
Onderzoek in natuurtuinen
 
4. Het maken van volledige vegetatieopnamen met de decimale schaal 

Ger Londo 

Oit is het vierde (en voorlopig laatste) art ikel in de serie "Onderzoek in Natuurtuinen " geschreven door Or. G. Londo. 
Hij beschrijft in deze serie verschill ende methoden die kunnen worden toegepast bij vegetatiekundig onderzoek in netuurtuinen. 
We hebbe n deze artike lenserie voor u gebunde ld. U kunt deze bunde l bestellen door f 5,- over te maken op gironummer 6727614 
t.n.v. Stich ting Oase te Beun ingen. De Belgische lezers kunnen hetbest even bellen (0031.8897.71974) of een briefje sturen naar: 
Stichting Oase, Kloosterstraat 3, 664 1 KW Beuningen (NL). 

In het vorigeartikel (Londo, 1993a) heb

ben we ons bij het mak en van een opna

me uitslui tend beperkt tot het schatten
 
van de bedekkin gsgraad en ab undantie
 
(talrijkhe id) volgens de decimale schaal .
 
Yoor een volledige opname dienen er
 
meer gegevens geno teerd te worden.
 
Deze worden hieronder aan de hand van
 
tabel 1 besproken in de volgorde waarin
 
ze in het veld genoteerd worden .
 

Gegevens va n het permanente kwa

draat
 
Opnamen die met de decimale schaal ge

maakt worden, zijn bedoeld om veran

deringen in de vegeta tie te registreren.
 
Daartoe moeten we de opnamen in de
 
verschillende jaren op precies dezelfde
 
plek maken. Zo'n plek dienen we op een
 
of andere manier te markeren (bijv oor

beeld met een paaltj e). Ook is het moge

lijk om een plek teru g te vinden door die
 
vanafeen ander vast en goed herkenbaar
 
punt in te meten. Een dergelijke vaste
 
plek noemen we een permanent kwa

draat. Dit wordt vaak afgekort tot pq
 
(naar de oude schrijfwijze 'permanent
 
quadraat') .
 
Op ons opnameblad noteren we ailer

eerst de gegevens die bove naan tabel 1
 
staan vermeld . Die spreken voor zich

zelf. Daarnaast is het belangrijk om ge

geve ns ove r het mil ieu te noteren, bij 

voorbeeld op de achterzijde van het
 
bJad. Da t zijn deels permanente gege

Yens, zoa ls de grondsoort (hier humeu ze
 
zand grond die vroeger in cultuur en be

mes t is geweest) en her feit of een pq op
 
vlakke grond of op een hell ing Iigt , Hier
 
be treft het een pq op nagenoeg vJakke
 
bodem .
 
Daarnaast zijn er mili eugegeven s die
 
aan verande ringe n onderhevig zijn zoals
 
grondwa terstande n. In dit pq is de
 
grondwaterstand 's winters gewoo nlijk
 

dicht tot onder het maaiveld, maar daaJt 
's zomers meer dan een halve meter. Het 
is belangrij k om vooral ex tremen in 
(grond-)waterstanden vast te leggen, bij
voorbeeld wanneer het kwadraat in een 
extreem natte winter onder water raakt 
wat anders nooit gebeurt. Yoorts zijn ex 
tremen in weersgesteldbeid van belang 
om te noteren, zoals een zeer droge zo
mer. Die 1eiden vaak tot een (mees taJ tij
delijke) voor- of achteruitgang van soo r
ten .Ook bet noteren van eve ntuele mols
hopen in het kwadraat is een belangrijk 
milieugegeven; diverse plantesoorten 
kiemen vooral op kale bodem zoals 

molsbopen. In het vroege voorjaar (de 
vegeta tie is dan nog laag waardoor de 
molshopen goed te zien zijn) noteer ik 
dan het oppervlaktepercentage dat de 
hopen binnen het kwa draat innemen. 
En verder zijn aantekenin gen ove r bet 
beheer belan grijk . Noteer wanneer er ge 
maaid is (dit kwadraat wordt iede r jaar 
oms treeks eind juni - begin juli en om 
streeks eind septembe r - eerste belft ok 
tober gemaaid) . 

Het maken van de opnamen 
Dan beginnen we nu aan de vegetatieop
name zelf. Yan hetzelfde kwadraat als in 

Jaar 
Datum 
Kruidlaag: bedekkings- % 

hoogte in dm 

Blaassilene 
Ges treepte witbol 
Ge wone engelwortel 
Gewon e esdoorn 
Gewone veldbies 
Gewoon biggekruid 
Gewoon ruikgras 
Gewoon struisgras 
Gewoon vingerhoedskr uid 
Gladde witbol 
Haze zegge 
Heermoes 
Kruip ende boterbloem 
Margriet 
Moerasrolkl aver 
Nachtsilene 
Oranje havikskru id 
Ruig klokje 
Schapezuring 
Stijve klaverzuring 
Ve ldzuring 

1977 
4.7. 
80 
2-6 
(10 ) 
rl f 
20 f 

20 f 

40 f 

a4 f 
( ) 

rl v 
7 f 

20 f 
( ) 

( ) 

rl v 
a2 f 
rl v 

1978 
21.6 . 

80 
2-5 
(8) 
rl f 
12 f 

30 f 

40 f 

a4 f 
( ) 

rl v 
p I f 
12 f 
( ) 

( ) 
rl v 
7 f 
rl v 

1979 
25.6. 
90 
2-5 
(8) 

7 f 

rl j 

50 f 

30 f 
r l j 
7 f 
( ) 

rl v 
p i vw 

a4 f 
rl f 
rl v 
rl f 
rl v 
7 f 

( ) 

1980 
25. 6. 

90 
1-4 
(7 ) 

7 f 

r I j 

60 f 

20 f 
rl v 
a4 f 
( ) 

p l v 
p i vw 

a4 f 
a4 f 
rl v 
p l f 
rl v 
a2 f 

r 1 f 

1981 
1.7. 
95 
2-5 
(7) 

12 f 
rl v 

() 
60 f 
() 

30 f 
r l vw 

7 f 
( ) 

pI v 
a2 s 
a4 f 
12 f 
rl f 
p2 f 
rl v 
a l f 

p i f 

Moslaag : bcd ekkings- % 3 3 I 5 15 

TabeI 1: Proeftuin Broekhu izen te Leersum - pq: B5, afmeti nge n: 1,4 x 1,4 m 
Gebruikte schattingsschaal: decimale schaal 
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f fertiel; soort waargenomen met bloemkno ppen, bloemen en/of vruchten zodat 
duidelijk is dat soort zijn levenscyclus ter plaatse voltooit of in principe kan vol 
tooien (bij b.v. een ma aibebeer zal dat niet altijd gebeuren ). 

s schaars fertiel ; vaak komt bet vcor dat van (ook algemene) soorten maar weinig 
exemplaren tot bloei etc . komen. 

v vegetatief; soo rt in bet betreffende jaar uitslui tend vegetatief aanwezig (maar wei 
als ouder e 'volwassen' planten). 

k kiemplant; soort alleen als kiempl ant waargenomen 
j ju veniele plant ; 500rt alleen als j uveniele plant waargenomen (die t.g.v. zijn korte 

leeftijd dus nog niet kan bloeien etc.). Wanneer zowel kiemplanten als ju veniele 
exemplaren van een soort aanwe zig zijn (geweest), wordt aileen 'j' genoteerd . In
dien naast kiemplanten en/of ju veniele planten ook volwassen planten aanwe zig 
zijn, wordt alleen f, s of v genoteerd (tenzij men bet voorkomen van b.v, kiem
planten uitdrukkelijk wil vermelden). 

n fertiliteit niet genoteerd of onbekend (kan b.v. onbekend zijn wanneer een vroeg
bloeiende soort in de zomer wordt opgeno men en er geen vrucbten of resten van 
bloeiwijzen meer aanwezig zijn). 

w soort uitslu itend wein ig vitaal aanwezig, in aanzienlijk kleinere exemplaren dan 
normaal bet geval is. Wei kunnen zulke exemplaren fertiel zijn. 

x soort over bet algem een zeer vitaal aanwe zig, in krachtiger en hogere exemplaren 
dan normaal het geva l is. 
De sym bolen w en x worden naast een der symbolen bierbo ven vermeld . Wan
neer een soort norm aal vitaal voorkomt (betgeen meestal het geval is), wordt 
niets omtrent de vitaliteit genoteerd. 

Naast de hier vermelde symb olen zijn er ook symbolen om fenologi
sche toestanden van een plantesoort mee aan te geven (o.a. soort met 
bloemknoppen, in bloei , in vrucht), Die symbolen komen later aan de 
orde in het leader van fenologische waarnemingen. 

Tabel2: Symbolen voor fertiliteit en vitaliteit 

het vorige artikel zijn in tabel 1 de opna
men van 1977 t/m 1981 vermeld. 
Evenals bij de methode Tansley (Londo, 
1993b) is het mogelijk om de opname 
volgens de decimale schaal in de tijd te 
spreiden. Ook hier is dat vooral zinvol 
met betrekking tot lage en vroegbloeien
de soorten die later door te hoog opgroei 
ende soorten aan het oog onttr okken 
worden. Vande soorten in tabel 1 wer
den o.a. Gewon e esdoorn (lage ju veniele 
exemplaren), Gewoon biggekruid en 
Kruipende boterbloem in de loop van 
mei opgenomen.De meeste soorten wer
den opgenomen op het moment dar de 
vegetatie het bestontwikkeld was (onge
veer samenvallend met het begin van de 
bloei van Gew oon struisgras). De data 
staan in tabel 1 vermeld. 
Ten behoeve van goede vergelijkingen 
tussen de diverse jaren dienen de opna
men ieder jaar omstreeks dezelfde tijd 
gemaakt te worden! 
Ook het bedekkingspercentage van de 
kruidlaag als geheel wordt op Iaatstver 
meld tijdstip genoteerd (zie vorig arti
kel) alsook de hoogte . Bij de kruidlaag is 
het handig die in decimeters weer te ge

yen (we hoeven dan geen komma's of
 
nullen te gebruiken ; om dezelfde reden
 
noteren we in bos-pq's de hoogte van de
 
boomlaag in meters ). Voor het grootste
 
deel van de biomas sa (vooral bepaald
 
door de dominerende soorten) varieerde
 
de hoogte van de kruidlaag als geheel in
 
1977 van 2 tot 6 decimeter; er waren dus
 
wat lagere en war hogere plekken in de
 
vegetatie. '(l0)' geeft aan dat daar nog
 
wat verspreide planten tot 10 decimeter
 
hoog bovenuit staken. De plantesoorten
 
staan in tabel 1 in alfabetische volgorde;
 
je kunt dan gemakke lijk nagaan of een
 
soort al genoteerd is. Voor het schatten
 
van de bedekkingsgraden wordt verwe

zen naar het vorige arlikel.
 

Fertiliteit en vitaliteit
 
Bij het maken van een volledige opname
 
wordtper soortook vermeld of hij zijn le

venscyclus voltooit of niet en of een
 
saort belangrijke afwijkin gen in vitaJi

teit vertoont. Dat zijn belangrijke gege

yens want een vermindering of achter

wege blijven vande bloeialsookeen ver

minderde vitaliteit wijzen op de achter

uitgang van hetmilieu voorde betreffen

de soort. We gebruiken de symbolen die 
in tabe1 2 vermeld zijn . MeestaJ kan met 
een symbool (voor fertiliteit) volstaan 
worden (zie tabel 1); die vitaliteitssym
bolen worden alleen vermeld voorafwij
kingen van de normale vitaJiteit. 

Moslaag 
Niet iedere en die onderzoek in natuur
tuinen doet, zal goed tbuis zijn in mos
sen.Maar om veranderingen in de kruid
laag goed te kunnen begrijpen, is het no
dig dat in ieder geval de bedekkings
graad van de rnoslaag als geheel geno
teerd wordt (zoals in tabel 1). Een geslo
ten rnoslaag kan de kieming en vestiging 
van veel hoge plantesoorten namelijk 
geheel of gedeeltelijk belemmeren het
geen ik zowel in mijn natuurtuin als in 
pq's elders waargenomen heb . 

De voltooide tabel 
Tabel 1 geeft ons een nauwkeurig beeld 
van de vegetatieontwikkeling in het pq 
B5. Vanjaartotjaar hebben zich betrek
kelijk grote veranderingen voorgedaan , 
zowel in de soortensamenstelling als in 
de bedekkingsgraden. Die hangen sa
men met de recente graslandontwikke
ling sinds enkele jaren in dit kwadraat ; 
daarvoor was bet een onkruidakker. 
Daarop wijst de aanwezigheid in de eer
ste jaren van Stijve kla verzuring. Dat de 
soort het niet meer zo naar zijn zin heeft 
blijkt uit bet niet meer in bloei komen . 

. Verder is Gewoon vingerhoedskru id een 
soort die zich niet gauw in een ouder 
grasland zal vestigen. Aan de symbolen 
voor fertiliteit en vitaJiteit kunnen we bij 
deze soort afleiden dat het om een jong 

Ruig klokje - campan ula trachelium 

en al snel wegkwijnend rozet gaat dat 
niet in bloei komt. Het graslandmilieu is 
duidelijk minder geschikt voor deze 
soort. 

Oase lente 1994 6 



In her pq komen enkele soorten voor die 
in de omgeving vall Leersum niet in bet 
wild voorkomen: Blaassilene , Naebtsi
Iene en Ruig klokje. Met uit Zuid-Lim
burg aangevoerde grondsoorten (loss en 
kalkverweringsgrond) waren deze soor
ten in Proeftuin Broekhuizen terechtge
komen. Voor korte tijd badden ze zieb in 
pq B5 gevestigd. 
De afnarne van de vital iteit en fertiliteit 
bij Kruipende boterbloem is typerend 
voor een beginnende graslandontwikke
ling op niet te natte gronden. Op de (vrij) 
kale grand in het begin breidde de soort 
zieh sne l uit en bloeide volop. Daarna 
vol gde al snel een sterke teruggang. zij 
het met een kleine opleving in 1981. 13 ij 
de soorten Heennoes en Oranje haviks
kruid (een sierplant die nogal eens ver
wilderd voorkomt) kunnen we zien dat 
het zinvol is om naast de bedekkings
graad ook de abundantie te noteren. 
Omtrent het gedrag van soorten kunnen 
we ons aan de hand van tabe l 1 dus een 
duidelijk beeld verschaffen. 
Oak zien we of de vegetatie dichicr of 
meer open, hoger of lager wordt. 
Door het aantal soorten per jaar te bepa
len, kunnen we nagaan hoe de soorten
rijkdom zich ontw ikkelt. Daarnaas t kun
nen we nog meer gegevens uit de tabel 
alleiden,o.a.gegevensdie sarnenhangen 
met de milieu-eigenschappen van plan
tesoorten. Een aantal plant esoorten is 
kenmerkend voor voedselanne omstan
digheden terwijl andere soorten juist een 
grote mate aan voe dse lnjkdo in prefere
ren. Er zijn kalkminnende en kalkmij
dcnde soorten, soorten die van natte bo
dem bouden en soorten die clroogte min
nen. Kortom, aan de hand van de vegeta
tieontwikkeling kunnen we een en ander 
afIeiden omtrent veranderingen in het 
milieu. 
Op deze aspecten zal in een ander artikel 
worden ingegaan. 0 

Li teratuur 
Londo. G. 1993a. Onderzoek in natuurtuinen 
3. De dccimale meth ode . Oase 3 (4): 11-13 . 
Londo . G. 1993b . Onde rzoek in natuurtuinen 
2. De methode Tansley. Oase 3 (3): 8-10. 

Kleine heemtuinen
 
Ervaringen met aanleg en beplanting 

Jan Jaap Boehle 

Niet iedereen besehikt over een grote 
tuin. Vooral stads tuine n zijn vaak klei
ner dan hon de rd vierkan te meter. Ook 
onder deze kleine-tuin-bezitters bevindt 
zich een groep mensen die van de natuur 
houdt en daarom een heemtuin wenst. 
Van beroep ben ik hovenier en ikhe b mij 
onder andere in heemtuinen ges peciali
seerd.Zodoe nde kom ik beroepsmatig in 
contactmeteendeel van deze mensen. Ik 
heb vanaf mijn kindertijd belangstel ling 
gehad voor de natuur en ben altijd in de 
weer geweest met heemplanten. Mijn 
eerste tuin was een heemtuin en ook mijn 
huidige tuin bevat vele heemplanten. 
Door mijn vroege belangstelling en her 
hebbcn van 'tuintjes' ben ik veel te weten 
gekomen over deze planten, hierbij ge
holpen door boeken en het uitwisselen 
van ervaringe n met geestverwanten. 
MUn eerste boek was "Wilde plan tentui
nen"vanJ .Landwehren C.Sipkes. Hier
in zeg t J . Landwehr onder meer:"T heo
re tische kennis is niet toer eikend , war 
me belangstelling is onmisbaar en er
va ring doet de rest." En zo is het. 
Ervaring krijgj e pas na verloop van tijd. 
Door uitwisseling hiervan kan men tijd 
besparen. 
In dit artikel wil ik uitleggen hoe ik klei
ne tuinen aanlegen beplan t, de methodes 
die ik hierbi j vo lg en de ervaring met de 
beplanti ng. 

Aanleg 
Dam: de ruimte in stadstuinen beperkt is 
zoek ik naar een beplanting die Dietal te 
robuust is. Hierin slaag ik, doorniet te rij
ke, liefst schrale milieus te scheppen. 
Hiervoor maak ik graag gebruik van 
zand. Di t wordt met een lichte glooiing 
aangebracht. Grofzand en slakkezand 
zijn bij mij favo rie t. Vaak moeten we bij 
aanleg van dergelijke tuinen de komi
sche opmerking aanhoren of we bezig 
zijn, de Sahara aan te leggen: een jaar la
ter krijg je complimenten of je hoort 
niets meer. 
Op kleigrond breng ikeen zandlaag aan 
van tenrninste 15 em dik; wil ik het echt 

schraal hebben dan moet de dikte min
stens 50 em zijn. De dikte plus de glooi
ing van de zandlaag zorgen voor vol
doende drainage. 

Replanting 
Nukom ik bij dekeuze van de beplanting 
waarbij ik streef naar een soo rtenrijke 
vegetatie. 
Zo heb ik eenseen tuin aangelegd van 8 x 
8 m die ik verdeeld bad in drie milieus: 
Schraal, kalkrijk en matig voedselrijk 
zand. In het boek "Bekn opt overzic ht 
van Nederlandse plantengemeenschap
pen" van J.J. den Held vind je een lijst 
met plantengemeenscbappen en de daar
in voorkornende plantesoorten. Je komt 
voor 'schrale graslanden op zand' uit bij: 
Plantengemeenschap 20, "Klasse der 
zandige clroge graslande n", voorko
mend op zeer tot matig voedselarme 
zandgronden en Plantengemeenschap 
21 "Klasse der clroge kalk graslanden", 

G rote centaurie, een kensoort van de 
klasse dc r droge kalkgraslanden . 

eventueel aangevuld met Plantenge
meenschap 13 "Klasse der graanvrucht
akkers". In "Natuurtuinen en -parken" 
van G. Londo kom je dezelfde planten 
regen in zijn geschiktheidsli j sten voor 
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