachting dat een dergelijke biotische factor deterrninerend zou kunnen zijn 
in de oecologie. Dit leek vooral voor Weegbree relevant, omdat het zwaarte
puntonderzoek ondanks alle inspanningen toch niet veel aan het daglicht had 
gebracht over de rol van abiotische factoren , althans die mening heerste op het 
moment van haar aanste lling. In feite bleek ook de pathogene factor in het 
geval van Smalle weegbree van beperkte betekenis. De Nooij promoveerde in 
1987 bij Van der Aart.85 

Drs. L.A.P. Lotz werkte als BION medewerker vanaf 1984 drie jaren op 
Weevers' Duin. Zijn werkterrein was de populatiebiologie van Grote weeg
bree. Daarmee week hij af van de gewoonte van vele anderen om met Smalle 
weegbree te werken. Een belangrijk deel van zijn werk was gericht op de fae
notypische variatie binnen een populatie van Grote weegbree op een voorrna
lige strandvlakte nabij Oostvoorne. Weliswaar vond hij genetische verschillen, 
maar deze konden niet worden gecorreleerd met het variatiepatroon van vege
tatie en mi lieu. Met dit deel van zijn studie begaf hij zich dus op het integra
tieniveau van de subpopulatie in die richting gestimuleerd door Van Damme. 
Lotz promoveerde op zijn onderzoek in 1989 bij Blom.86 

lr. R. Baas werd in I 984 bij de afdeling duinonderzoek aangesteld op een 
doorstroomplaats in eerste instantie om een project over wortelonderzoek in 
het veld uit te voeren. Dit idee kwam voort uit de constatering dat binnen het 
zwaartepunt - en in het algemeen binnen het oecologisch veldwerk- waarne
mingen over vorm en functie van de plant op zijn standplaats beperkt bleven 
tot het bovengrondse gedeelte. Er was dus een duidelijke achterstand wat 

K-1 Zie noot 65. 
85 M.P. de Nooij ( 1987). 
Kl• L.A.P. Lotz ( 1989). 
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betreft kennis van de wortel en met name over het functioneren van de wortel 
in de bodem. Dit plan liep echter al spoedig dood als gevolg van een gebrek 
aan concrete ideeen over de praktische aanpak van dergelijk onderzoek. In 
tweede instantie entameerde Baas onderzoek over de fosfaat(P)huishouding 
van Grote weegbree. Deze keuze kwam voort uit de toen heersende twijfel over 
het belang van N op welke milieufactor het overige onderzoek aan mineralen
opname zowel in Oostvoome als in Groningen was gericht zonder dat ver
wachte dominante causale relaties tussen de verspreiding van de Weegbree 
soorten en N beschikbaarheid waren aangetoond. Baas voerde kweekproeven 
uit met genetisch zuivere lijnen, die inmiddels aJs object in zwang waren geko
men. In zijn proefschri ft gebaseerd op dit onderzoek, beschreef hij de rol van 
mycorrruza voor de P voeding bij Grote weegbree.87 

Naast het zwaartepuntonderzoek bleven er binnen de afdeling duinonder
zoek andere projecten !open. De vaste onderzoekers Van Dijk en Van der Laan 
namen ook in deze tweede fase van de looptijd van het zwaartepunt geen deel 
aan het collectieve onderzoek en continueerden bun oorspronke lijke onder
zoek. In het geval van Van Dijk gaf dat aanle iding tot verwik.kelingen. In een 
CtB vergadering van 1983 werd aangedrongen op beeindiging van rut inruvi
duele project. Toen echter in 1985 zijn onderzoek aan Frankia nog steeds 
voo.rtgang vond, werd het door de leirung van het 100 formeel geplaatst in de 
afdeling bodembiologie van het instituut. Deze afdeling was inmiddels gesticht 
als onderdeel van de hoofdvestiging te Heteren. Ofschoon Van Dijk daardoor 
formeel geen deel meer uitmaakte van de afdeling duinonderzoek, bleef ruj 
toch te Oostvoome werken. 

Het onderzoek van Van der Putten dat ik hierboven al noemde was in de 
beginfase een studie van de vestiging en groei van Helm op grote proefvelden 
op een nieuw aangelegde zeewering. Het bleek dat de plant beter groeide op 
vers opgespoten zand afkomstig uit de havenbekkens van de Maasvlakte dan 
op dat van de oude zeewering. Uit kasproeven met deze soorten van zand kon 
hij al spoerug afleiden dat de groei van Helm op het oude-zeeweringzand werd 
geremd door een daarin aanwezige ongunstige biotische factor. Dit was in 
theoretisch opzicht een interessant resultaat dat aansloot bij het vroegere 
onderzoek aan Duindoom door Oremus. De praktijk apprecieerde de toepas
singsmogelijkheden van het onderzoek. In 1988 werd een duinvak op Voome 
dat was ingeplant op basis van het onderzoek, in gebruik gesteld door de 
Minister van Verkeer en Waterstaat. Het onderzoek waarop Van der Putten in 
1989 promoveerde 88, leidde tot vervolgonderzoek door hemzelf en door 
mevrouw Ir. P.C.E.M. van der Goes. Rijkswaterstaat verleende daartoe 
opnieuw subsirue. Een identificatie van de remmende biotische factor in het 
wortelmilieu van Helm vormde daarbij de doelstelling. 

Er kwam in 1984 nog een tweede typisch duinproject op gang in Weevers' 
Duin, of beter gezegd opnieuw op gang. BION verstrekte aan het lOO, i.e. aan 
Woldendorp een afzonderlijk subsidie, dus los van het zwaartepuntsubsirue, 
voor de voortzetting van het onderzoek van Oremus. In het kader van dit pro
ject kwam Ir. F. Zoon gedurende enige jaren op de afdeling duinonderzoek 
werken. 

87 R. Baas ( 1989). 
88 W.H. van der Punen ( 1989). 
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De gunstige ervaringen van het 100 en de afdeUng duinonderzoek met het toe
gepast onderzoek aan Helm, vormde het uitgangspunt in het verwerven van 
nog een toegepast project. Dit betrof het onderzoek van de achteruitgang van 
biezenbestanden in het Haringvliet. De achteruitgang van de biezen werd 
beschouwd als een gevolg van het wegvallen van het getij na de afsluiting van 
het Haringvliet in het kader van de Delta-werken. Dit project dat evenals het 
Helmonderzoek werd gefinancierd door Rijkswaterstaat, werd vanaf 1987 bij 
de afdeling duinonderzoek uitgevoerd door mevrouw Ir. O.A. Cleveling. 

Het slibdepot en het duin 
Na 1983 nam de aandacht voor natuurbescherming binnen de afdeli ng duin
onderzoek af door het loutere feit dat een aantal actieve natuurbeschermers 
onder de stafleden nl. Van der Aart en Blom vertrokken. Van Damme had min
der affiniteit met natuurbeschermingsactiviteit en trok als hoofd van de afde
ling dergelijk werk niet aan . Er was overigens ook minder behoefte aan milieu
activisme zoals Weevers' Du in dat in vroegere jaren beoefende, doordat ande
re organisaties die daartoe meer geeigend waren, die rol in sterkere mate ver
vulden b.v. de Stichting Het Zuidhollands Landschap e n de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten. 

De belangrijkste gebeurtenis in verband met natuur en milieu waarmee 
Weevers' Duin in het midden van de jaren tachtig bemoeienis had, was de aan
leg van een omvangrijk slibdepot voor de kust van Voorne. Het effect dat het 
meest werd gevreesd, was dat het depot met zijn hoge omwalling de zeewind 
af zou remmen en de aanvoer van zout naar het duin verminderen. Deze wijzi
ging in miLieu-omstandigheden werd geacht het open karakter van het duin
landschap te niet te doen. 

Jui t omstreeks die tijd werd over het dichtgroeien van het duinlandscbap 
van Voorne meer bekend. In 1986 verscheen een studie waalin een recente 
vegetatiekartering van het noordelijk deel van het duingebied werd vergeleken 
met die van Van der Maareluit 1959.89 De vergelijking toonde de successie van 
een open duinlandschap naar een dichte minder typische kustvegetatie met 
meer struiken en bomen. Het maakte duidelijk dat het tegenhouden van de zee
wind door de Maasvlakte dit veranderingsproces dat van nan1re optreedt, had 
bevorderd en daarmee de bosvorming op artificiele wijze had versne ld. Het 
was ook bekend (o.a. uit flora-inventari saties) dat de achteruitgang van het 
typische open karakter van het landschap gepaard was gegaan met het verlies 
van de daar thuishorende duinplanten. In de ogen van de natuurbeschermer 
was zowel het te loor gaan van de openheid van het duin als het verdwijnen van 
kustplanten een verlies. 

Aanleg van het slibdepot betekende een v~rdere onnatuurlijke versnelling 
van dit proces. Weevers' Duin trok een bioloog als tijdelijk (vlijwillig) mede
werker aan om in de discussie over de Milieu Effect Rapportage betreffende het 
slibdepot vooral de effecten hiervan op het duinsysteem te belichten.w 
Geprobeerd werd om samen met aodere natuurbeschermingsinstaoties een wes
telijke positionering van het depot te bewerkstelligen om de effecten op het duin 
te minimali seren. Deze actie had inderdaad enig effect op de beslui tvorming . 

89 R.G.A. Boot en D. van Dorp ( 1986). 
90 Deze medewerker, Drs. van Wijck, publicecrde hierover: C. van Wijck ( 1984). 



8 1989-1990: De laatste jaren 

Toch nog initiatieven 
Nadat in 1988 definitief bekend werd dat de afdeling duinonderzoek naar 
Heteren verplaatst zou worden, was er een eind gekomen aan de onzekerheid 
voor het personeel. Het kon zich vanaf dat moment feite lijk gaan voorbereiden 
op deze organisatorische verandering. Het accepteren van de nie uwe stand
plaats betekende verhuizen en het niet accepteren leidde tot ontslag- of afvloei
ingsregelingen. Pas in een laat stadium nJ. media 1990 werden de vaak moei
lijke beslissingen hierover voor het personeel vergemakkelijkt door de instel
ling van een zeer bebulpzame commissie van drie vakbondsmensen die als 
intermediair optrad tussen personeel en bestuur van de KNAW.91 

Van Damme was, zoals boven gezegd, vanaf 1988 verantwoordelijk voor de 
nieuw te vorrnen botanische afdeling uit de bestaande afdelingen duinonder
zoek en verspreidingsoecologie . Hij verdeelde zijn tijd over beide groepen en 
was daardoor nog slechts part-time in Oostvoome aanwezig. 

In 1989 werd besloten om Oud Weevers' Duin als veldstation te handhaven 
na het opheffen van de onderzoeksafdeling van het TOO in oostvoorne. Dit 
besluit kwam tegemoet aan de treurnis van velen over het verlies van onder
zoeksaccommodatie in het Voomse duingebied. Het zou echter uiteindelijk 
toch weer anders Iopen zoals we nog zullen zien. 

De veranderingen of aanstaande verande ringen in samenhang met de fusie 
bepaalden grotendeels de atmosfeer binnen Weevers' Du in gedurende die laat
ste jaren. Het betekende echter niet dat het onderzoek stilstond. Het werd zelfs 
gestimuleerd doordat in 1987, ondanks het gebrek aan perspectief, nog enige 
belangrijke nieuwe initiatieven van de grand waren gekomen. BION kende toen 
een subsidie toe voor een onderzoek van de evolutiebiologische aspecten van 
de voortplantingssystemen van Hersthoom weegbree. Dit onderzoek was geent 
op bet werk van Van Damme en vorrnde een verbreding daarvan . Voor het 
onderzoek kwam Drs. H.P. Koelewijn naar Oostvoorne als tijdelijk medewer
ker. 

Verder was er een tweevoudige ui tbreiding van de kweekfacili teiten waarbij 
ikzelf was betrokken. De technicus van het lOO, A.J. de Zwart, bouwde kweek
apparatuur voor planten waarin de voedingsomstandigheden konden worden 
geregeld met een computerprogramma. H. Otten met wie ik al jaren samen
werkte binnen de afdeling, ontwikkelde de programmatuur. Met deze facilitei
ten werd het mogelijk elk gewenst patroon van voedingsomstandigheden voor 
proefplanten te realiseren. De mogelijkheden tot onderzoek van adaptaties van 
planten aan beschikbaarheid van nutrienten werden daardoor vergroot. In 1987 
werd met geld uit een speciaal fonds van bet Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen (IAS fonds) een klimaatkamer gebouwd, waarin deze appara
tuur optimaal kon worden gebruikt. 

91 Deze zogeheten Begeleidingscommissie Concentra tie bestond uit R. de Haan a ls onafhanke
lij k voorzitter, N. Zwart namens de vakorganisaties e n Dr. J. Blue mink namens de KNAW. Alle 
leden hadden ervaring in personeelsaangelegenbeden. 
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Naar de populatiegenetica 
Halverwege 1988 kwam er een einde aan de subsidieringsperiode voor het 
zwaartepuntonderzoek. Er waren toen geen door BION ondersteunde tijdelijke 
medewerkers meer werkzaam aan dat onderzoek binnen de afdeling duinon
derzoek. De afronding van het zwaartepunt vond plaats door het schrijven van 
een samenvattende publikatie. Dit werd een door de uitgeverij Springer gepu
bliceerd boek dat in 1992 zou verschijnen.n Over de diverse onderdeJen van 
het zwaartepunt waren eerder afzonderlijke tijdschriftartike len en di ssertaties 
verschenen of deze zouden nog verschijnen. 

Het rustieke naambord bij de oprit naar het instituutsgebouw. 

In de zwaartepunttijd was de structuur van collectief onderzoek een vast gege
ven geworden voor het 100 en binnen de Nederlandse oecologie in het alge
meen. Voor de leiding van het instituut betekende daarom het naderende einde 
van de zwaartepuntperiode de noodzaak om een samenhangend botanisch pro
gramma op te ste llen voor de toekomst. Dat gebeurde vanaf de zomer van 1986 
tot in 1987 in een serie bijeenkomsten van stafleden van de afdelingen duin
onderzoek en verspreidingsoecologie. Het botan isch-oecologisch programma 
was bestemd voor de nieuwe botani sche afdeling te Heteren, waarin de afde
ling duinonderzoek bij de effectuering van de fusie onder zou gaan. Volgens 
het formatieplan waarin de nieuwe indeling van het 100 was geregeld, zouden 
Troelstra en zijn medewerkers bij die gelegenheid overgaan naar de afde ling 
bodembiologie van het 100. Die verschuiving stoelde op de verwantschap tus
sen het bodemkundige gedeelte van de werkzaamheden van Troelslra c.s. met 

92 De samenvanende publikatie over het zwaartepuntonder.wek is: P.J.C. Kuiper and M. Bos 
( 1992). 



de bodembiologie. Als gevolg van die toekomstige andere positie was Troelstra 
slechts in de beginfase betrokken bij het ops tellen van de nieuwe onderzoeks
plannen voor de nieuwe botanische afdeling. 

Van Damme speelde als toekomstig afdelingshoofd een heersende rol bij de 
formulering van de onderzoeksplannen. Vanuit zijn intens engagement in 
wetenschappelijk onderzoek streefde hij naar een sterke inhoudelijke samen
hang tussen drie specialismen in de groep van botanisch oecologen van het 
insti tuut. Deze drie richtingen waren de populatiegenetica, de experimentele 
oecologie en de oecofysiologie. Zij werden in de nieuwe programmering 
samengebracht in een tweeledig thema onder de ti tel: Differentiatie tussen 
populaties in kenmerken van reproduktie en allocatie. Genetica en oecologie 
zouden zich gaan richten of blij ven richten op reproduktie, de fysiologie op 
allocatie i.h.b. de verdeling over en het gebruik van stikstof in de organen van 
de plant. Een hechter verband tussen de twee leden van het thema werd voor
zien, wanneer allocatie in voortplantingsorganen bestudeerd zou gaan worden. 
De vegetatiekunde en toegepaste projecten bleven als moeilijk integreerbare 
elementen buiten di t thema. De bodemkunde en daarmee het fysiologische 
onderzoek van Troelstra werden uiteindelij k buiten beschouwing gelaten in 
verband met zijn overgang naar de afdeling bodembiologie. Weegbree bleef 
een belangrijk object van onderzoek. Onverrnijdelijk had de eigen weten
schappelijke belangstelling van Van Damme nl. voor populatiegenetica en evo
lutionaire processen, grote invloed op het programma. Later, toen zijn afdeling 
in Heteren functioneerde en persone le mutaties hadden plaatsgevonden, ont
wikke lde het programma zich verder in de richting van de genetisch georien
teerde populatiebiologie. 

De plannen kwamen nog in uitvoering op Weevers' Duin gedurende de aller
laatste jaren van het bestaan als wetenschappelij k instituut. Dit gebeurde wel 
in beperkte mate doordat nog slechts weinigen daar werkzaam waren binnen 
di t kader, zoals boven werd aangeduid . Van Damme zelf zette zijn werk over 
mannelij ke sterili teit voort. Koelewijn volgde hem hi erin bij zijn onderzoek 
aan Hersthoomweegbree. Ik bracht mijn oecofysiologisch onderzoek in het 
thema door proeven met planten in de reproduktieve fase van de plant waartoe 
ik in staat was door de beschikbaarheid van de klimaatkamer en de nieuwe 
kweekapparatuur. 

Het duinterrein behorend bij Weevers' Duin was 
niet toegankelijk, maar veldonderzoek werd er 
slechts in het begin uitgevoerd. 
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9 1991-1995: Na de kleine fusie 

ln het najaar van 1990 kwam er een feitelijk einde aan het bestaan van 
Weevers' Duin als wetenschappelijk instituut ln oktober vond de verbuizing 
van de inboedel van de afdeling duinonderzoek naar het lOO in Heteren plaats. 
Het personeel kreeg met ingang van I november die gemeente als nieuwe 
standplaats .93 In verband met de uitvoering van de kleine fusie verliet echter 
ongeveer de helft van het personeel, zo' n acht personen, de dienst. 

Hersthoornweegbree kwam gedurende de laatste 
jaren in de belangstelling. 

Binnen de hoofdvestiging van het 100 werden de afdelingen duinonderzoek en 
verspreidingsoecologie samengevoegd tot de nieuwe afdeli ng: botanische 
oecologie. Deze kwam zoals gezegd onder leiding te staan van Van Damme. 
De verdere inbreng van de vroegere afdeling duinonderzoek binnen die nieu
we afde ling bleef beperkt tot eruge stafleden met een tijde lijk dienstverband en 
mijzelf als part-time medewerker. Troelstra, Van Dijk en twee analisten wer
den opgenomen in de afdeling bodembiologie. Van der Laan bleef in 
Oostvoorne achter als bemanning van Oud Weevers' Duin. 

Het instituutsgebouw en de voormalige conciergewoning van Weevers' Duin 
werden te koop aangeboden. De gebouwen bleven lange tijd te koop staan, 
doordat er geen gegad igden waren die het hoofdgebouw wilden gaan gebrui
ken op een wij ze niet strijdig met het oorspronkelijke bestemmingsplan. Dit 
laatste impliceerde een gebruiksfunctie in harmonie met de omgevende natuur, 
en b.v. geen woonfunctie. Oud Weevers ' Duin bleef geopend als veldstation. 
Het trok begin jaren negentig nog enige studenten en andere bezoekers, die 
echter werkten onder auspicien van derden (b.v. de Stichting Het Zuidhollands 
Landschap). In maart 1995 kwam er uiteindelijk een transactie tot stand die 
inhield dat alle gebouwen, dus ook het veldstation, door de KNAW aan een par
ticulier werden verkocht die beworung van het hoofdgebouw nastreefde via 
een wijziging van het bestemrni ngsplan. 

93 Brief' van het bestuur van de K NAW van 11 juni 1990 aan personeelsleden. 
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De reorgaui satie van de oecologische instituten van de KNAW waarvan de eer
ste fase o.a. bestond uit de verplaatsing van de afdeling duinonderzoek, werd 
voortgezet. Yanaf I januari 1992 werden zij formeel samengebracht in een 
organisatori sch verband onder de naam Nederlands Jnstituut voor Oecologisch 
Onderzoek (NIOO). Het ge·integreerde instituut kwam onder de leiding van de 
aquati sch oecoloog Prof. dr. W. van Vierssen, eerder hoogleraar in Delft. ln het 
kader van de tweede fase van de reorganisatie vonden nog enkele naams
veranderingen plaats. Het 100 in Heteren kreeg de naam Centrum voor 
Terrestrische Oecologie (CTO); de botanische afdeling werd Werkgroep 
Populatiebiologie van Planten. In het kader van deze tweede reorganisatie-golf 
werd het vroegere voornemen om het veldstation te handhaven opgegeven met 
als daardoor mogelijk geworden gevolg dat het in de bovengenoemde verkoop 
werd betrokken. 



10 Terugblik 

De begintijd van het bestaan van Weevers' Duin als afdeling van het 100 was 
gekenmerkt door een zekere mate van inconsistentie. Deze kwam voort uit de 
tweeledigheid van de bezigheden van de staf. Formeel bestonden deze bezig
heden uit botanisch-oecologisch onderzoek. Een duidelijke exponent van der
gelijk onderzoek was Stoutjesdijk met zijn micrometeorologie. In de practijk 
werd zeer veel Lijd besteed aan natuurbescherrnings-aangelegenheden, met 
name door het hoofd van de afdeling, Adriani. De grate waarde van deze aan
dacht voor natuurbehoud heb ik getracht aan te geven in de betreffende secties 
van mijn verhaal. De aandacht voor natuurbescherming ging echter ten koste 
van investering in onderzoek en het verzwakte de positie van Weevers' Duin 
als instelling voor puur wete nschappelijk onderzoek. Pas bij het aant:reden van 
Van Dobben als directeur van het 100, werd door de leiding van het 100, in 
casu directeur en CtB, formeel gestreefd naar versteviging van het weten
schappelijk onderzoek op Weevers' Duin. Het is niet aan te nemen dat voor die 
tijd door de toenmalige directeur van het 100, KJuyver, niet geprobeerd is het
zelfde te bereiken, maar dat is blijkbaar zonder veel succes gebleven. De kans 
op succes was voor Van Dobben grater gezien zijn deskundigheid op bet 
gebied van de botanische oecologie. Bovendien was het gereedkomen van het 
nieuwe laboratoriumgebouw een extra motivatie om tot degelijk onderzoek te 
komen. 

Een bijzonderheid in de activi teiten van Weevers ' Duin in de begintijd was 
het vegetatiekundige onderzoek. Door het werk van Van der Maarel en dat van 
anderen die door hem gestimuleerd werden, vormde Weevers ' Duin toen een 
centrum van vegetatiekundig onderzoek. Het bijzondere hieraan was dat Van 
der Maarel geen deel uitmaakte van de staf. De vegetatiekundige werkzaam
heden werden geplaatst in de context van een werkgroep van SWD en droegen 
dus eigenlijk oak niet bij aan de betekenis van de botanische afdeling van het 
100. Vegetatiekarteringen ui t die tijd vormden een basis voor verder onderzoek 
in Jatere jaren en het leverde materiaal voor de verdediging van het gebied o.a. 
in de brochure ' Voome in de Branding'. Ondanks de uitgebreidheid van bet 
vegetatiekundige onderzoek op Voorne is dit geen bepalend element gaan vor
men in het onderzoeksprogramma van de botanische afdeling . Bij de komst 
van Van Dobben werd niet alleen getracht om het onderzoek te verstevigen, er 
werd tevens expliciet naar gestreefd om experimenteel, of liever laboratorium
onderzoek te entameren. Dat Jag eigenlijk al besloten in de opzet van het nieu
we gebouw dat immers was voorzien van faciliteiten voor laboratoriumonder
zoek en oak van een kweekkas. 

Vanaf omstreeks 1970 werd het onderzoek van de botanische afdeling inder
daad experimenteel. Het sloot in deze wijziging aan bij de ontwikke ling van de 
botanische oecologie in Nederland. Zodoende werd de aard van het weten
schappelijk werk op Weevers' Duin gemoderniseerd. Wat betreft de keuze van 
onderzoeksonderwerpen streefde men bewust naar veelvormigheid. Dat paste 
oak in het beeld van die tijd. Het entameren van ooderzoek was voornamelijk 
gebaseerd op persoonlijke belangsteiJing. Discussies over de wijshe id van 
diversiteit in het onderzoek die in die tijd binnen de staf van de afdeling wer-
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den gevoerd, betroffen vooral de practische consequenties. Met name ging het 
om de vraag, of onderzoekers geen nadeel zouden ondervinden van het ont
breken van gespreksmogelijkheden in eigen kring. Dit bezwaar werd bestreden 
met het argument dat wetenschappelij ke contacten ook buiten de deur te vin
den waren. Het ging bij die gesprekken dus niet over de principiele juisthe id 
van diversite it in het onderzoek. 

Vanaf 1975 kwam e r een verdere verandering binnen de onderzoeksactivi
teiten op Weevers' Duin. Woldendorp, kort daarvoor aangetreden als nieuwe 
directeur van het 100, bracht een programmatische samenhang van het onder
zoek aan. Er werd op zijn instigatie besloten tot de aanpak van gemeenschap
pelijk thematisch onderzoek nl. de oecologische verge lijking van enige ver
wante plantesoorten. Zoals ik heb beschreven, plaatste Woldendorp vervolgens 
het onderzoek van Weevers' Duin binnen een grater samenwerkingsverband 
met oecofys iologen en populatiegenetici van de Groningse un iversitei t, in 
1978 leidend tot het BION-zwaartepunt over Plantago. Ook deze wending in de 
wetenschappelijke acti viteit van Weevers' Duin liep parallel aan lande lijke 
gebeurtenissen. Onder invloed van de sturende kracht van BION vormden oeco
logische vakgroepen en instituten werkgroepen die streefden naar een herken
baar en samenhangend onderzoeksprogramma. 

Het zwaartepunt had een zeer positieve invloed op het onderzoek van 
Weevers' Duin. Het stimuleerde het onderzoek van eigen stafleden, het bracht 
een aantal actieve promovendi als tijdelij k medewerker en er waren intensieve 
banden met andere wetenschappelijke instellingen. Oat leidde vanaf 1983 tot 
een flinke produktie van di ssertaties en andere wetenschappelij ke publicaties. 
In wetenschappelijk opzicht vormden de j aren tachtig een hoogtepunt in het 
bestaan van Weevers' Duin . Juist ten gevolge van de opzet van het gemeen
schappelijk onderzoek waren de positie en output van de toenmalige afdeling 
duinonderzoek echter nauw verbonden met de gebeurtenissen van het zwaar
tepunt als geheel. Het succes van Weevers' Duin in deze fase is daardoor moei
lijk te sche iden van het succes van het zwaartepunt als geheel. 

Een evaluatie van het Pl antago-zwaartepunt valt buite n het bestek van de 
onderhavige studie, ik beperk me hier tot enige globale constateringen . Tijdens 
de uitvoering van het project had dit een sterk uitstralend effect op het overige 
botanisch-oecologische onderzoek in Nederland. Het veroverde daarin een 
dominerende positie. Binnen het zwaartepunt werden nieuwe benaderingen 
binnen de plantenoecologie verkend en op hun waarde getoetst. Aanvankelijke 
hooggespannen verwachtingen van de plantendemografie werden terugge
bracht to t normale properties. Het zwaartepunt gaf de aanzet tot veel botanisch 
populatiegenetisch onderzoek speciaal op het 100 (later NIOO) en droeg ook bij 
aan het tot bloeikomen van de groeifys io logie. 

Door het zwaartepunt kreeg het onderzoek van Weevers' Du in in sterke mate 
een algemeen oecologisch karakter en werd het ook grotendeels laboratorium
onderzoek; een ontwikkeling die in feite al was ingezet bij de stichting van het 
nieuwe gebouw. Juist om die reden was de vraag of het elders met name bin
nen de hoofdveslig ing van het 100, niet even goed of zelfs beter kon warden 
uitgevoerd re levant. En dat was precies de centrale vraag tijdens het fusie
proces, die tens lotte bevestigend werd beantwoord. De opheffing van Weevers' 
Duin zou wellicht zijn uitgebleven, indien het instituut volledig georienteerd 



zou zijn gebleven op veldonderzoek in de duinen.94 De werkelijkheid was ech
ter een ontwikkelingsgang van het instituut lopend van concreet veldwerk naar 
abstracte oecologie zoals die in geheel Nederland en daarbuiten plaatsvond. 

94 
Deze gedachte werd geopperd door Adriani en Van der Laan in een interview met C. Schulte 

Fischedick ( 1990). 
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Geschreven bronnen 

Bij het historisch onderzoek werd naast de gerefereerde literatuur gebruik gemaakt van de vol
gende, geschreven bronnen: 

I. Voor de periodes 1954 - 1964 en 1982- 1988: Jaarboeken KNAW, aanwezig in bibliotheek van 
NIOO/CTO en verder o.a. in biblio tbeek van KNAW. 

2. Voor de periode 1964 - 1988: Vergaderstukken van de Commissie tot Beheer van het 100. 
Mappen van de achtereenvolgende vergade ringen bevinden zich in het archief van het 
NIOOtcro. Materiaal van v66r 1964 is niet aanwezig; in 1988 vonden de laatste vergaderingen 
plaats. 

3. Voor de periodc 1977 - 1987 Nieuwsbrieven Zwaartepuntonderzoek in bibliotheek van het 
NIOO/C I"O. 

4. Voor de jaren 1989, 1990 e n 199 1: Jaarverslagen van de directeur van het 100 over achter
eenvolgens 1989, 1990 en 199 1 in het archief van Pro f. dr. ir. J .W. Woldendorp. 

5. Voor diverse jaren: brieven en nota's uit e igcn archie f en het archief van Prof. dr. ir. J.W. 
Woldendorp. 

6. Voor diverse jaren: publikaties van Weevers ' Du in . 

ad I. De volledigc naam voor hetjaarboek over 1954 is: Jaarboek der KNAW 1954 - 1955, N.V. 
Noord-Hollandschc Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1954. Re levante gedee1tes zijn: 
Verslag van de Commiss ie voor Oecologie over 1954, e n Verslag van het 100 en de c tB voor dit 
instituut over 1954. Voor volgende jare n geldt mutatis mutandis hetzelfdc. 

ad 2. Vaste vergaderstukken zijn agenda's en no tulen van de eigen vergaderi ngen, jaarverslagen 
van de directeur van het 100 en van het hoofd van de afde ling Weevers' Duin, begrotingen en 
nederlandse en e ngclsc (progress reports) weten chappelijke verslagen, en daamaast zijn er inci
dentele s tukken b.v. brieven. 

Jaarvers lagen over Weevers· Duin bestaan over een reeks van j aren uit een huishoude1ijke, 
organisatorische e n een wctenschappelijk gedeelte. Het zijn in chrono logische volgorde: 

- Biologisch Station ' Weevers' Du in ' te Oostvoorne, Verslag november 1964- november 1965 
(door M.J.Adri ani ) en mutati s mutandis voor de periode tot e n met november 1972 

- De werkzaamheden van 'Weevers ' Duin ' van november 1972 tot 3 1 december 1973 (door 
P.J .M.van der Aart) 

- De werkzaamheden van ' Weevers' Duin ' van I januari 1974 tlm 3 1 december 1974 (door 
P.J .M.van der Aart) 

- Idem voor 1975 
- Jaarverslag 1976, Afd . Duinonderw ek ' Weever ' Duin ' , lns tituut voor Oecologisch 

Onderzoek (door P.J .M.van der Aart) 
- Idem voor periode tot en met 1980. vanaf 1977 was er een aparte band Bodemkunde en 

Gewasanalyse 
Vanaf 198 1 werd er geen specifiek jaarverslag voor Weevers' Du in gepubliceerd. De weten

schappelijke vers lagen wcrden toen verdeeld over twee categorieen: 

- Botanisch Onderzoek in 198 1 (exclusief zwaartepunt), 1nstituut voor Oecologisch Onderzoek 
(i nleiding door P.J .M.van der Aart). Voor de jaren tot e n met 1987 geldt mutatis mutandis het
zelfde. maar na 1982 zonder inleiding en met bijdragen van de afde ling verspreidingsoecolo
gie van het 100. 

- Verslag BIONrL.WO Zwaartepuntonderzoek 1979. Nieuwsbrief No. l8 Oostvoorne-Groningen- en 
terug (red. P.J.M.van der Aart) bevattende o.a. het wetenschappelijk onderzoek van de afde
ling c.Juinonderzoek in het kader van her zwaartcpunt. Voor de j aren tot en met 1987 geldt 
mutatis mutandis hetzelfde; vanaf 1983 was de redactie in handen van J .Haeck. 

- Botanisch Onderzoek in 1988, lnstituut voor Oecologisch Onderzoek (een collectie bijdragen 
van Oostvoo rne en Heteren). 
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Het 100 publ iceerde jaarlijks een Engels jaarverslag: 

- Annual Report of the lnstilUte of Ecological Research, Am hem for the year 1968 (W.H. van 
Dobben). Reprinted from: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Sciences, Progress 
Report 1968, Yerhandelingen der Konink.lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen , 
Afd.Natuurkunde, Tweede Reeks, Deel LV III, No.6 (1969). Yoor latere j aren tot en met 1984 
geldt mutati s mutandis en met kleine wijzigingen in de omschrij ving hetzelfde.Daarna wordt 
het een zelfstandige uitgave: 

- Progress Report 1984, InstilUte for Ecological Research, Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen ( 1985). 

ad 3. Z ie noot 50. 

ad 6. Zie de bibliografie van Weevers' Du in. 
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Appendix: Bib/iografie van Weevers' Duin 1958-1995 
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