De Eerste Zanderij op Voorne: flora en trends 1966 - 2022
Rolf Roos
September 2022
In opdracht van Natuurmonumenten

Afzanding 1965. Foto Dick van der Laan.
Met dank aan Wouter van Steenis (Natuurmonumenten) voor de
opdrachtverlening van het herhalingsonderzoek 2022 en Marten Annema,
Theo Baas en Dick van der Laan voor het meedoen en meedenken.
Inleiding
De Eerste Zanderij, slechts 0,1 hectare groot, ligt nabij het Breede Water aan
de rand van het landgoed Strypemonde, De zanderij is ontstaan in 1965 (en
niet zoals het voorlichtingsbord ter plekke vermeld in 1966) door zandwinning
voor (lokale) kustversterking. Het bijzondere is dat de vallei op advies van
bioloog Ger Londo (1935-2018) zodanig is ingericht dat de voorwaarden voor
een vochtige duinvallei optimaal werden gemaakt: in de winter net onder
water, in de zomer grotendeels droogvallend en met heel geleidelijke oevers.
Hier kreeg natuur opnieuw een kans en dat was een halve eeuw geleden echt
pionierswerk. Van minstens evenzo groot belang is dat Londo van 1965 tot en
met 2002 jaarlijks de vegetatie volgde en dit publiceerde, zodat we van die
periode een uitstekend beeld hebben. Dit is volgens de methode van Londo
herhaald in 2022. Van 0 soorten in 1965 naar maximaal 78 in 1995 om
daarna licht te dalen. En hoe staat het er nu voor?

Methode
Londo maakte opnames door middel van een jaarlijkse inventarisatie van de
gehele vallei met de schaal van Tansley; daarnaast nam Londo ook vier
proefvlakken op met de decimale schaal, maar die konden niet exact worden
getraceerd.
De schaal van Tansley
d = dominant: betreffende soort domineert
c = co-dominant: soort domineert samen met andere soort(en)
a = abundant: soort zeer veel aanwezig
f = frequent: soort minder talrijk aanwezig, maar nog niet schaars
o - occasional: soort (vrij) schaars
r = rare: soort zeldzaam
Wanneer twee symbolen vlak na elkaar voorkomen, heeft het laatste een
lokale betekenis. Zo betekent ad: abundant en lokaal dominant.
De werkwijze van Londo voorzover uit zijn publicatie uit 2003 te
reconstrueren:
- De hele vallei is gedaan met uitzondering van de droge randen; niet duidelijk
is wat hij deed met kleine iets drogere delen binnen de vochtige vallei maar
we gaan er van uit dat hij dit ook inventariseerde; de exacte begrenzing naar
de drogere randen is echter onduidelijk.
- De soorten van drogere milieus zijn alleen genoteerd als het soorten zijn die
ook in duinvalleien een belangrijk aandeel kunnen krijgen;
Het wandelpad is wel meegenomen, omdat het ook voordat het in 1984
wandelpad werd onderdeel was van de vochtige vallei.
Hij deed zijn onderzoek in de nazomer (eind juli, begin aug.), daardoor trof hij
zeker specifieke nazomerbloeiers, maar kan hij specifieke voorjaarssoorten
hebben gemist.
De werkwijze 2022: ook een voorjaarsronde, (eind april) naast de nazomer
(rond 1 augustus). We noteerden elke hogere plant, ook als het een afreatofyt
was. In de overzichtstabel hebben we gemarkeerd welke soorten we als
‘droge’ beschouwen die Londo mogelijk niet zou hebben meegenomen. We
hebben de vallei geïnventariseerd tot en met de zone waar duidelijk sprake
was van grondwaterinvloed: een groene vegetatie, ondanks de intense
droogte van 2022).
Bij de opnames hebben we onderscheid gemaakt tussen een smal gedeelte
met het pad (plus smalle strook richting bos van ca 1m breed en het centrale
natte en vochtige deel; deze twee deelopnames zijn in de tabel
samengevoegd. De bodem was voor ca 85% bedekt (in de nazomer).
Tabel Eerste Zanderij 1965-2001+2022
Zie: https://duinenenmensen.nl/wp-content/uploads/2022/09/Tansleyopnames-Londo-1965-2001-en-Roos-2000-Eerste-zanderij.pdf
De situatie 1965 -2002 (ontleend aan Londo, 2003)

Afhankelijk van de grondwaterstand die hoger of lager is naar gelang er meer
of minder neerslag valt, staat aan het eind van de winter een groot deel onder
water en valt ‘s zomers de hele vallei grotendeels droog. Door het bij het
graven ontstane kleinschalige reliëf zijn er veel overgangen tussen nat en
droog. Niets werd ingezaaid of aangebracht, ook geen maaisel van elders. De
spontane vegetatieontwikkeling leidde na enkele jaren tot een dichtere en
hogere vegetatie en vanaf dat moment werd de vallei jaarlijks in de nazomer
of herfst gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Hierdoor bleef de vegetatie
niet alleen open en kregen struiken weinig kans, ook de hoeveelheid humus
en daarmee voedingsstoffen in het ecosysteem bleef laag, waardoor juist vele
soorten een plek konden vinden. Londo (2003): “Wanneer het maaibeheer
beëindigd zou worden, zal de vallei in korte tijd veranderen in een broekbos
van zachte berk, zwarte els en wilgensoorten hetgeen het einde zal
betekenen van de soortenrijke lage duinvalleivegetaties.”
Een groot deel van de meer dan 120 soorten hogere planten, waaronder vele
zeldzame, is karakteristiek voor gemeenschappen van natte duinvalleien.
Londo (2003) meldde als belangrijkste bevindingen:
“Het sterkst achteruitgegaan zijn de soorten van voedselrijke, gestoorde
milieus, zoals harig wilgenroosje, grote brandnetel, moerasandijvie en hoge
cyperzegge. Het storingseffect ten gevolge van de graafwerkzaamheden is
geleidelijk minder geworden en verdwenen.
De meest waardevolle duinvalleisoorten (van natte kalkrijke valleien) zijn het
sterkst toegenomen. Vanaf 1995 is er enige achteruitgang ten gevolge van de
extreem hoge (grond)waterstanden waardoor grote delen van de vallei
langdurig onder water bleven. Groenknolorchis verdween in 2000. Na 1994
verschenen ook enige licht brakke soorten zoals aardbeiklaver,
moeraszoutgras en smalle rolklaver.
Na 1984 is een toename te zien van armbloemige waterbies, een gevolg van
een sterke toename van de betreding. In 1984 werd het voetpad ten
zuidoosten van het Breede Water verlegd en kwam het door de Eerste
Zanderij te lopen. “Naast het gemaaide voetpad ontstonden in de vallei door
betreding nog diverse paadjes. In het algemeen heeft de plaatselijk betreding
een gunstige invloed op de duinvalleivegetatie. Slanke gentiaan, stijve
ogentroost, geelhartje hebben een voorkeur voor lage enigszins betreden
plekken, zeker op plaatsen waar anders een ruigere begroeiing tot
ontwikkeling zou komen.
Het verschijnen in 1997 van tormentil (de enige soort van licht zure heischrale
graslanden ) wijst op ontkalking en verzuring. “Wanneer in de toekomst deze
processen voortschrijden, zijn meer soorten van deze groep te verwachten.”
Londo: “Vanuit oogpunt van biodiversiteit en natuurwaarde is de Eerste
Zanderij een goed geslaagd project van natuurtechnische milieubouw. De
vallei is een waardevol onderdeel deel van Voome’s duin geworden.”
2022
Bij de inventarisatie in 2022 lag net als bij Londo de nadruk op de natte
duinvallei. Alle waterplanten en grondwaterplanten werden geïnventariseerd.
Van de zgn. afreatofyten (‘droge’ soorten) werden soorten genoteerd (o.a.

duinriet) die in de natte milieus voorkwamen. Soorten van de droge
pioniervegetaties en duingraslanden voorkomend op de overgang van de
natte vallei naar het droge duin, werden wel genoteerd maar buiten
beschouwing gelaten bij de vergelijking tussen 2022 en 1965-2002.
Buiten beschouwing in onderstaande bespreking bleven zo 23 ‘droge’ soorten
die in 2022 voor het eerst genoteerd werden (in m.n. de drogere randzones):
duizendblad, klein streepzaad, gewoon struisgras, reukgras,
akkerhoornbloem, kropaar, rietzwenkgras, fijn schapengras, rood zwenkgras,
schermhavikskruid, kleine leeuwentand, Engels raaigras, stijf
vergeetmenietje, smalle weegbree, Virginische braam, dauwbraam,
kandelaartje, vertakte leeuwentand, jacobskruiskruid, brosse melkdistel,
morgenster, witte klaver, rode klaver en vogelwikke.
Bespreking resultaten 2022

13 juli 2022 Vochtige vallei met pad links en vegetatie met veel grote wederik
en zwarte els aan de zijkant.
Totaal aantal aangetroffen duinvalleisoorten. Bij Londo max 75 soorten
(1995), in 2022 is er een hoger aantal: 87 soorten. Opvallend in 2022: veel
soorten uit het groep ‘uitzaaiende struweelsoorten (naast de ruime opslag van
zwarte els): o.a. Gelderse roos, es, gewone esdoorn, eenstijlige meidoorn,
zomereik en wegedoorn. Het is echter de vraag of ze er voor 2002 niet waren
of dat Londo ze niet heeft genoteerd (als niet-freatofyten).
Al vroeg in de successie verdwenen soorten, enkele voorbeelden: zilte zegge

(1968 -1970), melkkruid (1968 - 1982), maar ook duinrus (1966 -1981) en
middelste waterranonkel (1967-1970).
Constante soorten: beeldbepalende soorten door de jaren heen zijn: grote
wederik (wel steeds meer toenemend), koninginnekruid, watermunt,
heelblaadjes, gewone brunel en kleinere soorten als teer guichelheil,
dwergzegge, drienervige zegge, tweerijige zegge (vanaf 1991), fraai duizend
guldenkruid, armbloemige waterbies, vleeskleurige orchis (vanaf 1967), stijve
moerasweegbree (vanaf 1968), moeraswespenorchis, ruw walstro (vanaf
1973), borstelbies, geelhartje, parnassia. groenknolorchis (vanaf 1970, in
2022 nog twee ex), slanke gentiaan (vanaf 19992) en keverorchis (vanaf
1986). Opvallend weinig aanwezig: duinriet.
Veranderingen bij enkele (bijzondere) soorten.
In 2022 niet meer gevonden: allereerst ‘natte’ soorten van hooguit laat in
augustus droogvallend water: grote waterweegbree en de Rode Lijstsoorten:
ongelijkbladig fonteinkruid en oeverkruid (1977 – 1996). Vochtminnende
soorten van de Rode Lijst die in 2022 niet werden aangetroffen: dwergbloem,
echt duizendguldenkruid, strandduizendguldenkruid, moerasbasterdwederik
en rond wintergroen ( tussen1968-2000 aanwezig).
In 2022 voor het eerst gesignaleerd: o.a. gewone agrimonie, kruipend
zenegroen, platte bies (ook reeds bij Vreeken, 2005), kamgras, bosorchis,
gewone vleugeltjesbloem en bevertjes. Als bijzonderheid ook de bedreigde
moeraspaardenbloem, alleen goed zichtbaar tijdens verkenning in mei (ook
veel in Vogelpoel s.s.). Ook nieuw in 2022 maar dan in het zure segment:
zwarte zegge en blauwe zegge (beide wel heel bescheiden aanwezig).

De balans 1965 -2022
De Eerste Zanderij is ook na meer dan een halve eeuw een fraaie soortenrijke
duinvallei gebleven waarbij het struweel en bos (o.a. els) aan de poorten
rammelt en meteen na wegvallen van het maaiwerk (augustus) de vegetatie
zouden gaan domineren. Tegenover verdwijnen van 6 vochtminnende Rode
Lijstsoorten en 2 Rode Lijstsoorten uit laat droogvallende kommen, staat het
verschijnen van andere Rode Lijstsoorten of bijzondere soorten zoals gewone
agrimonie, platte bies, bosorchis, gewone vleugeltjesbloem, bevertjes en
moeraspaardenbloem. Diverse andere nieuwe soorten passen goed in de
valleiontwikkeling, enkele nieuwe wijzen op lichte verzuring, evenals het

steeds dominanter worden van grote wederik. Gemiddeld lijkt de vegetatie
ook een trend van lichte uitdroging of verdroging te laten zien met minder
soorten van natte milieus en veel kieming van struweelsoorten. Ook het veel
minder aantreffen van div. wilgensoorten en basterdwederikken past in dit
beeld. Analyse van peilbuisgegevens is zeer gewenst om na te gaan of hier
een structurele kwestie aan de orde is. De drogere indruk qua vegetatie kan
met name worden veroorzaakt door de recente droge jaren (4 van de 5 jaren
2018-2022). In de periode eind jaren ’90 klaagde Londo nog over te veel
water, waardoor de vallei te nat was voor bijv. groenknolorchis, die het
evenwel een zeer lange periode (30 jaar) heeft volgehouden.
Dat niet elke bijzondere soort zich in ruim 60 jaar laat zien of een blijvertje is
lijkt grotendeels verklaarbaar uit de normale successie en dynamiek van
soorten, en het gegeven dat kleine populaties af en toe uitsterven (om dan
hopelijk van elders weer terug te kunnen keren). Het langzaam verdwijnen
van de groenknolorchis past ook geheel in dit beeld. Het verschijnen van
moeraspaardenbloem is mogelijk een waarnemerseffect omdat wij wel maar
Londo niet in het voorjaar keek (hij noteerde evenmin kruipend zenegroen) .
Maar de huidige aanwezigheid van platte bies (mogelijk een effect van de
padaanleg), gewone vleugeltjesbloem en bevertjes op de kopjes in de nu wat
oudere vallei laat zien dat elke valleileeftijd weer andere kansen biedt en
naast permanente verjonging rijping en rust van groot belang zijn.
Conclusie: we zien een ouder wordende vallei met meer dan een halve eeuw
hetzelfde beheerregiem (nazomer maaien, geen beweiding), waarin
successie & klimaat zichtbaar zijn, inclusief het langzaam aan verschijnen van
soorten van (lokale) ontkalking. In de winter is hier nog steeds aanrijking door
kalkrijk grondwater. Daarnaast is de invloed van de omgeving door aanvoer
van zaden van bomen en struiken groot. De vegetatie is zeer divers en rijk
aan Rode Lijstsoorten, waaronder de minder concurrentiekrachtige en vele
moeraskruiden.
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