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1. INLEIDING 

De naam ‘Rietput’ is een informele aanduiding 

van de inlaag bij het Goese Sas (Fig.1). In 

publicaties van de Provincie wordt de naam 

‘Sasput’ gebruikt. De benaming Rietput is 

vooral in gebruik bij de afdeling Beveland van 

de KNNV1. Leden van deze afdeling zijn 

betrokken bij het beheer van het gebied en 

doen er onderzoek. In 1989 publiceerde M. 

Jansen zijn rapport “De Rietput”, een inlaag op 

Zuid-Beveland2. In 2010 verscheen het door 

leden samengestelde “De Rietput. Natuurwerk 

bij het Goese Sas”3, en in 2013 het 

inventarisatieverslag “Planten en Mossen in 

de Rietput”4.   

1.1 Eigenaar en beheer 

Eigenaar van de inlaag is het Waterschap 

Scheldestromen. Sinds de aanleg, 

vermoedelijk in 18565 is er in het 4,6 ha grote gebied een moerassige vegetatie ontstaan waarin zich interessante 

soorten waren gaan vestigen, zoals b.v. Galigaan, Addertong en diverse orchideeën. Dit trok de aandacht van zowel 

overheden als de Bevelandse KNNV-afdeling. De gemeente Goes verleende de inlaag de status van ‘natuurgebied’, 

waarna het in 1990 met andere dergelijke objecten werd aangewezen als beschermd natuurmonument 

Oosterschelde Buitendijks. Tegenwoordig is het een onderdeel van het Natura 2000-gebied Oosterschelde.  De 

Bevelandse KNNV-afdeling van haar kant benaderde in 1987 het Waterschap met de vraag om toestemming voor 

het doen van een inventariserend natuuronderzoek en het doen van enkele noodzakelijke beheersmaatregelen. 

Het verlangde onderzoek werd in 1989 uitgevoerd door o.a. de reeds genoemde M. Jansen. Zijn verslag bevatte 

naast veel feitelijke gegevens over geschiedenis, bodem en vegetatie (zeven eigen opnamen, een vegetatiekaart en 

gegevens uit een onderzoek door R.H. Kemmers uit 19756) ook een beheersadvies en droeg ideeën aan om de 

waarde van het terrein verder te verhogen door middel van een vorm van natuurbouw. Naar aanleiding hiervan is 

tussen het Waterschap en de Bevelandse afdeling van de KNNV overeengekomen dat de laatste zou zorgdragen 

voor het beheer en vrij toegang zou krijgen voor beheer en onderzoek. In 2012 is door H.J.Raad een beheerplan 

opgesteld7, waarin de doelstelling en de beheersplannen op lange en middellange termijn zijn uitgewerkt. Er is b.v. 

een poel aangelegd, die recent opnieuw is uitgegraven, jaarlijks worden in een vaste volgorde bepaalde percelen 

gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd en waar nodig worden wilgen gesnoeid of gekapt.  

 

 

 

 

 
1 Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, vereniging voor Veldbiologie 
2 M. Jansen, De Rietput, een inlaag op Zuid-Beveland, KNNV (mei 1989) 
3 De Rietput, natuurwerk bij het Goese Sas, De Koperen Tuin, Goes (2010), Harry Raad (red.) 
4 Planten en Mossen in de Rietput, Inventarisatie 2009 – 2012, Plantenwerkgroep KNNV afdeling Bevelanden 
5 M.Jansen 1989, p. 5 
6 Kemmers, R.H., Vegetatie en ecologie van enige inlagen rond de Oosterschelde. DIHO, Yerseke. Stud. Versl. Nr. D2 
7 De Rietput, Beheerplan 2012, KNNV afdeling Bevelanden 

Figuur 1 Ligging van de Rietput (bij de pijl) in de streek. 
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1.2 Variatie in de vegetatie en onderzoeksmotief 

Wanneer een wandelaar lopend over de zeedijk de Rietput bekijkt, kan hij verschillende vegetaties opmerken. Van 

zuid naar noord: 

− rietland met Grauwe wilg  

− een vrijwel uniforme strook met 
Paddenrus*8 

− een breed gedeelte riet met -  veel 
dichter op elkaar- Grauwe wilg  

− een hooiland* met erachter dicht 
wilgstruweel  

− een bultig stukje met o.a. meidoorns, 
daarachter een grazige strook* 

− een grazig gedeelte met een poel*  

− de noordpunt met op de voorgrond 
Galigaan en verder rietland, sterk met 
wilgen dichtgegroeid.  

Niet zichtbaar vanaf de zeedijk is een centraal 

gelegen pad over een dammetje, dat van de 

strook met Paddenrus naar het hooiland loopt, 

en eveneens jaarlijks wordt gemaaid (zie ook 

Figuur 2 en 4 ). 

 

Voor het behoud en de ontwikkeling van de 

natuur in de Rietput richt het beheerplan uit 

2012 zich op twee natuurbeheertypen: vochtige 

duinvallei en duinbos. Onder vochtige duinvallei 

vallen de beschreven vegetaties nat hooiland 

(o.a. het Paddenrusveld), vochtig hooiland (de 

andere gemaaide delen) en rietland (geen 

maaibeheer). Daarnaast onderscheidt het beheerplan nog ruigte, struweel en open water9. Het natuurbeheertype 

duinbos betreft het behoud van struweel op nog slechts twee plekken. 

 

Voor het verslag Planten en Mossen in de Rietput (Inventarisatie 2009-2012) is naar afzonderlijke soorten gekeken 

en in zekere mate naar hun verspreiding en abundantie. In een bijlage zijn in dit verslag ook vorige 

inventarisatiegegevens opgenomen, vanaf 1972 

 

Het huidige verslag is voortgekomen uit interesse voor het verschijnsel dat planten gemeenschappen vormen. Die 

interesse is geleidelijk ontstaan door contacten met mensen in zomerkampen van de KNNV met kijk op en kennis 

van planten en vegetaties en onderbouwd door zelfstudie10  en een tweetal cursussen, ook van de KNNV, onder 

leiding van Hanneke den Held en Marc Schmitz over vegetatiekundige basistechnieken. Kennismaking met de 

Rietput en veel zelf uitproberen hebben uiteindelijk tot dit verslag geleid. In eerste opzet was daarvan de bedoeling 

niet meer dan een overzicht te bieden van plaatselijke vegetatietypen, maar kennismaking met Turboveg en 

SynBioSys maakte dat een poging tot synecologische duiding van de opnamen voor de hand kwam te liggen. 

 

 
 

8 De met een sterretje gemarkeerde delen worden jaarlijks gemaaid. 
9 H.J. Raad (2012) p.13 t/m 16. 
10 De Vegetatie van Nederland deel 1 (J.H.J. Schaminée et al, 1995), Vegetation Description and Data Analysis sec. ed. (Martin 
Kent, 2012) en losse artikelen, voornamelijk verkregen via het internet. 

Figuur 2 Luchtfoto van de Rietput De schuin lopende 

lichtgekleurde lijnen stellen de spekdammetjes voor 
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1.3 Fysieke en ecologische kenmerken van de Rietput 

Inlagen hadden de functie bij dreigende dijkval het achterland te beschermen tegen overstroming. Dan werd 

achter de zeedijk een extra dijk aangelegd en klei uit het tussengelegen land gegraven voor de zeedijk. Dat 

verlaagde het maaiveld in de inlaag en maakte haar drassig, omdat regen- en/of kwelwater niet werden afgevoerd. 

Op een topografische kaart van 1866 is te zien dat zich een hoger en een lager deel met open water in de 

toenmalige Rietput bevond11. Het laatste zou in de loop der jaren door verlanding zijn dichtgegroeid. Het hogere 

deel is waarschijnlijk een oud gronddepot (zie ook Fig. 2). De bodemgesteldheid in de Rietput is gelijk aan die van 

de omringende polder: jonge meer of minder zandige of zavelige zeeklei12. Het grondwater in de Rietput is 

nagenoeg zoet ondanks de zeer nabije aanwezigheid van zout Oosterscheldewater. Dat is te danken aan een 

zoetwaterbel, die op het dieper gelegen zoute water drijft13. Het zoutgehalte en andere bodemeigenschappen 

zoals zuurgraad, vochtigheidsgraad en rijkdom aan voedingsstoffen zijn in het inventarisatieverslag van 201314 

berekend volgens een door Witte e.a. (2007) ontwikkelde methode (zie verder bij ‘Methoden’). In het grondwater 

zijn calcium-ionen aanwezig15. 

 De manier van klei winnen heeft in de Rietput een bijzonder patroon van smalle, lage, parallelle dammetjes 

opgeleverd: spekdammetjes. Op de foto zijn ze zichtbaar als lichte strepen (Fig. 2). Deze dammetjes sluiten aan op 

bredere dwarsstroken (Fig.3). Tijdens het onderzoek van 1989 werd een aantal hoogte-transecten gemaakt van de 

Rietput, dwars op de dammetjes. De gemiddelde hoogte van de dammetjes bleek ongeveer 16 cm16.  

Tussen de dammetjes is grond weggehaald en daar staat vooral ’s winters langdurig water. De bredere stroken en 

een hoger middendeel waar mogelijk ooit 

grond is gedeponeerd, worden sinds 1989 

eenmaal per jaar gemaaid. De delen waar 

de dammetjes liggen, blijven grotendeels 

ongemoeid en zijn begroeid met 

voornamelijk riet, wilg, galigaan en in de 

Noordpunt ook met kruipwilg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 M.Jansen, Fig. 2 in de bijlage van zijn rapport. Zie ook het interview op bladzijde 74/75 van het huidige rapport. 
12 H.J. Raad geeft meer details in De Rietput Beheerplan 2012, p. 9 
13 M.Jansen, p. 8 en 9 en in meer detail H..J. Raad (2012), P. 10 en 11 
14 Planten en Mossen in de Rietput. 
15 H.J. Raad (2012), p. 11 
16 M. Jansen. De resultaten staan in een bijlage.  

 

Figuur 3 De aanzet van enkele spekdammetjes 

Sectie B
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2. METHODEN 

2.1 Indeling van de Rietput in afdelingen en vakken 

De plattegrond van de Rietput leent zich goed 

voor een opdeling in een aantal 

overzichtelijke delen. De zeven vakken binnen 

afdeling 1 hebben elk een min of meer eigen 

karakter. Vak 1b is bijvoorbeeld laag gelegen 

en vrij nat, terwijl vak 1a hoger ligt en relatief 

droog is. Dat laatste geldt overigens voor de 

gehele oostelijke rand van het gebied. Vak 1c 

is een tot pad gepromoveerde spekdam met 

aan beide zijden een lagere - en dus nattere - 

component. Vak 1d heeft lage en natte delen, 

namelijk de noordelijke en zuidelijke randen, 

en een vlakke bult in het midden. Vak 1e 

houdt het midden tussen nat en droog, en ligt 

op gelijke hoogte met de aangrenzende 

spekdammetjes. Vak 1f bestaat uit een 

heterogene verzameling bulten en vak 1g is 

een enigszins trechtervormig, naar een 

gegraven put aflopend veld met een opvallend 

lage begroeiing. Waarschijnlijk is hier vroeger 

grond opgebracht. Recent is de put uitgediept 

en zijn omringende struiken gekapt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Het plantenonderzoek 

Na een paar jaar uitproberen en overdoen, vonden de opnamen die in dit rapport zijn verwerkt plaats in 2012 en 

2013, en wel in de vakken 1a t/m 1e. Die in vak 1e werden niet voltooid en zijn opnieuw gedaan in 2017. In vak 1g 

zijn wel opnamen gemaakt, maar omdat er nadien werkzaamheden zijn verricht aan de put en het omringende 

terrein, zijn deze niet geanalyseerd. 

 

 

 

  

Figuur 4 Indeling van de Rietput in afdelingen en vakken 

Vak/afd Omschrijving  
1a hooiland (vnl grassen)  
1b  hooiland (vnl Paddenrus)  
1c  hooiland (pad over een spekdammetje)  
1d  hooiland  
1e  hooiland  
1f  hooiland en struweel, bultig 
1g  hooiland, poel  
2a rietland en struweel 
2b  rietland en struweel 
2c rietland en struweel 
De delen beginnend met cijfer 1 (behalve 1f) worden jaarlijks 
gemaaid. Voor de maaiperioden, zie bijlage 1. 
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2.3 Het maken van opnamen volgens de methode van Braun-Blanquet 

De in Nederland toegepaste opnamemethode is die van de Frans-Zwitserse school, oftewel die van Braun-

Blanquet. Deze wilde zowel het aantal planten van een bepaalde soort als de bedekking ervan (percentage 

afgeschermd grondoppervlak) in een opnamehok een rol laten spelen bij het schatten van de abundantie van die 

soort in een opname en ontwierp een zogenaamde ecombineerde schaal. De schaal die in deze studie is toegepast 

is die welke in De Vegetatie van Nederland (VvN), deel I is afgedrukt, en hier is overgenomen in de eerste drie 

kolommen van Tabel 1. De ordinale schaal is in enkele gevallen gebruikt voor statistische bewerkingen.  

 

Bij het maken van de opnamen werden op een van tevoren klaargemaakte lijst van soorten eerst de in het hok 

aanwezige soorten aangestreept (ook de mossen) en daarna de abundantie en de groeifase (bloeiend, in vrucht of 

vegetatief) genoteerd. Ook de totale bedekking en de hoogte van de vegetatie werd opgenomen. 

Tabel 1 Braun Blanquet  schaal  

Symbool Bedekking Aantal individuen Ordinale schaal 

r <5% zeer weinig 1 

+ <5% weinig 2 

1 <5% talrijk 3 

2m <5% zeer talrijk 4 

2a 5%-12,5% willekeurig 5 

2b 12,5%-25% willekeurig 6 

3 25%-50% willekeurig 7 

4 50%-75% willekeurig 8 

5 75%-100% willekeurig 9 

 

2.4 Kiezen van de opnameplek en de grootte van het opnameoppervlak 

Om in een bepaald veld of vak te kunnen ontdekken of er onderscheidbare vegetaties aanwezig waren en om die 

van elkaar te kunnen afgrenzen, leek het maken van veel opnamen de aangewezen weg (voor een indruk zie de 

kaartjes bij ‘Resultaten’). Omdat alle vakken grazig zijn (‘hooiland’) werden vanwege de eis van representativiteit 

(VvN deel 1, p. 69) hokken uitgezet van om en nabij 5-10 m2, maar de keuze voor een plek werd allereerst bepaald 

door de homogeniteit (zoveel mogelijk) van de plaatselijke begroeiing. Daardoor loopt het opnameoppervlak in de 

studie wat uiteen en is het niet persé vierkant of rechthoekig. Zo’n hok werd met paaltjes (meestal stukken 

aanwezig snoeihout) afgezet en met een nummer gemarkeerd. 

2.5 Plaatsbepaling in het veld 

In de loop der jaren van voorbereiding op deze studie zijn verschillende methoden gebruikt. De meest voor de 

hand liggende methode, gebruik maken van GPS, bleek na lang proberen te onnauwkeurig te zijn om de plaats van 

een opname in een luchtfoto van het gebied zeker te kunnen aangeven. Het gebruik van een peilkompas was een 

verbetering, maar heeft een punt in het veld (of daarbuiten eventueel) nodig om de hoek tussen opnamehok en 

dat richtpunt te kunnen meten. Dat richtpunt moet dan wel op de luchtfoto herkenbaar zijn. Tenslotte is op advies 

van een bevriende landmeetkundige gekozen voor een landmeetkundige oplossing, aangevuld met het gebruik van 

een vloeistofpeilkompas.  
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De geadviseerde landmeetkundige methode hield in dat er een buiten de Rietput aanwezige rechte lijn zou worden 

geprojecteerd binnen de Rietput. Die rechte lijn was, voor vak 1d, de weg tussen de oostrand van de Rietput en de 

zeedijk. Plaatselijke omstandigheden – een afrastering met prikkeldraad en een oplopend talud – maakten het erg 

lastig dat plan uit te voeren en er deed zich een andere oplossing voor. Bovendien was voor de vakken 1a, b en e 

zo’n te projecteren lijn niet voorradig. Daarom ben ik gaan zoeken naar objecten in of buiten de Rietput die op een 

luchtfoto terug te vinden zouden zijn en waarvandaan een rechte lijn te trekken was naar een tweede op de foto 

herkenbaar punt in het veld. Deze lijn moest zowel op de foto als in het veld getrokken kunnen worden. Een 

belangrijk oriëntatiemiddel buiten de Rietput is de rij 

paaltjes geweest die het pad op de inlaagdijk aan de 

oostkant begeleiden (Fig. 5). Op luchtfoto’s ontdekte ik 

dat hun schaduwen in veel gevallen te zien en dus 

telbaar waren.  Andere op luchtfoto’s terug te vinden 

objecten waren, vaak dankzij hun schaduw, bepaalde 

bomen of struiken, hoekpalen van toegangshekken en 

een midden in vak 1d neergezette paal met apparatuur 

om luchtkwaliteitsmetingen te kunnen doen. Voor 

details, zie per vak ook bij ‘Resultaten’. 

Wanneer bruikbare punten geselecteerd waren om een 

lijn tussen te trekken waar de plaatsen van opname op 

geprojecteerd konden worden d.m.v. loodrechte 

projectie, moest als vervolgstap nog onderzocht worden 

of en hoe deze lijn ook in het veld aangelegd kon 

worden. Als de geselecteerde punten buiten fysiek bereik of buiten de Rietput lagen, gebruikte ik het kompas om 

de richting van die lijn te bepalen en plaatste ik hulpstokken oftewel verklikkers (landmeetjargon) als begin- en 

eindpunt in het veld. In alle gevallen werden begin- en eindpunt aangegeven door stokken of palen. Vaak was het 

handig ook nog staken daar tussenin te zetten. De opnamen werden gemarkeerd door stokken op de hoekpunten.  

Wanneer er afstanden gemeten moesten worden legde ik een meetlint (20 m) uit. Om de plaats van een opname 

te kunnen vaststellen, bevestigde ik een dun touw aan een hoekpaal van de opname en liep ermee naar het 

meetlint, zo dat het touw daarmee een rechte hoek maakte. Dan las ik de afstand af van het begin van het lint tot 

waar het touw het meetlint haaks sneed (Fig. 6) en zette er een markeerstokje neer. Daarna mat ik de afstand van 

hoekpaal naar markeerstok (Fig. 7). De plaats van een tweede en soms derde hoekpaal bepaalde ik op dezelfde 

manier met een vloeistofkompas ten opzichte van één van de oriëntatiepunten of t.o.v. hun verklikkers. 

 

 

Figuur 5 Gedeelte van een luchtfoto van de Rietput. 

Rechts de rand van vak 1e (lichtgroen), donkergroen is 
het dijktalud en links onder zijn de schaduwen van 
paaltjes te zien. 

Figuur 6 Loodrechte projectie in de veldpraktijk. Fig. links: niet loodrecht; Fig. rechts: goed 
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2.6 Plaatsbepaling thuis 

Na deze exercitie moest 

thuis in de afdruk van de 

luchtfoto de plaats van de 

gemaakte opnamen 

ingemeten en -getekend 

worden. In deze afdruk 

werd eerst de lijn getekend 

tussen de twee 

oriëntatiepunten. Dat 

waren in het geval van vak 

1b de zuidelijke paal van 

het hek aan de oostkant en 

het midden tussen de  

paaltjes 22 en 23 langs het 

pad op de inlaagdijk (zie 

ook figuur 5). 

 

Om ook gebruik te kunnen 

maken van kompasmetingen 

moest de afdruk op het noorden 

georiënteerd worden. Op 

luchtfoto’s en dus ook op afdrukken wordt het noorden belichaamd door de zijkanten, dus die kunnen ook gebruikt 

worden voor het goed leggen. Het kompas wordt dan met een zijkant precies op de rand van het papier gelegd en 

het papier + erop liggend kompas vervolgens zo verschoven dat de kompasnaald met z’n punt naar het streepje bij 

de N wijst. Ik gebruikte gewoonlijk een loep om dit heel precies te doen. Aanvankelijk baarde het zuiver op het 

noorden willen oriënteren mij zorgen, omdat ik ervan uitging dat het in huis aanwezige metaal de kompasnaald af 

zou laten wijken. Maar uiteindelijk bleek dit in de praktijk of niet te gebeuren of een standaardfout te veroorzaken, 

die geen gevolgen zou hebben als ik maar steeds op dezelfde plaats zou werken met foto en kompas. Ook 

verschuivingen in het aardmagnetisch veld, waarvan op zekere dag in de media gewag gemaakt werd, hoefde ik 

daarom niet te vrezen. Immers met de kompasnaald zou de hele foto waar het kompas op lag iets moeten draaien 

en dan zouden ze samen hetzelfde blijven liggen. Passer en dergelijke ijzerhoudende spullen legde ik wel een 

eindje weg als ik lijnen ging trekken. 

Het gebruikte kompas was een Recta DP2 vloeistofkompas met een spiegel om ook van onder bij het peilen de 

naald en de kompasroos te kunnen zien. 

2.7 Opnamehokken overbrengen in een te publiceren afbeelding. 

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het gratis programma Paint.net (Paint dot net). Een tiental instructievideo’s 

van het Onze Lieve Vrouw Lyceum uit Genk dienden als handleiding17. Eerst werden de ingetekende 

opnamehokken gekopieerd op een transparant en dat werd gescand. Vervolgens werd deze scan zo bewerkt in 

Paint.net, dat deze als tweede en transparante laag over de luchtfoto uit 2013 kon worden gelegd. Om enigszins 

het verband met de foto zichtbaar te maken werd deze laag vervaagd. De nummers van de opnamen zijn daardoor 

wel moeilijker zichtbaar geworden. Om de opnamen op de juiste plek in de foto te krijgen, zijn in het transparant 

en de scan ervan zowel de oriëntatiepunten als de lijn ertussen opgenomen. Begin- en eindpunt van de lijn en de 

lijn zelf zijn in de tweede laag dus precies op de overeenkomstige punten en de lijn in de foto gelegd. 

 

 
17 https://websitebegeleiding.nl/2017/03/02/afbeeldingen-bewerken-paint-net/ 

Figuur 7 Plaatsbepaling van een opname (ruitvorm) door loodrechte projectie van 

een hoekpaal op een rechte lijn met een maatverdeling in cm. 

https://websitebegeleiding.nl/2017/03/02/afbeeldingen-bewerken-paint-net/
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2.8 Opsporen van vegetatie-eenheden 

1) Door middel van handmatige vergelijking en schifting der opnamen. 

In een Wetenschappelijke Mededeling van de KNNV (nr. 97 – juli 1976)18 wordt deze methode uitgelegd.  

Vóór de komst van gecomputeriseerde sorteermethoden was deze methode de gebruikelijke voor 

vegetatiekundig onderzoek.  Voor niet al te grote groepen opnamen (b.v. enkele tientallen) is deze manier, 

uitgevoerd in een spreadsheet, niet heel tijdrovend en vooral instructief, omdat elke handeling door de 

onderzoeker zelf moet worden uitgevoerd. Zo kan ook gevoel voor de relativiteit van elke indeling 

ontstaan.  

 

2) Statistische methoden 

In Vegetation Description and Data Analysis (M.Kent 2015) worden verscheidene statistische 

analysemethoden besproken, alle met hun voor- en nadelen. Het effect van dergelijke analyses is 

clustering van waarnemingen (in mijn geval opnamen) in groepen, doordat verschillen en overeenkomsten 

worden versterkt. De opzet is om significante resultaten te bereiken, maar er kunnen bij de analyse ook 

gegevens uit het zicht raken die wel belangrijk zijn.  

Om grotere aantallen opnamen, b.v. alle opnamen in een bepaald vak, te kunnen splitsen in 

samenhangende groepen, ben ik gebruik gaan maken van op het internet verkrijgbare (gratis) statistische 

rekenmodules (PAST 3.x, Øyvind Hammer, Natural History Museum, University of Oslo)19. Daartoe moesten 

de Braun-Blanquet notaties voor abundantie worden omgezet in een ordinale schaal (zie tabel 1). 

Ik heb verschillende in PAST aangeboden rekenprogramma’s uitgeprobeerd op dezelfde gegevens (zie 

verder bij Resultaten) teneinde zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de 

uitkomsten. 

Tenslotte ben ik ook gebruik gaan maken van tegenwoordig in Nederland gebruikelijke methoden, zoals 

Turboveg20 en TWINSPAN21. 

 

2.9 Berekenen van bodemindicatoren 

In 2014 werd ‘A software tool to analyse vegetation plots’ gepubliceerd door J.P.M. Witte en anderen22. De auteurs 

baseerden deze rekenmethode op gegevens ontleend aan het ecotopensysteem van J.Runhaar23. Zoals de 

plantenwereld ondergebracht kan worden in vele kleine samenhangende eenheden, kan een ecosysteem op grond 

van verschillen en overeenkomsten in biotische en abiotische factoren onderverdeeld worden in kleine homogene 

eenheden, de ecotopen. Een ecotoop wordt aldus gekenmerkt door een bepaalde soortsgroep en de waarden die 

abiotische factoren ter plaatse hebben aangenomen. De belangrijkste abiotische factoren in dit verband zijn 

zoutgraad, vochtigheidsgraad, rijkdom aan voedingsstoffen en zuurgraad. De specifieke waarden van de abiotische 

factoren in een ecotoop en de bijbehorende soortsgroep hebben een elkaar wederzijds bepalende relatie. Dat 

geeft de mogelijkheid soortsgroepen te gebruiken om abiotische omstandigheden in een opname te voorspellen. 

Aan individuele soorten zijn indicatiewaarden voor de boven genoemde vier factoren toegekend, die volgens een 

bepaald schema afhangen van de soortsgroepen waar ze naar gelang van hun ecologische voorkeur in voorkomen. 

In de Appendix van het manuscript van de rekenmethode wordt dit uitvoerig toegelicht.  

 

 
18 Beknopte Handleiding voor Vegetatiekundig Onderzoek, door J.J. en A.J. den Held 
19 https://folk.uio.no/ohammer/past/) 
20 Turboveg for Windows © 1998-2016 Stephan Hennekens, version 2 19-7-2016 
21 WinTwins, version 2.3, Mark O. Hill & Petr Šmilauer 2005 
22 Manual and description of ESTAR, version 01, J.P.M. Witte, R.P. Bartholomeus, D.G. Cirkel, E. Doomernik, Y. Fujita, J. 
Runhaar. KWR 2014.054| June 2014 
23 Runhaar, J., van Landuyt, W., Groen, C.L.G., Weeda, E.J., & Verloove, F. (2004), Gorteria 30, 12 – 26. 

https://folk.uio.no/ohammer/past/
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2.10 Hoogtemetingen 

Om een indruk te krijgen van hoogteverschillen in de bodem van de onderzochte afdelingen, is gebruik gemaakt 

van de viewer in het Actueel Hoogtebestand Nederland 24. De hoogtegegevens dateren uit de periode 2014 – 2019. 

2.11 Luchtfoto’s 

Luchtfoto’s van plaatsen in Zeeland, genomen in de afgelopen tien jaar en meer, zijn gedownload van de website 

https://zldgwb.zeeland.nl/geoloket/?Viewer=Luchtfotos. 

2.12 Syntaxonomische identificatie van opnamen 

De programma’s Turboveg en SynBioSys25 bieden de mogelijkheid om voor opnamen na te gaan of ze in een al 

bestaande syntaxonomische eenheid passen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma ASSOCIA, 

dat in de database Turboveg is opgenomen. Het programma rekent met behulp van de soortenlijst uit “hoe groot 

de kans is dat de soortensamenstelling van een vegetatieopname voorkomt binnen een vegetatietype, met andere 

woorden welk percentage van de opnamen van een vegetatietype precies de soortensamenstelling heeft van de 

opname”26. Voor elke opname of synoptische groep geeft ASSOCIA vijf alternatieve toewijzingen, met bij elk vier 

indexen: een gecombineerde index (Norm.Lh.) die de hierboven genoemde waarschijnlijkheid uitdrukt, een index 

voor de compleetheid van de soortensamenstelling (Incompl.) en één voor de afwijking daarvan (Weirdn). 

Wanneer de soortensamenstelling van de opname identiek is met die van het syntaxonomische type, heeft de 

gecombineerde index (Norm.Lh) de waarde nul. Naarmate het verschil groter is, stijgt die waarde. Voor de twee 

andere indexen geldt dat de minimale waarde (liefst beneden 0) de grootste gelijkenis aangeeft, de maximale 

waarde de kleinste gelijkenis.  Wanneer de opnamen of tabellen met de ASSOCIA-uitkomsten aan SynBioSys 

aangeboden worden, geeft dit programma met kleuren aan wat de mate van overeenstemming is van de opname 

of tabel met de gemiddelde samenstelling van de geautoriseerde opnamen van de aangewezen gemeenschappen 

in de landelijke databank: groen is voor goede overeenstemming, oranje voor twijfelachtig en rood voor geen 

overeenstemming (een voorbeeld staat op bladzijde 16). 

SynBioSys biedt daarnaast de mogelijkheid verwantschap te onderzoeken op basis van het begrip ‘trouw’27. De 

makers van het programma hebben een tabel opgesteld waarin de trouwgraden van alle soorten voor 

syntaxonomische eenheden als klassen, vegetatiegroepen (zoals b.v. moeras of grasland) en gemeenschappen zijn 

op te zoeken. Door van iedere soort in een opname of tabel de trouwgraad voor een van die eenheden op te 

zoeken en de waarden van alle soorten via een bepaalde formule te sommeren28, kan de verwantschap van de 

opname of tabel voor die eenheid worden bepaald. SynBioSys geeft de resultaten weer in drie grafieken: één voor 

klassen, één voor vegetatiegroepen en één naar keuze voor verbonden of (sub) associaties c.q. 

rompgemeenschappen. 

 

Tenslotte, hoewel deze berekeningsmethode verouderd is volgens J. Schaminée 29, kan het leerzaam zijn zelf een 

poging tot identificatie te doen d.m.v. handmatige berekening.  In deel 1 van de VvN worden in H. 7 manieren tot 

dat doel beschreven. De zekerste manier is om alle soorten in de opname bij de berekening te betrekken, maar die 

methode is zeer bewerkelijk. De andere manier is om uit te gaan van alleen de diagnostische soorten, en wel die 

van de syntaxa waarmee men wil vergelijken. Uitgangspunt voor het bepalen van de identiteit van een opname 

 
24 https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/# 
25 SynBioSys Nederland versie 2.7, Hennekens, S.M., N.A.C. Smits en J.H.J. Schaminée (2010) Alterra, Wageningen UR. 
26 Programma ASSOCIA, Gebruikershandleiding en Voorwaarden, Onno van Tongeren.  
Een recente mondelinge kanttekening hierbij van J. Schaminée, is dat zonder onderscheid rekening houden met alle soorten in 
een lijst, zoals ASSOCIA dat doet, resultaten geeft die twijfelachtig zijn. 
27 Trouw is het verschijnsel dat een bepaalde soort in de ene plantengemeenschap een grotere presentie en/of abundantie 
heeft dan in andere gemeenschappen in een bepaald gebied (VvN 1, blz. 258). 
28 SynBioSys, Handleiding punt 2.3.6.2 
29 Persoonlijke mededeling.  

https://zldgwb.zeeland.nl/geoloket/?Viewer=Luchtfotos
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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met een bepaald syntaxon is het aantal soorten in de opname die als diagnostische soort in dat syntaxon 

voorkomen. Bij de berekening wordt dit aantal gedeeld door het gemiddelde aantal diagnostische soorten in het 

syntaxon waarmee vergeleken wordt. Als men wil vergelijken met verschillende syntaxa en de uitkomsten 

ongeveer hetzelfde zijn, kan ook met de gemiddelde bedekkingen rekening worden gehouden om tot een keuze te 

komen. De berekening wordt iets ingewikkelder wanneer opnametabellen moeten worden geïdentificeerd. Dan 

moet van de in aanmerking komende soorten eerst het gemiddelde aantal (= som van de frequenties gedeeld door 

honderd) bepaald worden, waarna het gedeeld wordt door het gemiddelde aantal diagnostische soorten in de 

syntaxa. 

 

 

Weergave in SynBioSys van opname 26 uit het Turboveg bestand van vak 1b met identificatie 

 



 

17 

 

Vak 1b met paddenrus, juli 2009 

 

Vak 1d Zuid, opnamevakken, 2013 
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3. RESULTATEN 

3.1 Vak 1b in de Rietput 

 3.1.1 Tabellen met vegetatietypen 

Van de opnamen in het zuidelijke vak 1b van de Rietput zijn twee tabellen gemaakt, eerst een volgens de 

handmatige methode den Held en later een die computermatig is gemaakt met het programma TWINSPAN. Deze 

handelwijze bood de mogelijkheid de uitkomsten te vergelijken.  

 

3.1.1.1 Handmatige tabel (synoptisch) 

Het resultaat van de handmatige sortering van de opnamen in vak 1b is zowel compleet weergegeven in bijlage 1, 

als samengevat in een zogenaamde synoptische tabel, tabel 2. De vijf met de cijfers 1 t/m 5 gemerkte kolommen 

rechts in die tabel vertegenwoordigen vijf vegetatie-eenheden (VE) en de zeventien door witregels gescheiden 

groepen soorten vertegenwoordigen van boven af naar beneden achtereenvolgens twaalf differentiërende30 

soortsgroepen, een groep constante soorten en een aantal overige soorten, waarvan drie aan klassen uit de 

Vegetatie van Nederland zijn toebedeeld. De vijf genummerde kolommen vertegenwoordigen elk een groep 

verwante opnamen en daarmee naar verwachting vijf plaatselijke vegetatietypen. De soorten worden elk 

gekenmerkt door twee getallen, gescheiden door een schuine streep. Het eerste getal, de presentie, geeft weer in 

hoeveel procent van de opnamen in die groep de soort voorkomt en het tweede getal is de mediaan van de 

bedekking. De maat voor de bedekking is die naar Braun-Blanquet, maar dan ordinaal (zie tabel 1). In de derde 

kolom staat afgekort bij elke soort het nummer van de syntaxonomische klasse voor welke de soort volgens de 

Vegetatie van Nederland (VvN, delen 2 t/m 531 plus de Revisie32) kenmerkend is, dat wil zeggen beschouwd wordt 

als kensoort of een in hoge mate differentiërende soort.  

 

Het syntaxonomische systeem, zoals dat in de VvN is neergelegd, is gebaseerd op het voorkomen van zogenaamde 

diagnostische soorten, d.w.z. kensoorten en differentiërende soorten, die in de eenheid waarin ze zijn geplaatst, 

bijvoorbeeld een verbond of een associatie, meer voorkomen oftewel een hogere presentie of abundantie hebben, 

dan in andere verwante eenheden. De criteria waaraan de presentie of abundantie van zulke soorten moet 

voldoen, wordt beschreven in deel 1 van de VvN (H.6, blz. 85, fig. 6.2). Deze gaan ook op voor typologische 

eenheden, waarvan in dit verslag sprake is. De opmaak van tabel 2 volgt dan ook de VvN (deel 1, blz. 112-113). De 

differentiërende soortengroepen hebben een roze kleur gekregen in de vakjes waar de presenties een 

differentiërende waarde hebben. Het is de gewoonte om de vegetatie-eenheden een voorlopige typologische 

naam te geven naar twee aspectbepalende en/of differentiërende soorten. Soorten die hiervoor uitgekozen zijn, 

hebben een groen gekleurd vakje gekregen in de kolom van de betreffende vegetatie-eenheid.  Groep 1 krijgt aldus 

de naam Gemeenschap van Glanshaver en Gewone hoornbloem, groep 2 Gemeenschap van Zilverschoon en 

Gewone smeerwortel, groep 3 Gemeenschap van Vleeskleurige orchis en Vogelwikke, groep 4 Gemeenschap van 

Watermunt en Pinksterbloem en groep 5 Gemeenschap van Zomprus en Slanke waterbies.   

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Differentiërende soorten zijn soorten die in de eenheid waarin ze zijn geplaatst, bijvoorbeeld een verbond of een associatie, 
meer voorkomen dan in andere verwante eenheden 
31 De Vegetatie van Nederland, J.H.J. Schaminée et al, Opulus Press Uppsala, Leiden, 1996 - 1999 
32 Revisie Vegetatie van Nederland, Joop H.J. Schaminée et al, Plantensociologische Kring Nederland, Uitgeverij Westerlaan-
Publisher, 2017 
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Tabel 2 Synoptische tabel (handmatig) van de opnamen in vak 1b 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Nr veg 
groep 1 2 3 4 5 

aantal opn 2 7 18 8 10 

klasse                     

Arrhenatherum elatius s. elatius Glanshaver 16 100.5         

Cerastium fontanum Hoornbloem, gewone 16 100.1         

Trisetum flavescens Goudhaver 16 50.1 14.1       

Juncus inflexus Rus, zeegroene 16 50.3 14.2 11.1     

Calamagrostis epigejos Duinriet 14 100.2 14.1 5.3     

Jacobaea vulgaris Kruiskruid, jakobs- s.l. 14 100.2         

Poa pratensis Beemdgras, veld- 14 100.2 28.2 39.2 12,5.1 10.1 

Jacobaea erucifolius Kruiskruid, viltig 17 100.2   5.1     

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 9 50.2         

Neottia ovata Orchis, grote kever- 43 50.1         

Rumex crispus Zuring, krul- 12 50.1         

                          

Festuca rubra Zwenkgras, rood 14-17 100.6 100.3 11.2 12,5.1   

Plantago lanceolata Weegbree, smalbladige 16 50.2 60.2       

Lathyrus pratensis Lathyrus, veld- 16 100.5 100.2 50.2     

Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem 16 50.3 71.1 17.1     

Lotus glaber Rolklaver, smalle 12 100.2 86.2 17.1 12,5.1   

Rubus fruticosus ag. Braam, dauw- 14 100.2 71.2 17.1     

                          

Cirsium palustre Kale jonker 16 100.2 100.2 61.2 25.2 10.1 

Holcus lanatus Witbol, gestreepte 16 100.6 100.6 83.2 12,5.1   

Epipactis palustris Orchis, wespen-, moeras- 9 100.5 86.2 78.2 12,5.2   

Ophioglossum vulgatum Zilverschoon 12 100.2 100.4 83.3 25.1   

                          

Potentilla anserina Zegge, zeegroene 9 100.5 100.4 100.3 88.3   

Carex flacca Orchis, vleeskleurige 9 50.1 38.1 53.1 37,5.1   

Dactylorhiza incarnata Zwenkgras, riet- 16, 17 100.3 88.4 100.4 100.3   

Festuca arundinacea Addertong 16 100.2 100.3 100.3 63.2   

Poa trivialis Beemdgras, ruw 12 50.1 28.2 50.2 50.1   

                          

Agrostis stolonifera Fioringras 12 100.2 71.2 83.3 100.3 30.2 

Salix cinerea Wilg, grauwe s.l. 42 100.7 100.3 94.4 62,5.3 20.1 

                          

Vicia cracca Wikke, vogel- 16   60.2 78.2 33.1   

Prunella vulgaris Brunel, gewone 16   57.3 61.3 37,5.2   

                          

Symphytum officinale Smeerwortel, gewone 33 50.2 100.2 94.2 88.2 10.1 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 33   57.1 56.1 50.1 20.1 

Carex otrubae Zegge, valse vos- 12   86.2 88.2 88.2 30.1 

                          

Galium palustre Walstro, moeras- 8   100.3 78.3 100.2 90.2 

                          

Mentha aquatica Munt, water- 8   14.1 89.3 100.4 100.2 

Carex spicata Gewone bermzegge 34, 35   29.2 67.3 88.2 90.2 

Cardamine pratensis Pinksterbloem 16   14.1 44.2 50.2 40.2 

                          

Ranunculus repens Boterbloem, kruipende 12     17.2 50.3   

Samolus valerandi Waterpunge 6     28.2 88.2 20.2 

                          

Epilobium palustre Basterdwederik, moeras 9       38.1 60.2 

                          

                          

Schoenoplectus tabernaemontani Bies, ruwe 8         20.2 

Juncus articulatus Rus, zomp- 9   28.1 11.1 25.1 60.2 

Eleocharis uniglumis Waterbies, slanke 12     11.1 25.1 70.2 

                          

Juncus subnodulosus Rus, padden- 9 100.6 100.7 100.7 100.7 100.7 

Calliergonella cuspidata Puntmos 9 100.9 100.9 94.9 88.9 90.9 

Phragmites australis Riet 8 100.2 100.2 94.2 88.3 100.3 

Carex riparia Zegge, oever- 8 100.2 71.2 83.2 100.2 80.2 

Equisetum arvense Heermoes 32 100.5 88.2 94.2 100.2 70.1 

Valeriana officinalis Valeriaan, echte 33 100.1 86.2 78.3 75.2 80.2 

                          

Phragmitetea, Rietklasse                       

Lythrum salicaria Kattenstaart, grote 8     22.2 38.2   

Lycopus europaeus Wolfspoot 8   14.1 22.1 12.1 10.1 
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Plantaginetea majoris, Weegbreeklasse                       

Sagina procumbens Vetmuur, liggende 12     5.2     

Molinio-Arrhenateretea, Klasse der matig voedselrijke graslanden                       

Ranunculus acris Boterbloem, scherpe 16     5.1     

Rumex conglomeratus Zuring, kluwen- 16       12,5.1 10.1 

Silene flos-cuculi Koekoeksbloem, echte 16         10.1 

Anthoxanthum odoratum Reukgras, gewoon 16   28.2 17.1     

Overige soorten                       

Agrostis capillaris Struisgras, gewoon 19   28.1 39.2 25.1   

Juncus gerardii Zilte rus 28     5.1 12,5.1 10.1 

Epipactis helleborine s. helleborine Orchis, wespen-, brede 40     5.3     

 

3.1.1.2 TWINSPAN tabel  

TWINSPAN is de afkorting van Two Way Indicator Species Analysis. Een groep opnamen wordt achtereenvolgens 

aan drie statistische bewerkingen onderworpen.  Bij de eerste bewerking krijgen de opnamen een plaats 

toegewezen langs een virtuele lijn (ordinatie as), waarbij de afstand tussen de punten een maat is voor de 

verschillen tussen de opnamen. Daarna volgt een splitsing van de hele as in tweeën (two way, een 0 en een 1 kant) 

en wordt een berekening uitgevoerd voor elke soort in de opnamen of die links (bij de 0-opnamen), dan wel rechts 

(bij de 1-opnamen) het meest aanwezig is. Afhankelijk daarvan krijgt een soort dan een +1 of een -1 score 

toebedeeld, wat na optelling voor de opname bepaalt waar deze geplaatst wordt, aan de 0- of aan de 1-kant. De 

sterkst differentiërende soorten worden indicatorsoorten genoemd. In tabel 3 is bij de eerste splitsing in tweeën 

Mentha aquatica (MENT AQU, nr.10) de indicatorsoort voor de 0-groep. In de 1-groep Festuca rubra (FESTR-C0, nr. 

32). Deze soorten zijn vrijwel uitsluitend aan weerszijden van de lijn van de eerste splitsing aanwezig. Splitsing kan 

worden herhaald van twee naar vier en van vier naar acht groepen enz. Tenslotte wordt aan de hand van de 

indicator soorten nog een keer een indeling gemaakt. Het doel daarvan is twijfelgevallen een plaats te geven. 

Tegelijk met de sortering van de opnamen worden ook de soorten in groepen ondergebracht en wel zo dat de 

soorten die overwegend in de 0- opnamen zitten, ook qua soortengroep voornamelijk aan de 0-kant komen. 

Aldus ontstaat een kolom met linksboven opnamen en soorten beide in 00 enz. groepen en rechts onder opnamen 

en soorten in 11 enz. groepen. Het TWINSPAN-programma biedt de mogelijkheid instellingen te veranderen, zoals 

bepaalde soorten of opnamen niet mee te tellen of andere juist wel, maar dat is hier niet gedaan. 

 

Toelichting bij en bespreking van de TWINSPAN-tabel  

Tabel 3 wijkt op vele punten af van de handmatige tabel 2. Onder andere verschilt de volgorde van de opnamen,  

het aantal VE’s en de geleding van de soortengroepen. TWINSPAN gaat door met splitsen van groepen totdat de 

groepen een minimum grootte hebben bereikt, of tot wat van te voren is geprogrammeerd. In dit geval zijn er vijf 

splitsingen uitgevoerd, maar wij kijken niet verder dan de tweede en de derde, met name om niet te ver af te 

wijken van het handmatige product. In deze tabel staan bovenaan de nummers van de opnamen.  De eerste van 

links is nr 17, de volgende nr 20, enz. Omdat het programma het nummer 13’ niet herkende is dit nu nr 13 en 

nummer 13 uit de originele reeks is 14 geworden. Dus alle opnamen na 13’ zijn één plaatsje qua getal 

opgeschoven. Aan de linkerkant staan in afgekorte vorm de soorten aangegeven. De geschreven letters helemaal 

bovenaan geven de achtereenvolgende splitsingen in de groep opnamen aan. De getallen in de kolom geven in 

codevorm de bedekkingen weer van de soorten in de opnamen. De grenzen zijn 1, 2, 5, 12.5, 25 en 50% bedekking 

en de codes zijn respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 en 6. De horizontale en verticale lijnen bakenen groepen af.  Er zijn zes 

vegetatie-eenheden en evenveel soortsgroepen. 

De TWINSPAN-tabel is nog ruw, omdat erin geen onderscheid is gemaakt tussen differentiërende soorten, 

constante soorten en overige soorten. Alle soorten zijn aan een soortengroep toegewezen. Om deze tabel om te 

zetten in een synoptische tabel worden eerst de frequenties berekend van de soorten in de zes VE, dan wordt 

uitgemaakt welke soorten in welke groepen differentiërend zijn en vervolgens worden soorten met dezelfde 

differentiërende kenmerken door verschuiven bij elkaar gezet. De VE blijven in principe hetzelfde al kunnen 

opnamen nog wel verplaatst worden als daar goede redenen voor zijn.  Zo is tabel 4 ontstaan.  
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Tabel 3, TWINSPAN analyse van de opnamen van vak 1b. De cijfers bovenaan geven de achtereenvolgende splitsingen aan, de 

hoofdletters de vegetatie-eenheden. 

De horizontale lijnen in de linker 

marge geven met de splitsingen 

corresponderende soortsgroepen aan. 

Voor verklaring van de afkorting van 

de soortsnamen, zie bijlage 8. 
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Tabel 4 Synoptische tabel van de door 

TWINSPAN geanalyseerde opnamen van vak 

1b. Abundanties (1-9) staan in de exponent. 
Rood = differentiërend; groen = naamgevend. 

 

Vergelijken we deze tabel met de 

handmatige, dan zien we dat de 

volgorde van de VE andersom is, er zes in 

plaats van vijf VE zijn en de groepen 

differentiërende soorten zowel anders 

samengesteld als groter in aantal zijn. 

Toch verschilt de samenstelling van de 

VE maar betrekkelijk weinig. Dat is 

weliswaar niet terug te zien in de 

tabellen, maar VE A verschilt maar in één 

opname van groep 5 van tabel 2. De vier 

opnamen van VE B zitten alle in groep 4 

van tabel 2.  VE C is verdeeld over de 

groepen 3 en 4.  VE D en groep 3 zijn 

grotendeels hetzelfde.  VE F en groep 1 

van tabel 2 zijn gelijk. VE E en groep 2 

zijn op drie na ook gelijk.  Er is meer 

overeenstemming dan verschil. Dat zal 

ook blijken wanneer de VE op een kaart 

zijn ingetekend en de handmatige versie 

vergeleken kan worden met die volgens 

TWINSPAN (figuur 11). 

De groepen van differentiërende soorten 

spelen pas een rol wanneer over de 

plaats van de VE in het systeem van de 

VvN wordt nagedacht. Daarvoor is het 

hier de plaats nog niet. Er kunnen wel 

provisorische namen aan de zes 

TWINSPAN-VE worden gegeven. VE A 

gaat dan Gemeenschap van Moeras-

basterwederik en Slanke waterbies 

heten, VE B Gemeenschap van Gewone 

bermzegge en Pinksterbloem, VE C 

Gemeenschap van Grote kattenstaart en 

Vleeskleurige orchis, VE D Gemeenschap 

van Gewone brunel en Ruw beemdgras, 

VE E Gemeenschap van Valse voszegge 

en Zilverschoon en VE F Gemeenschap 

van Gewone hoornbloem en Glanshaver. 

Alle gemeenschappen hebben tenminste 

één naam gemeen met die van de 

handmatige tabel.  

   Aantal opnamen→  9 4 12 10 9 2 

  Soortsnamen Klasse Vegetatie-eenheden 

rangnr TWINSPAN Nederlands   A B C D E F 

36 EPILPAL0 Moerasbasterdwederik 9 67 2   25 10     

34 ELEOP-U0 Slanke waterbies 12 67 2 50 1 17 10     

5 CARESPI0 Gewone bermzegge 34,4 89 3 100 3 92 3 50 33   

10 MENTAQU0 Watermunt 8 100 2 100 2 100 3 90 1 22   

17 GALUPAL0 Moeraswalstro 8 89 2 100 2 75 2 90 3 100 3   

3 CARECUP0 Valse voszegge 12 33 75 2 83 2 80 2 89 2   

15 SYMHOFF0 Gewone smeerwortel 33   75 2 92 2 100 2 100 2 50 

14 SAMOVAL0 Waterpunge 6 22 75 2 75 2       

35 CARDPRA0 Pinksterbloem 16 33 75 2 50 2 40 2 22   

1 AGRSSTO0 Fioringras 12 22 100 2 92 2 80 3 78 2 100 2 

7 FESTARU0 Rietzwenkgras 16,2 11 75 3 100 3 90 4 100 4 100 3 

30 SALXCIN0 Grauwe wilg 42 11 75 83 90 3 100 3 100 7 

9 LYTHSAL0 Grote kattenstaart 8    42 2     

13 RANUREP0 Kruipende boterbloem 12   25 50 1       

24 PRUNVUL0 Gewone brunel 16    50 3 80 3 6 2   

25 VICICRA0 Vogelwikke 16   25 1 50 2 90 2 7   

22 EUPACAN0 Koninginnekruid 33 22 25 1  58 1 50 1 56 1   

28 DACYINC0 Vleeskleurige orchis 9    75 1 40 1 33 1 50 1 

2 CAREFLC0 Zeegroene zegge 9   50 100 3 100 3 100 4 100 5 

29 POTEANS0 Zilverschoon 12   25 67 1 70 3 89 4 100 2 

11 OPHIVUL0 Addertong 16    100 2 100 3  100 3 100 2 

33 LYCPEUR0 Wolfspoot 8 11   8 1 50 1 11 1   

23 POA TRI0 Ruw beemdgras 12   50 2 25 80 2 33 1 50 1 

20 CIRSPAL0 Kale jonker 16 11  25 80 2 100 2 100 2 

26 HOLCLAN0 Gestreepte witbol 16    42 100 2 100 6 100 6 

21 EPIPPAL0 Moeraswespenorchis 9     42 1 80 2 89 2 100 5 

38 POA PRA0 Veldbeemdgras 14   25 1 8 60 2 33 2 100 2 

53 PLAALAN0 Smalle weegbree 16      44 2 50 2 

52 TARA-SP0 Paardenbloem 16    8 20 1 55 1 50 3 

32 FESTR-C0 Rood zwenkgras 14-17   25  10 88 3 100 6 

27 LATYPRA0 Veldlathyrus 16    17 50 2 100 2 100 5 

42 LOTUC-T0 Smalle rolklaver 12    17 20 1 66 2 100 2 

47 RUBUCAE0 Dauwbraam 14       30 1 55 2 100 2 

57 CERAFON0 Gewone hoornbloem 16       100 1 

58 ARRHE-E0 Glanshaver 16       100 5 

48 JUNCINF0 Zeegroene rus 16     20 11 50 3 

54 TRISFLA0 Goudhaver 16      11 50 1 

46 CALAEPI0 Duinriet 14     10 11 100 2 

56 SENEVUL0 Jacobskruiskruid 14       100 2 

50 RUMECRI0 Krulzuring 12      11 50 1 

51 SENEERU0 Viltig kruiskruid 17      11 100 2 

55 LISTOVA0 Grote keverorchis 43       50 1 

59 PULIDYS0 Heelblaadjes 9           50 2 

  Constante soorten  
12 PHRAAUS0 Riet 8 100 3 100 2 83 2 100 2 100 2 100 2 

4 CARERIP0 Oeverzegge 8 78 1 100 2 92 1 80 2 78 2 100 2 

8 JUNCSUB0 Paddenrus 9 100 7 100 8 100 7 100 7 100 7 100 6 

18 CALGCUS0 Puntmos 9 100 9 75 9 100 9 80 9 100 9 100 9 

16 VALEOFF0 Echte valeriaan 33 78 2 75 2 83 2 70 3 78 3 100 1 

6 EQUIARV0 Heermoes 32 67 1 100 1 92 2 100 2 89 2 100 5 

  Overige soorten  
31 RANUACR0 Scherpe boterbloem 16    8     

41 EPIAH-H0 Brede wespenorchis 40    8     

49 SAGIPRO0 Liggende vetmuur 12     10    

19 AGRSCAP0 Gewoon struisgras 19    50 2 30 1 33 1   

43 SCIRL-T0 Ruwe bies 8 22       

44 LYCHFLO0 Echte koekoeksbloem 16 11       

45 RUMECON0 Kluwenzuring 16 11 25      

39 JUNCGER0 Zilte rus 28 11  8 10    

40 ANTXODO0 Reukgras 16    17  33   

37 JUNCART0 Zomprus 9 67 25 8 10 33   
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3.1.2 Topografie van de opnamengroepen in vak 1b 

 

3.1.2.1 Ligging van de VE in vak 1b volgens de handmatige tabel 

In Figuur 8 zijn binnen de 

contouren van vak 1a+b de 

plekken van de vijf opnamen-

groepen van de handmatige 

tabel weergegeven in een 

eigen kleur voor elke groep.  

Een bijzonderheid in de hele 

Rietput, dus ook hier, is het 

voorkomen van smalle lage 

dammetjes, die ongeveer 

noord/zuid lopen. Tussen die 

dammetjes werd destijds 

grond weggegraven en is het 

grondniveau dus lager. In het 

zuidelijke deel van vak 1b zijn 

deze minder prominent. Alleen 

opname 18 (blauw) ligt op een 

smal dammetje. In het 

noordelijke deel liggen de 

opnamen 5, 11, 24 en 34 (alle drie groen) op zo’n rug. De versie volgens TWINSPAN staat op blz. 23. Beide versies 

worden vergeleken op blz. 24.  

Het brede min of meer oost-west lopende middengedeelte is niet uitgegraven. Daarvan ligt het grondoppervlak op 

dezelfde hoogte als de bovenkant van de dammetjes. In het westelijke einde, links in de figuur, is een vlakke bult 

(zie ook figuur 9, lichter blauwe vlek), waar de opnamen 44 en 45 zijn uitgevoerd. De paars gekleurde opnamen in 

de zuidelijke bocht van vak 1b zijn gemaakt in een veelal natter en qua grondoppervlak onregelmatiger deel dat 

gedeeltelijk is uitgegraven. Het grenst aan rietland dat niet gemaaid wordt. Het veld in deze bocht wordt trouwens 

niet altijd langs dezelfde grens gemaaid.  

De opnamen van de vijf groepen liggen niet willekeurig door elkaar. Er is in elk geval een zekere samenhang en 

opeenvolging, terug te voeren op 

niveauverschillen in het grondoppervlak (zie 

Figuur 9) en ongetwijfeld ook op meer of minder 

vochtigheid.   

Figuur 9, ontleend aan het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN)33 maakt iets 

van de niveauverschillen zichtbaar. De groene 

stroken links en rechts zijn respectievelijk een 

aangrenzend weiland en de weg. De 

middenstrook, de dammetjes en het lage bultje 

zijn wat lichter van kleur, wat betekent dat het 

grondniveau iets hoger is. Opnamen 29 en 18 

van figuur 8 (blauw) liggen bijvoorbeeld op zo’n 

vlek. Overige lichte plekken boven en onder vak 

 
33 https://www.ahn.nl/ahn-viewer 

Figuur 8 Handmatige tabel. Ingekleurde opnamevakken. ▄ = groep 1, ▄ = groep 2,              

▄ = groep 3, ▄ = groep 4, ▄ = groep 5. 

Figuur 9 Vak 1a + b van de Rietput. Foto ontleend aan het Actueel 

Hoogtebestand van Nederland. 
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1b zijn waarschijnlijk 

het gevolg van de 

aanwezigheid van 

opgaande 

begroeiing en met    

name wilgen.  

Figuur 10 toont het 

hoogteprofiel over 

de middenstrook. Af 

te lezen is dat het 

bultje links 

gemiddeld ongeveer 

10 cm hoger is dan 

de rest van het veld. 

Het eindpunt rechts 

is bij de ingang van 

vak 1a. Ook de 

variatie in 

terreinhoogte is 

zichtbaar.  Het gaat om enkele centimeters. 

  

 

 

 

Figuur 11 Ligging van de opnamen volgens hun indeling door TWINSPAN.  

Figuur10. Hillshade weergave van vak 1a+b en hoogteprofiel in de 

lengte van het veld. Vak 1a (Oost-eind) loopt op naar de weg.  
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3.1.2.2 Vergelijking van de twee versies van de ligging van de VE in vak 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 geeft de in § 3.1.2.1 behandelde handmatige (A) en de TWINSPAN ordening (B) naast elkaar weer. De 

situaties in A en B zijn niet identiek. Er zijn enkele verwisselingen qua kleur en er is bijvoorbeeld meer blauw dan 

groen in B. De blauwe en groene opnamen gaan in TWINSPAN pas bij de derde splitsing uiteen en zijn dus wel sterk 

verwant. De vier (ook nog een hoekje van nr 13) donkerblauwe opnamen zitten qua splitsingsmoment dicht bij de 

paarse. Kortom, wat de topografie betreft leiden beide ordeningen zeker in grote lijnen tot hetzelfde resultaat. Dat 

werd ook geconstateerd bij het vergelijken van de twee synoptische tabellen (blz. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12, VE of opnamengroepen, A (boven) volgens de handmatige methode, B 

(onder) volgens TWINSPAN. 

Kleuren: ▄ VE 1 en F, ▄ VE 2 en E, ▄ VE 3 en D, ▄ VE 4 en C, ▄ VE 5 (boven) en VE A 

(beneden), ▄ VE  B (beneden) 
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3.1.3 Ecologische waarden in de opnamengroepen 

De Duitse vegetatiekundige H. Ellenberg is in de jaren ’70 van de vorige eeuw begonnen Zeigerwerte 

(Ellenberggetallen) voor plantensoorten op te stellen34. Op grond van nauwkeurige waarneming bleek het mogelijk 

plantensoorten te karakteriseren met getallen tussen 1 en 9 voor ecologische factoren als vochtigheidsgraad, 

stikstofgehalte en zuurgraad.  Daarmee konden soorten met overeenkomstige eigenschappen in landschappelijk 

herkenbare ecologische groepen worden geplaatst. In ons land hebben J. Runhaar c.s. het principe dat vegetaties 

informatie verschaffen over ecologische factoren, uitgewerkt in een ecotopensysteem35. J.-P.M. Witte en anderen 

hebben onderzocht of ter plaatse van een vegetatie in de bodem of aan het oppervlak gemeten waarden van 

omgevingsfactoren overeenkomen met gemiddelde Ellenberggetallen van die vegetatie, en vastgesteld dat 

gemiddelde indicatorwaarden gebruikt kunnen worden om opnamen te classificeren36. Recent hebben Witte c.s. 

een op het ecotopensysteem van Runhaar stoelend programma ontwikkeld waarmee op grond van een opname of 

een groep verwante opnamen plaatselijke factoren als zoutgehalte, vochtigheidsgraad, gehalte aan 

voedingsstoffen en de zuurgraad kunnen worden bepaald37. Dit programma (ESTAR) is gebruikt om voor onze 

opnamengroepen te bepalen welke ecologische omstandigheden zij aanduiden. Daarbij is uitgegaan van de 

TWINSPAN-groepen. Wanneer in vak 1b een schakering bestaat wat betreft de soort vegetatie, dan is te 

verwachten dat een navenante schakering zal blijken in de plaatselijke ecologische situatie. De waarden die ESTAR 

berekent kunnen uiteenlopen van 1 tot 3 (zoutgehalte) of van 1 tot 4 (de overige gehalten). Zie ook onderstaande 

tabel.  

Zoutgehalte Zoet (1) Brak (2) Zout (3)  

Vochtgehalte Water (1) Nat (2) Vochtig (3)  Droog (4) 

Beschikbare 

voedingsstof 

Arm (1) Tamelijk rijk, basisch 

(2) 

Tamelijk rijk, niet 

basisch (3) 

Erg rijk (4) 

Zuurgraad Zuur (1) Zwak zuur (2) Basisch (3) Onverschillig (4) 

 

Hiernaast staat de figuur met de grafieken 

voor zoutgehalte (mS), vochtgehalte (mF), 

gehalte aan voedingsstoffen (mN) en de 

zuurgraad (mR).   

Duidelijk is dat de zout-, zuur- en 

voedingsstofgehalten niet of nauwelijks 

variëren, maar het vochtgehalte wel. Dat 

neemt van tamelijk vochtig (groep 1 op het 

lage bultje), geleidelijk toe naar nat (groep 

6). De bodem is niet erg rijk, maar ook niet 

arm en overal basisch (mN en mR) en zoet 

(mS).  

 

 
34 H.Ellenberg, 1979 en latere publicaties. 
35 J. Runhaar, C.L.G. Groen, R. Van der Meijden & R.A.M. Stevers, 1987. Een nieuwe indeling in ecologische groepen binnen de 
Nederlandse flora. Gorteria 13: 277-359. 
36 J. Käfer en J.P.M. Witte, 2004; J.P.M. Witte et al, 2007. 
37 ESTAR, KWR juni 2014 
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Figuur 13A Ecologische waarden in de zes opnamengroepen 
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In figuur 13B is het percentage soorten per 

groep opnamen dat een bepaalde categorie 

vochtgehalte aanduidt, grafisch 

weergegeven. Omdat het stabiele gedrag 

van de andere ecologische factoren niet 

wijst op grote variatie in de mate waarin 

soorten aan de verschillendegraden binnen 

die factoren bijdragen, is dat alleen voor 

factor mF onderzocht. Wat die factor 

betreft, is duidelijk dat er een verloop is van 

groep 1 naar groep 6. Het percentage ‘natte’ 

en ‘water’ soorten neemt toe en dat van 

‘vochtige’ soorten neemt af. Dat van ‘droge’ 

soorten is heel laag en neemt zelfs nog af. 

Dus de rode lijn in figuur 13A wordt 

verklaard door de toename van ‘natte’ en de afname van ‘vochtige’ en ‘droge’ soorten van groep 1 naar groep 6. 

Als hier nu ook de topografie van vak 1b bij betrokken wordt (figuur 11B), dan kunnen we concluderen dat de 

westzijde (opnamen met de kleuren rood, geel, groen) minder nat is dan de rest, dat de bodem in de zuidelijke 

bocht het natst is en dat in een smalle strook naar het Oosten toe (de vroegere oprit?) de situatie gemiddeld is. 

Dus dat de volgorde van vegetatie- en ecologische groepen in het terrein van West naar Oost, ongeveer gelijk op 

loopt met de vochtigheidswaarden. 

 

 

 

 

Vak 1d, maart 2009, vanaf de zeedijk gezien 
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Figuur 13B.  Percentage soorten per groep dat een bepaald vochtgehalte 

aanwijst. mS=zoutgehalte; mF=vochtigheidsgraad; mN=gehalte 
voedingsstoffen; mR=zuurgraad. 
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3.2    De vakken 1d en 1e in de Rietput. 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde  

1) Hoe de opnamen zijn gemaakt en in kaart gebracht 

2) De analyse van de opnamen met TWINSPAN 

3) De topografische kaart van de vegetatie-eenheden  

4) Hoogteverschillen in de vakken 1d en 1e 

5) Vegetatieverschillen binnen de vegetatie-eenheden  

6) Resultaten van ESTAR- bepalingen 

7) N-, P-, en K-gehalten in een twaalftal opnamen 

8) Aantal soorten per opname en gemiddelde hoogte en vitaliteit van de planten  

 

3.2.1  De opnamen en hun plaats in het veld 

Onder ‘Methoden’ is uitvoerig uitgelegd volgens welke werkwijze de plaats van de opnamen werd vastgelegd. Om 

te beginnen was het nodig om twee punten te vinden zowel in het veld als op een luchtfoto, waartussen een 

rechte lijn getrokken kon worden. 

Voor vak 1d is gebruik gemaakt van een midden op het perceel geplaatste snuffelpaal, waarvan de schaduw op een 

luchtfoto zichtbaar was, en een meidoornstruik aan de noordrand. De lijn van een gemarkeerde tak van die struik 

werd via de paal visueel recht doorgetrokken naar een aan de zuidrand geplaatste paal of tak. Het toegangshek van 

dit veld aan de weg was ook op luchtfoto’s zichtbaar en heeft evenals de snuffelpaal als peilpunt gediend voor 

metingen met een vloeistofkompas. 

 

Voor vak 1e is gebruikgemaakt van een destijds nog aan de weg staande schietwilg, waarvan de schaduw op de 

gebruikte luchtfoto wees naar de plaats waar de stam uit de grond kwam en van een afrasteringspaal op de 

inlaagdijk, als bij vak 1ab. De schietwilg is later gekapt, maar niet voordat ik op de bult aan het oosteinde van vak 

1e een stevige paal had geplaatst op de lijn van het markeerpunt op de inlaagdijk naar die schietwilg. Zo kon ik 

later steeds als dat nodig was in het veld een lijn van hulpstokken op die virtuele lijn plaatsen. Deze lijn overnemen 

op een kopie van een luchtfoto was moeilijker omdat de paal op de inlaagdijk wel d.m.v. tellen van schaduwen op 

een luchtfoto te vinden was, maar de paal op de bult wegens omringende struiken niet. Gelukkig had ik ook een 

verklikkerpaal geplaatst vóór de bult, zodat het met het kompas mogelijk was om zowel vanaf het punt op de 

inlaagdijk als vanaf de verklikkerpaal nauwkeurig de richting naar het andere vaste punt te peilen en die na 

onderlinge vergelijking later op de kaart in te tekenen. 

 

De plaats van de opnamen in het veld werd opgemeten door van twee hoekpunten (gemarkeerde stokken met het 

nummer van de opname) met een touwtje zoals in ‘Methoden’ beschreven, de loodlijn te trekken naar een 

meetlint dat langs de hierboven genoemde lijn door het midden van het veld was uitgelegd. Het snijpunt van de 

loodlijn en het meetlint werd met een stokje gemarkeerd. Daarna volgde voor een aantal opnamen tegelijk eerst 

aflezing op het meetlint van de afstand van elk markeerstokje tot het nulpunt en daarna meting van de lengte van 

de verschillende loodlijnen tot het snijpunt met het lint.  

Thuis werden deze afstanden op schaal ingetekend op een kopie van de luchtfoto van hetzelfde jaar als de 

opnamen. Als in het veld ook kompasmetingen waren gedaan, werden die betrokken in het zo juist mogelijk 

weergeven van de plaats van de opnamen. Als er achteraf onverhoopt meetgegevens bleken te ontbreken, werd 

met wat wel aan gegevens voorhanden was een plek zo goed mogelijk geschat. 

 

3.2.2 Analyse van de opnamen 

 

De eerste opnamen in vak 1d werden gemaakt aan de noordkant. Die opnamen werden eerst handmatig 

geanalyseerd, maar omdat er twijfels rezen aan de betrouwbaarheid, ook van determinaties, werd die analyse 
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terzijde gelegd. Nadat meer ervaring was opgedaan, o.a. in vak 1ab, is het maken van opnamen in vak 1d hervat en 

uitgebreid naar het midden en de zuidzijde. Inmiddels waren programma’s voor statistische analyse, w.o. 

TWINSPAN, in beeld gekomen en is handmatige analyse van de opnamen in vak 1d, mede wegens het grote aantal 

daarvan, niet meer ondernomen. Uiteindelijk zijn de opnamen van vak 1d gecombineerd met die van vak 1e en aan 

een TWINSPAN-analyse onderworpen. Bij het samen in één bestand zetten van de opnamen kwamen verschillen 

aan het licht, o.a. dat in de opnamen van het middendeel van vak 1d wel de bedekking, maar niet de naam van de 

mossen was genoteerd. Dat heeft in eerste instantie geleid tot de beslissing om uit alle opnamen de mossen weg 

te laten, ook al zou dat, zoals uit een test bleek, de resultaten van de analyse beïnvloeden. Ook bleek de soort 

gewone bermzegge in sommige gevallen als zilte rus te zijn gedetermineerd. Door de oorspronkelijke 

opnameplekken opnieuw te bezoeken konden die gegevens worden verbeterd.  

 

Recent zijn nieuwe verbeteringen aangebracht. Het invoeren van zogenaamde kopgegevens in Turboveg – 

gegevens over grootte van de opnameplek, data, coördinaten e.d. – noodzaakte tot hernieuwde inspectie van de 

oorspronkelijke aantekeningen en bracht ook herinneringen boven aangaande de vergeten mossen. Door direct 

het betreffende deel van vak 1d te gaan doorzoeken kon het vermoeden dat het om groot laddermos ging worden 

bevestigd en de opnamen in dat gedeelte worden bijgewerkt. Bij die activiteit vielen lege plekken in het gebruikte 

excel bestand op bij Symphytum officinale (gewone smeerwortel), terwijl die soort  gewoonlijk wel in de vegetatie 

aanwezig was, een reden om terug te gaan naar de oorspronkelijke waarnemingen en de eerste Excel-versies te 

raadplegen. Zo konden de omissies bij Symphytum  worden weggewerkt. Tegelijkertijd werden die eerste versies 

steekproefsgewijs vergeleken met de oorspronkelijke veldwaarnemingen om te zien of er nog meer fouten waren. 

Dat viel gelukkig erg mee. De opgeschoonde en gecontroleerde excelbestanden werden in een nieuw Turboveg 

bestand gezet en ter analyse aangeboden aan TWINSPAN, nu met de mossen erbij, om in dit verslag gebruikt te 

worden.  

 

3.2.2.1 Analyse met TWINSPAN van de gezamenlijke opnamen van de vakken 1d en 1e  

Bij  de bespreking van vak 1b, in § 3.1.1.2 kwamen enkele kenmerken van TWINSPAN ter sprake, bijvoorbeeld dat 

de groep opnamen telkens in tweeën wordt gesplitst en dat het met  indicatorsoorten werkt. Het aantal splitsingen 

is instelbaar en zo zijn er meer variabele randvoorwaarden. Degene die op den duur kopzorgen ging opleveren was 

de mogelijkheid om abundantieniveaus in te stellen. Het programma splitst soorten namelijk in zogenaamde 

pseudosoorten en doet dat op geleide van cut levels. Bijvoorbeeld, Poa annua (straatgras) heeft in een bepaalde 

opname een abundantie van 7%. Wanneer als cut levels abundanties van 2%, 5%, 10% en 20% zijn ingesteld, wordt 

deze soort in die opname als aanwezig beschouwd tot de grens van 2%, maar ook tot die van 5% en die van 10%. 

Op die manier kan er met drie pseudosoorten P. annua worden gerekend, Poa annua 1, P.annua 2, en P. annua 3. 

Stel nu dat er twee opnamen X en Y zijn met Poa annua en dat de P.annua in opname X  een abundantie heeft van 

4% en in opname Y een van 10%, dan kan men zeggen dat bij cut levels van 2, 5 en 10% opname X twee pseudo P. 

annua soorten heeft, namelijk P. annua 1 (0 – 2%) en P. annua 2 (2 – 5%), en dat opname Y er drie heeft, naast Poa  

annua 1 en 2 ook nog P. annua 3 (tussen 5 en 10%) . Dat kan gevolgen hebben bij de analyse. Wanneer het 

programma voor P. annua bij een bepaalde splitsing van de drie ingegeven cut levels alleen level 5% aanhoudt en 

alleen pseudosoort P. annua 2 laat meetellen, is er op het vlak van Poa geen verschil tussen de opnamen en komen 

beide in dezelfde groep terecht. Als het programma echter zowel cut level 5 als 10% gebruikt , komen de twee 

opnamen in verschillende groepen terecht, want de opname met 4% Poa wordt dan als opname met pseudosoort 

P. annua 2 anders beoordeeld dan die met 10% P. annua, want dan zit daar P. annua  3 in. Bij andere cut levels, 

bijvoorbeeld 2%, 10% en 25%, valt het verschil tussen 4% en 10% P. annua weg en komen beide opnamen altijd in 

dezelfde groep terecht en speelt het abundantieverschil geen rol in de analyse. Dus welke cut levels men kiest 

alvorens TWINSPAN te gaan gebruiken, beïnvloedt de uitkomst.  

 

In de handleiding van TWINSPAN wordt aangeraden de standaardinstellingen voor de cut levels te gebruiken, dat 

zijn: 1 = 0 – 2%; 2 = 2 – 5%; 3= 5 – 10%; 4 = 10 – 20%; 5 = >20%. 
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Deze grenzen zijn echter niet conform het schema waarmee volgens Braun-Blanquet (B-B) abundanties worden 

onderscheiden. Uitgedrukt in percentages zouden de cut levels  dan zijn: 

1 = 0 – 5%; 2 = 5 – 12,5 %; 3 = 12,5 – 25%; 4 = 25 – 50 %; 5 = 50 – 75% en 6 = 75 – 100%  bedekking (= abundantie). 

Aangezien bij de opnamen het schema volgens B-B is gebruikt, zou een instelling met overeenkomstige cut levels  

wel eens tot de meest waarheidsgetrouwe uitslag kunnen leiden. Vergelijkt men uitslagen die volgens de 

standaardinstelling en volgens B-B zijn gemaakt, dan ziet men zowel overeenkomsten als verschillen. De vegetatie-

eenheden zijn in grote trekken hetzelfde, maar individuele opnamen kunnen van de ene naar de andere eenheid 

zijn gesprongen. Wat te kiezen ? Maakt het uit wanneer b.v. het level 75% geschrapt wordt ? Dan treden weer 

andere wijzigingen op. Gevraagd naar wat professionals doen, vertelde Stephan Hennekens dat de 

standaardinstelling bij soortenrijke opnamen waarschijnlijk goed zou werken en dat vooral van belang is dat de 

groepen die gevormd worden ecologisch te duiden zijn.  Omdat in een TWINSPAN tabel, zoals Tabel 3 in § 3.1.1.2, 

de opnamen in een diagonaal gerangschikt staan en in de linker bovenhoek de ‘drogere’ soorten schijnen terecht 

te zijn gekomen en rechts beneden de ‘nattere’,  kan onderzocht worden of in een bepaalde uitslag sommige 

soorten misplaatst zijn.  Dat zou bijvoorbeeld aan de plek te zien kunnen zijn waar de opnamen met groot 

laddermos en puntmos staan. Puntmos is echt een mos van natte plekken en groot laddermos volgt het op waar 

het hoger dus droger is. Opnamen met puntmos zouden dan rechts in de tabel moeten staan. Ook viel op dat in 

niet volgens de standaard uitgevoerde analyses een opname met de soort slanke waterbies niet in de groep van de 

andere opnamen met die soort stond, maar in een ‘drogere’ groep. Al met al en na veel zoeken en gestudeer is in 

dit verslag de uitslag volgens de aanbevolen standaard cut levels opgenomen en uitgewerkt.  Dat geldt ook voor 

het verslag van vak 1b in § 3.1 van de Resultaten.  

 

3.2.2.2 Opmaak van de TWINSPAN-analyse  

Het resultaat van de analyse door TWINSPAN van de opnamen van 1d en 1e is staat hiernaast op blz. 3138. De 

soorten zijn genummerd in een door TWINSPAN gegeven volgorde. De cijfers achter de afgekorte soortnamen 

vertegenwoordigen de pseudosoorten die TWINSPAN volgens de standaardinstelling heeft onderscheiden. 

Daarmee geven deze cijfers van 1 tot 5 ook – vereenvoudigd – de abundanties weer van de soorten die in de 

betreffende vegetatiegroep groep zijn terecht gekomen. Evenals bij tabel 3 in paragraaf 3.1.1.2 is de splitsing van 

de opnamen in groepen doorgezet tot niveau vier, maar er zal nog worden nagegaan in hoeverre dit betekenisvolle 

aspecten van de vakken aan het licht brengt.  

In de tabel worden vier groepen van opnamen oftewel vegetatie-eenheden (VE) onderscheiden, I, II, III en IV, die 

bij de derde splitsing zijn verdeeld in Ia en Ib, IIa en IIb, enzovoort. In het vervolg van de bespreking zal ook nog 

naar de groepen opnamen gekeken worden die na de vierde splitsing zijn ontstaan, Ia1, Ia2, Ib1, Ib2 enz.  

De werkwijze van TWINSPAN met indicatoren werd in § 3.1.1.2 toegelicht. In de nu besproken analyse waren de 

indicatoren bij de eerste splitsing samen met hun teken CALG CUS01(+), TRIS FLA02(-), CARE CUP01(+), GALU 

PAL01(+), ARRH E-E02(-), PHRA AUS04(+) en CARE RIP03 (+), voluit achtereenvolgens Calliergonella cuspidata 

(puntmos), Trisetum flavescens (goudhaver), Carex otrubae (valse voszegge), Galium palustre (moeraswalstro), 

Arrhenaterum elatius  (glanshaver), Phragmites australis (riet) en Carex riparia, oeverzegge. Het resultaat is in de 

tabel te zien. CALG CUS0, nummer 27, zesentwintigste van onder, staat op één cijfer na rechts van de streep die de 

eerste splitsing aangeeft.  TRIS FLA0, nummer 52, de twintigste van boven, staat met bijna allemaal cijfers 2 of 

hoger links van die middenstreep. Rechts daarvan staan opnamen waar deze soort veel minder frequent in is en 

vaak met een lagere abundantie. CARE CUP0 heeft nummer 5 en is de veertiende van onder. Deze soort staat net 

als puntmos vrijwel geheel rechts van de middenstreep. Hetzelfde geldt voor GALU PAL0, direct boven CALG CUS0, 

terwijl voor ARRH E-E0 (helemaal bovenaan) hetzelfde geldt als voor TRIS FLA0. Bij PHRA AUS0, nummer 15 

ongeveer in het midden, geldt dat niet de presentie, maar de abundantie verschil maakt. Rechts van de streep 

staan namelijk veel cijfers 4 en 5. Bij CARE RIP0 geldt iets dergelijks, maar minder sterk. Bij volgende splitsingen  

 
38 De blauwe lijnen scheiden de opnamen na de tweede splitsing, de rode na de derde slitsing. Van links naar rechts is de 
volgorde dus VE Ia, Ib, IIa, IIb enz. 



 

31 
 

 

Tabel 5 Resultaat van de analyse door TWINSPAN van de gezamenlijke opnamen in de vakken 1d en 1e 
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gaat het net zo toe, maar dan met andere (pseudo)soorten. Op deze manier worden de presentie en abundantie 

van soorten dus gebruikt om de opnamen naar links of rechts te schuiven en zodoende in samenhangende groepen 

te verdelen.  

TWINSPAN heeft niet alleen de opnamen gegroepeerd, maar ook de soorten. Niet op dezelfde manier als de 

opnamen, maar op grond van de mate waarin ze in een bepaalde groep voorkomen, ook wel trouw genoemd. 

Gewone agrimonie (AGRI EUP0), nummer 47, de tiende van boven, is voor bijna 100% trouw aan vegetatiegroep 0 

(linker helft eerste splitsing; de eerste rij onderaan), voor 64% aan groep 00 (tweede rij), voor 45% aan groep 01, 

voor 83 % (tien van de twaalf) aan groep 000, voor 52% aan groep 001, voor 40% aan groep 0000 en voor 100% aan 

groep 0001. In de kolom helemaal rechts met de cijfers 0 en 1 is dat dan ook te zien, want daar staat achter AGRI 

EUP0 0001. Nu is tabel 5 vanuit sociologisch oogpunt een halfproduct, want om  een sociologische tabel te 

verkrijgen met groepen differentiërende soorten39, constante soorten en overige soorten, is verdere bewerking 

vereist.  Deel 1 van de VvN geeft in § 6.3.2 aanwijzingen over het maken van sociologische tabellen en in § 6.2.1 

(Fig. 6.2) staan de criteria waaraan soorten moeten voldoen om differentiërend te zijn. Dat heeft te maken met de 

frequentie (=presentie) of abundantie van die soorten in elke groep of eenheid opnamen. Is een soort in de ene 

vegetatie-eenheid bijvoorbeeld voor 80 of meer procent present (of trouw) en in een andere voor 40 of minder, 

dan is de soort in de eerste eenheid differentiërend ten opzichte van de tweede.  Gewone agrimonie is dus 

differentiërend in de grote groep 0 ten opzichte van groep 1, niet differentiërend voor vegetatie-eenheid (VE) 00 

ten opzichte van VE 01 (64% verschilt te weinig van 45%), misschien wel differentiërend voor groep 000 (83%) ten 

opzichte van VE 001 (52%) , maar zeker wel voor groep 0001 (100%) vergeleken met groep 0000.  

3.2.2.3   Tabel van de differentiërende soorten en de opnamengroepen of vegetatie-eenheden (VE)  

Zoals in de inleiding van H.6 van de VvN wordt geschreven over het doel van een lokale typologie, is ook het doel 

van de analyse van de opnamen in de Rietput, het zo compleet mogelijk beschrijven van de totale variatie in de 

vegetatie, waarbij recht wordt gedaan aan lokale bijzonderheden. Daarom is de splitsing van de opnamen in 

vegetatiegroepen doorgezet tot niveau vier en zal van geval tot worden bekeken in hoeverre dit waardevolle   

informatie biedt. 

Om van tabel 5 naar tabel 6 te komen zijn een paar ingrepen gedaan. Eerst is in een Excel-versie voor elke soort de 

frequentie (=presentie) van die soort in de verschillende vegetatie-eenheden berekend. De eenheden waarin een 

bepaalde soort differentiërend is, kregen een markering op de plaats van die soort.  Daarna werden aan de hand 

van die markeringen soorten die differentiërend zijn in dezelfde eenheid of eenheden, door verplaatsing bij elkaar 

gezet, zodat er een ordening ontstond die lijkt op die van tabel 5, maar waarin de weinig voorkomende soorten en 

de algemeen voorkomende soorten apart zijn gezet40. Aldus is naar voorbeelden in H.6 van de VvN tenslotte tabel 

6 ontstaan. Daarin zijn ook de klassen of de ordes van het synoecologische systeem waarvoor de soorten 

kenmerkend zijn opgenomen en tevens de oecologische groepen waarin de soorten zijn ingedeeld 41. In bijlage 2 

zijn de namen van de klassen en oecologische groepen te vinden. 

 
39 Differentiërend (onderscheid aanbrengend) is een soort die in de gemeenschap waarvoor zij differentieert, meer voorkomt 
dan in bepaalde andere daarmee vergeleken eenheden, maar die daarnaast elders evenveel of zelfs meer kan optreden. 
40 Het synoecologisch klassificatiesysteem, dat gebaseerd is op de opvatting dat plantengemeenschappen werkelijkheden zijn 
en dus van elkaar te onderkennen, heeft als werkmethode de berekening van de mate van trouw van een soort aan een 
bepaalde gemeenschap. Trouw kan zich bijvoorbeeld uiten in een hoge mate van presentie of van bedekking. Is een soort 
exclusief voor een gemeenschap, dan heet die soort kensoort, maar meestal is een soort in verschillende graden trouw aan 
verschillende gemeenschappen. De soorten die de ene gemeenschap ten opzichte van de andere doen verschillen – het 
verschil moet aan een bepaald minimum voldoen – heten differentiërende soorten. Vandaar dat, wanneer TWINSPAN 
vegetatie-eenheden heeft gesorteerd uit een veelheid van opnamen, en het de bedoeling is die eenheden zo mogelijk in het 
synoecologische systeem onder te brengen, onderzocht moet worden welke soorten differentiërend zijn voor die eenheden. 
TWINSPAN doet een voorschot, maar de onderzoeker moet op grond van afgesproken werkwijzen de laatste zet geven. 
41 Opgezocht in EcoDbase uit Turboveg. 
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In tabel 6 zijn de soorten die na de tweede splitsing op dezelfde manier differentiëren bij elkaar gezet in door een 

witregel van elkaar gescheiden groepen en benadrukt door een rode kleur in de hokjes met frequenties. Een lichte 

kleur duidt aan dat de soort in die kolom zwak differentieert. Met groen zijn soorten aangegeven die na de derde 

splitsing binnen hun eenheid differentiëren. In groep I zijn dus twee subgroepen onderscheiden, met voor VE Ia 

viltig kruiskruid (Jacobaea erucifolia) en gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) als differentiërende soorten, en 

voor Ib geelhartje (Linum catharticum), gewone hoornbloem (Cerastium fontanum), groot laddermos 

(Pseudoscleropodium purum) en gewone brunel (Prunella vulgaris). In de drie andere vegetatie-eenheden is het 

navenant.  Er zijn nu dus twee soorten scheiding aangebracht, een door TWINSPAN, verticaal, waar de vegetatie-

eenheden het gevolg van zijn en een horizontale tussen de soorten op grond van hun frequentie in de vegetatie-

eenheden en subeenheden. Deze differentiërende soortengroepen gaan pas een rol spelen, wanneer het erom 

gaat ze syntaxonomisch te gaan identificeren. Daarvoor is deze studie niet bedoeld. De vier vegetatie- eenheden 

die na de tweede splitsing zijn ontstaan weerspiegelen in grote trekken de variatie in de gebieden 1d en 1e, maar 

de acht van na de derde splitsing brengen die in meer detail aan het licht (zie ook Fig. 15). 

3.2.2.3.1 Verdeling van de soorten over de vegetatie-eenheden en -subeenheden. 

Welke soorten in welke VE veel of juist weinig voorkomen is gauw te zien in Tabel 6 aan de roze gekleurde vakjes. 

Hoe het tussen de subeenheden is gesteld, vereist nadere studie. Het is handig daarbij de Figuren 14 en 15 te 

betrekken met de topografische kaarten van de opnamen in de vakken 1d en 1e. (Deze zijn extra afgedrukt onder 

Tabel 7). Gewone agrimonie bijvoorbeeld komt veel voor in de subgroepen Ia, Ib en IIa, dat wil zeggen in het grote 

middendeel en aan de zuidkant van vak 1d, maar niet of nauwelijks in vak Ie (subgroepen IIb en IIIb)! Datzelfde 

geldt voor lidrus en vogelwikke en in mindere mate ook voor geelhartje. Het tegendeel, maar niet absoluut, geldt 

voor glanshaver, gewone berenklauw, gewone hoornbloem en veldbeemdgras. Die soorten vinden we meer in vak 

1e. Gewoon biggenkruid komt niet voor in het middendeel van vak 1d, maar wel in vak 1e. Addertong komt weinig 

in centraal 1d voor, maar wel veel aan de zuid- en noordrand van dat vak en vrijwel overal in vak 1e. Heelblaadjes 

is een plant die haast overal voorkomt. Er moeten factoren zijn die deze verschillen zouden kunnen verklaren. In § 

3.2.5 en 3.2.6 komen deze aan de orde.  

Om terug te keren naar Tabel 6 en de Figuren 14 en 15, soorten als kropaar, gewone hoornbloem, goudhaver en 

gewoon biggenkruid zijn niet vertegenwoordigd in VE IV en komen dus niet voor aan de uiterste randen van vak 1d 

en in twee opnamen in vak 1e. Soorten die juist wel veel in VE IV voorkomen zijn soorten als lidrus, vogelwikke, 

gewone brunel, oeverzegge, grauwe wilg, kale jonker en ook de grote groep die begint met watermunt en 

moeraswalstro. In die groep soorten, maar als we verder kijken ook bij addertong, gewone veldbies, rood 

zwenkgras, rode klaver, grote kattenstaart en nog andere, doet zich het verschijnsel voor dat sommige wel in 

subeenheid IVa, maar (veel) minder in IVb voorkomen, of net andersom. Veel voorkomend in IVa en weinig of niet 

in IVb zijn: addertong, lidrus, vogelwikke, gewone veldbies, rood zwenkgras, dauwbraam, groot laddermos, kale 

jonker, grauwe wilg, rode klaver en grote kattenstaart. Het omgekeerde is het geval met watermunt, gewone 

smeerwortel en echte valeriaan. Nu bestaat subeenheid IVa maar uit vier opnamen, wat aan de krappe kant is voor 

betrouwbare uitspraken en liggen de opnamen van IVb in twee groepen ver uiteen, namelijk in een groepje van 

drie aan de uiterste zuid-westrand en een grotere groep aan de noordrand van vak 1d. Dan kan de vraag waar een 

bepaalde soort ontbreekt, in de zuidelijke of in de noordelijke groep, niet beantwoord worden. Wanneer ook het 

resultaat van de vierde splitsing bekeken gaat worden (in § 3.2.5.3), kunnen we wel dichter bij het antwoord 

komen.  

Tenslotte de orchideeën en de mossen. Moeraswespenorchis komt veel in de Rietput voor, maar slechts weinig in 

VE I, het centrale deel van vak 1d. De presentie neemt af van VE II via VE III (vak 1e voornamelijk) naar VE IV. 

Bijenorchis komt het meest in VE II voor, dat is aan de zuidkant van vak 1d en een centraal deel in vak 1e, komt niet 

in VE IV, weinig in VE 1 en haast niet in VE II voor. Grote keverorchis komt in VE I voor en verder in VE IIb en IIIb, 

d.w.z. in vak 1e. Gevlekte en rietorchis komen alleen in vak 1e voor en vleeskleurige orchis voornamelijk in VE IIIb 

(vak 1e) en als enige in VE IV.Puntmos is hèt mos in VE IV en zeer aanwezig in VE III (vak 1e). Groot laddermos 

ontbreekt evenals elk ander mos op de bult in VE I, is prominent aanwezig in de andere VE’s, behalve in VE IVb.  
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Tabel 6 Synoptische tabel met vegetatie-eenheden, frequentie (%) en gemiddelde abundantie (in de exponent) per soort. Kleur betekent dat de soort differentieert. 

TWINSPAN  vegetatie-eenheid → I Ia Ib II IIa IIb III IIIa IIIb IV IVa IVb 

serienr soorten aantal opnamen → 121 37 12 25 33 21 12 31 10 21 20 4 16 

  wetenschappelijk Nederlands klasse ecogroep freq tot frequentie per (sub)groep 

  GROEPEN DIFFERENTIËRENDE SOORTEN                    

50 Dactylis glomerata Kropaar 16Bb 51 31 89 2 91 3 88 2  33 1 24 50 16 1 30 10 0 0 0 

70 Jacobaea erucifolia Viltig kruiskruid 17 51 26 45 2 75 2 32 2 30 33 25 10 10 10 5 25 0 

                          

35 Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 16Aa 82 36 48 1 50 1 48 1 21 10 42 48 1 50 48 15 0 19 

63 Poa pratensis Veldbeemdgras 16Bb 51 47 72 2 83 2 68 1 36 24 58 1.9 48 1.3 10 67 1.3 15 25 13 

                          

46 Arrhenaterum elatius Glanshaver 16Bb 51 55 83 3 91 4  80 3 66 2 52 2 92 2 35 1.5 50 1.4 29 1.5 10 0 13 

47 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 17 83 34 62 2 83 2 52 2 45 67 8 6 20 0 5 25 0 

        0                  

8 Equisetum palustris Lidrus 16A 21 66 91 2  100 2 88 2  66 2.5 95 2.5 16 2  23 70 1.6 0 75 1.7 100 1.8 69 1.7 

25 Vicia cracca Vogelwikke 16Bb 51 46 72 1.6 66 1.5 76 1.6 66 2 95 2 16 2 22 3 70 3 0 45 2 100 2 31 2 

                          

44 Luzula campestris Gewone veldbies 14, 19 64 85 100 2 100 2 100 2 97 2 95 2 100 2.3 96 2.7 90 2.6  100 2.9 20 50 2 13 1 

51 Linum catharticum Geelhartje 15Aa, 16Aa 62 63 78 1.8 58 1.7 88 1.8 91 1.7 100 1.7 75 1.9 48 1.4 80 1.6 33 1  10 1 25 6 

34 Festuca rubra Rood zwenkgras 16Bb 51 88 100 2.1 100 2.3 100 2 97 2.4 100 2.6 92 2 87 2.2 100 2.3 81 2 50 2.1 100 2.3 38 2 

53 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 16Bb 51 45 51 1.3 33 1 60 1.2 42 1.2 33 1.1 58 1.3 71 1.4 50 1.2 81 1.5 0 0 0 

52 Trisetum flavescens Goudhaver 16Bb 51 70 97 2.1 100 2 96 2.1 94 2 95 2 92 2 58 1.6 60 1.5 57 1.7 0 0 0 

69 Rubus caesius Dauwbraam 17, 37 84 66 100 2.9 100 3.6 100 2.5 67 1.5 62 1.3 75 1.7 61 1.7 20 1.5 81 1.7 10 50 1 0 

49 Pseudoscleropodium purum Groot laddermos     76 78 5 33 5 100 5 97 5 100 5 91 5 87 4.4 70 5  95 4.4 20 5 100 5 0 

                          

40 Epipactis palustris Moeraswespenorchis 9Ba 72 49 5 1 8 4 88 1.8 95 2.1 83 1.2 65 1.4 70 1.4 62 1.5 40 1.4 50 1.5 38 1.3 

58 Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 14 62 31 14 1.2 17 12 48 1.8 33 1.3 75 2.1 55 1.9 10 1 76 2 0 0 0 

39 Ophioglossum vulgatum Addertong 16Aa 71 51 14 1 0 20 1 70 1.9 76 1.8 58 2 84 2.8 70 1.9 90 3.2 40 2 100 1.8 25 2.3 

65 Calamagrostis epigejos Duinriet 40Ba 81 39 19 3.6 8 2 24 3.8 55 1.7 43 1.6 75 1.9 61 1.7 50 1.2 67 1.9 15 1 25 13 

                          

6 Carex riparia Oeverzegge 8 43 68 11 2.8 0 16 2.8 85 2.3 76 1.8 100 3.2 97 3.6 100 3.6 95 3.5 100 3.2 100 2 100 3.4 

16 Prunella vulgaris Gewone brunel 16Bb 51 80 54 1.2 17 1 72 1.2 94 2.3 95 2.3 92 2.3 97 2.7 90 2.7 100 2.8 80 1.9 100 2 75 1.8 

28 Cirsium palustre Kale jonker 16A 52 64 22 1 17 1 24 1  88 1.9 81 1.4 100 2.5 94 2.7 90 2.8 95 2.7 60 1.5 100 1.3 50 1.6 

20 Salix cinerea Grauwe wilg 39Aa 91 37 0 0 0 48 2.1 38 1.4 67 2.9 61 2.7 0 90 2.7 50 2.6 100 3,5 38 2 

17 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 9, 12, 17, 33 21 74 35 1.8 17 2 44 1.8 97 3.2 95 2.9  100 3.8 97 3.4 100 3.9 95 3.4 70 1.8 75 2 69 1.7 

      97                   

48 Ophrys apifera Bijenorchis 15Aa 63 15 16 1 17 16 3 0 8 1 35 1 50 1 29 0 0 0 

59 Neottia ovata Grote keverorchis 15 (40, 46) 92 24 30 1.2 33 1 28 1.3 21 1.3 0 58 1.3 35 1.1 10 1 48 1.1 0 0 0 

64 Trifolium pratense Rode klaver 16Aa 51 37 32 1.8 25 1.7 36 1.8 45 2 71 2 0 16 1.4 0 24 1.4 15 1 50 5 6 1 
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81 Lythrum salicaria Grote kattenstaart 33B 44 16 0 0 0 36 1.7 57 1.7 0 3 1 10 1 0 30 2.2 100 2 13 2.5 

                          

13 Mentha aquatica Watermunt 8 43 27 5 0 8 3 0 8 1 54 1.5 80 1.4 42 1.6 65 2 0 81 2 

26 Galium palustre Moeraswalstro 8B 43 31 3 0 4 12 1.5 19 0 48 1.7 40 2 52 1.6 90 2.5 100 2 88 2.6 

10 Juncus articulatus Zomprus 9 21 32 0 0 0 27 1.6 19 42 42 1.7 70 1.6 28 1.8 85 2.3 100 2.5 81 2.2 

14 Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 9Ba 72 31 19 1 8 24 15 1.2 10 25 48 1.2 20 1 62 1.2 55 1 75 1 50 1 

19 Ranunculus repens Kruipende boterbloem 12Ba 21 36 0 0 0 33 1.6 33 33 55 1.9 60 1.7 52 2 75 2.2  100 2 69 2.3 

41 Juncus inflexus Zeegroene rus 12Ba 21 17 0 0 0 9 3 10 2 8 5 39 2.1 60 2.2 29 2 30 1.8 50 2 25 1.8 

5 Carex otrubae Valse voszegge 12Ba 21 30 0 0 0 9 2 10 2 8 2  58 2.1 40 1.8 67 2.1 75 1.7 100 1.3 69 1.9 

11 Juncus gerardii Zilte rus 27Ac 33 21 0 0 0 3 5 1 0 48 2.3 50 2.6 48 2.1 45 2.7 50 2 44 2.9 

22 Symphytum officinale Gewone smeerwortel 33B 44 51 41 1.7 75 2 24 1.2 18 1.2 10 1 33 1.3 97 1.7 100 2 95 1.6 55 1.5 0 69 1.5 

27 Calliergonella cuspidata Puntmos     35 3 5 0 4 5 0 0 0 68 4.1 70 5 67 3.7 100 5 100 5 100 5 

                          

1 Agrostis stolonifera Fioringras 12B 21 24 0 0 0 30 1.6 48 1.6 0 6 2 10 2 14 2 75 1.7  100 1.8 69 1.7 

24 Valeriana officinalis Echte valeriaan 16A 52 15 0 0 0 6 1 4 1 8 1 23 1.4 30 1.3 19 1.5 45 2.2 0 56 2.2 

3 Cardamine pratensis Pinksterbloem 16Bb 51 21 0 0 0 3 1 0 8 1 32 1.4 60 1.7 19 1 70 1.9 75 1 69 2.1 

33 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 33B 44 9 0 0 0 6 1.5 10 1.5 0 3 10 1  0 40 1.6 75 2 31 1.4 

                          

15 Phragmites australis Riet 8 43 95 89 1.8 58 1.6 100 1.9 97 3 100 3 92 3 100 4.1 100 4 100 4.2 100 3.9 100 3.8 100 3.9 

9 Festuca arundinacea Rietzwenkgras 12B, 17A 21 91 100 4.1 100 4.3 100 4.2 91 2.7 95 2.7 83 2.7 90 2.2 100 2.5 86 2.1 75 2.6 50 2 81 2.7 

4 Carex flacca Zeegroene zegge 15Aa 72 98 100 3.5 100 3.2 100 3.7 100 3.3 100 3.2 100 3.5 100 3.2 100 3.2 100 3.3 90 2.2  100 2 88 2.4 

2 Anthoxantum odoratum Reukgras 16Bb 51 93 95 3.4 92 3.1 96 3.5 100 3 100 2.7 100 3.6 100 3.4 100 3.8 100 3.6 70 2.4 100 2 63 2.5 

36 Holcus lanatus Gestreepte witbol 16Bb 51 91 95 3.1 83 2.8 100 3.2 97 2.7 100 2.2 92 3.6 97 2.9 100 3.2 95 2.7 65 2.5 100 2 56 2.8 

12 Lathyrus pratensis Veldlathyrus 16Bb 51 93 92 2.2 100 2.5 88 2.1 97 2.3 95 2 100 2.7 100 2.7 100 3 100 2.6 75 2.1 100 2 69 2.2 

7 Equisetum arvense Heermoes 31A 15 79 57 1.4 42 1 64 1.5 85 2.5 81 2.2 92 3.5 94 3.3 80 2.5 100 3.4 85 1.9 75 2 88 1.9 

                          

  OVERIGE SOORTEN                       

  PHRAGMITETEA - RIETKLASSE 8                       

96 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 8 43  0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 

  PARVOCARICETEA - KLASSE der KLEINE ZEGGEN 9                       

21 Salix repens Kruipwilg 9 71  0 0 0 0 0 0 19 0 29 10 25 6 

98 Juncus subnodulosus Paddenrus 9Ba 71  0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 

  PLANTAGINETEA MAJORIS - WEEGBREEKLASSE 12                       

55 Eleocharis uniglumis Slanke waterbies 12 21  0 0 0 0 0 0 10 30 0 30 0 38 

82 Potentilla anserina Zilverschoon 12Ba 21  0 0 0 18 19 17 39 0 57 1.8 25 75 1.3 13 

31 Rumex crispus Krulzuring 12 21  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 

30 Poa trivialis Ruw beemdgras 12Ba 21  0 0 0 3 0 8 26 30 24 15 0 19 

92 Sagina procumbens Liggende vetmuur 12 14  0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 

37 Lotus glaber Smalle rolklaver 12 33  8 0 12 27 29 25 10 0 14 5 0 6 

  KOELERIO - CORYNEPHORETEA - KLASSE der DROGE GRASLANDEN O.Z.                       

97 Agrostis capillaris Gewoon struisgras 14Ca 64  0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 
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  FESTUCO-BROMETEA - KLASSE der KALKGRASLANDEN 15                       

74 Ononis repens Kattendoorn 15 51  27 2.4 25 2.7 28 2.3 6 10 0 0 0 0  0 0 0 

72 Daucus carota Peen 15 51  11 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 15 62  3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
MOLINIO-ARRHENATERETEA - KLASSER der MATIG VOEDSELRIJKE 
GRASLANDEN 16                       

23 Trifolium repens Witte klaver 16 21  5 0 8 27 10 58 26 0 38 20 0 25 

73 Plantago lanceolata Smalle weegbree 16 51  30 1.4 50 1.3 20 1.4 21 19 25 13 0 19 0 0 0 

18 Ranunculus acris Scherpe boterbloem 16Bb 51  16  50 1.7 0 0 0 0 6 20 0 15 0 19 

45 Trifolium dubium Kleine klaver 16Bb 51  5 0 8 12 0 33 2 23 0 33 1.7 15 50 1 6 

60 Tragopogon pratensis Morgenster, gele 16Bb 51  16 25 12 15 10 25 6 0 10 0 0 0 

71 Rumex acetosa Veldzuring 16Bb 51  11 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Leucanthemum vulgare Gewone margriet 16Bb 51  5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Bellis perennis Madeliefje 16Bb 51  0 0 0 3 0 8 0 0 0 10 0 13 

87 Carex disticha Tweerijige zegge 16 52  0 0 0 3 0 8 16 0 24 3.4 5 0 6 

29 Festuca pratensis Beemdlangbloem 16Bb 51  0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 

86 Jacobaea vulgaris Jacobskruiskruid 16Bb 62  3 0 4 6 5 8 0 0 0 0 0 0 

79 Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 16 64  5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91 Dactylorhiza maculata s. maculata Gevlekte orchis 16, 19    3 8 0 9 0 25 1 13 0 19 1 0 0 0 

  TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI 17                       

54 Carex spicata Gewone bermzegge 17Aa 82  0 0 0 6 0 17 2 26 2.3 40 2.5 19 2 0 0 0 

93 Vicia tetrasperma Vierzadige wikke 17 11  0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 

  ASTERETEA TRIPOLII - ZEEASTERKLASSE 27                       

76 Elytrigia atherica Zeekweek 27Aa 31  19 0 28 1.9 18 29 1.5 0 0 0 0 0 0 0 

  STELLARIETEA MEDIAE - KLASSE der AKKERGEMEENSCHAPPEN 31                       

95 Sonchus spec Melkdistel 31Ab 11  0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 

56 Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 31 82  3 8 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 

  
ARTEMISIETEA VULGARIS - KLASSE der RUDERALE GEMEENSCHAPPEN 

32                       

32 Cirsium arvense Akkerdistel 32 17  8 17 4 9 14 0 0 0 0 5 0 6 

68 Cirsium vulgare Speerdistel 32 15  8 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje 32 15  0 0 0 6 0 17 16 20 14 5 0 6 

  
CONVOLVULO-FILIPENDULETEA - KLASSE der NATTE 

STROOISELRUIGTEN 33                       

85 Rumex conglomeratus Kluwenzuring 33 21  0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 

62 Lycopus europaeus Wolfspoot 33 43  0 0 0 12 19 1.8 0 3 10 0 10 0 13 

61 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 33B 44  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 

90 Calystegia sepium Haagwinde 33B 44  0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 

  RHAMNO-PRUNETEA - KLASSE der DOORNSTRUWELEN 40                       

80 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 40Ac 84  3 8 0 3 0 8 6 0 10 0 0 0 

88 Cornus sanguinea Rode kornoelje 40 84  0 0 0 0 0 0 19 0 29 0 0 0 

89 Rosa canina Hondsroos 40 84  0 0 0 0 0 0 23 0 33 1 0 0 0 

  ALNETEA GLUTINOSAE - KLASSE der ELZENBROEKBOSSEN 42                       

67 Ribes rubrum Aalbes 42 91  0 0 0 0 0 0 3 10 0 5 0 6 
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VACCINIO-BETULETEA PUBESCENTIS - KLASSE der 

BERKENBROEKBOSSEN 43                       

84 Betula pubescens Zachte berk 43 95  0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 

  
QUERCETEA ROBORI-PETREAE - KLASSE der EIKEN en BEUKENBOSSEN 

45                        

94 Quercus robur Zomereik 45 92  0 0 0 3 0 8 3 0 5 0 0 0 

  RESTGROEP                       

75 Dactylorhiza majalis s. praetermissa Rietorchis 16 52  0 0 0 9 0 24 1 10 0 14 1 0 0 0 

42 Taraxacum officinale s.l. Paardenbloem   62  8 17 4 3 0 8 16 30 10 5 0 6 

66 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos      0 0 0 0 0 0 10 30 3.3 0 0 0 0 

57 Cirriphyllum piliferum Haarspitsmos      0 0 0 0 0 0 3 10 2 0 0 0 0 

83 Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 3 0 

 

 

Figuur 14 De hoofdvegetatie-eenheden van de vakken 1d en 1e, gekopieerd in een         Figuur 15 De acht vegetatie-subeenheden op hun plek in het veld.  VE 1a is roze van kleur enz. 

luchtfoto van dit gedeelte van de Rietput.              Dezelfde luchtfoto als in figuur 1.   
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3.2.2.4 Naamgeving van de vegetatie-eenheden 

Bij de naamgeving is het voorbeeld en de aanbeveling in de VvN deel 1, blz. 111 gevolgd, n.l. benoemen aan de 

hand van aspectbepalende en/of differentiërende soorten. De soorten die uitgekozen zijn om de gemeenschappen 

hun naam te geven, zijn gemarkeerd met een groter en vet gedrukt getal in de kolom van hun gemeenschap. 

VE I: Gemeenschap van Dactylis glomerata  en Rubus caesius (kropaar en dauwbraam) 

VE II: Gemeenschap van Linum catharticum en Epipactis palustris  (geelhartje en moeraswespenorchis) 

VE III: Gemeenschap van Cerastium fontanum en Ophioglossum vulgatum (gewone hoornbloem en addertong)    

VE IV: Gemeenschap van Galium palustre en Juncus articulatus (Moeraswalstro en zomprus). 

De namen van de subeenheden zijn: 

Ia: Gemeenschap van Agrimonia eupatoria  en Jacobaea erucifolia (gewone agrimonie en viltig kruiskruid) 

Ib: Gemeenschap van Pseudoscleropodium purum en Prunella vulgaris (groot laddermos en gewone brunel) 

IIa: Gemeenschap van Trifolium pratense en Lythrum salicaria (rode klaver en grote kattenstaart) 

IIb: Gemeenschap van Arrhenaterum elatius en Neottia ovata (glanshaver en grote keverorchis) 

IIIa: Gemeenschap van Equisetum palustre en Ophrys apifera (lidrus en bijenorchis) 

IIIb: Gemeenschap van Poa pratensis en Hypochaeris radicata (veldbeemdgras en gewoon biggenkruid) 

IVa: Gemeenschap van Vicia cracca  en Eupatorium cannabinum (vogelwikke en koninginnekruid) 

IVb: Gemeenschap van Mentha aquatica  en Valeriana officinalis (watermunt en echte valeriaan). 

3.2.3 Topografische kaart van de vegetatie-eenheden in de vakken 1d en 1e 

 

Figuur 14 De hoofdvegetatie-eenheden van de vakken 1d en 1e, gekopieerd in een luchtfoto van dit gedeelte van de Rietput. 

Figuur 14 toont linksboven vak 1e en rechts vak 1d. Het valt op dat vegetatie-eenheid I (rood) niet in vak  1e  

vertegenwoordigd is.  
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Figuur 15 De acht vegetatie-subeenheden op hun plek in het veld.  VE 1a is roze van kleur, IIa geel enz. Dezelfde luchtfoto als 

in figuur 1.   

In figuur 15 zijn alle subgroepen van de vier vegetatie-eenheden weergegeven wegens de extra informatie die dat 

geeft. Vegetatie-eenheid I (middendeel van vak 1d) heeft roze en rode kleuren, VE II (rechts onder en links boven in 

vak 1e) gele en oranje, VE III (vak 1e en aan de noordkant van 1d) licht- en donkergroene en VE IV (helemaal aan de 

randen van 1d en 1e) heeft blauwe kleuren. De roze gekleurde opnamen van VE Ia liggen centraal op een lange bult 

in de richting van de uitgang (bij de zwarte stip; zie ook figuur 16A), omgeven door de donkerrode opnamen van Ib. 

De geel gekleurde opnamen van VE IIa liggen allemaal in de zuidelijke strook van vak 1d en die van IIb (oranje) 

grotendeels centraal in vak 1e en met drie opnamen in een smalle strook aan de noordkant van vak 1d. Iets 

dergelijks geldt ook voor VE III. De donkergroene opnamen van VE IIIb liggen voornamelijk in vak 1e en de 

lichtgroene van IIIa grotendeels aan de noordkant van vak 1d op één in vak 1e na. De opnamen van VE IV liggen in 

beide vakken aan de randen. Daar is de bodem het laagst en het natst.  

 

Er is zowel in vak 1d als in 1e duidelijk sprake van een bepaalde orde in de groepering van de vegetatie-

subeenheden. Figuur 15 wijst niet alleen plaatselijke verscheidenheid in vegetatietypen uit, maar ook 

verscheidenheid in de positie die de vegetatietypen in het veld innemen. In de volgende paragraaf komt  de hoogte 

van het grondniveau, als derde factor van verscheidenheid aan de orde. 

 

3.2.4 Niveauverschillen op het grondvlak 

 

Het Algemeen Hoogtebestand Nederland biedt de mogelijkheid door middel van doorsneden hoogteprofielen te 

produceren van de onderzochte vakken in de Rietput. De weergaven zijn gemaakt volgens AHN2 maaiveld 

Hillshade nieuwste versie februari 2019 (Figuur 16A) of volgens AHN2 ruw Hillshade (Figuren 16B, 17A en B).  

 

 

 



 

40 

 

3.2.4.1 Vak 1d 

Het hoogteprofiel van Figuur 16A laat al zien dat er niveauverschillen in 

vak 1d zijn. De hoogtemeting in Figuur 16B toont, wat ook in het veld 

zichtbaar is, dat het grondniveau van Noord naar Zuid naar het midden 

toe op- en daarna weer afloopt. De contour van de ‘bult’ is vaag 

zichtbaar. In figuur 16A komt deze beter naar voren. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16A laat meer in 
detail de niveauverschillen 
in de noordelijke helft van 
vak 1d zien. De blauwe en 
groene opnamen liggen op 
ongeveer hetzelfde niveau. 
Daarna loopt het niveau 
snel op 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17A Lengtedoorsnee door de 

noordelijke helft van veld 1d. Afstand en 
hoogte in meters.  
Het kruisje staat op de grens tussen VE IIIa en 
IIb. 

.  

Figuur 16A Hoogteprofiel Maaiveld Hillshade. De groene lijn is de contour van vak 

1d waarbinnen de opnamen zijn gemaakt. 

Figuur 16B Lengtedoorsnee door vak 1d. Het rode kruisje staat bij de snuffelpaal. 

Afstand en hoogte in meters. 
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Figuur 17B Dwarsdoorsnee door VE IIIa. Het niveau varieert enkele centimeters 

De groene opnamen liggen gezien het hoogteprofiel in Figuur 16B ongeveer op hetzelfde niveau. Dit suggereert dat 

ook de naburige blauwe (VE IVb) en oranje (VE IIb) opnamen op een vergelijkbare maaiveldhoogte en dus  

waarschijnlijk niet toevallig min of meer dwars op de helling.  In figuur 17 is dat nog op een andere manier te zien 

De achtergrond is afkomstig 
uit het AHN, AHN3 Maaiveld 
-  Blauw/Groen/Oranje 
(Dynamische opmaak). 
Daaroverheen is de 
topografische kaart van vak 
1d gekopieerd in 
transparante staat. Met 
lichtblauwe lijnen zijn 
contouren ingetekend. De 
witte cijfers geven de 
gemiddelde hoogte aan. In 
de zuidelijke helft is er meer 
variatie in het 
maaiveldniveau dan in de 
noordelijke helft, maar in 
het algemeen is een 
duidelijk verband zichtbaar 
tussen de ligging van de 
vegetatie-eenheden en de 
bodemhoogte . 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 18 Vak 1d met contourlijnen en gemiddelde hoogten van de 

bodem 
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3.2.4.2. Vak 1e 

 

 
 

Figuur 19 toont de topografische kaart van de opnamen 

geplakt op een luchtfoto van vak 1e uit het AHN3-bestand in 

dezelfde opmaak als van figuur 18. Ook in deze figuur zijn in 

dunne blauwe lijnen hoogtecontouren getekend en de cijfers 

geven de gemiddelde maaiveldhoogte aan. Er blijkt uit dat er 

weinig hoogteverschil is. De verschillen die er zijn, zijn erg 

onregelmatig. Figuur 20 toont een enigszins bol dwarsprofiel. 

Het maaiveld loopt naar de zijkanten iets af. Dat valt ook op te 

maken uit figuur19. Bij het rode kruisje in figuur 20 is vaag een 

lichte vlek te zien. Deze komt overeen met een laag bultje in 

het veld. Dit steekt ongeveer 10 cm boven de omgeving uit. 

Het is dezelfde plek als van het opnamevierkantje bij het gele 

cijfer 74 in figuur 19. Dit bultje is ook te vinden als piek in 

figuur 21. Deze figuur laat zien dat vak 1e in de lengte drie 

maaiveldhoogten kent, die 5 á 10 cm van elkaar verschillen. 

De bodem rondom het bultje (Figuur 21) ligt wat hoger dan de 

bodem links en rechts ervan. Combinatie van het 

hoogteprofiel van Figuur 21 en de ligging van de oranje 

opnamen maakt waarschijnlijk dat deze groep opnamen 

gemaakt zijn op een gedeelte van vak 1e dat wat hoger ligt dan de rest.  

 

 

Figuur 19 Vak 1e in de weergave van AHN3, Maaiveld, Groen/Blauw/Oranje, Dynamische weergave. De vurige ‘vlammen’ 

zijn in werkelijkheid wilgen. De gele lijn is de omtrek van vak 1e. De dunne blauwe lijnen zijn contouren van delen van het 

maaiveld met ongeveer dezelfde hoogte. De cijfers geven de hoogte van het maaiveld aan. 

 

 

Figuur 20 Dwarsprofiel van vak 1e op maaiveldhoogte. 
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3.2.5 Verschillen binnen en tussen de vegetatie-eenheden 

3.2.5.1 Verschillen tussen de hoofdvegetatie-eenheden 

De vier hoofdvegetatie-eenheden zijn verschillend gelocaliseerd in de vakken 1d en 1e (Figuur 14). Er is wel wat 

menging van afzonderlijke opnamen van de ene eenheid tussen die van een andere, maar niet veel. We hebben 

ook gezien dat er, vooral in vak 1d, aanzienlijke niveauverschillen zijn in de bodem. Daarmee kunnen voor planten 

relevante verschillen in ecologische factoren, zoals vochtigheidsgraad, concentratie van voedingsstoffen, zuurgraad 

e.a. optreden. Om daar een beeld van te krijgen kunnen we gebruik maken van het ecotopen- en soorts-

groepensysteem42. In dat systeem worden de plantensoorten gebruikt om milieutypen te karakteriseren.  

Soorten zijn naar de ecotoop43 waarin ze voorkomen opgenomen in soortsgroepen. Dat kunnen er per soort 

maximaal tien zijn, met de belangrijkste op plaats één en de minst belangrijke op het eind. Het totale percentage is 

100 en wordt aflopend volgens een vast stramien verdeeld over het aantal soortsgroepen in kwestie. Een 

voorbeeld is opgenomen in het tabelletje hieronder. Luzula campestris komt voor 43% voor in het type grasland op 

droge voedselarme basische bodem (G63), voor 25% in grasland op droge voedselarme zwak zure bodem (G62), 

18% op droge matig voedselrijke bodem (G67) en 14% op vochtige voedselarme basische bodem (G42), samen 

100%. De hoofdletter geeft de vegetatiestructuur aan (grasland, bos, ruigte e.d.), het eerste cijfer de vochttoestand 

en het tweede de trofietoestand en zuurgraad. De kleine letter b betekent brak, het achtervoegsel kr kalkrijk.  

Luzula campestris G63 G62 G67 G42         

Poa pratensis  G63 G47 G67 G48 G43 G62 bG40   

Rubus caesius   R47kr R64 R44 G63 H63 H69 G43 H47kr 

 
42 Opgenomen in: W.L.M. Tamis, R. van der Meijden, J. Runhaar, R.M. Bekker, W.A. Ozinga, B. Odé & I. Hoste: Standaardlijst 
van de Nederlandse flora 2003 
43 Heukels’ Flora van Nederland, 21e ed., 1990, p.25: ‘Een ecotoop is een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van 
vegetatiestructuur, successiestadium en abiotische factoren die voor de plantengroei bepalend zijn’. 

Figuur 21  Lengteprofiel van vak 1e op maaiveldhoogte. 

http://www.nationaalherbarium.nl/gorteriaweb/Gorabstracts/gorsum30.htm#Gorteria_30-6:_101--195
http://www.nationaalherbarium.nl/gorteriaweb/Gorabstracts/gorsum30.htm#Gorteria_30-6:_101--195
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De synoptische Tabel 6 vat vele waarnemingen samen, zoals welke soorten in een vegetatie-eenheid (VE) veel 

voorkomen en welke bijvoorbeeld helemaal niet. Van VE I zijn de soorten die in de kolom onder I roze zijn 

gekleurd, gekozen om de soortsgroepen erbij te zoeken en per soortsgroep de percentages die de soorten 

bijdragen bij elkaar op te tellen. Het resultaat is in tabel 7 opgenomen (in het rood de percentages). De drie 

soortsgroepen waar de meeste bijdragen zijn heen gegaan, betreffen vochtig grasland (G4), waarvan een op 

voedselarme basische bodem (G43) en de twee andere op matig tot zeer voedselrijke bodem (G47 en G48).  

Als we voor het eerste en het tweede 

cijfer apart de totalen uitrekenen, 

krijgen we het resultaat dat in tabel 8 

is weergegeven. De meest 

voorkomende soorten van VE I wijzen 

op een merendeels vochtige en 

(matig) voedselrijke grond in het 

areaal van deze VE.  

 

 Rekenen we voor de soorten die juist niet in VE I voorkomen op dezelfde 

manier uit welke soortsgroepen zij vertegenwoordigen en op welke ecologische 

omstandigheden zij duiden, dan vinden we een hele grote spreiding van 

soortsgroepen (27 stuks) met als grootste in gezamenlijk bijdrage in procenten 

de soortsgroepen in tabel 9 (samen 60% van het geheel). 

In tabel 10 staat tenslotte wat de niet in VE I voorkomende soorten uitwijzen 

over de ecologische factoren vocht- en trofietoestand. Tabel 9 laat al zien 

dat deze soorten qua vochttoestand duiden op ‘nat’ (cijfer 2) en wat 

betreft de aanwezigheid van voedingsstoffen op matig of zeer rijk 

(de cijfers 7 en 8). Als we alle soorten laten meewegen en tabel 8 en 

10 vergelijken is de conclusie dat de bodem onder de opnamen van 

VE I niet nat genoeg en te voedselarm was voor de planten die daar niet 

groeiden, maar wel elders in de vakken 1d en 1e.  

Dezelfde exercitie is uitgevoerd voor VE II (VE III is qua soorten haast hetzelfde) 

en VE IV. De resultaten voor alle drie de VE’s worden in tabel 11 samengevat. 

Een + betekent wel in die VE voorkomend en een – daarin niet voorkomend. In 

VE I ligt de nadruk op vochtig en (zeer) voedselrijk; in VE II en III op matig 

vochtig en voedselarm; in VE IV op nat en matig voedselrijk. De soorten met 

het teken -,die dus niet in een bepaalde VE voorkomen, duiden een tegengestelde of een afgezwakte situatie aan.  

Voor VE I en IV bijvoorbeeld ligt de tegenstelling vooral bij de vochtigheidsgraad. 

 

 

 

 

 

Tabel 11 Samenvatting van de voor de vochtigheids- en de trofiegraad berekende indicaties van de VE’s.  

+ betekent ‘wel in de betreffende VE voorkomende soorten’ en –  ‘niet in de betreffende VE voorkomende soorten’. 

G43 G47 G48 H48 G28 G27 R48 G23 G47kr bG40  
64 64 36      36 20  

 50 30         

 20 50 30 64 36 50     

  20 30        
64       36    

128 134 136 60 64 36 50 36 36 20 
667 

totaal 

19,2 20,1 20,4                 

Tabel 7 Bijdragen (in %) van de meest voorkomende soorten in VE I aan 

soortsgroepen 

nat 136 10,50% 

vochtig 511 39,50% 

voedselarm 131 10,10% 

(matig) voedselrijk  516 39,90% 

Tabel 8 Wat de meest in VE I 

voorkomende soorten uitwijzen 
over de ecologische factoren in 
hun areaal 

Tabel 9 Bijdragen (in %, samen 60% van het 

totaal) van de niet in VE I voorkomende soorten 
aan soortsgroepen 

G28 bG20 H27 bG40 H28 R27 G27 

162 118 112 91 90 80 76 

Tabel 10 Wat de niet in VE I 
voorkomende soorten uitwijzen over  
ecologische factoren 

nat    724 40,40% 

vochtig  189 10,50% 

voedselarm 32 1,78% 

matig voedselrijk 501 27,90% 

zeer voedselrijk 348 19,40% 

  droog vochtig nat voedsel arm matig voedselrijk z voedselrijk 

VE I +  79% 21% 22% 35% 43% 

VE I -   21% 79% 4% 57% 40% 

VE II + 32% 56% 12% 54% 45% 1% 

VE II -   65% 35% 21% 54% 25% 

VE IV +  39% 61% 14% 66% 19% 

VE IV - 17% 83%   29% 57% 15% 
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3.2.5.2 Verschillen tussen de subeenheden 

In de synoptische Tabel 6 staan bij elke VE de twee bij de derde splitsing door TWINSPAN onderscheiden 

subeenheden afgedrukt. Binnen elk tweetal verschillen de soorten in de meeste gevallen in presentie en/of 

abundantie. Er zijn weinig soorten die in de ene subeenheid wel en in de andere niet voorkomen, maar in § 

3.2.2.3.1 werden wel een aantal genoemd. Als we voor de soorten die daar genoemd werden, zoals agrimonie, 

lidrus e.a. enerzijds en glanshaver e.a. anderzijds, uitzoeken welke ecotopen ze vertegenwoordigen zien we het 

volgende.  

VE Ia, Ib, IIa Agrimonia eupatoria G43 G47kr           

(vak 1d ) Equisetum palustre G28 G27        
  Linum catharticum G43 G23       

  Vicia cracca G47 R47       

VE IIb, IIIb Arrhenatherum elatius G47 G48       

(vak 1e) Cerastium fontanum s. vulgare G47 G48 bG40      

  Heracleum sphondylium R48 H48 G48      

  Poa pratensis G63 G47 G67 G48 G43 G62 bG40 

Tabel 12 Verschillen in ecotoop tussen soorten die voornamelijk in vak 1d (boven) en voornamelijk in vak 1e voorkomen 

De informatie die we hieraan kunnen ontlenen is dat de vier bovenste soorten voor 66% een vochtige omgeving 

indiceren (cijfer 4) en voor 34% een natte (cijfer 2). En wat voedingsstoffen betreft, 41% arm en basisch (3), 43% 

matig voedselrijk (7) en 16% voedselrijk (8). Samengevat een vochtig-natte omgeving die niet erg voedselrijk is. 

Het tweede viertal wijst uit: 86% vochtig en 14% droog; 2,5% arm zwak zuur; 10% arm basisch; 39,7% matig 

voedselrijk en 47,7% zeer voedselrijk. Samengevat: een matig vochtige omgeving die in het algemeen voedselrijk is.  

Daarmee is niet aangetoond dat vak 1e minder vochtig en voedselrijker is dan vak 1d (vooral het midden en de 

zuidkant), maar dat er wel een tendens in die richting is. De meeste soorten komen in beide vakken voor en dat 

nivelleert bij een berekening de verschillen. 

In § 3.2.2.3.1 (blz. 33) constateerden we ook dat er veel verschil in soorten is tussen VE IVa en VE IVb. Veel in IVa 

en weinig of niet in IVb zijn: addertong, lidrus, vogelwikke, gewone veldbies, rood zwenkgras, dauwbraam, groot 

laddermos, kale jonker, grauwe wilg, rode klaver en grote kattenstaart. Het omgekeerde is het geval met 

watermunt, gewone smeerwortel en echte valeriaan. Uitgewerkt op de manier van tabel 12 voor wat dit betekent 

voor de trofie- en de vochtigheidsgraden, vinden we dat in IVb de natte en de zeer voedselrijke kant van het 

spectrum aanwezig is, en in IVa de vochtige en weinig voedselrijke kant. Op de plattegronden is te zien dat het 

viertal opnamen van IVa vlak naast een drietal opnamen van IVb ligt. Dat is op zichzelf opmerkelijk, maar IVb bevat 

ook opnamen aan de andere kant van vak 1d, zoals eerder vermeld (§ 3.2.2.3.1) 

Nu is op basis van het soortsgroepen- en ecotopensysteem een rekenprogramma ESTAR ontwikkeld (het is ook 

gebruikt bij de bespreking van vak 1b) door J-P. Witte 44, waarvan gebruik gemaakt kan worden om het beeld dat 

tabel 12 geeft te verifiëren en ook voor de subgroepen te onderzoeken wat deze uitwijzen over ecologische 

factoren. Dit staat beschreven in § 2.6.  

3.2.5.3 Verschillen binnen de subgroepen na de vierde splitsing 

Wat niet in de synoptische tabel 6 is opgenomen, is welke verdere onderverdeling TWINSPAN heeft gemaakt bij de 

vierde splitsing van de VE’s. Het is interessant om daarnaar te kijken, omdat dan ook sommige in het veld 

opvallende aspecten van de vegetatie begrijpelijk kunnen worden. Tabel 13 laat zien bij welke soorten in de 

 
44 Manual and description of ESTAR, version 01. A software tool to analyse vegetation plots, KWR 2014.054 | June 2014 
 

 

 



 

47 

groepen van na de vierde splitsing zich verschillen in presentie en/of abundantie voordoen. In VE Ia bijvoorbeeld 

valt op dat SYMHOFF0 (Symphytum officinale, Gewone smeerwortel) in groep Ia1 een veel hogere gemiddelde 

abundantie heeft dan in groep Ia2. Opnamengroep Ia1 bestaat uit vijf opnamen, met voor gewone smeerwortel in 

twee opnamen abundantie 4, in één abundantie twee, in één 1 en in de vijfde ontbreekt de soort. De drie met 

abundantie 4 of 2 zijn opnamen op de rug van vak 1d en de aanwezigheid van de gewone smeerwortel valt daar 

dan ook duidelijk op. De andere soorten die in tabel 13 bij Ia1 staan, PHRAAUS0, riet (Phragmites australis), 

HERASPH0, gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), SENEERU0, viltig kruiskruid (Jacobaea (of Senecio) 

erucifolia), PSESPUR0, groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) en LISTOVA0, grote keverorchis (Neottia (of 

Listera) ovata) komen of niet of veel minder frequent en abundant voor in de opnamen van Ia1 op de rug van vak 

1d dan in de opnamen van Ia2 op de flanken. Dat valt ook op. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14 Trofie- en vochtigheidsgraden in de 

twee subeenheden van VE IV 

 

2 

 

Alvorens verschillen binnen andere 

VE 
TWIN 
nr soort presentie abundantie VE presentie abundantie 

Ia1 15 PHRAAUS0 40 1,5 Ia2 71 1,6 
  35 HERASPH0 20 1  71 1,6 
  70 SENEERU0 40 1   100 1,5 
  49 PSESPUR0 0 0   57 5,0 
  59 LISTOVA0 0 0   57 1,0 
  22 SYMHOFF0 80 3   71 1,4 

Ib1 35 HERASPH0 75 1,3 Ib2 35 1,3 
  59 LISTOVA0 50 1,5   18 1 
  53 CERAFON0 87,5 1,1   47 1,5 
  65 CALAEPI0 62,5 4,2   6 2 
  28 CIRSPAL0 62,5 5   6 1 
  6 CARERIP0 50 2,8   0 0 
  70 SENEERU0 50 1,3   24 1,8 
  64 TRIFPRA0 0 0   53 2,1 
  74 ONONR-S0 0 0  41 2,3 
  76 ELYMATH0 0 0   41 1,9 
  73 PLAALAN0 12,5 1   24 1,5 

IIa1 8 EQUIPAL0 93 1,6 IIa2 100 4,3 
  65 CALAEPI0 14 1   100 1,7 
  6 CARERIP0 64 1,4   100 2,1 
  17 PULIDYS0 93 2,5   100 3,6 
  40 EPIPPAL0 100 2,3   86 1,7 
  7 EQUIARV0 100 2,3   43 1,7 

IIIb1 51 LINUCAT0 67 1 IIIb2 20 1,3 
  59 LISTOVA0 83 1   33 1,2 
  65 CALAEPI0 100 2   53 1,9 
  58 HYPCRAD0 83 2,8   73 1,5 
  40 EPIPPAL0 83 1,4   53 1,5 
  10 JUNCART0 0 0   40 1,8 
  5 CARECUP0 33 2   80 2,2 
  26 GALUPAL0 17 1   67 1,7 
  45 TRIFDUB0 17 2   40 1,7 
  21 SALXREP0 0 0   40 3,3 

IVb1 8 EQUIPAL0 57 1,3 IVb2 78 1,6 
  25 VICICRA0 57 2   11 1 
  34 FESTR-C0 71 2   11 2 
  16 PRUNVUL0 100 2   56 1,6 
  17 PULIDYS0 86 2   56 1,4 
  40 EPIPPAL0 57 1,5   22 1 
  22 SYMHOFF0 100 1,6   44 1,5 
  11 JUNCGER0 43 4   44 2 
  9 FESTARU0 100 3,1   67 2,2 
  36 HOLCLAN0 100 3,1   22 1,5 
  12 LATYPRA0 100 2,7   44 1,3 

Tabel 13 Verschillen binnen de subgroepen op 

het gebied van presentie en abundantie 

 

IVb 

water 12% arm basisch 10% 

nat 63% matig voedselrijk 37% 

vochtig 25% zeer voedselrijk 52% 

IVa 

water 1% arm zwak zuur 20% 

nat 41% arm basisch 21% 

vochtig  41% matig voedselrijk 55% 

droog 16% zeer voedselrijk 5% 
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Figuur 23 Vak 1e met de VE’s van tabel 6. Kleuren als in 

figuur 1 en donker(rood)bruin = IIIb1; lichtbruin = IIIb2; 
olijfgroen = IIb 

subeenheden te bespreken, is het goed eerst naar de figuren 22 en 23 te kijken. Deze tonen de plattegrond van de 

groepen opnamen die in de vakken 1d en 1e zijn ontstaan door de vierde splitsing. De groepen IIb en IIIa werden 

niet verder gesplitst, maar zijn wel ingekleurd. De kleur van de groepen opnamen is zo goed mogelijk overgenomen 

in tabel 13 om daarin de soortsverschillen naar voren te halen. De opnamen van groep Ia1 liggen ongeveer in het 

midden van vak 1d. De stip op de stippellijn markeert het hoogste punt. De opnamen van groep Ia2 liggen er 

omheen en dus wat lager op de flanken van de helling. De groepen Ib1 en Ib2 liggen apart, de eerste links in een 

strook, de tweede rechts meer gegroepeerd. Figuur 18 (vak 1d met contourlijnen) liet al zien dat de noordkant 

(links) van vak 1d wat de hoogtelijnen betreft in min of meer parallelle stroken is geordend. Dat geldt en gold ook 

voor de opnamen van de groepen IIb en IIIa (vergelijk de figuren 18 en 22). 

Groepering zoals bij Ib1 en Ib2 valt ook op bij de groepen IIa1 en IIa2 rechts (donker en lichtgroen). Aan die kant 

van vak 1d had de bodem blijkens de hoogtelijnen (Figuur 18) een tamelijk homogeen vlak verloop.  

In vak 1e is noch van stroken, noch van groepering te spreken, hoogstens bij groep IIb en een deel van groep IIIb2. 

Waar de opnamen van groep IIb liggen (de olijfgroen gekleurde), is het niveau van de bodem relatief het hoogst, 

zoals uit een vergelijking van figuur 21 met figuur 23 blijkt. 

Al eerder werd geconcludeerd dat de ligging van de 

vegetatie-eenheden sterk lijkt samen te hangen met de 

bodemhoogte. Dat blijkt bij deze opnamengroepen 

weer. Wat de soortsverschillen betreft, deze zijn wel 

minder uitgesproken dan die van de vegetatiegroepen 

die na de derde splitsing ontstonden.  

Tot de verschillen tussen groep Ib1 en Ib2 behoort de 

afwezigheid van oeverzegge (CARERIP0) in Ib2 en de 

afwezigheid van kattendoorn (ONONR-S0), rode klaver 

(TRIFPRA0) en zeekweek (ELYMATH0) in Ib1. Vooral de 

aanwezigheid van kattendoorn, uitsluitend in de 

rechterhelft van vak 1d is opvallend. Een tegenhanger is 

kale jonker (CIRSPAL0), die juist vrijwel uitsluitend links 

in dat vak te vinden is.  

In het gedeelte met de groene opnamen (subgroep IIa) 

valt op dat in de hoek rechts boven (lichtgroene kleur, 

groep IIa1) duinriet (CALAEPI0) een hogere presentie en 

abundantie heeft dan in de grotere groep met de 

donkergroene kleur (groep IIa2). Deze soort blijkt in 

meer opnamen vooral aan de naar de weg gekeerde 

kant van 1d voor te komen. Een hogere abundantie in 

IIa2 vinden we ook bij lidrus (EQUIPAL0) en heelblaadjes 

(PULIDYS0). 

In vak 1e (groep IIIb1 en IIIb2) is met name kruipwilg 

(SALXREP0) een opvallende soort. Deze komt in een paar 

opnamen aan de zuidkant voor (lichtbruine kleur). 

Duinriet (CALAEPI0), grote keverorchis (LISTOVA0), 

moeraswespenorchis (EPIPPAL0) en gewoon biggenkruid 

(HYPCRAD0) zijn ook qua abundantie daarentegen sterk 

vertegenwoordigd in de donkerroodbruin gekleurde 

opnamen. In vier van de zes opnamen van groep IIIb1 

Figuur 22 Vak 1d met de VE’s van tabel 6. Kleuren: rood = 

Ia1; roze Ia2; oranje = Ib1; geel = Ib2; groen = IIa1; lichtgroen 
= IIa2; olijfgroen = IIb; paars = IIIa; blauw = IVb1; lichtblauw = 
IVb2; vaalblauw = IVa 

avaalblauw = IVa 
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komen deze soorten alle vier voor. In groep IIIb2 komen ze nooit gevieren voor.  

In §3.2.5.2 waar het verschil op ecologisch gebied tussen IVa en IVb werd besproken, bleef de vraag open of dit 

verschil werd belichaamd in de opnamen die vlak naast die van IVa lagen (dus aan de zuidkant van vak 1d) of in die 

aan de noordkant. Om dat uit te maken moet teruggegrepen worden op de waarnemingslijsten van de individuele 

opnamen, aangezien aan de noordkant opnamen van groep IVb1 en IVb2 door elkaar liggen.  

Het ging in § 3.2.5.2 om de soorten gewone smeerwortel, watermunt en echte valeriaan. In IVb1 en IVb2 komen 

alle drie de soorten voor, maar in de drie opnamen rechts in figuur 22 (lichtblauw) komt gewone smeerwortel niet 

voor, echte valeriaan ook niet en watermunt alleen in twee van de drie. Van de soorten die volgens tabel 13 

minder in groep IVb2 voorkomen dan in groep IVb1, komen vogelwikke (VICICRA0), zilte rus (JUNCGER0), gewone 

smeerwortel (SYMHOFF0) en veldlatyrus (LATYPRA0) niet voor in de drie lichtblauwe opnamen rechts in vak 1d. De 

andere slechts in een van de drie.  Die drie opnamen rechts in vak 1d onderscheiden zich dus niet zo specifiek wat 

de soortensamenstelling betreft, dat dat het ecologische verschil tussen IVb2 en IVa zou ikunnen verklaren. 

3.2.6 Resultaten van ESTAR- bepalingen 

 

3.2.6.1 Ecologische waarden van de vegetatie-subeenheden 

ESTAR berekent waarden voor de ecologische factoren zoutgehalte (mS), vochtgehalte (mF), gehalte aan 

beschikbare voedingsstoffen (mN) en de zuurgraad (mR). De waarden kunnen uiteenlopen van 1 tot 3 

(zoutgehalte) of van 1 tot 4 (de overige gehalten). Zie ook onderstaand overzicht. 

 

Zoutgehalte Zoet (1) Brak (2) Zout (3)  

Vochtgehalte Water (1) Nat (2) Vochtig (3)  Droog (4) 

Beschikbare  
voedingsstof 

Arm (1) Tamelijk rijk, basisch 
(2) 

Tamelijk rijk, niet basisch 
(3) 

Erg rijk (4) 

Zuurgraad Zuur (1) Zwak zuur (2) Basisch (3) Onverschillig (4) 

 

 
Tabel 15 en figuur 24. Uitslag van de berekening van de ecologische factoren zoutgehalte (mS), vochtigheidsgraad (mF), 

gehalte aan voedingsstoffen (mN) en zuurgraad (mR) voor de vegetatie-subeenheden na de vierde splitsing. Rechts een 
grafische weergave. 

In tabel 15 staat de uitkomst van de berekening voor de vegetatie-subeenheden na de vierde splitsing. 

 

mS mF mN mR

Ia1 1,068 3,03 1,978 2,796

Ia2 1,07 3,01 1,88 2,81

Ib1 1,07 2,98 1,85 2,79

Ib2 1,11 2,99 1,87 2,79

IIa1 1,11 2,75 1,85 2,75

IIa2 1,09 2,81 1,84 2,77

IIb1 1,075 2,86 1,81 2,74

IIb2 1,06 2,85 1,9 2,72

IIIa1 1,075 2,765 1,945 2,78

IIIa2 1,115 2,62 1,96 2,75

IIIb1 1,08 2,82 1,8 2,74

IIIb2 1,12 2,74 1,895 2,69

IVa 1,13 2,53 1,955 2,7

IVb1 1,13 2,51 2,06 2,72

IVb2 1,17 2,29 2,12 2,76

0
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mS mF mN mR
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Figuren 25 en 26 Grafische weergave van ESTAR bepalingen. In de linker grafiek worden de waarden van drie VE in vak 1e 

met elkaar vergeleken. In de rechter grafiek zijn de vegetatie-subeenheden gezet in de volgorde van de lengtedoorsnee door 
vak 1d van figuur 21 (langs de stippellijn van links naar recht). 

Allereerst wat opmerkingen over de interpretatie van de uitkomsten. Het is van belang te weten dat de 

indicatorwaarden per individuele opname worden berekend en dat om tot een resultaat te komen voor een 

vegetatie-eenheid of –subeenheid, het gemiddelde berekend wordt van de afzonderlijke waarden van alle 

opnamen van die eenheid. Een voorbeeld van zo’n berekening staat in tabel 16. 

 

  vochtigheidsgraad gehalte voedingsstoffen  indicatiewaarden 

opname aantal srtn 1 2 3 4 1 2 3 4  mS mF mN mR 

32 21 2 16 66 16 25 11 42 22  1,09 3,04 1,89 2,78 

36 24 2 16 67 16 30 10 35 26  1,12 3,03 1,86 2,80 

38 25 2 20 66 13 34 9 30 27  1,12 2,95 1,83 2,77 

39 23 2 24 61 13 32 11 28 29  1,15 2,91 1,84 2,81 

40 24 2 15 73 11 29 12 33 25  1,14 2,98 1,83 2,82 

42 22 2 18 66 15 27 14 34 25  1,11 3,01 1,91 2,79 

43 21 2 17 66 15 28 11 39 23  1,09 3,01 1,89 2,77 

51 16 2 22 64 11 28 7 39 25  1,09 2,92 1,90 2,77 

52 19 2 17 70 11 29 10 36 26  1,14 2,97 1,84 2,77 

54 22 1 13 71 15 32 9 29 30  1,14 3,04 1,86 2,73 

57 19 2 21 63 14 31 10 31 28  1,09 2,96 1,93 2,84 

81 21 2 17 71 10 26 14 36 24  1,14 2,97 1,85 2,80 

          gemidd 1,12 2,98 1,87 2,79 

          std dev 0,02 0,04 0,03 0,03 

Tabel 16, ESTAR resultaten voor een twaalftal opnamen uit subeenheid Ib2. De getallen onder vochtigheidsgraad en gehalte 

voedingsstoffen duiden op het percentage soorten van een opname die bijdragen aan de waarde van de kolom waar ze in 
staan. 

Opname 32 met 21 soorten draagt voor 66% bij aan vochtigheidsgraad 3. Bij de andere opnamen is  het ongeveer 

hetzelfde, wat weerspiegeld wordt in een mF waarde van rond de 3. Bij het gehalte aan voedingsstoffen is het 

anders. Daar ligt het zwaartepunt wel bij waarde 3, maar er is ook veel bijdrage aan de waarden 1 en 4. Het 

eindresultaat is dan ook een gemiddelde waarde even onder de 2. Bij de andere opnamen is het niet anders. De 

tabel rechts geeft de eindresultaten weer. De gemiddelden hebben niet precies dezelfde waarde als die in tabel 15 

omdat niet alle opnamen van subgroep Ib2 in het voorbeeld zijn meegenomen. 

 

Hoe individuele soorten bijdragen aan de indicatiewaarden van een opname wordt met voorbeelden in Tabel 16 

toegelicht. Rubus caesius (dauwbraam) uit opname 32 draagt voor 51,9 % bij aan waarde 3 en voor 48,1% aan 
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waarde 4, samen 100%, oftewel 1,0. Ononis spinosa (kattendoorn) en Trisetum flavescens (goudhaver) dragen elk 

voor 100% bij aan waarde 3. Bij Luzula campestris (veldbies) en Trifolium dubium (kleine klaver) zijn de bijdragen 

weer verdeeld over de waarden 3 en 4. Veldbies met het zwaartepunt bij 4 en kleine klaver bij 3. Voor details  zie 

de handleiding voor ESTAR (voetnoot 6).  

 vochtigheidsgraad gehalte van voedingsstoffen 

soort 1 2 3 4 
Indicatie  
waarde 1 2 3 4 

Indicatie 
waarde 

Rubus caesius 0 0 0,519 0,481 3,4810 0,605 0,309 0 0,086 1,4810 
Ononis repens subsp, spinosa 0 0 10.000 0 3,0000 0 0,643 0 0,357 2,0526 
Trisetum flavescens 0 0 10.000 0 3,0000 0 10.000 0 0 2,0000 
Luzula campestris 0 0 0,143 0,858 3,8610 0,82 0 0,18 0 1,1800 
Trifolium dubium 0 0 0,643 0,357 3,3570 0 0 10.000 0 2,0000 

Tabel 17, Voorbeeld van de berekening van enkele indicatiewaarden van een paar soorten van opname 32 uit tabel 16 

De indicatiewaarden die één opname oplevert zijn dus samengesteld uit de waarden die elke soort apart met zich 

brengt. En zo zijn de indicatiewaarden van een hele VE-(sub)groep weer een samenstel van de waarden van de 

verschillende opnamen in die groep. Die waarden kunnen dus uiteenlopen, zoals ook uit tabel 16 blijkt, maar de 

verschillen zijn niet groot. Het grootste verschil bij de mF waarden is b.v. 3,04 – 2,91= 0,13 (ongeveer 4%). De 

standaarddeviaties liggen tussen de 1 en 2% van het gemiddelde.  Een ander punt om op te wijzen is, dat ondanks 

het verschil in aantal soorten per opname (tabel 16), de verschillende opnamen in het algemeen niet erg 

uiteenlopende indicatiewaarden geven. 

Figuur 24 tenslotte, met de gegevens voor de vegetatie-subeenheden na de vierde splitsing, laat zien dat 

zoutgehalte (mS) en zuurgraad (mR) nauwelijks uiteenlopen en een stabiel zoet tot iets brak (mS) en licht basisch 

(mR) milieu aanwijzen. Het vochtgehalte (mF, oranje lijn) neemt vanaf vegetatie-eenheid Ia1 geleidelijk met wat 

sprongetjes af van vochtig (3) tot tamelijk nat (2,25) in de eenheden IV. Het gehalte aan beschikbare 

voedingsstoffen (mN, grijze lijn) ligt rond en onder de 2. De bodem onder de opnamen is dus niet erg rijk tot wat 

rijker, vooral in de opnamen van IV. Waar het milieu natter is, is het ook rijker. De indicatiewaarden voor de 

groepen opnamen in vak 1e (figuur 25) liggen heel dicht bij elkaar en nagenoeg op dezelfde lijn als die van de 

belendende groepen uit vak 1d.  

 

Als we willen weten hoe de milieufactoren veranderen langs een lijn in de lengte van vak 1d (figuur 26) vinden we 

een duidelijke bult in de factor vochtgehalte. Die komt overeen met de ‘bult’ in de hoogte van het maaiveld, zoals 

die in de figuren 16B en 18 ook naar voren komt. De omstandigheden in dat gedeelte van vak 1d zijn dus wat 

droger (cijfer 3 betekent vochtig) dan aan de randen (tamelijk nat) en iets armer aan voedingsstoffen. Dat de 

randen ‘natter’ zijn kwam ook al naar voren in §§ 3.2.5.2 en 3.2.5.3, waar met gegevens van ecotoopgroepen werd 

gewerkt. Maar men kan het ook in het veld ervaren. 

 

3.2.7 N-, P-, en K-gehalten in een twaalftal opnamen 

Tijdens het werken aan dit verslag werd de kans geboden om de gehalten van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) 

te laten bepalen in vegetatiemonsters van een aantal door mij te kiezen opnamen. Omdat het leek aan te sluiten 

op de ESTAR-gegevens over ecologische factoren in de bodem, greep ik deze kans aan. Er zaten weliswaar 

verscheidene jaren tussen het doen van de opnamen en het bepalen van de N-, P-, en K-gehalten en ook was de 

vegetatie op de plaats van de toenmalige opnamen reeds gemaaid, maar inmiddels ook weer een stuk 

aangegroeid. Op grond van foto’s van de plaats waar de monsters genomen zouden worden, gingen degenen die 

de bepalingen zouden uitvoeren akkoord met het doen van de analyses45.  

Het onderzoek waar mijn monsters in betrokken werden, maakte ook gebruik van opnamen van andere 

onderzoekers zowel uit Nederland als uit andere Europese landen tot een totaal van 1038 opnamen. De resultaten 

 
45 Wassen et al 2005  
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bevestigden wat in de vegetatiekunde algemeen wordt aangenomen, n.l. dat een N:P ratio (d.i verhouding van de 

gehalten stikstof t.o.v. fosfor) van > 16 een situatie van P-gelimiteerde omstandigheden indiceert (omdat er in 

verhouding weinig P (fosfor) aanwezig is t.o.v. N) en een lage N:P ratio (<13,5) N-limitatie46 indiceert. Vanaf een N:P 

verhouding van 10 naar hoger neemt het aantal Rode Lijst soorten in een vegetatie toe tot een maximum bij de 

verhouding 20. Dan is er dus sprake van P-limitatie en is de biomassa per m2 gering. Verreweg de meeste plekken 

met een hoge opbrengst aan biomassa zijn N-gelimiteerd. P-gelimiteerde plekken zijn vrijwel altijd laag-productief, 

en bevatten zowel absoluut als relatief de meeste bedreigde soorten.  

In tabel 18 staan de nummers van de opnamen en de uitkomsten van de analyse vermeld alsmede de met ESTAR 

bepaalde ecologische waarden van het gehalte aan voedingsstoffen (mN; 1= arm, 4 = rijk) op de plaats van deze 

opnamen. De letter voor het nummer van de opnamen geeft aan in welk vak de opnamen gemaakt werden, waar 

later monsters van de vegetatie genomen zijn. Figuur 27 toont de plaatsen van de vier eerste opnamen waar 

vegetatie-monsters genomen zijn. Deze liggen ongeveer op een transect door vak 1d dat loopt van laag (zuidkant; 

gemiddeld bodemniveau 60 cm) naar midden (de bult van fig. 4 met gemiddelde hoogte van 127 cm). Ze maken 

deel uit van verschillende vegetatie-subeenheden. Opname 59 hoort bij IVb2, opname 69 bij IIb2, opname 40 bij 

Ia2 en opname 21 bij Ia1.  

 

Figuur 28 laat de ligging van de bemonsterde opnamen in vak 1e zien. Ze behoren tot drie verschillende vegetatie-

subeenheden. De opnamen 104, 112 en 115 tot IIIa1, 108 tot IIa1 en 109 tot IVb2. Figuur 29 toont de ligging van de 

opnamen in vak 1b waarvan monsters zijn genomen. Nr. 28 ligt op een dammetje en nr. 25 wat lager qua 

grondniveau in het paddenrusveld. In deze weergave behoren ze tot verschillende vegetatie-eenheden, maar in de 

weergave van figuur 8 in het verslag van vak 1b (§ 3.1.2.1) liggen ze in dezelfde VE. Die weergave is gebaseerd op 

de handmatige analyse en deze hier op die van TWINSPAN.  

 

Tabel 18 Nummer van de opnamen, gehalte voedingsstoffen (mN), gehalte N, P en K in de opnamen en de N:P ratio. 

  mg/g mg/g mg/g  

opname nr mN N vascular plants P vascular plants K vascular plants 
N:P vascular 
plants 

d59 1,97 11,4 0,8 7,6 13,7 

d69 1,9 12,9 1,1 11,8 12,1 

d40 1,84 12,1 0,8 11,6 14,5 

d21 2,08 12,9 1,4 15,9 9,1 

e(16) 104 1,84 19,3 2,2 20,2 8,7 

e(20)108 1,9 15,7 2,2 35,7 7,0 

e(21)109 1,86 15,1 1,6 15,7 9,1 

e(27)115 1,94 10,7 1,5 12,7 7,3 

e(24)112 1,75 14,3 1,5 14,9 9,4 

b(veld)25 

2,03 

10,5 0,7 13,3 14,0 

b(rug)28 10,6 1,1 15,3 10,1 

 

 

 

 

 

 
46 In die omstandigheid is N (stikstof) de beperkende factor voor de groei. 
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De mN-waarden van de opnamen in vak 1d, waarvan vegetatiemonsters genomen zijn, laten een verloop naar wat 

armere omstandigheden zien van d59 naar d40 en een kleine toename naar rijker in d21. De gemeten stikstof (N)-

gehalten in de vegetatiemonsters laten ditzelfde niet zien, maar gaan wat op en neer. De fosfor (P)-gehalten doen 

dat ook evenals de N:P verhoudingen, maar die in d21, de opname op de bult, wijkt af. Dit cijfer is relatief laag en 

indiceert dus N-limitatie (= beperking), een situatie waarin snel groeiende planten een voordeel hebben en hoge 

productiviteit en geringere biodiversiteit kunnen ontstaan. Het laatste is in het veld ook wel te zien aan het 

ontbreken van b.v. geelhartje en de dominantie van rietzwenk- en andere grassen. De gemeten biomassa (tabel 19) 

is te beginnen met opname 59 achtereenvolgens 124,3 - 239,0 - 334,8 - 210,0 (g/m2). Het laatste cijfer ondersteunt 

de veronderstelling van mindere biodiversiteit in opname 21 niet, wanneer zoals de theorie luidt geringere 

biodiversiteit samen zou gaan met een hogere opbrengst aan biomassa.   

Van de drie opnamen van IIIa1 in vak 1e (Fig. 28 nrs 104, 112 en 115) loopt het N-gehalte in de monsters behoorlijk 

uiteen. De N:P verhouding doet dat veel minder, maar die getallen zijn nogal laag. Hier zou dus ook N-limitatie zijn 

met een hoog-productieve vegetatie als gevolg. De gemeten biomassa (tabel 19) is respectievelijk 272,8 - 313,5 - 

165,3. Nogal uiteenlopend en op het eerste gezicht ook niet consistent met de theorie. Het zou aan de 

monsterneming kunnen liggen. De opnamen 108 en 109 hebben anders dan de vorige drie een nagenoeg gelijk N-

gehalte. De N:P verhouding ligt dichtbij die van de andere. Wat die verhouding betreft zijn de uitkomsten voor vak 

1e consistent en zouden ze, onder de 10, duiden op N-limitatie, dus op mindere biodiversiteit net als in d21. 

Mindere biodiversiteit wordt wel niet bevestigd als aantallen soorten van opnamen in 1e vergeleken worden met 

die van de opnamen in vak 1d (op die aan de randen en op de rug na).  

In de monsters van de opnamen in vak 1b (Fig. 29) is het N-gehalte nagenoeg hetzelfde, maar de verhouding N:P 

verschilt. Die van opname 25 komt dicht in de buurt van de waarden in vak 1d. De biomassa van het monster van 

opname 25 is 295,3 en die van opname 28 260,5.  

 

Op zoek naar een lijn in de gegevens, kan opgemerkt worden dat de P-waarden in de opnamen van vak 1e en in 

opname d21 relatief hoog zijn, althans gemiddeld duidelijk hoger dan die in de andere opnamen (1,73 tegen 0,9). 

Dezelfde trend maar dan omgekeerd, is er in de N:P verhoudingen:  8,4 tegen 12,9 

 

Een niet in de tabellen opgenomen waarde, het C (koolstof)-gehalte in de elf monsters, varieert rond de 400 mg/g 

(tussen 386 en 425). Aangezien de monsters gedroogd werden opgestuurd en waarschijnlijk ook nagedroogd 

werden alvorens hen te analyseren, betekent een ongeveer gelijk C-gehalte per gram biomassa, dat de verschillen 

Figuur 27 Plaats van de opnamen in 

vak 1d waar monsters van de 
vegetatie genomen zijn. 

Figuur 28 Ligging van de opnamen in 

vak 1e waar vegetatiemonsters 
genomen zijn. 

Figuur 29 Ligging van de 

opnamen in vak 1b waar 
vegetatiemonsters zijn genomen. 
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in biomassa per monster geen artefacten zijn. Het oppervlak waarvan de monsters genomen moest worden, was 

bepaald op 10x10 cm. Tenzij dat in de praktijk niet precies genoeg is gedaan, moeten de hoeveelheden biomassa 

per opname dus reële waarden zijn.  Die constatering legt een basis van betrouwbaarheid onder de gemeten 

waarden en verhoudingen, al blijft de vraag voorlopig open wat zij kunnen bijdragen aan inzicht in de relatie tussen 

de abiotische (ecologische) en de biotische (vegetatie) factoren, speciaal in de Rietput.  

 

 De gegevens die voortkomen uit de Rietputmonsters passen met de 

gegevens van in totaal een duizendtal andere opnamen in het beeld 

dat op blz. 52 bovenaan werd geschetst . 

Alle gegevens samen vormen een zogenaamde puntenwolk, waar 

statistisch een kromme doorheen getrokken kan worden met een 

optimum bij een bepaalde biomassa (figuur 30). De N- en P-gehalten 

en vooral hun verhoudingen hebben invloed op de biomassa, de 

soortenrijkdom en het percentage bedreigde (of Rode-lijstsoorten). 

De grootste soortenrijkdom wordt bereikt bij een biomassa van rond 

de 250 g/m2 (figuur 30) en bij een N:P ratio van ongeveer 10 (figuur 

31). Zowel aantal als percentage bedreigde of Rode Lijstsoorten is het 

hoogst bij een biomassa van ongeveer 200 g/m2 , onder 

omstandigheden van P-limitatie (N:P >30), d.w.z. waar naar 

verhouding weinig fosfaat aanwezig is. Daar zijn dus ook minder 

soorten en is de biomassa ook geringer. In verband met deze 

gegevens was het interessant naar de aantallen soorten en Rode-      

lijstsoorten te kijken in onze opnamen. In tabel 20 staan die vermeld en een grafische weergave staat in figuur 32. 

Daar lijkt enig verband te bestaan tussen N:P verhouding en aantal Rode-lijstsoorten, maar de beweging van de 

lijnen is even vaak tegengesteld als gelijk gericht. Verder schieten de waarden voor biomassa en aantal soorten ook 

nogal op en neer, al gaan ze soms dezelfde kant op. Het aantal waarnemingen (onderzochte opnamen) is 

vergeleken met de 1038 van de gehele studie eenvoudig te weinig om voor onze opnamen conclusies te trekken. 

 

 

 
Figuur 30 Verband tussen biomassa en soortenrijkdom in 1038 opnamen, verspreid in Europa, de meeste in Nederland. 

 

 

 g/m2 

opname nr biomass vascular plants 

d59 124,3 

d69 239,0 

d40 334,8 

d21 210,0 

e(16) 104 272,8 

e(20)108 250,3 

e(21)109 300,3 

e(27)115 165,3 

e(24)112 313,5 

b(veld)25 295,3 

b(rug)28 260,5 

Tabel 19 Gemeten biomassa in g/m2 in de 

vegetatie-monsters 
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Figuur 31 Verband tussen N:P verhouding en soortenrijkdom in dezelfde opnamen van figuur 25 

 

 
 

Figuur 32 Grafische weergave van de gegevens van tabel 14 
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Rode lijst
soort

N:P

opname 
nr 

biomassa Aantal soorten Rode lijst soort N:P  

d59 124,3 21 2 13,7 

d69 239,0 32 4 12,1 

d40 334,8 24 6 14,5 

d21 210,0 17 1 9,1 

e(16) 104 272,8 28 1 8,7 

e(20)108 250,3 22 2 7,0 

e(21)109 300,3 12 1 9,1 

e(27)115 165,3 36 3 7,3 

e(24)112 313,5 28 3 9,4 

b(veld)25 295,3 28 2 14,0 

b(rug)28 260,5 28 1 10,1 

Tabel 20 Aantal soorten en Rode-lijstsoorten in relatie met  

biomassa en N:P verhouding in de Rietputopnamen. 
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3.2.8 Gemiddelde hoogte, aantal soorten en vitaliteit van de planten 

3.2.8.1 Gemiddelde groeihoogte 

Bij het maken van de opnamen is in de meeste gevallen genoteerd of de planten bloeiden, vrucht droegen, in 

vegetatieve staat verkeerden of als kiemplant aanwezig waren. Na de opname werd geschat hoe hoog de hoogste 

planten reikten en tot hoe hoog de lagere vegetatie.  De cijfers van de planthoogte zijn overgenomen in figuur 33 

van vak 1d waar ook de vegetatie-eenheden in zijn weergegeven. Op enkele na zijn het gemiddelden van de 

opnamen die in de naaste omgeving van de cijfers staan. In tabel 21 staan de gemiddelde hoogten in de 

verschillende vegetatie-eenheden. 

 De lege vakjes betekenen dat voor die groep opnamen geen 

waarnemingen zijn genoteerd. De cijfers komen niet een op een 

overeen met die in figuur 33, omdat daar gemiddelden in staan 

van groepjes opnamen in de omgeving van het cijfer. De 

gegevens stammen niet allemaal uit dezelfde tijd van het jaar. De 

roze en rood gekleurde opnamen werden gemaakt tussen half 

mei en half juni, die aan de noordkant (groen, blauw en oranje) 

ook vanaf half mei, maar in juli en augustus extra en de gele en 

blauwe aan de zuidzijde vanaf half juli. Seizoensinvloed zou een 

deel van de hoogteverschillen kunnen verklaren, maar niet alles 

zoals bijvoorbeeld de verschillen in de groep roze (Ia) en rood 

(Ib), aangezien deze opnamen in dezelfde periode werden 

gedaan. Van de twee groepen opnamen aan de noordkant 

(blauw en groen) zijn helaas geen gegevens genoteerd. De 

grotere lengte van 

de hoogst reikende 

planten in de 

zuidelijke opnamen 

(geel) kan te maken 

hebben met het 

daar groeiende riet, 

dat wegens het 

latere stadium van 

opnemen meer kans 

heeft gehad om uit 

te groeien.    

Vegetat. eenheid kruidlaag 

 3e splits 4e splits hoog laag 

Ia Ia1 100   

  Ia2 94 40 

Ib Ib1 104 56 

  Ib2 85 48 

IIa IIa1 97 63 

  IIa2 130 50 

IIb (2 opn.)   63 50 

IIIa (1 opn.)   75 40 

Iva IVa 105   

Ivb IVb1     

  IVb2 120   

Tabel 21 Gemiddelde groeihoogten van de 
hoogste en de lagere planten in vak 1d. 

Figuur 33 Plattegrond van vak 1d met de opnamen. Voor uitleg van de kleuren, zie figuur 15. 

Het eerste cijfer geeft de gemiddelde hoogte aan van de hoogste planten, het tweede die van 
de lagere vegetatie. 
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3.2.8.2 Aantal soorten per opname 

 

Figuur 24 Aantal soorten per opname.  

Over de opnamen in vak 1d zijn inmiddels verscheidene gegevens verzameld: het aantal soorten, van enkele ook de 

biomassa en N:P gehalte, de bereikte groeihoogte en ecologische indicaties. Aannemelijk is dat al die factoren met 

elkaar in verband staan. Het aantal soorten bijvoorbeeld zal toch wel niet louter door het toeval bepaald zijn. De 

relatie tussen de N:P verhouding,  productiviteit en aantal RL soorten  (Wassen e.a.), doet vermoeden dat er ook 

een verband zou kunnen zijn tussen aantal soorten per opname, plaatselijke ecologische factoren (m.n. 

vochtgehalte en rijkdom aan voedingsstoffen) en misschien ook de lengte die soorten bereiken tijdens de groei. 

Gezien figuur 34 hierboven lijkt er wel enige relatie te zijn tussen aantal soorten per opname en de verschillende 

VE’s. 

Aan de andere kant is er veel ruis in de gegevens. Bijvoorbeeld in de relatie tussen N:P verhouding en 

soortenrijkdom, maar ook in de indicatiefactoren. De indicatiefactor van een opname is het gemiddelde van de 

indicaties van afzonderlijke soorten en die lopen over het algemeen met zeker een factor twee per opname uiteen. 

Weliswaar liggen de waarden van de afzonderlijke opnamen in een VE meestal niet ver uit elkaar, want het zijn 

gemiddelden, maar dat neemt de inherente variabiliteit in de plantenwereld niet weg. 

Om de proef op de som te nemen of en zo ja welke kenmerken van opnamen, zoals aantal soorten, gemiddelde 

lengte van de planten, vochtgehalte en rijkdom aan voedingsstoffen eenzelfde verloop hebben, zijn van een elftal 

opnamen in de lengte-as  van vak 1d deze kenmerken verzameld en naast elkaar gezet (tabel 22). 
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nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Opname 
nummer 10 16 55 48 25 29 36 40 51 69 59 

bedekking kruid 0 0 90 80 100 0 80 85 85 95 50 

bedekking mos 0 0 100 80 80 0 100 95 100 100 100 

hoogte hoog 0 0 75 0 90 0 90 75 75 130 100 

hoogte laag 0 0 50 50 0 0 30 40 50 0 0 

aantal soorten 18 31 30 25 18 23 25 25 17 32 21 

mN 1,701 1,795 1,676 1,721 1,6 1,798 1,52 1,6 1,738 1,9 1,97 

mF 2,043 2,45 2,635 2,733 2,719 2,7 2,804 2,782 2,92 1,9 2,143 

N:P        14,5  12,1 13,7 
Tabel 22 Diverse eigenschappen van opnamen in de lengte-as van vak 1d 

Om allereerst te onderzoeken of er een relatie is tussen het aantal soorten per opname en de factoren mN en mF, 

zijn de getallen wat dichter bij elkaar gebracht, door de factoren mF en mN met tien te vermenigvuldigen.  Op het 

eerste gezicht lijkt er weinig verband tussen de drie gegevens te bestaan (figuur 35). De groene lijn laat zien dat het 

vochtgehalte van Noord naar Zuid door het midden van vak 1d afneemt en vanaf nummer 10 (opname 69) dichtbij 

de rand ineens weer toeneemt. Dat toonde figuur 26 in § 3.2.6.1 ook. De springerige blauwe lijn van het aantal 

soorten vinden we terug in het verloop van de kleurintensiteit in figuur 34.  

We kunnen ook de volgorde veranderen 

en b.v. het aantal soorten laten oplopen. 

Dat is in figuur 36 gebeurd.  Dan is de 

volgorde van de opnamen als volgt: 51-

10-25-59-29-36-40-48-55-16-69, heen 

en weer van links naar rechts over het 

vak. Veel ‘helpt’ het niet. Alleen in het 

begin en op het eind loopt de lijn voor 

mN met de blauwe lijn voor het aantal 

soorten mee op.  Conclusie: er is geen 

aantoonbaar verband tussen aantal 

soorten en de factoren mN en mF. 

Figuur 35 Grafische weergaven van de gegevens uit tabel 20 

 

 

 

 

Figuur 36 Dezelfde gegevens als in figuur 

35, maar geordend naar oplopend aantal 

soorten 
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Als we de waarden voor de 

verhouding N:P erbij betrekken, 

zien we dat deze gelijk lopen 

met mF en omgekeerd met de 

groeihoogte. Vanuit de theorie 

over de invloed van de N:P 

verhouding op soorten is de 

relatie met mF niet zomaar te 

begrijpen en de omgekeerde 

relatie met de groeihoogte 

missschien wel. Maar dan nog, 

het aantal waarden voor N:P is 

klein.  Dus ook hier: met dit 

kleine aantal gegevens is er 

geen conclusie te trekken over 

een verband tussen N:P 

verhouding en de groeihoogte van een opname.   

3.2.8.3 Vitaliteit van de planten in de vakken 1d en 1e 

In het noordelijke deel van vak 1d (opnamen 1 t/m 17) is geconstateerd dat alle planten op riet, oeverzegge en 

rood zwenkgras na, in elk geval in een aantal opnamen tot bloei kwamen. De periode van de opnames begon half 

mei en werd in juli en augustus beëindigd. 

In het middengedeelte (opnamen 21 t/m 57) is het volgende waargenomen. Gewone berenklauw blijft klein, 

dauwbraam komt niet tot bloei; peen, moeraswespenorchis, duinriet, gewone smeerwortel, heelblaadjes, 

addertong en oeverzegge  bloeien (soms) wel; van de soorten gewone brunel, heermoes, viltig kruiskruid en 

vogelwikke zijn geen waarnemingen opgeschreven. De opnamen startten op 10 mei en werden begin juni 

herhaald.  

In de zuidelijke helft (opnamen 58 t/m 88) is van de volgende planten genoteerd dat ze bloeiknoppen hadden of 

tot bloei kwamen: agrimonie, kruipende boterbloem, dauwbraam, riet, smeerwortel, smalle weegbree, 

vogelwikke, rood zwenkgras. Geen notering bestaat aangaande heermoes. Geen bloei werd gevonden bij 

wolfspoot, zeekweek, zilverschoon. De opnamen werden uitgevoerd vanaf 19 juli. 

Voor vak 1e is het volgende genoteerd. Gewone berenklauw en gewone brunel zijn alleen in vegetatieve staat 

aangetroffen. Gewone smeerwortel bloeide. Van dauwbraam,  glanshaver, heelblaadjes, watermunt en kruipwilg  

zijn geen waarnemingen genoteerd. De opnamen werden gemaakt van 22 mei tot 23 juni. 

Na zoveel jaren is de herinnering blijven bestaan dat o.a. riet en oeverzegge wel altijd aanwezig waren in de 

opnamen , maar zelden tot bloei kwamen. Waar niet gemaaid werd kwamen deze soorten wel tot bloei. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 23 Verband tussen aantal, grioeihoofgte en drie ecologische factoren  
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3.3 Pad 1c 

Pad 1c is het pad dat het zuidelijk gelegen paddenrusveld b (vak 1b uit figuur 4) 

verbindt met het heuvelige grasland, veld d (= vak 1d) in het midden van de Rietput. 

Dit pad is gelegen op een van de vele in de Rietput aanwezige Noord-Zuid 

geörienteerde dammetjes tussen bredere laagten, waar meestentijds, zeker ’s 

winters water in staat (fig. 37). Het pad is ongeveer 1 m breed en ruim 90 m lang. 

Waar het in vak 1d uitkomt, loopt het door in een geul tussen het hoger gelegen 

grasland en het rietland met wilgen westelijk ervan. Op dit pad zijn opnamen 

gemaakt, in principe aaneensluitend en per stuk 5m lang, maar om zoveel mogelijk 

aan de eis van homogeniteit te kunnen voldoen, is er wel eens een stukje 

overgeslagen of viel een opname korter of langer dan vijf meter uit. De opnamen 

werden uitgevoerd in hetzelfde jaar waarin vak 1b en het midden- en zuidelijke deel 

van 1d werden opgenomen. De opnamen zijn geanalyseerd op drie manieren. 

Volgens de handmatige methode den Held (zie ook Methoden §2.8.1) en m.b.v. 

TWINSPAN, maar dan zowel van de opnamen van pad 1c alleen als van dit pad plus 

aansluitende en naburige opnamen in vak 1b en vak 1d.  

 

3.3.1 Analyse van de opnamen 

De methode den Held gaf uiteindelijk 

geen wezenlijk andere resultaten dan 

TWINSPAN. Volgens TWINSPAN 1 (de 

opnamen in pad 1c alleen) zouden er na de tweede splitsing vier 

vegetatie-eenheden zijn: VE 1: opname 1; VE 2: opnamen 3 t/m 12; 

VE 3: opname 13 t/m 18; VE 4: opnamen 2, 19 t/m 22. Na de derde 

splitsing zouden er zeven vegetatie-eenheden zijn: 1) opname 1, 2) 

de opnamen 3 t/m 6, 3) de opnamen 7 t/m 12, 4) opname 13, 5) de 

opnamen 14 t/m 18, 6) de opnamen 19 t/m 22 en 7) opname 2. 

 

Bij de tweede TWINSPAN analyse werden negen opnamen uit het 

noordelijke deel van vak 1b betrokken (oranje, paars en lichtgroen 

gekleurd overeenkomstig de vegetatie-eenheden daar) en negentien 

opnamen uit het zuidelijke deel van vak 1d, eveneens gekleurd naar 

de vegetatie-eenheden. Deze analyse gaf na de tweede splitsing vier 

vegetatie-groepen aan: 1) de opnamen 4, 19 t/m 22 van pad c, drie 

opnamen uit vak 1d en alle negen opnamen uit vak 1b; 2) de 

opnamen 2, 3, 5, 6 t/m 18 van pad c; 3) zes opnamen uit vak 1d; 4) 

opname 1 en tien opnamen uit vak 1d w.o. de lichtblauwe en één 

groene.  

Bij de derde splitsing kwamen zeven vegetatiegroepen naar voren: 1) 

vier opnamen uit vak 1d; 2) de opnamen 4, 19 t/m 22 van pad c en 8 

opnamen uit 1b; 3) de opnamen 2 en 13 t/m 18 van pad c; 4) de 

opnamen 3, 5 en 6 t/m 12 van pad 1c; 5) zes opnamen uit vak 1d; 6) 

opname 1 van pad 1c en vijf opnamen uit vak 1d; 7) vijf opnamen uit 

vak 1d.  

Figuur 38 geeft de resultaten van de tweede TWINSPAN analyse voor 

pad 1c na de derde splitsing weer : drie vegetatiegroepen, waarvan twee, de roze en de lichtgroene exclusief zijn 

voor dit pad,  één groep, de oranje, die verwant is met opnamen uit vak 1b en één opname (1) die bij andere 

Figuur 37  Ligging van pad c in 

de Rietput. 

Figuur 38 Vegetatie-eenheden in pad c. 

Verschillende  kleuren geven verschillende 
eenheden aan. 
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uit vak 1d hoort. De reden voor deze keuze is, dat ze informatie 

biedt over plaatselijk herkenbare verschillen en verwantschappen 

met aansluitende vakken, zonder in teveel details terecht te 

komen. Bij de vierde splitsing gaan de opnamen 4 en 19 

bijvoorbeeld apart, komt opname 2 apart te staan en wordt de roze 

groep in tweeën gesplitst. Opmerkelijk is wel dat de eerste en de 

tweede TWINSPAN analyse het niet met elkaar eens zijn over de 

positie van opname 4, opname 13 en opname 2.  

 

De synoptische tabel van de soorten laat zien waarin de vegetatie-

eenheden van elkaar verschillen. Er is veel overlap, wat niet 

vreemd is voor een klein gezamenlijk oppervlak, maar met name 

opname 1 verschilt in veel soorten van de andere groepen. Soorten 

die er uitspringen wegens abundantie zijn heelblaadjes Pulicaria 

dysenterica (PSESPUR0) en groot laddermos Pseudoscleropodium 

purum (PSESPUR0),  abundanties respectievelijk 3 en 5. 

Kattendoorn Ononis repens (ONONR-S0),  komt verder alleen in het 

zuidelijke deel van vak 1d voor. In vegetatie-eenheid 3, met name 

in de opnamen 6 t/m 11, komen twee mossoorten veel voor: 

moerassikkelmos, Drepanocladus aduncus (DREPADU0) en 

goudsikkelmos, Drepanocladus polygamus (CAMYPOL0), terwijl 

paddenrus (JUNCSUB0) er juist weinig in voorkomt, alleen in 

opname 12.  

 

3.3.2 Ecologische kenmerken van pad 1c 

 

Wanneer men over het pad loopt vallen kleine verschillen in 

hoogte van de bodem op. Vegetatie-eenheid 1 (oranje nummers in 

fig. 2) wordt gekenmerkt door planten van natte gebieden. Deze 

eenheid grenst aan vak 1b, waar Paddenrus dominant is. Om iets 

van de ecologische karakteristieken te zien te krijgen, kunnen we 

de Ellenbergwaarden (Zeigerwerte) van de meest frequente of 

differentiërende soorten opzoeken. De gemiddelden van de eerste 

en de tweede groep differentiërende soorten (CARESPI0  = Carex 

spicata  t/m LYCPEUR0 = Lycopus europaeus) zijn 8 (= vocht – nat-

indicator) voor het vochtgehalte, 7 (= zwak zuur tot zwak basisch) 

voor de zuurgraad, 4,4 ( = matig rijke bodem) voor het 

stikstofgehalte en 0 (= geen zout verdragend) voor het zoutgehalte. 

Vegetatie-eenheid 3 (lichtroze nummers, fig. 38) heeft weliswaar 

qua soorten, zoals in de zesde soortsgroep, veel gemeen met 

drogere delen van de Rietput, maar omvat ook ‘natte’ soorten als 

Scherpe zegge (CAREACU0 = Carex acuta, vierde soortsgroep) en 

twee soorten Sikkelmos (CAMYPOL0 = Drepanocladus polygamus 

en DREPADU0 = Drepanocladus aduncus, in de achtste soortsgroep) 

soorten die alleen hier op pad1c zijn aangetroffen in de Rietput. 

Scherpe zegge groeit voornamelijk net bezijden het pad op min of 

meer permanent natte, lagere grond, maar heeft daarvandaan ook 

uitlopers op het pad gekregen. Goud (polygamus) – en moeras 

opnamen → 4, 19/22 2,13/18 3, 5/12 1
veg eenheid 1 2 3 4

CARESPI0 60 14
DACYINC0 80 43 33

VALEOFF0 60 43
CARECUP0 100 100 44
AGRSSTO0 80 100 11
CARERIP0 80 100 44
JUNCART0 80 86 22
LYCPEUR0 40 71 22

SAGIPRO0 71 33
EUPACAN0 71 22

BELLPER0 43 56
CAREACU0 43 78
EPIPPAL0 20 100 100
OPHIVUL0 20 57 89

CARDPRA0 80 100 89
CALGCUS0 100 100 100
POA TRI0 80 57 56
GALUPAL0 80 100 89
SALXCIN0 80 100 67

SYMHOFF0 20 86 89 100
HOLCLAN0 40 100 89 100
PRUNVUL0 20 100 100 100
VICICRA0 60 100 100 100
ANTXODO0 100 100 100
FESTR-C0 100 67 100

JUNCSUB0 80 100 11 100

CAMYPOL0 20 67
DREPADU0 20 67

RUBUCAE0 40 43 89 100

PULIDYS0 29 56 100
AGRIEUP0 14 22 100
LINUCAT0 11 100
LUZUCAM0 14 22 100
TRIFPRA0 14 100
PSESPUR0 11 100
TRISFLA0 14 11 100
TRIFREP0 20 14 33 100
TRIFDUB0 14 100
MEDIARA0 100
ONONR-S0 14 100
LATYPRA0 29 67 100

EQUIARV0 80 57 67 100
MENTAQU0 100 100 89 100
LYTHSAL0 60 57 78 100
PHRAAUS0 80 100 100 100
CAREFLC0 100 100 100 100
FESTARU0 100 100 89 100

CIRSPAL0 20 14 22
RANUREP0 11
JUNCINF0 14
EQUIPAL0 22
ROSACAN0 33
BRAHRUT0 20 22
BRAHMIL0 20 33
CLAIMAR0 14 11
CAREDIT0 14
TARA-SP0 1 22
QUERROB0 20
POA PRA0 29 44
CERAFON0 14 11
SALXREP0 11

Tabel 24 Synoptische tabel van pad 1c. In het 

roze staan de cijfers voor presentie van de 
differentiërende soorten. 
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(aduncus) sikkelmos zijn soorten van lang onder water staande plekken, wat niet goed lijkt te rijmen met de 

andere planten van VE 3. Het is wel zo dat de soorten van groep zes met gewone brunel (PRUNVUL0) en 

Gestreepte witbol (HOLCLAN0) c.s. prominenter aanwezig zijn ook in VE 3.  

 

Wat Ellenbergwaarden betreft geldt voor de vierde (BELLPER0 = Bellis perennis t/m OPHIVUL0 = Ophioglossum 

vulgatum) en de zesde groep (SYMHOFF0 t/m FESTR-C0) : 6,8 (= vocht indicator), 6,7 (= zwak zuur/basisch), 4,6 (= 

matig stikstofrijke bodem) en 0 (= geen zout verdragend). Dat duidt op, weliswaar kleine, verschillen tussen de 

vegetatie-eenheden 1-2 en 2-3, met name qua vochtgehalte van de bodem. Voor de vegetatie-eenheden 2 en 3 in 

hun geheel zijn, als we geen rekening houden met de frequentie van soorten, eigenlijk geen verschillen te vinden. 

Daarvoor is er te veel overlap in samenstelling tussen de VE’s.   

 

 

 

Pad Ic. Links en rechts is riet gemaaid. Het eigenlijke, hoger liggende pad bevindt zich tussen de bladeren van de gewone 

smeerwortel in. 
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3.4 Syntaxonomische identificatie van de opnamen 

3.4.1 Identificatie met behulp van Turboveg en SynBioSys 

Weliswaar had deze studie allereerst het ontdekken en in kaart brengen van plaatselijke vegetaties tot doel, maar 

door daarbij gebruik te maken van het programma Turboveg, was al gauw de daarin opgenomen mogelijkheid 

ontdekt om d.m.v. het rekenprogramma ASSOCIA opnamen syntaxonomisch te identificeren, d.w.z. na te gaan of 

ze in een al bestaande syntaxonomische eenheid passen. Dit programma rekent aan de hand van de soortenlijst uit 

“hoe groot de kans is dat de soortensamenstelling van een vegetatieopname voorkomt binnen een vegetatietype, 

met andere woorden: welk percentage van de opnamen van een vegetatietype precies de soortensamenstelling 

heeft van de opname”47. Voor elke opname geeft ASSOCIA een vooraf in te stellen aantal alternatieve toewijzingen, 

met bij elk vier indexen: een gecombineerde Index (kwalitatief/kwantitatief), een omgerekende waarde (Norm.Lh.) 

die de hierboven genoemde waarschijnlijkheid uitdrukt, een index voor de compleetheid van de 

soortensamenstelling (Incompl.) en één voor de afwijking daarvan (Weirdn). Wanneer de soortensamenstelling van 

de opname identiek is met die van het syntaxonomische type, heeft de omgerekende index (Norm.Lh) de waarde 

nul. Naarmate het verschil groter is, stijgt die waarde. Voor de twee andere indexen geldt dat de minimale waarde 

(liefst beneden 0) de grootste gelijkenis aangeeft, de maximale waarde de kleinste gelijkenis. Het programma 

SynBioSys 48 maakt, wanneer het opnamen of tabellen met de ASSOCIA-uitkomsten aangeboden krijgt, door middel 

van een kleur zichtbaar wat de mate van overeenstemming is van een opname met de gemiddelde samenstelling 

van alle in de Landelijke Vegetatie Databank opgenomen opnamen van de door ASSOCIA aangewezen 

gemeenschap: groen is voor goede overeenstemming, oranje (hier geel) voor twijfelachtig en rood voor geen 

overeenstemming. Als voorbeeld staan hieronder vijf alternatieve uitslagen voor twee opnamen die in vak 1b zijn 

gemaakt. 

 

Uitslag voor opname 45. 

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.            

r09BA05 21.1 0.6 0.0 0.8 Equiseto variegati-Salicetum repentis 

r33RG09 23.3 0.1 -0.1 0.2 
RG Pulicaria dysenterica-[Convolvulo-Filipenduletea/ 

Agrostietalia stoloniferae] 

r09RG15  24.1 1.0 0.0 1.4 RG Carex flacca-[Parvocaricetea/Molinio-Arrhenatheretea] 

r39AA02C 25.7 1.9 -0.1 2.7 Salicetum cinereae salicetosum repentis 

r09BA04B 26.4 0.6 0.3 0.8 Junco baltici-Schoenetum trifolietosum 

 

Uitslag voor opname 44. 

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.            

 r09BA05 22.0 0.6 0.1 0.8 Equiseto variegati-Salicetum repentis 

r39AA02C 22.8 1.4  2.0 Salicetum cinereae salicetosum repentis 

 r09RG15   23.1 0.9 0.0 1.2 RG Carex flacca-[Parvocaricetea/Molinio-Arrhenatheretea] 

 r33RG09   24.6 0.3 0.5 0.2 
RG Pulicaria dysenterica-[Convolvulo-Filipenduletea/ 

Agrostietalia stoloniferae] 

r09RG14 25.8 1.3 0.2 1.9 
RG Juncus subnodulosus-Salix repens- 

[Parvocaricetea-Phragmitetea] 

 
47 Programma ASSOCIA, Gebruikershandleiding en Voorwaarden, Onno van Tongeren.  
Een recente mondelinge kanttekening hierbij van J. Schaminée is, dat zonder onderscheid rekening houden met alle soorten in 
een lijst, zoals ASSOCIA dat doet, resultaten geeft die twijfelachtig zijn. 
48 SynBioSys Nederland (nieuwste versie 3.6.2 10-8-2021), Hennekens, S.M., N.A.C. Smits en J.H.J. Schaminée (2010) Alterra, 
Wageningen UR. 
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Opname 45 is dus volgens SynBioSys correct toegewezen aan de RG Pulicaria dysenterica; in het Nederlands de 

Rompgemeenschap Heelblaadjes uit de Klasse der natte strooiselruigten, klasse 33. De andere toewijzingen zijn 

twijfelachtig of fout. Opname 44 heeft geen correcte toewijzing gekregen. Degene die twijfelachtig is (en die ook 

voor opname 45 is gegeven) is de Associatie Equiseto variegati-Salicetum repentis, in het Nederlands de Associatie 

van Bonte paardenstaart en Moeraswespenorchis uit Klasse 9 Parvocaricetea, oftewel Klasse der kleine zeggen. 

 

3.4.2 Identificatie van alle opnamen van de vakken 1a en 1b 

 

Als voor alle opnamen van de vakken 1a en 1b wordt nagegaan in SynBioSys welke een  groene toewijzing hebben 

gekregen, vinden we onderstaande resultaten. 

 

Naam 
van de 
eenheid 

RG 
Pulicaria 

Equiseto RG 
Juncus 1 

RG 
Juncus 2 

RG 
Juncus 3 

Caricetum 
ripariae 
 

Typho-
Phragmitetum 

Lychnido-
Hypericetum 

Code VvN 33RG9 9Ba5 8RG7 12RG4 30RG7 8Bc1 8Bb4c 16 Ab2a 

Opname 
nr 

1, 2, 3, 49 8, 28, 34, 
43, 47 

13, 17, 
18,23, 
26, 32, 
40 

39 19 13, 18, 
19, 26 

19, 40 31 

Vegetatie 
eenheid 

F  E, D B,  E A A A D 

Tabel 24 Nummers van de opnamen in vak 1a en 1b en de namen en codes van de plantengemeenschappen waar deze 

volgens TURBOVEG en SynBioSys onder vallen. De vegetatie-eenheden hebben de letter volgens TWINSPAN. De opnamen van 
vak 1a hebben de nummers 1 t/m 3; de opnamen van vak 1b zijn doorgenummerd (3 t/m 49). De Nederlandse namen van de 
syntaxonomische eenheden zijn achtereenvolgens: Rompgemeenschap Heelblaadjes; Associatie van Bonte paardenstaart en 
Moeraswespenorchis; Rompgemeenschap Paddenrus; Rompgemeenschap Zeegroene rus; Rompgemeenschap Zomprus; 
Oeverzegge-associatie; de subassociatie typicum van de Rietassociatie; de subassociatie typicum van de Associatie van Echte 
koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi. 

Het valt op dat sommige 

opnamen (b.v. 18 en 19) in twee 

of zelfs drie syntaxa thuis kunnen 

horen en dat veel opnamen uit 

vegetatie eenheid 5 weliswaar in 

verschillende syntaxa 

ondergebracht kunnen worden, 

maar wel allemaal in Klasse 8 

(Riet-klasse). In figuur 38 zijn de 

vegetatie-eenheden volgens 

TWINSPAN  weergegeven met in 

de vakjes van de betreffende 

opnamen de afgekorte namen 

van de syntaxa van tabel 24. 

 

Figuur 39 Opnamengroepen volgens TWINSPAN en namen van syntaxa volgens ASSOCIA.  

P = RG Pulicaria; Eq=Equiseto; J1 = RG Juncus1; J2= RG Juncus2; J3= RG Juncus3; Cr = Caricetum ripariae; T-P = Typho-
Phragmitetum; L-H = Lychnido-Hypericetum. Voor namen en kleuren van de vegetatiegroepen, zie Figuur 11. 
In de nummering van tabel 24 zijn ook de drie opnamen van vak a meegenomen. Daardoor is het nummer van de opnamen 
van vak b vanaf nr 14 in deze figuur vier lager dan de nummers in tabel 22  en beneden de 13 drie lager. 

Afgezien van wat al vermeld werd, namelijk dat sommige opnamen aan meer dan één syntaxon kunnen worden 

toegeschreven, valt op dat de opnamen van de met paars aangeduide vegetatie-eenheid het vaakst aan een 
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syntaxon zijn toegewezen en dat het meestal syntaxon J1 (RG Juncus1) is met voor drie opnamen het alternatief 

Caricetum ripariae (Oeverzegge-associatie). De opnamen van de groen gekleurde vegetatie-eenheid hebben in vier 

van de twaalf gevallen het syntaxon Equiseto variegati-Salicetum repentis (Associatie van Bonte paardenstaart en 

Moeraswespenorchis) toegewezen gekregen. In deze twee gevallen lijkt ASSOCIA qua opnamen de indeling volgens 

TWINSPAN te volgen. Toch worden de toegekende opnamen van VE A (paars) en E (geel) in twee verschillende 

klassen geplaatst. Deze discrepantie komt in de Discussie weer ter sprake. Aan de opnamen in de lichtblauwe 

vegetatie-eenheid zijn helemaal geen namen van syntaxa  toegekend.  

3.3. Identificatie van de opnamen van vak 1d 

Naam van 
de 
eenheid 

RG Pulicaria Equiseto Juncus 
inflexus 

Triglochino 
agrostietum 

RG 
Carex 
flacca 

RG 
Festuca 
arundina-
cea 

Caricetum 
ripariae 

Typho 
phragmi
-tetum 
typicum 

Salicetum 
cinereae 
s.r. 

Code VvN 33RG09 9Ba05 12RG04 12Ba02Bb,c 9RG15 12RG02 8Bc01 8Bb4c 39Aa2 

Opname 
nr 

1,3,4,5,6,7,8,9,11,14,
16,17,18,19,20,39,41,
44,46,48,49,55,56,62,
63,65,66,67,78,72,73 
t/m78,80 t/m 88 

64, 77 4, 12 1, 10 26, 50, 
53, 73 

2, 10 60, 109 60 109 

Vegetatie
eenheid 

Ia1, Ib1, Ib2, IIa1, IIa2, 
IIb1, IIb2, IIIa1, IIIa2, 
IVa, IVb1, IVb2 

IIa2, IVa IVb1, 
IVb2 

IVb2 Ib1 IVb2 IVb2 IVb2 IVb2 

 

 

 

Er is voor de opnamen in vak 1d minder overeenstemming tussen vegetatie-eenheid en syntaxon dan voor de 

opnamen in vak 1a en b. Dat geldt vooral het syntaxon RG Pulicaria. En ook hier is het zo dat verscheidene 

opnamen aan verschillende syntaxa zijn toegeschreven. Verder valt op dat in het gedeelte met de rood-, roze, 

oranje- en geelgekleurde opnamen (vegetatie-eenheid 1) op twee na geen syntaxa zijn geïdentificeerd. Inspectie 

van de soortenlijsten leert dat in die opnamen, behalve waar in figuur 39 een P staat, geen Pulicaria dysenterica 

voorkomt. Als uit de opnamenlijst van de vakken 1d en 1e Pulicaria dysenterica wordt verwijderd en onderzocht 

wordt welke opnamen de naam van een syntaxon krijgen toebedeeld (groene kleur in SynBioSys), dan wordt geen 

enkele opname nog als RGPulicaria gedetermineerd, of hoogstens in het oranje, maar blijven de eerder als 

Tabel 25. Nummers van de opnamen in vak 

1d,  de hun toebedeelde namen van 
plantengemeenschappen en de nummers 
van de vegetatie-eenheden waar de 
opnamen bij horen. 
 

Figuur 40. Vegetatie-eenheden in vak 1d 

en namen van syntaxa.  
Betekenis van de afkortingen: 
T=Triglochino-Agr; P=Pulicaria; J=Juncus 
infl.; F=Festuca ar.; C=Carex fl.; TP= Typho-
Phragm.; Cr=Caricetum ripar; E=Equiseto 
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Triglochino-Agrostietum, RGCarex e.a. gedetermineerde opnamen die aanduiding houden. De soort Pulicaria 

dysenterica lijkt voor ASSOCIA doorslaggevend te zijn bij determinatie. Daarover meer in § 3.6 

 

3.4 Identificatie van de opnamen van vak 1e 

Naam van de eenheid Pulicaria Caricetum ripariae Salicetum cinereae s.r. 
 
 

Code VvN 33RG9 8Bc1 39Aa2 

Opname nr 90,91,92,95,96 t/m 103,104,105, 
106,107,108,110, 
111,112,113,114,117,118,120,121, 

109 109 

Vegetatie-eenheid IIb1, IIIa1, IIIb1, IIIb2 IVb2 IVb2 

Tabel 26 Nummers van de opnamen in vak 1e, de hun toebedeelde namen van plantengemeenschappen en de nummers van 

de vegetatie-eenheden waar de opnamen bij horen.  

De opnamen in vak 1e krijgen bijna allemaal het syntaxon RGPulicaria opgeplakt. Er zijn er echter ook bij waarin 
wel Pulicaria dysenterica is gevonden, maar waarvan de naam RGPulicaria in het geel (oranje) staat, dus 
twijfelachtig is. Als de soort Pulicaria dysenterica wordt weggelaten voor determinatie, wordt ook hier geen 
RGPulicaria toegekend. 

3.5 Vroegere identificaties 

In het verleden zijn door andere onderzoekers 

ook opnamen in de Rietput gemaakt. Via 

SynBioSys of de Landelijke vegetatiedatabank 

zijn gegevens vanaf 1974 terug te vinden. Op 

welke plek in de Rietput die opnamen precies 

gemaakt zijn, is op enkele na niet te zeggen. 

Voor de meeste zijn qua locatie alleen 

kilometerhokken opgegeven. Tabel 27 vermeldt 

de jaartallen, het aantal opnamen per syntaxon 

en de namen van de syntaxa. Tabel 28 bevat de 

soortenlijsten. 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

Tabel 27 Namen van syntaxons die zijn gegeven aan opnamen in (of dichtbij) de Rietput vóór de periode waarin het hier 

beschreven onderzoek werd gedaan. De gegevens zijn ontleend aan SynBioSys en afkomstig uit de Landelijke Vegetatie 

Databank 

Naam syntaxon Jaartal Aantal 
opnamen 

Caricetum ripariae (8Bc1)  1974 3 

Typho-Phragmitetum typicum (8Bb4c)  1974 6 

Cladietum marisci (8Bd1) 1974 
2009 

2 
1 

Triglochino-Agros j.g. 12Ba2bc  1974 1 

RGPulicaria (33RG9) 1974 
1988 
1998 

6 
4 
2 

Echio-melilot typ (32Ca1) 1977 1 

RGJuncus  (Zeegroene rus, 12RG4) 1988 1 

Figuur 41 Vegetatie-eenheden in vak 1e met de namen van door 

SynBioSys toegekende syntaxa. Voor de legenda zie figuur 2; Sc = 
Salicetum  cinereae. 
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Soortsnamen Caricetum ripariae (8Bc1) Typho-Phragmitetum typicum (8Bb4c) Triglochino-Agros j.g. 12Ba2bc 

  
3 opnamen 

1974 
2013, 2 opn vak 1d en 2018 

1e 
6 opnamen 

1974 
2013, 2 opname vak 

1d 
1 opname 

1974 
2013, 3 opnamen vak 

1d 

Agrostis stolonifera   0,67; BB+-3   1; BB1 1; BB+-2m 

Anthoxanthum 
odoratum  0.33;  BB1      0,33; BBr 

Arrhenaterum elatius  0,33; BBr        

Berula erecta   0,17; BB1      

Calamagrostis epigejos  0,33; BB1 0,17; BB+      

Calliergonella cuspidata  1; BB5   1; BB5    

Cardamine pratense        1; BB 1-2 

Carex flacca  1; BB+,1   1; BB+  0.67; BB1 

Carex otrubae 1; BB+ 0,33; BB2 0,67; BB+   1; BB+ 1; BB+-2a 

Carex pseudocyperus   1; BB+-3   1; BB1   

Carex riparia 1; BB3-5 1; BB2   1; BB2  1; BB2 

Cerastium fontanum  0,33;  BBr        

Cirsium arvense 0,33  0,17; BB+      

Cirsium palustre  0,33; BBr        

Dactylorhiza incarnata        0,67; BBr 

Eleocharis uniglumis 0,67; BB1 0,67; BB+ 0,5; BB1 1; BB+  1; BB1 0,33; BB3 

Epilobium hirsutum 0,33; BB+         

Equisetum arvense  0,67; BB+-2m   0,5; BB+  0.67;  BBr,+ 

Equisetum palustre  0,67; BB+,1   1;  BB+-1  0,67; BBr 

Festuca arundinacea  0,33; BB1      1; BB+-2a 

Festuca rubra  0,3; BB2m        

Galium palustre s.l. 1; BB1 0,33; BB2a 0,33; BB1   1; BB2 1; BB+-2m 

Holcus lanatus  0,33; BB1 0,17;BB+   1; BB+   

Hydrocotyle vulgaris       1; BB4   

Hypochaeris radicata  0,33; BBr        

Juncus articulatus   0,67; BB1,2m   1; BB1,2m 1; BB+ 1; BB2m-3 

Juncus gerardii 0,33; BB+      1; BB1 0,67; BBr,2 

Juncus inflexus        0,33; BB1 

Lathyrus pratensis  0,33; BB1      1; BB+ 0,67; BBr 

Luzula campestris  0,33; BB+        

Lycopus europeus 0,33; BB1-2  0,83; BB1-2      

Lythrum salicaria  0,33; BBr 0,17; BB+ 0,5; BBr    

Mentha aquatica  0,67; BBr 1; (BB1) 0,5; BBr 1; BB1 1; BB1,2a 

Ophioglossum vulgatum  0,33; BB+        

Phragmites australis 1; BB1,4 1; BB2-4 1; BB5 1; BB3 1; BB2 1; BB2a-3 

Poa trivialis  0,33; BB1        

Potentilla anserina   0,33; BB+,2   1; BB+   

Prunella vulgaris  0,33; BB1      0,67; BB+ 

Pulicaria dysenterica 0,67; BB+ 0,67; BBr,1 0,17; BB+ 0,33; BB+ 1; BB+ 1; BBr+ 

Ranunculus acris        0,33; BB+ 

Ranunculus repens        1; BB1,2b 

Rubus caesius  0,33; BB+        

Rumex conglomeratus   0,17; BBr      

Salix cinerea   0,33; BBr      0,67; BB+,1 

Salix repens        0,33; BB+ 

Sonchus arvensis s.l. 0,33         

Symphytum officinale 0,33 0,33; BB2a 0,5; BB+      

Trifolium repens        0,33; BB+ 

Trisetum flavescens  0,33; BBr        

Valeriana officinalis        0,67; BBr,1 

Vicia cracca        0,33; BBr 

              

Aantal soorten  12 31 17 11 14 27 

Tabel 28 Soortenlijsten van opnamen uit 1974 en 2013 die twee aan twee tot dezelfde syntaxa behoren. De cijfers betreffen 

de (gemiddelde) presentie van de soort. Ook is van elke soort de Braun-Blanquet (BB) abundantie opgenomen.  

Voor een vergelijking met recent in de Rietput aangetroffen syntaxa zijn de opnamen uit 1974 van het Caricetum 

ripariae, het Typho-Phragmitetum, het Triglochino-Agrostietum en de RGPulicaria interessant. De drie overige 

syntaxa uit tabel 27 worden namelijjk niet vertegenwoordigd door recente eigen opnamen. En aangezien er in de 
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wijde omgeving van de Rietput geen oeverzegge (Carex riparia),  lisdodde (Typha) of zilte en zomprus (Triglochino-

A) voorkomen behalve in de Rietput zelf, mag veilig aangenomen worden dat de opnamen van ’74 en ’98 

inderdaad daar zijn gemaakt. De gegevens van de RGPulicaria worden, omdat ze veel ruimte innemen, later apart 

gepresenteerd en besproken. 49 

Allereerst valt op dat het aantal soorten na 1974 is toegenomen, hoewel niet in het Phragmitetum typicum. Er zijn 

soorten niet meer in de opnamen aanwezig in 2013, zoals Cirsium arvense (akkerdistel), Epilobium hirsutum (harig 

wilgenroosje) en Sonchus arvensis (akkermelkdistel) en er zijn (voor alle drie de syntaxa) nieuwe soorten in 2013 

bijgekomen: Carex flacca, (zeegroene zegge), Equisetum arvense (heermoes) en E. palustre (lidrus).  

Wat het Caricetum ripariae betreft, is de abundantie van C. riparia (oeverzegge) afgenomen van 3-5 naar 2, zijn er 

verscheidene grassoorten bij gekomen en ook graslandsoorten als Cerastium fontanum (gewone hoornbloem), 

Lathyrus pratensis (veldlathyrus), Luzula campestris (gewone veldbies) en Prunella vulgaris (brunel). Het optreden 

van Rubus caesius (dauwbraam) en Salix cinerea (grauwe wilg) duidt op (verdere) verruiging tussen 1974 en 1989, 

in welk jaar voor het eerst maaibeheer werd toegepast. Soorten als Hypochaeris radicata (gewoon biggenkruid) en 

Ophioglossum vulgatum (addertong) zijn ook pas later in het opgenomen gebied en misschien de hele Rietput 

gekomen. Nieuwe soorten voor het Caricetum ripariae als Lythrum salicaria (grote kattenstaart) en Mentha 

aquatica (watermunt) zijn in 1974 wel in de andere syntaxa, dus elders in de Rietput, aanwezig. 

In het Typho-Phragimetum valt op dat Berula erecta (kleine watereppe) en Carex pseudocyperus (hoge cyperzegge) 

uit de lijst zijn verdwenen. Deze soorten zijn waarschijnlijk (Berula erecta) of zeker (Carex pseudocyperus) nog wel 

aanwezig in de Rietput, maar niet in de gemaaide vakken en voor zover aanwezig, zeker niet zo abundant als in 

197450. Juncus articulatus (zomprus) is nieuw, zowel in dit syntaxon als in het vorige, en de abundantie van riet is 

afgenomen. 

Onder de enkele niet meer in 2013 aanwezige soorten is de meest opvallende Hydrocotyle vulgaris (waternavel). 

Toen zeer abundant, is deze soort alleen nog in enkele niet-gemaaide delen aangetroffen (de noordelijke punt51). 

Nieuw zijn diverse grassoorten, Dactylorhiza incarnata (vleeskleurige orchis), Juncus inflexus (zeegroene rus) en 

twee soorten boterbloemen (Ranunculus acris en repens). Ook de Kruipwilg (Salix repens) is nieuw in de lijst. 

Waar dit alles op duidt, daar zou een analyse met behulp van sociologische soortengroepen misschien het beste 

uitsluitsel over kunnen geven. In het algemeen lijken mij twee of drie oorzaken relevant, namelijk 1) verdere 

successie van een oorspronkelijk lage open, zij het niet homogene moerassige kom naar een steeds meer door 

wilgstruweel gedomineerde situatie, 2) het maaibeheer sinds 1989, waardoor minder algemene soorten een kans 

hebben gekregen en ruigtekruiden minder kans, en 3) het mettertijd met zaden uit de omgeving (en door vogels?) 

meekomen van soorten. 

3.6 RGPulicaria 

De Tabel van RGPulicaria in SynBioSys, samengesteld uit 73 opnamen, bevat ongeveer 260 soorten, waarvan 80 

met een presentie van 1%. Soorten met lagere presenties zijn omwille van de ruimte niet in die tabel opgenomen. 

De tabel in dit verslag (tabel 29) telt 133 soorten. Eén helft staat in de tekst, de andere in bijlage 3. Dat zijn soorten 

die voorkomen in de gezamenlijke uit de Rietput afkomstige opnamen die het label RGPulicaria hebben gekregen, 

en de soorten uit de SynBioSys tabel met een presentie vanaf 3% of, als ze ook voorkomen in de Rietput-opnamen, 

ook van minder dan 3%. De gegevens roepen twee vragen op: a) in hoeverre komen de opnamen van voor de tijd 

dat er gemaaid werd overeen met die van nu, en b) in hoeverre komen de opnamen die in de Rietput gedaan zijn 

overeen met de tabel van RGPulicaria van SynBioSys (SBS).  

 
49 In de versie 3.6.2 (10-8-2021) van SynBioSys kunnen soortenlijsten van in/rondom de Rietput gemaakte opnamen niet meer 
worden ingezien. 
50 Eigen waarneming. 
51 Idem. 
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a) Van de 133 soorten in onze tabel komen er 38 wel in de SynBioSys-tabel, maar niet in de Rietput-opnamen voor. 

Van de resterende 95 soorten, die zowel in de gezamenlijke Rietput-opnamen als in de SBS-tabel voorkomen, 

komen 36 soorten zowel in een van de twee oude opnamen voor als in minstens drie van de vier groepen nieuwe 

opnamen. Dat betekent dat het merendeel (95-36 = 59) niet zowel nu als voor 1998 is aangetroffen. Nader 

geanalyseerd: van de 35 soorten in de twee opnamen van 1998 komen er 7 (o.a. grote brandnetel en kweek) niet 

voor in de opnamen van 2013 en later, en 38 soorten die in een van de vijf recente opnamen voorkomen (o.a  

gewone agrimonie, glanshaver en kale jonker) komen niet voor in die van 1998. Voor de zes opnamen van 1974 

geldt iets dergelijks. Een paar van de 7 soorten die wel in 1974, maar niet sinds 2013 zijn aangetroffen zijn: bijvoet, 

zilte zegge en akkerdistel. En andersom, onder de 37 soorten die er nu wel zijn en toen niet vinden we o.a. gewone 

agrimonie, glanshaver, reukgras, madeliefje, alle orchideeën, veldbies e.a. De conclusie kan dezelfde zijn als die aan 

het eind van § 3.5, wat de mogelijke oorzaken van de af- en toename betreft. 

 

b) Achtendertig soorten van de 133 komen wel in de Tabel van SynBioSys voor, maar niet in de Rietput-opnamen. 

Andersom, twintig soorten komen of kwamen wel in de Rietput voor, maar staan niet in de SynBioSys-tabel vanaf 

3% presentie (een vijftal staat daar wel in, maar met 1% presentie). Dat wil zeggen dat bij een vergelijking van de 

soorten in de hier overgenomen SynBioSys-tabel met de soorten in de Rietputlijsten, er 58 van de 133, dat is 

43,6%, niet gemeenschappelijk zijn en 56,4% dus wel. Zouden we de complete tabel van ongeveer 280 soorten uit 

SynBioSys in beschouwing nemen, dan zou het percentage gemeenschappelijke soorten nog aanmerkelijk lager 

liggen, namelijk 21%. In aanmerking nemend dat het aantal opnamen waaruit de tabel van SynBioSys is 

samengesteld en het aantal opnamen van de Rietput van 2013 en ’18, respectievelijk 73 en 75, zo goed als 

hetzelfde is, zou men kunnen verwachten dat beide groepen een ongeveer gelijke samenstelling qua soorten 

zouden hebben. Echter, de Rietput opnamen stammen uit een geografisch beperkt en waarschijnlijk homogener 

gebied dan de opnamen uit SynBioSys, die uit heel Nederland komen. Dan is een percentage van 56,4% of 21% 

gemeenschappelijke soorten misschien wel laag, maar niet onbegrijpelijk.  Dat twintig soorten die in de Rietput-

opnamen voorkomen, niet in de SynBioSys-tabel staan, is 

daarentegen eigenlijk wel opmerkelijk.  

Letten we niet op aantallen, maar op presentie van soorten, dan 

valt op dat daarin eveneens flinke verschillen zijn tussen de twee 

lijsten, bijvoorbeeld Carex flacca (zeegroene zegge) 16% presentie 

in de SynBioSys-tabel en 100% in de Rietput. Andersom, Lycopus 

europaeus (wolfspoot) 26% bij SynBioSys en 3% in de (huidige) 

Rietput. Om de mate van verwantschap qua soorten en presenties 

van de negen lijsten (de vroegere Rietput-opnamen zijn daar in 

meegenomen), te kunnen bepalen zijn ordinaties toegepast 

volgens Bray-Curtis  (hiernaast) en met Correspondentie-analyse 

(onder). De figuren 41 en 42 tonen de uitkomst daarvan. 

Figuren 41 en 42 De nummers betekenen:  

1) SynBioSys tabel; 2) opnamen van 1974; 3) opnamen van 198852; 4) 
opnamen van 1998; 5) opname in vak 1b; 6, 7, 8) opnamen in vak 1d, 9) 
opnamen in vak 1e.  

Volgens deze uitkomsten verschillen de opnamen van de 

SynBioSys-tabel en de opnamen uit 1972 veel sterker van de 

gezamenlijke opnamen in de Rietput van later datum dan de 

groepen opnamen 3 t/m 9 onderling verschillen. Volgens de 

Correspondentie-analyse vallen de groep opnamen van 1988 en 

die van 1998 buiten de groep recente opnamen (nrs. 5 t/m 9) in de 

 
52 M.Jansen: De Rietput, een inlaag op Zuid-Beveland, 1989, p. 41-47. 
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Rietput. Vooral het grote verschil van de SynBioSys-tabel met de recente opnamen in de Rietput roept vragen op. 

In de Discussie wordt hier verder op ingegaan. 

Tabel 29 Lijst van soorten met hun presentie in als RGPulicaria geïdentificeerde opnamen in SynBioSys en in oudere en 

recente opnamen in de Rietput 

 

 SynBioSys 
73 opn 

6 
opnamen 

1974 

4 
opnamen 
1988 

2 
opnamen 

1998 
1 opname 

2013 vak 1b 

16 opn 
'13/'14 vak 

Dn 

8 opn 
'13/'14 
vak Dm 

26 opn 
'13/'14 
vak Dz 

24 opn '18 
vak E 

Agrimonia eupatoria 3 0 50 0 0 19 13 58 0 

Agrostis stolonifera 52 83 25 0 100 44 0 50 8 

Alopecurus pratensis 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

Angelica sylvestris 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anthoxanthum odoratum 7 0 50 100 0 88 100 100 96 

Arrhenaterum elatius 7 0 25 0 100 31 100 50 46 

Artemisia vulgaris 0 17 0 0 0 0 0 0 0 

Bellis perennis 4 0 0 0 0 12,5 0 0 4 

Betula pendula 8 0 0 0 0 44 0 0 0 

Bolboschoenus maritimus s.s. 12 17 0 0 0 0 0 0 0 

Brachythecium rutabulum 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calamagrostis epigejos 30 33 0 0 100 25 38 39 71 

Calliergonella cuspidata 29 0 0 100 100 0 0 0 0 

Calystegia sepium 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

 Cardamine hirsuta 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cardamine pratense 10 0 0 50 0 75 13 8 13 

Carex distans 14 17 0 0 0 0 0 0 0 

Carex disticha 8 0 25 0 0 0 0 0 17 

Carex flacca 16 33 100 100 100 100 100 100 100 

Carex hirta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carex nigra  8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carex otrubae 16 67 25 100 0 50 0 19 54 

Carex pseudocyperus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Carex riparia 3 0 75 100 100 100 38 69 100 

Carex spicata 0 0 50 0 0 13 25 0 25 

Cerastium arvense 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

Cerastium fontanum 18 0 25 100 0 25 88 35 63 

Cirsium arvense 52 67 100 0 0 0 0 12 0 

Cirsium palustre 18 0 25 50 100 88 75 73 92 

Cirsium palustre 18 0 0 0 0 88 0 73 88 

Cirsium vulgare 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Convolvulus sepium 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cornus sanguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Crataegus monogyna 4 0 0 0 0 0 13 0 8 

 Cynosurus cristatus 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dactylis glomerata 18 0 50 100 0 19 88 23 25 

Dactylorhiza incarnata 1 0 0 0 0 38 50 15 58 
Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Dactylorhiza majalis 1 17 0 100 0 0 0 0 13 

Daucus carota 8 0 50 0 0 6 0 0 0 

Eleocharis uniglumis 3 17 0 0 0 19 13 0 0 

Elytrigia atherica 7 0 25 0 0 0 13 23 0 

Elytrigia repens 16 0 25 50 0 0 0 0 0 

Epilobium hirsutum 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Epilobium parviflorum 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epipactis helleborine subsp. 
helleborine 0 0 0 0 0 19 0 0 0 

Epipactis palustris 5 17 100 0 100 44 50 81 58 

Equisetum arvense 19 0 25 0 0 81 100 81 100 

Equisetum palustre 16 67 100 100 0 69 88 100 0 

Eupatorium cannabinum 40 0 0 0 0 25 0 15 0 

Eurhynchium praelongum 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

Festuca arundinacea 25 100 0 100 100 100 100 92 83 

Festuca pratensis 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Festuca rubra/arenaria 10 33 75 100 100 81 100 100 83 

 Filipendula ulmaria 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Galium aparine 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galium palustre s.l. 11 33 25 0 0 69 0 23 33 

 Galium uliginosum 12 0 25 0 0 0 0 0 0 

 Galium verum s.l. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glaux maritima  10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glechoma hederacea 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heracleum sphondylium 5 0 0 0 0 0 63 8 33 

 Hippophae rhamnoides 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holcus lanatus 51 100 75 100 100 94 100 100 88 

Hydrocotyle vulgaris 27 17 25 0 0 0 0 0 0 
 Hypericum maculatum s. 
obtusiusculum 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hypochaeris radicata 3 0 0 0 0 0 13 27 63 

Jacobaea erucifolia 5 0 50 50 100 0 50 31 13 

Jacobaea vulgaris 12 0 0 0 100 0 0 8 0 

 

4. Ecologische veranderingen in de tijd 

4.1 Sociologische analyse 

SynBioSys biedt de mogelijkheid van opnamen een plantensociologische analyse te maken. Men krijgt dan een 

scherm te zien waarop in een staafdiagram is weergegeven wat de verwantschap is (in % trouw uitgedrukt) van 

een bepaalde opname met de verschillende vegetatieklassen, vegetatiegroepen (open water, moeras, heide enz.) 

en verbonden of associaties e.d. van het syntaxonomische systeem. Daarmee is niet zomaar duidelijk waar een 

bepaalde opname in het systeem ondergebracht kan of moet worden. Een van de opnamen van Maurice Jansen uit 

1980 heeft bijvoorbeeld de hoogste score (>15%) in Klasse 16 (van de matig voedselrijke graslanden), maar ook de 

hoogste score qua verbonden in 9Ba (van Klasse 9 van de kleine zeggen) en qua associaties in 17Aa1b van de 

Marjoleinklasse.  

Een andere vorm van sociologische analyse, die goed bruikbaar is om processen in de tijd te volgen, biedt het 

systeem van sociologische soortengroepen.53 Hierin zijn aspecten gecombineerd van het syntaxonomisch systeem 

en van soortengroepen zoals die in § 3.2.5 besproken en toegepast zijn om ecologische verschillen tussen groepen 

opnamen te vinden. Alle (Nederlandse) plantensoorten zijn in maximaal drie groepen verdeeld naar de 

syntaxonomische groep of groepen waar hun sociologisch optimum in ligt. Deze lijsten zijn in Turboveg opgenomen 

en wanneer men geïnteresseerd is in welke sociologische soortsgroepen de soorten van een bepaalde opname 

thuishoren, zijn die gegevens naar een Excel-tabel te exporteren. In het artikel van Londo en Hennekens is dit 

toegepast om de successie in een permanent kwadraat te volgen. Hier is het gebruikt om te onderzoeken of en zo 

ja welke verschuivingen in syntaxonomisch en ecologisch opzicht zijn opgetreden in de tijd tussen oude en meer 

recente opnamen in de Rietput. Daarvoor kunnen we gebruik maken van de gegevens van de tabellen 29 en 30. 

Allereerst tabel 29. Turboveg accepteert deze niet zonder meer, daarom zijn de presentiewaarden omgezet in hele 

getallen en de abundanties weggelaten. Het bovenste gedeelte van tabel 29 is na omzetting en passage door 

Turboveg weergegeven als voorbeeld in tabel 30. De hoofdletters (G, M, B enz.) voor de naam van het syntaxon 

duiden hoofdgroepen aan, die overeenkomen met landschappelijke formaties, zoals graslanden, moerassen, 

bossen e.d. Daar zijn er elf van. De eerste soort in tabel 30, valse voszegge is aan één soortsgroep toebedeeld, 

G12BA met de G van graslanden en de naam van het Zilverschoonverbond, 12BA, uit klasse 12. De tweede soort, 

oeverzegge is aan twee soortsgroepen toebedeeld, M08BC01, met de M van moerassen, venen en oevers en de 

naam van het syntaxon Caricetum ripariae,  Oeverzegge-associatie. De tweede is B39AA01, met de B van bossen en 

als syntaxon Salicetum auritae, Associatie van geoorde wilg. 

 

 
53 Een dynamisch systeem van sociologische soortengroepen ten behoeve van het ordenen van vegetatietabellen, G.Londo en 
S.M.Hennekens, Stratiotes 21 (2000), p. 33 
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  Car rip (8Bc1) 
Typho-Phragm 

(8Bb4c) Trigl-Agr (12Ba2bc)         

Soortsnaam 
3 opn 

'74 
3 opn 

2013/18 
6 opn 

'74 
2 opn 
2013 

1 opn 
'74 

2 opn 
2013 Ned_naam Socsrtgrp1 Socsrtgrp2 Socsrtgrp3 

Carex otrubae 100 33 67   100 100 Valse voszegge G12BA       

Carex riparia 100 100   100   100 Oeverzegge M08BC01  B39AA01    

Cirsium arvense 33   17       Akkerdistel R31      A30A       

Eleocharis uniglumis 67 67 50 100 100 33 Slanke waterbies G12BA02  M09        

Epilobium hirsutum 33           Harig wilgenroosje R32BA       

Juncus gerardi 33       100 67 Zilte rus G26AC01     

Lycopus europaeus 33   83       Wolfspoot R32BA    S36AA    B39AA02  

Phragmites australis 100 100 100 100 100 100 Riet M08BB04     

Pulicaria dysenterica 67 67 17 33 100 100 Heelblaadjes G12B     M09BA      

Symphytum officinale 33 33 50       Gewone smeerwortel R32      B38AA      

Sonchus arvensis 33           Akkermelkdistel s.l. A30      P22A       

Tabel 30 Voorbeeld van toepassing sociologische soortsgroepen (socsrtsgrp) op een deel van de soorten van tabel 29. 

De werkwijze is de drie kolommen van de soortsgroepen te vereenvoudigen tot één, afhankelijk van de vegetatie 

waarmee men hoofdzakelijk bezig is. Aangezien de soorten van tabel 29 het meest met soortsgroepen uit de 

categorie grasland geassocieerd worden, wordt voor elke soort eerst de G-groep gekozen en als er geen G-groep is, 

dan degene die qua vegetatie het dichtst bij grasland staat. De grootste groep komt bovenaan enzovoort. Tabel 31 

geeft het resultaat van deze bewerking voor tabel 29 te zien. De letter R is voor ruderaal, de A voor akkers en de S 

voor struwelen. 

Vervolgens worden voor elke kolom waar de opnamen in staan, de percentages berekend van het aantal G, M, R , 

A en S soorten. Daarna wordt naar verschuivingen in de syntaxons gekeken en wat die aangeven over ecologische 

veranderingen in de tijd. Percentages soorten staan in tabel 31. Alvorens die te bekijken, heeft het zin eerst ook de 

figuren 40 en 41 te bestuderen en de opnamen die met Cr, TP en TA zijn gemerkt op te zoeken. Er is namelijk een 

opname aan de zuidkant van vak 1d (lichtblauw gekleurd) die als behorend tot zowel het Caricetum ripariae als het 

Typho-Phragmitetum is bestempeld volgens SynBioSys. Deze opname, die aan de rand van een kleine kom ligt, was 

soortenarm evenals opname 109 in vak 1e, die ook in een kom ligt. De twee opnamen die aangemerkt zijn als 

Triglochino-Agrostietum liggen in figuur 40 aan de Noordkant van vak 1d, in een natte laagte.  

  1974 2013 

syntaxon Cr T-P T-A Cr T-P T-A 

aantal opnamen 3 6 1 2 2 3 

% G 33 35 61,5 33 44 68 

% M 25 29 38,5 47 44 20 

% R 33 29       4 

% A 8,3     6,7 11 4 

% P   6   6,7     

% S       6,7   4 

Tabel 31 Percentages soorten van de gelijknamige groepjes opnamen uit 1974 en 2013/2018 in de verschillende 

hoofdgroepen 

Tabel 31 is een extract van tabel 32. Wat percentages soorten in de hoofdgroepen G, M, R en andere betreft, zijn 

maar weinig verschillen te vinden tussen 1974 en 2003/2018. Hoogstens is er in 2013 inmiddels wat struweel in de 

vorm van grauwe wilg aanwezig. Het is mogelijk dat op de plekken in de vakken 1d en 1e waar opnamen zijn 

gekozen om te vergelijken met die uit 1974, dezelfde ecologische omstandigheden zijn blijven bestaan.  

Kijken we verder dan de letters G en M vóór de klassenaam, dan zien we wel verschillen tussen 1974 en 

20013/2018. In hoofdgroep G scoren de opnamen uit 1974 vier keer in klasse 12 (Weegbreeklasse), één keer in 

klasse 16 (Klasse der matig voedselrijke graslanden) en één keer in klasse 26 (Zeekraalklasse). De opnamen uit 

2013/2018 scoren zeven keer in klasse 12, twee keer in klasse 15 (Kalkrijke graslanden), drie keer in klasse 16, een 

keer in klasse 19 (Klasse der heischrale graslanden) en een keer in de Zeekraalklasse. Wat hoofdgroep M 

(moerassen, venen en oevers) betreft zijn de verschillen: de groep 1974 scoort vijf keer in klasse 8 (Rietklasse) en 
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een keer in klasse 9 (Klasse der kleine zeggen). Voor de opnamen uit 2013/2018 zijn de getallen: vijf keer klasse 8 

en vier keer klasse 9. De Vegetatie van Nederland biedt in de inleidingen op de genoemde klassen verhelderende 

informatie. Klasse 12 omvat tredplantengemeenschappen en gemeenschappen van overstroomde weilanden; 

klasse 16 gemeenschappen van beweide en/of gehooide graslanden. Klasse 8 gaat over moerassen en permanent 

natte gebieden; klasse 9 over gemeenschappen van lage zeggen die op een ondergrond met een hoge 

mosbedekking groeien. Zo komt als verschil, al is het niet zo groot, tussen de situatie in 1974 en die van 2013/2018 

naar voren dat het toen natter, waarschijnlijk moerassiger was dan tegenwoordig. Die situatie bestaat in zekere 

mate nog steeds op de plekken waar de meer recente opnamen van de in tabel 8 geselecteerde gemeenschappen 

zijn gedaan. 

  Car rip (8Bc1) Typho-Phragm (8Bb4c) Trigl-Agr (12Ba2bc)     

Soortsnaam 3 opn '74 2 opn 2013/18 6 opn '74 
2 opn 
2013 1 opn '74 2 opn 2013 Ned_naam Socsrtgrp1 

Carex otrubae 100 50 67   100 100 Valse voszegge G12BA    

Eleocharis uniglumis 67 50 50 100 100 33 Slanke waterbies G12BA02  

Juncus gerardi 33      100 67 Zilte rus G26AC01  

Pulicaria dysenterica 67  17 33 100 100 Heelblaadjes G12B     
Anthoxanthum 
odoratum       33 Gewoon reukgras G16      

Carex flacca  100  100  67 Zeegroene zegge G15AA01  

Equisetum palustre  50  100  67 Lidrus G16A     

Festuca arundinacea       100 Rietzwenkgras G12BA03  

Holcus lanatus   17   100   Gestreepte witbol G16      

Lathyrus pratensis      100 67 Veldlathyrus G16B     

Agrostis stolonifera    67   100 100 Fioringras G12BA    

Potentilla anserina    33   100   Zilverschoon G12BA    

Cardamine pratensis        100 Pinksterbloem G16AB    

Juncus inflexus        33 Zeegroene rus G12BA    

Ranunculus acris        33 Scherpe boterbloem G16      

Ranunculus repens        100 Kruipende boterbloem G12BA    

Salix repens        33 Kruipwilg G19AA    

Trifolium repens        33 Witte klaver G16BC01  

Vicia cracca        33 Vogelwikke G16      

              

Carex riparia 100 100  100  100 Oeverzegge M08BC01  

Phragmites australis 100 100 100 100 100 100 Riet M08BB04  

Galium palustre 100 50 33   100 100 Moeraswalstro M08B     

Mentha aquatica  50 100 50 100 100 Watermunt M08B     

Carex pseudocyperus  50 100   100   Hoge cyperzegge M08BA02  

Berula erecta    17      Kleine watereppe M08      

Hydrocotyle vulgaris       100   Gewone waternavel M09      

Lythrum salicaria  50 17 50    Grote kattenstaart M09      

Dactylorhiza incarnata        67 Vleeskleurige orchis M09BA    

Epipactis palustris  50     Moeraswespenorchiis M09BA 

              

Cirsium arvense 33   17      Akkerdistel R31      

Epilobium hirsutum 33         Harig wilgenroosje R32BA    

Lycopus europaeus 33   83      Wolfspoot R32BA    

Symphytum officinale 33  50      Gewone smeerwortel R32      

Calamagrostis epigejos   17      Duinriet R31BA01  

Valeriana officinalis        67 Echte valeriaan R32AA01  

Rumex conglomeratus    17      Kluwenzuring R32      

              

Sonchus arvensis 33         Akkermelkdistel s.l. A30      

Equisetum arvense  50  50  67 Heermoes A30A     

              

Juncus articulatus  100     Zomprus P28AA 

         

Salix cinerea   50       67 Grauwe en Rossige wilg S36AA    

Tabel 32 Soorten, presenties (%) en bijbehorende sociologische soortgroepen van drie groepjes gelijksoortige opnamen uit 

1974 en 2013/2018. G=graslanden, M=moerassen, venen en oevers, R=ruigten, A= akkers, P=Pioniervegetaties, S=struwelen. 
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De opnamen van tabel 32 uit 2013 zijn gemaakt aan de randen van vak 1d en 1e. Van die uit 1974 is dat niet 

precies bekend. Om nog via een andere ingang naar ecologische verschillen tussen de situatie in de Rietput in 1974 

en heden te zoeken, zijn opnamen gekozen die als RGPulicaria (rompgemeenschap Pulicaria) zijn gekenschetst. 

Hiervan zijn er heel wat in de Rietput van vroeger en heden te vinden, ook meer verspreid (heden) en in allerlei 

vegetatie-eenheden, zoals de figuren 40 en 41 laten zien. In tabel 33 worden de resultaten van een sociologische 

analyse samengevat. 

In hoofdgroep G zien we tussen 1974 en 1998 

een flinke toename in klasse 16 van de 

beweide en gemaaide hooilanden. Inderdaad 

werd vanaf begin negentiger jaren van de 

vorige eeuw maai-onderhoud gepleegd in de 

Rietput. Het gaat weliswaar om twee opnamen 

in 1998, maar de cijfers van 2013 en 2018 

ondersteunen het idee dat er in de Rietput na 

1974 meer graslandplanten zijn gaan groeien. 

Datzelfde kwam ook al naar voren bij de 

bespreking van de tabellen in § 3.3.5 en 3.3.6. 

De aanwezigheid van soorten in klasse 14 

(Klasse der droge graslanden op zandgrond) in 

2013 en 2018 doet vermoeden dat het milieu 

in de Rietput ook droger is geworden. De 

percentages in klasse 12 (Weegbree-klasse, 

getypeerd door stagnerend water) zijn in 2013 

en 2018 lager. Dezelfde trend is te zien bij 

hoofdgroep M (moerassen en dergelijke). Als 

het juist is wat in de Inleiding staat op pagina 9, 

dat er aanvankelijk in de Rietput een laaggelegen deel met open water bestond dat zou zijn dichtgegroeid, dan 

wijzen deze cijfers op een doorgaand verlandingsproces. Kensoorten uit de klassen 8 (Rietklasse) en 9 (Klasse der 

kleine zeggen), zoals wolfspoot ((Lycopus europaeus), moeraswalstro (Galium palustre), watermunt (Mentha 

aquatica), grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en puntmos (Calliergonella cuspidata) waren in 1974 aanwezig en 

zijn dat nog steeds in de Rietput. Ook nog steeds aanwezig, althans in 2013, zijn kleine watereppe (Berula erecta) 

en waternavel (Hydrocotyle vulgaris), niet in de gemaaide vakken, maar op verborgen plekjes, waarschijnlijk als 

relict. In de VvN worden als successierelicten uit de Rietklasse soorten genoemd die in de opnamen van 2013 en 

2018 regelmatig aanwezig zijn, zoals kruipwilg (Salix repens), duinriet (Calamagrostis epigejos), paddenrus (Juncus 

subnodulosus), ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani) en riet zelf. De laatste staat haast overal, maar blijft 

vaak onderontwikkeld. Tenslotte, het verschijnen van akkeronkruiden (groep A) in de cijfers van 2013 kan ook op 

doorgaande verlanding wijzen. Als niet regelmatig wilg- en ander struweel werd afgezet, zou de Rietput al een 

moerasbos zijn geworden vermoedelijk.  

4.2 Het onderzoek omtrent de Rietput van Maurice Jansen 

In mei 1989 verscheen het, reeds in de Inleiding genoemde, verslag van zijn onderzoek naar verscheidene aspecten 

van de Rietput. Een van de onderwerpen betrof de vegetatie. Een in het kader van het huidige verslag interessant 

onderdeel was de beschrijving van vegetatie-eenheden. Voor dat doel was een vegetatiekaart (bijlage nr 4) 

gemaakt en een tekening, waar een zevental opnamen in aangegeven zijn. Dit rapport was de aanleiding om 

bepaalde delen van de Rietput te gaan beheren door middel van maaien en afvoeren van het maaisel. De 

plattegrond dateert dus van het eind van het ‘vrije’ bestaan van die delen van de Rietput. Voor mij was deze kaart 

destijds de aanleiding om in de Rietput van dat moment (rond 2010) op de grond te gaan bekijken wat op een 

luchtfoto, ook een soort plattegrond tenslotte, te zien was. Daartoe ben ik overal en vooral in de niet gemaaide 

 Jaar en vak 
van opname 1974 1998 2013,1b 2013, 1dN 2013, 1dM 2013, 1dZ 2018, 1e 

  aantal opnamen 

klasse 6 2 1 16 8 26 24 

G12 26 22 27 20 11 14 15 

G14      2 2 2 

G15 3 6 4 8 9 7 7 

G16 19 41 38 37 43 39 37 

G19  3  4 2 4 3 

G26      2 2   

M8 13 9 8 8 7 5 8 

M9 10   8 4 4 5 5 

R31 10 3 4 2 2 4 2 

R32 13 3 4 6 2 7 3 

R33  3       

S 36 3 3 4 2 4 2 2 

S 37       2 7 

Z 17  3 3 4 4 7 4 3 

B38  3       

A30     4 2 2 3 

P28     2 2 2 2 

P22             2 

Tabel 33 Hoofdgroepen en klassen met per jaar van opname  

de percentages toegerekende soorten  
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delen doorgedrongen, bekeek wat er groeide, maakte aantekeningen en ging de bevindingen op de kopie van een 

luchtfoto intekenen en een kleur geven. Het resultaat  staat in bijlage nummer 5. 

Omdat Jansens opnamen op een, weliswaar schetsmatige, kaart zijn aangegeven, is het mogelijk deze te 

vergelijken met opnamen uit 2013 of 2018 op ongeveer dezelfde plaatsen. Als daar ook een sociologische analyse 

op wordt uitgevoerd, verkrijgen we resultaten, die niet op heel duidelijke verschillen wijzen. Een voorbeeld staat in 

tabel 34. De verschillen zijn klein, zowel wat aantal vermeldingen per type hoofdgroep betreft, als klasse. De 

vermelding bij grasland en bij klasse 16 is in 2013 wat hoger; de vermelding onder M zou er op kunnen wijzen dat 

het in 2013 natter zou zijn dan in 1988, maar in 2013 is er geen open water en hoewel er veel riet en oeverzegge 

staat, zijn die meestal niet erg ontwikkeld. De analyse van de opnamen op de andere plekken waar Jansen in 1988 

onderzoek deed, laten vergelijkbare resultaten zien.  

Het zou ook wel interessant 

zijn naar verschillen in de 

soortensamenstelling te kijken, 

maar het in zinvoller het in 

2012 of daaromtrent 

verschenen inventarisatie-

rapport van de Planten-

werkgroep van de afdeling 

KNNV Beveland met een 

overzicht van alle 

inventarisaties vanaf 1972 t/m 

2009, erbij te nemen en de 

conclusies over te nemen. Die 

luiden dat sinds het begin van het maaibeheer een tiental soorten nieuw zijn verschenen, waaronder drie 

orchideeënsoorten (bijenorchis, gevlekte orchis en grote keverorchis), maar ook gewone margriet en gewone 

smeerwortel. Verdwenen zijn zoutplanten als melkkruid, zilte zegge en schorrenzoutgras en verscheidene 

ruigteplanten. 

In dit rapport zijn de opnamen van Jansen op twee plekken (in vak 1b en in vak 1e) vergeleken met eigen opnamen 

uit 2009. Deze hebben een gedeeltelijk andere soortensamenstelling dan de opnamen uit 2013 en 2018. Mogelijk 

zou een sociologische analyse met deze opnamen tot andere conclusies leiden, maar de conclusie die in elk geval 

gemaakt kan worden, is dat conclusies uit sociologische analyses alleen betrouwbaar zijn, als daar meer dan één of 

enkele opnamen bij worden betrokken of, nog beter, opnamen die op dezelfde permanente kwadraten zijn 

gemaakt.  

Tenslotte, in het verenigingsblad van de Plantenwerkgroep, Heelblaadje, geheten, stond een aantal jaren geleden 

een interessant interview door Harry Raad van iemand die de Rietput van vroeger kende. Dat is hier overgenomen. 

 

De Rietput, vroeger 

Herinneringen van Toon Keukelaar 

Door: Harry Raad 

Bij mijn werk aan het Rietputboek viel de naam van Toon Keukelaar als deskundige op het gebied van kevers (Coleoptera). Jan 

Barten raadpleegde hem voor zijn artikel over loopkevers in het boek. Vervolgens wees Leo Janssen mij op deze natuurkenner 

als interessante informant over de Rietput. Ik zal niet verder gaan, er was reden genoeg om in Goes een bezoekje te brengen. 

hoofdgroepen aantal vermeldingen  uitgesplitst naar klassen    

  1988 2013  hoofdgroep G   

Z (zomen) 4 6  1988 2013   

P (pioniers) 3 1  klasse nr aantal aantal    

G (graslanden) 19 23  15 3 3 kalkgraslanden 

M (moeras e.d.) 7 6  16 12 16 weiden 

R (ruigten) 5 2  12 3 2 weegbreeklasse 

A (akkers) 1 1  19 1 1 heischraal grasland 

S (struweel) 2 2  14 1  droge graslanden 

B (bossen) 3 0  26 1 1 zeekraalklasse 

    Hoofdgroep M   

    9 4 9  kleine zeggen 

    8 2 8   rietklasse 

Tabel 34 Resultaat van een sociologische analyse van telkens twee opnamen per jaartal, 

die bij elkaar in de buurt liggen.  
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Kennismaking 

Het was 6 november jl. een te druilerige middag, toen ik de vouwfiets pakte voor een bezoek aan Toon en zijn vrouw Yolande. 

Kletsnat kwam ik aan in het appartement aan de Elvis Presleylaan. Daar was op dat moment niet de beroemde rock and roller te 

horen, maar de meer bescheiden tonen van klassieke muziek. De ontvangst was hartelijk en we praatten eerst wat bij over 

onderwerpen die bij een eerste contact horen. Het geringe leeftijdsverschil en ons beider jeugd in Goes en omgeving bood 

voldoende aanknopingspunten. 

Toon is van 1946 en heeft een groot deel van zijn leven bij/aan het Havenkanaal doorgebracht. Eerst zijn jeugd in 

Wilhelminadorp - naast de kerk - en later zijn eigen huishouden aan de Westhavendijk, noordelijk van de Oude Zeedijk in Goes. 

In zijn werkende bestaan was hij verbonden aan het ziekenhuis in Goes als fysiotherapeut. Toon licht toe: ‘Op de mulo had ik nog 

gedacht bioloog te willen worden, maar het liep toch anders’. 

De Putten 

Toon gaat terug naar zijn vroegste herinnering aan de Rietput, die hij consequent de Putten noemt, omdat het gebied nu eenmaal 

zo genoemd werd in de streek. De naam Rietput is door de KNNV geïntroduceerd, vermoedelijk rond 1989.  

‘Als jonge jongen was het voor mij een speelterrein. Rond 1953 ging ik er salamanders en padden vangen: de kleine 

watersalamander en Bufo bufo. Groene kikkers zaten er niet. In het zuiden lag de Kikkerpit54 bij de inlaagdijk [achterin het huidige 

paddenrusveld], waar ik mijn vangsten deed.  

De dammetjes waren me ook goed bekend. Daar groeide het riet veel ijler dan op de lage stukken ertussen. Ik ken ze van de 

drijfjacht, die in het gebied gehouden werd. De drijvers liepen over de dammetjes. Al jongen deed ik daaraan mee, hielp zo de 

jachtopzichter aan de gewenste konijnen. De Putten waren - en zijn nog steeds - onderdeel van het jachtgebied de 

Wilhelminapolder; de drijfjacht in de hele polder is jaarlijks twee dagen aaneen in de herfst. Vroeger was daar het 

jachtgezelschap Het Klopje mee bezig, nu is het in handen van een particulier uit Wilhelminadorp, met inzet van genodigden.’ 

Houtige opslag 

We praten over de begroeiing van de Rietput, wat een paar verrassende dingen oplevert. Ik breng dingen in als: het hoge 

waterpeil in februari 1953, zout/zoet?; de afwezigheid van houtig gewas op een luchtfoto van rond 1970 en de voortgaande 

ontwikkeling van struweel die de KNNV de laatste jaren constateert. Toon haalt wat dingen op uit zijn herinnering. 

‘In het noordelijke deel van de inlaag stonden vroeger minder struiken dan in het zuidelijke deel. Het staat me niet bij dat er 

zeewater in de Putten kwam tijdens de Ramp. De struiken die er toen stonden, vertoonden geen enkele schade; zout water zal er 

niet geweest zijn. Toegegeven, even verderop hield de dijk van de Oost-Bevelandpolder het maar net; op een kritiek moment 

zakte het water plotsklaps iets, waardoor erger werd voorkomen. Vermoedelijk was er toen elders een doorbraak, waardoor het 

water in de Oosterschelde omlaag ging.  

Bij de dijkverzwaring rond 1960 is er wel zout in de inlaag gekomen. Dat gebeurde bij het opspuiten van grond. De struiken 

gingen allemaal dood. Wij vonden dat een ramp; struiken hoorden bij het karakter van het gebied. Ik ben later met dorpsgenoot 

Jan Jansen wilgenstek gaan zetten, voornamelijk katjeswilg [grauwe wilg]. Die soort stond er eerder ook. De stek haalden we 

overal vandaan, uit het dorp, de proeftuin... Met de brommer, een blauwe Zündapp, versleepten we het materiaal naar de Putten. 

Die actie was in 1965/66. De stek sloeg aan. Jan was tenslotte een plantenman, is later ook hovenier geworden. 

Een ander struikenverhaal moet ik ook nog kwijt. Begin jaren 70 stonden er op het centraal gelegen hoge stuk twee prachtige, 

witte meidoorns. Ze stonden vrij van elkaar, hadden bij de grond een stam van wel 30 - 40 cm. Gaande vanaf het dorp, kon je de 

hoge struiken al zien. Wij genoten daarvan bij onze wandelingen naar het Sas. Jammer genoeg was er ook in de 

Wilhelminapolder fanatieke bestrijding van meidoorns op gang gekomen in verband met perenvuur en werden de struiken 

omgezaagd.’ 

Riet 

Met het voorgaande is er wat duidelijkheid gekomen over de situatie rond 1970, waarbij weinig struweel aanwezig was en de 

luchtfoto uit die tijd voornamelijk riet laat zien. Vermoedelijk was de stek van Toon en Jan nog niet zo sterk ontwikkeld, dat ze als 

‘bloemkolen’ op de foto te herkennen zijn.  

Oude kaarten en foto’s wekken de indruk dat de Rietput perceeltjes kende met wat agrarische activiteit. Toon heeft daar geen 

herinnering aan, kan hooguit denken aan een stukje voor schapen en dergelijke, maar dan vóór zijn tijd. ‘Ik kan me geen 

activiteiten van die aard herinneren, het was voor mij steeds een terrein met riet, ruigte en struiken. Aan de kant van het Sas was 

er een hoekje waar huisvuil werd gestort. De hoge gronden waren evenmin in cultuur, het leek op een oude stort van grond in 

 
54 De beschrijving suggereert dat daar een open water of gedeeltelijk verlande plas lag, een inmiddels verdwenen situatie die 
ook in de Inleiding genoemd wordt.  
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verband met het dijkonderhoud. Het riet van de Putten is nooit voor dakbedekking of andere doeleinden gesneden, ik weet wel 

dat er uit de Schenge riet werd gehaald voor afdekking van aardappelopslag in Wilhelminadorp. Dat was in het Hazelnotenbos, 

tussen de rijen met olmen. 

Tot slot 

Na deze woorden geeft Toon aan dat hij de ontwikkelingen in de Rietput al vele jaren niet meer aandachtig volgt. Hooguit heeft 

hij als passant nog wel eens wat opgemerkt. Zo verbaasde hij zich over de aanwezigheid van het paddenrusveld, een begroeiing 

die nieuw voor hem was. Ik leg hem uit dat de KNNV-Beheerswerkgroep verantwoordelijk is voor dat aspect, als resultaat van het 

maaibeheer. 

Na ons gesprek volgt een hartelijk afscheid en ik spoed me naar het station in hetzelfde (te) druilerige weer als bij aankomst.  

 

Luchtfoto uit 2010 van het middendeel van de Rietput 

de in dit verslag besproken vakken zijn met een witte kleur aangegeven 
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5. Discussie 

5.1 De opnamen 

De grootte van een opnamevlak is niet willekeurig, maar moet aan bepaalde regels voldoen. Deze worden 

beschreven in deel 1 van de VvN (H. 5, p. 63). Ik heb me dan ook daaraan gehouden, maar vooral in het zuidelijke 

deel van de Rietput vielen de vlakken soms klein uit. Wel binnen de marges die op bladzijde 67 worden genoemd.  

In het verslag wordt uitgelegd waarom ik voor het vastleggen van opnameplaatsen een landmeetkundige methode 

ben gaan gebruiken. Hoewel nauwkeuriger dan de toenmalige GPS-apparaten, zal die methode zijn eigen 

onnauwkeurigheid met zich mee hebben genomen, maar omdat er altijd veel opnamen in een zelfde vak zijn 

gemaakt, zal een groep opnamen, zeker als die tot dezelfde vegetatie-eenheid behoren, de plaatselijke vegetatie 

voldoende dekken. Onnauwkeurigheden treden ook op in het proces naar het intekenen van opnamen op een 

luchtfoto. De schaal is klein, als er een peilkompas is gebruikt kan de richting wat afwijken van de werkelijkheid en 

soms moet men gissen bij gebrek aan een notitie. Dat is ook wel gebeurd, maar toen de afdruk van de luchtfoto 

van vak 1b met de ingetekende opnamen op het origineel van de foto werd geprojecteerd, en de opnamen op 

onder andere de dammetjes aardig op de juiste plek bleken te liggen, versterkte/bevestigde dat het vertrouwen in 

de methode.   

Het is in de vegetatiekunde waarschijnlijk niet gebruikelijk om veel opnamen te maken in een gebied van beperkte 

omvang zoals de vakken in de Rietput. Het zou te kostbaar worden in manuren. Bij gebrek aan veldkennis en 

ervaring  in het herkennen en onderscheiden van vegetatie-eenheden, leek het mij echter de enige mogelijkheid 

om tot afbakening van onderscheidbare eenheden te komen. Gewoonlijk worden deze in rapporten weergegeven 

met vormen in een bepaalde kleur die aan elkaar aansluiten, maar zoals het in dit rapport is gedaan lijken de 

grenzen ook wel duidelijk. 

5.2 Het opsporen van vegetatie-eenheden 

Statistische analysemethoden zijn black-boxen, waar hetzelfde of in elk geval een analoog soort beslissingen in 

verwerkt zijn, als men neemt bij handmatig uitgevoerde analyses zoals volgens het boekje van Hanneke den Held. 

De laatste hebben het voordeel dat men zelf meemaakt wat vereenvoudiging inhoudt en waar het toe leidt. De 

eerste dat een druk op de knop volstaat om resultaat te verkrijgen. Echter, wat betekent die uitkomst dan ? In de 

aanloop naar het gebruik van TWINSPAN heb ik verscheidene andere statistische methoden gebruikt, die min of 

meer eensluidende uitkomsten gaven, maar waarvan de interpretatie niet zonder twijfel verliep. Ook bij het 

gebruik van TWINSPAN bleek, zoals in het verslag is beschreven, piekeren en keuzevrijheid een ingrediënt. Het 

advies van een vakman zoals Stephan Hennekens bracht gelukkig rust. Dat neemt niet weg dat ik me kan 

voorstellen dat iemand die goed in deze materie thuis is, commentaar zou hebben bij de gepresenteerde 

resultaten. 

5.3 Hoogtemeting 

Uit documenten over de nauwkeurigheid van laseraltimetrie (de methode die het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) gebruikt) blijkt dat voor gebieden als de vakken in de Rietput een onnauwkeurigheid van tussen 

de 5 en 15 cm geldt. Dichte vegetatie maakt deze groter. Het aantal meetpunten per m2 verkleint de 

onnauwkeurigheid. De gebruikte versie van het AHN is van recente datum (AHN3). 

5.4 Synoptische tabellen en naamgeving van soortsgroepen 

De synoptische tabellen zijn naar beste weten gemaakt volgens de aanwijzingen in de VvN en dat geldt ook voor de 

naamgeving van de soortgroepen. Weliswaar zijn het voorlopige namen, maar zowel de tabellen als de 

soortsgroepen zijn bedoeld om een stap te zijn in de ‘inlijving’ van de gegevens die met de opnamen meekomen in 

het bestaande syntaxonomische systeem. Dat was nooit het doel van het onderzoek. Het doel was en is inzicht te 
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krijgen in de gevarieerdheid van de plantengroei. De gemaakte opnamen zijn doorgestuurd naar Stephan 

Hennekens en zullen te zijner tijd in de Landelijke Vegetatie Databank worden opgenomen. De synoptische 

tabellen en het erin verdisconteerde cijfermateriaal hebben in dit verslag wel de functie gehad om conclusies te 

trekken over ecologische eigenschappen van vegetatie-eenheden. 

Wat veel tijd heeft gekost wegens zoeken, zowel op het internet, in SynBioSys als in de vijf delen van de VvN, was 

het vinden van de syntaxonomische klasse voor alle soorten in de tabel. Pas toen ik met soortsgroepen in de weer 

was gegaan ontdekte ik dat de gezochte klassegegevens te vinden waren in EcodBase, een bestand dat te 

downloaden is van de website van SynBioSys. SynBioSys zelf geeft de mogelijkheid om die gegevens te vinden 

onder de knop Sociologie.  

5.5 Topografie van de vegetatie-eenheden 

Door ingevulde kaartjes transparant op een luchtfoto te plakken, neemt men het risico van enige verschuiving, dus 

van enige afwijking van de werkelijkheid. De aanwezigheid op de luchtfoto en op de kaartjes van contouren of 

markeringspunten verkleint het risico weer.  

Niet onverwacht, maar in z’n duidelijkheid wel overtuigend, is het resultaat dat vegetatie-eenheden en  –

subeenheden gegroepeerd liggen en de hoogte van het maaiveld volgen, vooral in vak 1d. Dat duidt, zeker voor 

wie de plaatselijke omstandigheden kent, op de vochtigheidsgraad als belangrijkste factor, wat wordt bevestigd 

door de ESTAR-uitslagen. 

5.6 Verschillen binnen en tussen de vegetatie-eenheden 

In Heukels’ Flora van Nederland van 1990 (21e editie) wordt het ecotopensysteem afgedrukt. In de drieëntwintiste 

editie van 2005 niet meer.  Londo en Hennekens (Stratiotes 21, 2000) uiten wat kritiek op dit systeem, maar stellen 

wel een eenvoudiger en op ecotopen gebaseerd systeem van soortsgroepen voor. In hoeverre beide systemen 

heden ten dage (nog ) meetellen in de vegetatiekunde is mij niet bekend, maar om ze toe te passen bij het zoeken 

naar verschillen tussen VE’s leken ze me wel geschikt. Een bezwaar van Londo en Hennekens, dat binnen het 

ecotopensysteem, waarin soorten soms in zes of zeven grepen geplaatst zijn, geen rangorde is aangegeven, is wat 

mij betreft ondervangen door het opstellen van een schema van aflopende percentages relatief voorkomen 55. Er is 

misschien kritiek mogelijk op mijn wijze van berekenen van ecologische verschillen – dat de meest  en minst 

voorkomende soorten in een VE het bruikbaarst zijn om verschil aan de dag te brengen, is toch een aannemelijke 

hypothese - , maar afgezien van ESTAR was er niet zomaar iets anders te vinden. 

Er is in § 3.2.5.1 niet expliciet naar verschillen in de soortensamenstelling gekeken. Door in § 3.4 m.b.v. Turboveg 

en SynBioSys te proberen vast te stellen voor de gevonden VE’s aan welke syntaxonomische eenheden ze 

gekoppeld kunnen worden, is de soortensamenstelling wel onderwerp van onderzoek geweest. Verder is het wel 

interessant om voor afzonderlijke 

soorten kaartjes van hun 

voorkomen te maken , maar veel 

verder dan verwondering en 

nieuwe vragen zonder direct 

antwoord, brengt dat mijns 

inziens niet. Ter illustratie twee 

kaartjes, een van gewone 

agrimonie (links) en de ander van 

kattendoorn (rechts). Ze 

 
55 Standaardlijst van de Nederlandse Flora 2003, 9. Ecologische groepen, Gorteria 30, 2004 
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verschillen van klasse ((gewone agrimonie nr.17 en kattendoorn nr. 15) maar beide houden van een wat droge niet 

voedselrijke basische grond. Er zijn overeenkomsten en verschillen qua voorkomen, maar de reden of oorzaak is 

niet uit de kaartjes af te leiden. Wanneer de verspreiding na verloop van jaren opnieuw vastgesteld zou worden, 

zou dat nieuwe interessante feiten opleveren en er zouden nieuwe vragen opduiken, maar voor een antwoord 

zouden die met ander onderzoek beantwoord moeten worden. Het zijn wel vragen die bij de vegetatiekunde 

horen. In § 3.2.5.2 en 3.2.5.3 worden de verschillen in soortensamenstelling tussen vegetatiegroepen meer naar 

voren gehaald dan in § 3.2.5.1. Het zou aanleiding tot verder en ander onderzoek kunnen zijn.  Het is bijvoorbeeld 

niet zomaar te begrijpen waarom vegetatiekaarten van afzonderlijke soorten zoals op de vorige bladzijde, meestal 

niet overeenkomen met  vegetatiekaarten waar vegetatie-eenheden op ingetekend staan. Hebben planten andere 

‘motieven’ dan analysemethoden als TWINSPAN bij machte zijn te gebruiken ?    

De vierde splitsing heeft subgroepen aangetoond, die een coherente indruk maken. Maar die splitsing heeft zich 

wel beperkt tot een groep die eerder gevormd was en een bepaalde volgorde van opnamen had. Beperkt dat de 

keuzemogelijkheden voor TWINSPAN niet ? Hoe vegetatiekundig houdbaar zijn die laatste groepen eigenlijk ? 

5.7 De ESTAR bepalingen 

H. Ellenberg was de eerste die met ‘Zeigerwerte’ kwam, aan individuele plantensoorten toegekende cijfers met 

betrekking tot ecologische factoren.  Dat maakte het mogelijk om uit opnamen conclusies te trekken over ter 

plaatse heersende omstandigheden. Of en hoe dergelijke conclusies geverifieerd zijn met metingen ter plaatse van 

bijvoorbeeld vochtgehalte, zuurgraad en dergelijke is waarschijnlijk, maar met mijn middelen niet te achterhalen. 

In Nederland is o.a. het ecotopensysteem ontwikkeld volgens een vergelijkbare gedachtengang en met referentie 

aan de waarden van Ellenberg, maar of en hoe ook hier verificatie plaatsvond met metingen, is mij evenmin gelukt 

om vast te stellen. Käfer en Witte, op wier werk ESTAR gebaseerd is, hebben zowel van gegevens uit dit 

ecotopensysteem gebruik gemaakt als ook van uit metingen afkomstige waarden voor de bodemvochtigheid, zoals 

blijkt uit hun artikel uit 2004. In hoeverre ESTAR in de methodieken van de vegetatiekunde een plaats heeft 

gevonden is mij, ook na vragen daarover, niet bekend geworden. Ik heb het destijds van Flip Witte gekregen en ben 

het in goed vertrouwen blijven gebruiken. 

Geleidelijk thuis geraakt in Turboveg, heb ik ontdekt dat aan opnamen in het bestand allerlei gegevens, kunnen 

worden toegevoegd uit EcodBase, die onderdeel is van Turboveg, bijvoorbeeld indicaties voor ecologische 

factoren. Het voordeel van ESTAR is wel dat het een rekenprogramma bevat dat voor groepen opnamen zoals 

vegetatie-eenheden gemiddelden uitrekent. 

5.8 Syntaxonomische identificatie 

De uitkomsten zoals vastgelegd in de tabellen in § 3.4 stellen voor een aantal vragen. Dat komt allereerst doordat 

de uitkomsten niet vegetatie-eenheden gelden, maar afzonderlijke opnamen. Dat leidt in verscheidene gevallen tot 

dubbelzinnigheid, bijvoorbeeld wanneer een en dezelfde opname twee groene, dus geldige syntaxons krijgt 

toegewezen, of wanneer in een en dezelfde VE twee of meer opnamen aan verschillende syntaxons worden 

toegewezen. Dat laatste roept de vraag op welk verband er is tussen een syntaxon en een vegetatie-eenheid. En 

ook over de accuratesse van ASSOCIA. Er is wel een nieuw en volgens Joop Schaminée strenger 

identificatieprogramma, EXPERT, ter beschikking gekomen, maar tot nog toe heb ik het niet uitgeprobeerd. Dat zou 

nog kunnen komen.  

Een hele andere vraag betreft de veelvuldigheid waarmee opnamen het predicaat RGPulicaria krijgen. De loutere 

aanwezigheid van de soort Pulicaria dysenterica lijkt voldoende om een opname in die rompgemeenschap te 

plaatsen. Uit een tweetal statistische testen op RGPulicaria-opnamen uit de Rietput en de tabel uit SynBioSys blijkt 

dat de Rietputopnamen onderling samenhangen qua soortensamenstelling, maar in dat opzicht sterk verschillen 

van de SynBioSystabel. Wat zegt identificatie door ASSOCIA als een syntaxonnaam van één soort afhangt ? Ik ben 
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een leek op dit gebied, maar zou in deze uitkomst aanleiding zien om voor opnamen met Pulicaria dysenterica 

oftewel heelblaadjes, zeker als die soort niet dominant is, een passender onderdak te vinden.  

Met de andere aan opnamen toegewezen syntaxons kan ik uit gebrek aan kennis en ervaring op dit gebied niet 

veel aanvangen. Een paar, zoals de associatie 9Ba5, de Associatie van Bonte paardenstaart en Moeraswespenorchis 

en 16Ab2a, de subassociatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi, komen onwaarschijnlijk voor, 

vooral omdat in de Rietput geen Bonte paardenstaart of Gevleugeld hertshooi voorkomt. Moeraswespenorchis 

wel, vrij veel ook, en Echte koekoeksbloem is de laatste jaren aan een opmars bezig. Misschien komen de soorten 

uit de namen die nu ontbreken nog wel.  

Bij het exploreren van wegen om in Turboveg en SynBioSys syntaxonomisch onderdak te vinden voor opnamen, 

kan men terecht bij de knop ‘Analyseer’ en de keuzemogelijkheid ‘Sociologische analyse.  Dan opent zich een 

venster vol informatie in staafdiagramvorm 

(hiernaast een willekeurig voorbeeld), waar 

beginners als ik in verdwalen.  De stapel 

balkjes rechts in de figuur geeft 

mogelijkheden aan voor verbonden. 

Bovenaan staat 9RG. Een keuzeknop 

beneden maakt een stapel mogelijke 

associaties zichtbaar. Dan staat bovenaan de 

subassociatie 16Ab2a, die van Echte 

koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi, uit 

een andere klasse dan het verbond. Dat is 

verwarrend. Dus als beginner word je wel 

overdonderd, maar kom je niet verder.  

 

De horizontale grafiek bovenaan geeft 

nummers van klassen aan in percentages 

trouw. Hier torenen drie klassen  boven de 

andere uit; de klassen 8, 9 en 16. Er zijn in de 

opname dus veel soorten die hun hoogste 

presentie in die klassen hebben. Dat geeft 

wel een nuttige indruk van de variatie in de 

opname. Is men geïnteresseerd in afzonderlijke soorten, dan wordt het beeld een stuk eenvoudiger en piekt er 

(meestal) één klasse bovenuit.   

5.9 Vroegere identificaties en ecologische veranderingen in de tijd 

Uit de vergelijking van opnamen van vroeger en nu uit de Rietput komt het verdwijnen en verschijnen van soorten 

naar voren en daaruit is iets over verandering in milieufactoren af te leiden, zoals afname van het vochtgehalte, 

misschien door verlanding. In een luchtfoto uit eind jaren 1950 is een blinkende zuidpunt van de Rietput te zien, 

mogelijk een laag liggend of nog niet helemaal verland gedeelte (bijlage nr 6). Hier lag waarschijnlijk ook de 

Kikkerpit uit het verhaal van Toon Keukelaar (blz. 77). Dit gedeelte heeft tegenwoordig geen open water meer, 

maar valt ook niet onder het maairegime (bijlage nr 7). Recente opnamen stammen niet uit die buurt, maar waar 

de opnamen uit 1974 e.d. precies gemaakt zijn is niet bekend, alleen het kilometerhok staat in de Landelijke 

databank. Het vergelijken van opnamen uit 1974 en 2013 die als RGPulicaria zijn geïdentificeerd, is wat betreft de 

grotere kans dat ze op ongeveer dezelfde plekken zijn gemaakt, informatiever. Vergelijking met de opnamen van 

Maurice Jansen, waarvan de plek ten naaste bij wel bekend is, zouden het informatiefst moeten zijn, maar leveren 

niet extra doorslaggevends op. Het instellen van een paar permanente kwadraten in de Rietput zou in de toekomst  

voor betrouwbaarder gegevens kunnen zorgen.  
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Er zijn wel hele duidelijke veranderingen in de vegetatie van de Rietput te constateren wanneer een luchtfoto uit 

2013 wordt vergeleken met de plattegrond die Maurice Jansen heeft getekend (bijlage nr 4), of een gewone foto 

uit deze tijd met de foto die op de omslag van zijn rapport uit 1989 staat (allebei vanaf de noordpunt genomen, zie 

hieronder).  

 

Rapport van M. Jansen 1989 

 

Rapport Plantenwerkgroep 2012 
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5.10 N-, P-, en K-gehalten 

Het is interessant te weten dat de verhouding N:P in de bodem invloed heeft op soortenrijkdom,  Rode-Lijst 

soorten en biomassa, maar uit het relatief geringe aantal metingen aan opnamen in de Rietput, was het niet 

mogelijk om conclusies te trekken over deze opnamen. Het leidde wel tot een onderzoekje naar een verband 

tussen hoogte van de vegetatie, het aantal soorten, ecologische factoren en de N:P ratio in opnamen, maar dat 

verband kon niet worden gelegd. Waarschijnlijk zouden er net zoveel  opnamen bij betrokken moeten worden om 

een puntenwolk te krijgen als is afgebeeld in de figuren 30 en 31 in § 3.2.7, waar dan wel een kromme doorheen 

zou zijn te trekken. 

5.11 De vitaliteit van planten 

Tijdens het doen van opnamen heb ik genoteerd of planten vegetatief aanwezig waren, een bloeistengel hadden of 

al in vrucht waren, maar die opnamen werden meestal in mei of juni gedaan, soms later, maar de ontwikkeling van 

de vegetatie werd niet het hele jaar gevolgd. Van met name riet, oeverzegge, rood zwenkgras en nog een paar 

soorten, ook wel afhankelijk van de plaats, was duidelijk dat ze in de gemaaide gebieden niet tot volle ontwikkeling 

kwamen. Deze soorten zijn wel steeds meegenomen in de identificatierondes, maar het blijft voor mij als leek wel 

de vraag in hoeverre dat terecht was. In de VvN deel 1, H.5, § 5.3.4 staat er een en ander over geschreven. Soms 

horen soorten in onvolwassen stadium tot de inventaris van een syntaxon, soms kunnen ze wijzen op een proces 

van successie en soms horen ze niet bij de soorten die een syntaxon karakteriseren.  Er is dus meer ervaring nodig 

om zoals in mijn onderzoek te weten wat het onvolgroeid blijven van soorten betekent.  

 

 

Vitale galigaan (2010) 
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6. Samenvatting 

De Rietput is een in 1856 aangelegde inlaag bij het Goese Sas. Sinds 1989 worden jaarlijks  door de beheergroep 

van de afdeling Beveland van de KNNV in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland bepaalde 

percelen gemaaid. In deze percelen is in de jaren 2012, 2013 en 2018 vegetatieonderzoek gedaan d.m.v. het 

maken van een groot aantal opnamen volgens de methode van Braun-Blanquet.  De plaats van deze opnamen is 

landmeetkundig bepaald en op afdrukken van luchtfoto’s uit diezelfde tijd overgebracht. Met de bedoeling deze 

opnamen te gebruiken voor een vegetatiekartering, zijn ze in eerste instantie handmatig, maar uiteindelijk met het 

programma TWINSPAN geanalyseerd en ondergebracht in verschillende vegetatie-eenheden. Hiervan zijn 

synoptische tabellen gemaakt volgens de regels die in de Vegetatie van Nederland deel 1 zijn beschreven. 

De ligging van de verschillende vegetatie-eenheden (VE) is met behulp van hoogtekaarten van het Aktueel 

Hoogtebestand Nederland in verband gebracht met de plaatselijke maaiveldhoogte, waarbij zeker op één perceel 

een nauwe relatie aan het licht kwam. Met het programma ESTAR zijn uitgaande van de soortensamenstelling voor 

alle VE indicaties uitgerekend voor de milieufactoren zoutgehalte, vochtigheidsgraad, beschikbaarheid van 

voedingsstoffen en zuurgraad. Met name de vochtigheidsgraad blijkt een onderscheidende factor.  

Binnen en tussen VE zijn vaak opvallende verschillen in presentie of abundantie van soorten. Met behulp van 

gegevens uit het ecotopensysteem en het systeem van sociologische soortengroepen is geprobeerd aanwijzingen 

voor oorzaken van die verschillen te vinden. Die blijken vooral aan de factor vochtigheidsgraad te liggen en in 

mindere mate aan rijkdom aan voedingsstoffen, wat overeenkomt met de ESTAR-uitslagen. 

Door een aanbod via de Plantensociologische Kring Nederland van een onderzoeksgroep uit Utrecht om gehalten 

van N, P en K te meten in vegetatiemonsters en met name de verhouding N:P vast te stellen, zijn van elf opnamen 

in de drie onderzochte percelen monsters genomen en gehalten bepaald. Deze gegevens zijn bij vele andere 

gegevens in een Europees onderzoek gevoegd. Voor de Rietput zelf was er geen duidelijk verband te vinden tussen 

eigenschappen van de opnamen, zoals voorkomen van Rode Lijstsoorten, biomassa of aantal soorten en de 

verstrekte resultaten van het N-, P-, K-onderzoek. Het was wel aanleiding om na te gaan of er een relatie bestond 

tussen de gemiddelde groeihoogte, het aantal soorten en de ecologische factoren vochtgehalte en rijkdom aan 

voedingsstoffen in een transect. Dat was niet aan te tonen. Omdat tijdens het opnemen ook de vitaliteit van 

soorten werd genoteerd, is daar in het verslag aandacht aan besteed.  

Hoewel het niet het oorspronkelijke doel van het onderzoek was, zijn voor alle opnamen met het oog op hun 

eventuele syntaxonomische status alternatieven geïdentificeerd door ASSIOCIA uit Turboveg, welke weer in 

SynBioSys beoordeeld werden. De toewijzingen aan bestaande syntaxa, zijn voor kennisgeving aangenomen, 

behalve die voor de romp-gemeenschap Pulicaria. Daar werden namelijk veel opnamen aan toebedeeld, naar het 

scheen vooral of uitsluitend wegens de aanwezigheid van de soort Pulicaria dysenterica (heelblaadjes).  Statistische 

vergelijking van de soortensamenstelling van de Rietputopnamen die het predikaat RGPulicaria hadden gekregen 

met de tabel RGPulicaria uit SynBioSys leverde een zodanig onderscheid op, dat getwijfeld kon worden aan de 

juistheid van deze identificatie. 

Via SynBioSys kan in de Landelijke Vegetatie Databank gezocht worden naar opnamen van hetzelfde syntaxon of 

naar opnamen in hetzelfde gebied als van de eigen opnamen. In de LVD zijn inderdaad opnamen die al in 1974 in 

de Rietput gedaan zijn te vinden. Deze zijn gebruikt om door vergelijking met recente opnamen achter 

veranderingen op ecologisch gebied te komen. Daarbij zijn ook opnamen gebruikt die in 1988 in de Rietput zijn 

gemaakt door M.Jansen. Deze heeft een kaart getekend van de toenmalige vegetatie, waar ook de plaatsvan zijn 

opnamen is aangegeven. Weliswaar is vooral van de opnamen uit 1974, maar ook van die van Jansen niet de 

preciese positie bekend, maar er konden wel aanwijzingen aan worden ontleend, zoals over het verdwijnen en 

verschijnen van plantensoorten en minder nat worden, althans plaatselijk.  Het interview met een ouder iemand 

die als kind en jongen salamanders en padden ving in een ‘Kikkerpit’ en het vinden van een luchtfoto uit 1950 waar 

een blinkende plas op lijkt te zien te zijn, ondersteunen die aanwijzingen.  Vergelijking van foto’s van de Rietput uit 
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1988 en van nu en vergelijking van de vegetatiekaart van Jansen met een luchtfoto van 2013 en een kopie waarop 

delen van de vegetatie met kleuren zijn aangegeven, laten duidelijk zien dat de natuur in de Rietput niet heeft 

stilgestaan.  
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Bijlage 1 

wetensachapp naam Nederlandse naam 45 44 43 42 38 41 40 31 
3
5 

3
3 

24 30 27 3 39 26 7 5 37 
3
4 

2
5 

3
2 

6 11 20 
1
2 

4 2 21 18 17 8 1 29 9 23 
2
2 

15 14 19 10 36 
1
3 

28 16 

Arrhenaterum elatius Glanshaver 2a 2a                                                                                       

Jacobaea erucifolia Kruiskruid. viltig + +                   r                                                                   

Cerastium fontanum Hoornbloem. gewone r r                                                                                       

Calamagrostis epigejos Duinriet + + r               1                                                                     

Jacobaea vulgaris Kruiskruid. jakobs- s.l. r +                                                                                       

Juncus inflexus Rus. zeegroene 1               + r     r                                                                 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes +                                                                                         

Trisetum flavescens Goudhaver r         r                                                                               

Neottia ovata Orchis. grote kever-   r                                                                                       

Festuca rubra Zwenkgras. rood 2b 2b 
2
m 

2
m 

2
m 

1 + r +           r     1                         r                             

Lotus glaber Rolklaver. smalle + + 1 r + + + +               +     r   r               r                                 

Plantago lanceolata Weegbree. smalle +   + r   1 r                                                                             

Holcus lanatus Witbol. gestreepte 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b r 2a 2a + 1 1 + + r + r 2a + r r   +     r   r                                 

Lathyrus pratensis Lathyrus. veld- 2a 2a + + + + + r r 1 r r r r +   r +             1                                         

Ophioglossum vulgatum Addertong + + 1 1 
2
m 

+ 
2
m 

1 1 1 
2
m 

1 1 
2
m 

1 1 1 + 1 + 1 1 1 1 + r 1 1 r +   + +                         

Cirsium palustre Kale jonker + + r r 1 + 1 r + + + + + + r r   r   +   r   r       +   +                           r   

Poa trivialis Beemdgras. ruw   r       r     +   +   + 
2
m 

r     + + + r     +       
2
m 

  r       r r                     

Carex flacca Zegge. zeegroene 2a 2a 2a 2a 
2
m 

2b 
2
m 

2
m 

1 1 2b 
2
m 

1 
2
m 

1 1 
2
m 

1 1 1 1 1 1 2b 1 + 
2
m 

2
m 

2
m 

1 + 1 
2
m 

  r                     

Epipactis palustris 
Orchis. wespen-. 

moeras- 
2b 1 2a + r 1 1 r   r 1 +   

2
m 

+ + + + r + r   + r   +   +                                   

Dactylorhiza incarnata Orchis. vleeskleurige   r r   r       r   r   r r   r         r r r   r r r   r r   +                           

Potentilla anserina Zilverschoon + + 2a 2a 
2
m 

2a 
2
m 

2
m 

1 1 r 1 1 1   
2
m 

r   1 1 r 1 r   + r +       r r                           

Festuca arundinacea Zwenkgras. riet- 1 1 1 1 2a + 
2
m 

2
m 

2a 2a 2a 
2
m 

2
m 

2
m 

1 
2
m 

2
m 

  1 
2
b 

1 1 1 
2
m 

2
m 

1 2a 1 1 1 + 1 + r 1 r                   

Symphytum officinale Smeerwortel. gewone +   + r + + 1 1 + + 1 + + 
2
m 

r + + 1 + 1 + r   + r r + + r 1 r + + 1                 r     

Vicia cracca Wikke. vogel-         +   + + +   + + + 1 r 1   + + 1 r r r r r     +   r r                             

Prunella vulgaris Brunel. gewone         
2
m 

  1 
2
m 

1 +     1 1 + 
2
m 

  +   + 1 1   r   +   1 r     +                           

Mentha aquatica Munt. water-               r   1 1 r 1 
2
m 

  
2
m 

1 1   + 1 + 1 1 
2
m 

1 1 2b 2a 
2
m 

+ 
2
m 

2b 1 1 1 1 + + + + + + + r 

Galium palustre Walstro. moeras-     1 
2
m 

+ 
2
m 

1 1 1   + 1 1 + 
2
m 

1 1 + 1 1 1 +   +     + + + + r + + 1 1 + 1 1 + + 
2
m 

+ + +   

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid     r   r   r   r   r r       r + 1   + r   + r     r r   r   r     r r     r             

Carex otrubae Zegge. valse vos-     r r +   + r + 1 r r + r +   + + + + +   + r r r + + + + r   + + r r + r               

Juncus articulatus Rus. zomp-       r       +             r       r                   r   r         1 r +     + r   +   
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Carex spicata Gewone bermzegge             1   + +       2 1 + 1     1 + r +   1 1 1 + 1   + 1 
2
m 

r 
2
m 

+ + r 
2
a 

1 1 r 1 +   

Eleocharis uniglumis Waterbies. slanke                               r             +               r r       
2
m 

r 
2
m 

+ 
2
m 

    r   r 

Schoenoplectus 
tabernaemontani 

Bies. ruwe                                                                       + +                 

Epilobium palustre 
Basterdwederik. 

moeras 
                                                        r r   r       + r   +   1 r   r   

Juncus subnodulosus Rus. padden- 2a 2b 2b 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
b 

3 2b 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 r 3 4 4 4 4 3 
2
b 

Equisetum vulgare Heermoes 2a 2a 1 + 1 +   + + + r + 1 + 1 + + + + r + + + r + +   1 + 1 r + + 1 + r r     r r r +   r 

Calliergonella cuspidata Puntmos 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 ? 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 3 4 ? 4 5 

Phragmites australis Riet + + r r + r + + + + 1 + + + + + + 1 + + + r + +   + + 1 +   + + 
2
m 

2
m 

1 1 1 1 1 1 
2
m 

2
m 

+ 
2
m 

1 

Carex riparia Zegge. oever- r +   + + + 1 +   2a + r + + +   + + r r 1 1 r   r   r + r + r r 1 + r 1 + 2a 1   + r r +   

Valeriana officinalis Valeriaan. echte r r r 1 + + 1   1 1 +   1 1 r     
2
a 

1 + 1 + 1   r + +   + 1 r + r 1   + r + r +   + r +   

Agrostis stolonifera Fioringras + + r   + +   1 +   + 
2
m 

1 1 + 1 + + 
2
m 

+ 1 +     
2
m 

+ + 
2
m 

2
m 

1 1 + + + + +     r       +     

Salix cinerea Wilg. grauwe s.l. 2b 3 1 2a 1 + 1 
2
m 

1 2b 1 3 2b + 3 1 1   2a 1 1 1 1 r 1 + 1   2a 1 + 1   r                 + r   

Cardamine pratensis Pinksterbloem       r                 +   r r +     r 1       + r     +   + +     r + r           r +   

Samolus valerandi Waterpunge                                 +           +   r + + 1 +   r + 
2
m 

+ r             r     + 

Poa pratensis Beemdgras. veld- + +       + +     + +   r   + r       +       r           r                         r     

Agrostis capillaris Struisgras. gewoon           r   r     r r         +     +   + +     r   +   r                               

Rubus caesius Braam. dauw- + + +   +   + + r   r   r             +                                                   

Taraxacum officinale Paardenbloem 1   r r r   r rr                     r r   +                                               

Lycopus europaeus Wolfspoot                 r   `r         r   r   +                   r                   r           

Ranunculus repens 
Boterbloem. 
kruipende 

                                1                 + +     +   1 1   +                     

Lythrum salicaria Kattenstaart. grote                           +     + +     r             +       r +                         

Anthoxanthum odoratum Reukgras. gewoon         + +           r                 r       r                                         

Juncus gerardi Rus. zilte                                     r                     r               r               

Rumex conglomeratus Zuring. kluwen-                                                                   r   r                   

Rumex crispus Zuring. krul- r                     r                                                                   

Ranunculus acris Boterbloem. scherpe                                                     r                                     

Silene flos-cuculi Koekoeksbloem. echte                                                                       r                   

Epipactis helleborine s.s. 
helleborine 

Orchis. wespen-. 
brede 

                                                1                                         

Sagina procumbens Vetmuur. liggende                         +                                                                 

  nummers opnamen ->   45 44 43 42 38 41 40 31 
3
5 

3
3 

24 30 27 3 39 26 7 5 37 
3
4 

2
5 

3
2 

6 11 20 
1
2 

4 2 21 18 17 8 1 29 9 23 
2
2 

15 14 19 10 36 
1
3 

28 16 
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Bijlage 2 Nederlandse namen van in het verslag 

genoemde klassen  en ecologische groepen 

Klasse r8, Rietklasse,  

Klasse r9, Klasse van de kleine zeggen 

Klasse r12, Weegbreeklasse 

Klasse r14, Klasse van de droge graslanden op 

 zandgrond 

Klasse r15, Klasse van de kalkgraslanden 

Klasse r16, Klasse van de matig voedselrijke 

 graslanden 

Kasse r17, Marjoleinklasse 

Klasse r19, Klasse van de heischrale graslanden 

Klasse r27, Zee-asterklasse, 

Klasse r31, Klasse van de akkergemeenschappen 

Klasse r32, Klasse van de ruderale gemeenschappen 

Klasse r33, Klasse van de natte strooiselruigten, 

Klaase r37, Klasse van de Brem en 

 Gaspeldoornstruwelen 

Klasse r39, Klasse van de wilgenbroekstruwelen 

Klasse r40, Klasse van de doornstruwelen, 

Klasse r42, Klasse van de elzenbroekbossen 

Klasse r43, Klasse van de berkenbroekbossen 

Klasse r45, Klasse van de Eiken- en Beukenbossen op 

 voedselarme grond 

Ecologische groepen 
10 = onkruiden 
11 = plant van voedselrijke akkers 
12 = plant van kalkrijke akkers 
13 = plant van kalkarme akkers 
14 = tredplant 
15 = plant van voedselrijke ruigten 
16 = plant van kalkrijke ruigten 
17 = plant van humeuze ruigten 
20 = storingsplant en natte pionierplant 
21 = plant van storingsmilieu's 
22 = pionierplant van stikstofrijke, natte grond 
23 = pionierpl. van matig voedselarme, vochtige gr. 
30 = kustplant 
31 = zeeduinplant 
32 = schorreplant 
33 = plant van hoge kwelders 
40 = water- en oeverplant 
41 = plant van voedselrijke wateren 
42 = plant van voedselarme wateren 
43 = plant van voedselrijke oevers en moerassen 
44 = plant van natte ruigten 
50 = plant van bemeste graslanden 
51 = plant van vochtige, bemeste graslanden 
52 = plant van natte, bemeste graslanden 
60 = plant van droge graslanden 
61 = muurplant 
62 = plant van droge, neutrale graslanden 
63 = plant van kalkgraslanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 = plant van droge, zure graslanden 
70 = heide- en veenplant 
71 = laagveenplant 
72 = plant van kalkmoerassen 
73 = plant van blauwgraslanden 
74 = plant van natte heiden 
75 = plant van droge heiden 
80 = plant van bosranden en struwelen 
81 = plant van kapvlakten 
82 = plant van voedselrijke zomen 
83 = plant van kalkrijke zomen 
84 = struweelplant 
90 = bosplant 
91 = plant van natte bossen 
92 = plant van droge, voedselrijke bossen 
93 = stinseplant 
94 = plant van kalkrijke bossen 
95 = plant van bossen op droge, zure grond 
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Bijlage 3 

 

 SynBioSys 
73 opn 

6 
opnamen 

1974 

4 
opnamen 
1988 

2 
opnamen 

1998 
1 opname 

2013 vak 1b 

16 opn 
'13/'14 vak 

Dn 

8 opn 
'13/'14 
vak Dm 

26 opn 
'13/'14 
vak Dz 

24 opn '18 
vak E 

Juncus alpinoarticulatus 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

Juncus articulatus 19 33 50 0 0 69 13 23 42 

Juncus effusus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juncus gerardii 10 17 0 0 0 44 13 8 25 

Juncus inflexus 8 0 25 50 100 81 13 15 25 

Juncus subnodulosus 17 0 0 0 100 0 0 0 4 

Lathyrus pratensis 30 50 0 50 100 94 88 96 96 

Linum catharticum 11 0 75 0 0 44 100 92 42 

Lolium perenne 10 17 0 0 0 0 0 0 0 

 Lophocolea bidentata 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lotus corniculatus s.str. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lotus glaber 5 33 75 50 100 6 0 31 17 

Lotus pedunculatus 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luzula campestris 1 0 25 0 0 56 100 92 92 

Lycopus europeus 26 50 50 0 0 0 0 15 0 

 Lysimachia nummularia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lythrum salicaria 15 17 0 0 0 0 0 54 0 

Mentha aquatica 63 17 25 50 0 88 13 0 29 

Myosotis discolor 0 0 0 0 0 19 0 0 13 

Myosotis laxa-cespitosa 10 0 0 50 0 0 0 0 0 

Neottia ovata 0 0 0 50 0 6 50 4 46 

Odontites vernus 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oenanthe lachenalii 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ononis repens subsp. spinosa 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

Ophioglossum vulgatum 3 0 50 50 100 50 63 77 79 

Ophrys apifera 0 0 0 0 0 0 25 0 25 

Pastinaca sativa 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

Phalaris arundinacea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Phleum pratense s. pratense 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis 53 100 75 100 100 94 100 100 100 

 Plagiomnium undulatum 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plantago lanceolata 14 0 0 0 100 0 13 19 21 

Poa pratensis 19 0 50 100 100 6 88 15 58 

Poa trivialis 25 0 0 0 0 19 0 0 29 

Potentilla anserina 27 83 0 0 100 0 0 19 42 

 Potentilla reptans 12 0 75 0 0 0 0 0 0 

Prunella vulgaris 25 0 50 0 0 94 75 96 96 

Pulicaria dysenterica 100 100 100 100 100 100 100 100 88 

Ranunculus acris 10 0 0 0 0 25 13 0 0 

Ranunculus repens 36 0 0 50 0 75 38 35 38 

Rosa canina 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Rubus caesius 34 0 100 50 100 0 88 65 75 

Rubus spec. 0 17 0 0 100 0 0 0 0 

Rumex acetosa 17 0 25 50 0 0 0 0 0 

Rumex conglomeratus 12 17 0 0 0 0 13 4 0 

Rumex crispus 3 0 0 0 100 6 0 0 0 

 Sagina procumbens 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salix alba 3 0 0 50 0 0 0 0 0 

Salix cinerea  10 0 0 0 0 19 0 39 88 

Salix repens 19 0 0 50 0 6 0 4 21 

Schoenoplectus spec. 0 17 0 0 0 0 0 0 0 

 Scirpus sylvaticus 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Silene dioica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Silene flos-cuculi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonchus arvensis s.l. 25 0 0 0 0 0 0 0 4 

 Stachys palustris 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Symphytum officinale 14 67 75 100 100 13 0 0 67 

Taraxacum (Ruderalia) 11 0 25 50 100 19 13 0 8 
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis 0 0 0 0 0 6 13 12 13 
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Trifolium dubium 5 0 0 0 0 6 0 8 42 

Trifolium pratense 19 0 25 0 0 0 13 73 13 

Trifolium repens 25 0 0 0 0 19 0 8 58 

Trisetum flavescens 0 0 50 0 100 38 88 85 58 

Tussilago farfara 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Urtica dioica 25 0 0 50 0 0 0 0 0 

Valeriana officinalis 10 17 25 0 0 50 0 4 21 

 Veronica chamaedrys 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vicia cracca 14 0 25 0 0 0 63 96 0 

Vicia tetrasperma 0 17 50 0 0 0 0 0 0 
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Bijlage 4 Vegetatiekaart van M.Jansen en tekening van de plaats van de opnamen 

 

 

De opnamen 1 t/m 4 zijn in vak 1d gemaakt, opname 5 in vak 1b, opname 6 in vak 1e, opname 7 ergens in de 

noordpunt 
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Bijlage 5 Luchtfoto uit 2013 en ingekleurde kopie met legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

93 

Bijlage 6 Luchtfoto uit 1950 
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Bijlage 7 Maaischema 

Rietput 1700 m.  

Datum + te maaien delen door SLZ 

- Week van 13 juni, Deel 1 en 2    (22, 29 juni, 6 juli KNNV 

afharken) 

- Week van 11 juli, deel 3 (20,22 juli en 3 aug KNNV 

afharken) 

- Week 8 aug, deel 5 en 6 (17 en 24 aug KNNV afharken) 

Tonnie inlichten, hij wil bij het maaien zijn omdat er een 

deel niet gemaaid moet worden voor een proef met 

Galigaan 

 

Zie bijlage voor tekening en werkschema KNNV   
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Bijlage 8 Uitleg van de afgekorte soortsnamen in TWINSPAN tabellen 

AGRIEUP0 

Agrimonia eupatoria 

AGRSCAP0 

Agrostis capillaris 

AGRSSTO0 

Agrostis stolonifera 

ANTXODO0 

Anthoxanthum odoratum 

ARRHE-E0 

Arrhenaterum elatius 

BELLPER0 

Bellis perennis 

CALAEPI0 

Calamagrostis epigejos 

CALSSEP0 

Calystegia sepium 

CARDPRA0 

Cardamine pratensis 

CARECUP0 

Carex otrubae 

CAREDIT0 

Carex disticha 

CAREFLC0 

Carex flacca 

CAREPSE0 

Carex pseudocypressus 

CARERIP0 

Carex riparia 

CARESPI0 

Carex spicata 

CERAFON0 

Cerastium fontanum 

CIRSARV0 

Irsium arvense 

CIRSPAL0 

Cirsium palustre 

CIRSVUL0 

Cirsium vulgare 

CORNSAN0 

Cornus sanguinea 

CRATMON0 

Crataegus monogyna 

DACTGLO0 

Dactylis glomerata 

DACYINC0 

Dactylorhiza incarnata 

DACYM-C0 

Dactylorhiza maculata 

DACYM-P0 

Dactylorhiza 
praetermissa 

DAUCCAR0 

Daucua carota 

ELEOP-U0 

Eleocharis uniglumis 

ELYMATH0 

Elytrigia atherica 

EPIAH-H0 

Epipactis helleborine 

EPILHIR0 

Epilobium hirsutum 

EPIPPAL0 

Epipactis palustruis 

EQUIARV0 

Equisetum arvense 

EQUIPAL0 

Equisetum palustre 

EUPACAN0 

Eupatorium cannabinum 

FESTARU0 

Festuca arundinacea 

FESTPRA0 

Festuca pratensis 

FESTR-C0 

Festuca rubra 

GALUPAL0 

Galium palustre 

HERASPH0 

Heracleum sphondylium 

HIERAUR0 

Hieracium aurantiacum 

HOLCLAN0 

Holcus lanatus 

HYPCRAD0 

Hypochaeris radicata 

JUNCART0 

Juncus articulatus 

JUNCGER0 

Juncus gerardii 

JUNCINF0 

Juncus inflexus 

JUNCSUB0 

Juncus subnodulosus 

LATYPRA0 

Lathyrus pratensis 

LEUCVUL0 

Leucanthemum vulgare 

LINUCAT0 

Linum catharticum 

LISTOVA0 

Listera ovata (= Neottia 
ovata) 

LOTUC-T0 

Lotus glaber 

LUZUCAM0 

Luzula campestris 

LYCPEUR0 

Lycopus europaeus 

LYTHSAL0 

Lythrum salicaria 

MENTAQU0 

Mentha aquatica 

MYOSARV0 

Myosotis arvensis 

MYOSDIS0 

Myosotis discolor 

ONONR-S0 

Ononis repens 

OPHIVUL0 

Ophioglossum vulgatum 

OPHRAPI0 

Ophrys apifera 

PHRAAUS0 

Phragmites australis 

PLAALAN0 

Plantago lanceolata 

POA PRA0 

Poa pratensis 

POA TRI0 

Poa trivialis 

POTEANS0 

Potentilla anserina 

PRUNVUL0 

Prunella vulgaris 

PULIDYS0 

Pulicaria dysenterica 

QUERROB0 

Quercus robur 

RANUACR0 

Ranunculus acris 

RANUBUL0 

Ranunculus bulbosus 

RANUREP0 

Ranunculus repens 

RIBERUB0 

Ribes rubrum 

ROSACAN0 

Rosa canina 

RUBUCAE0 

Rubus caesius 

RUMEACE0 

Rumex acetosa 

RUMECON0 

Rumex 
conglomeratus 

RUMECRI0 

Rumex crispus 

SAGIPRO0 

Sagina procumbens 

SALXCIN0 

Salix cinerea 

SALXREP0 

Salix repens 

SENEERU0 

Senecio (= 
Jacobaea) 
erucifolius 

SENEJAC0 

Jacobaea vulgaris 

SYMHOFF0 

Symphytum 
officinale  

TARA-SP0 

Taraxacum officinale 

TRAGP-P0 

Tragopgon pratensis 

TRIFDUB0 

Trifolium dubium 

TRIFPRA0 

Trifolium pratense 

TRIFREP0 

Trifolium repens 

TRISFLA0 

Trisetum flavescens 

VALEOFF0 

Valeriana officinalis 

VICICRA0 

Vicia cracca 

VICITET0 

Vicia tetrasperma 

 


