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Samenvatting 

In 2017-2018 is een vegetatiekartering uitgevoerd van het militaire terrein Hors en 

Horsduinen op de zuidpunt van Texel en op basis van deze vegetatiekartering is 

een landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd van het terrein. Om dit te 

kunnen doen is de vegetatiekaart omgezet naar een landschapsecologische kaart 

op vegetatiekundige grondslag. Het maken van dergelijke kaarten is ontwikkeld 

door de duinkenner Doing en de kaart wordt dus kortweg ook wel een Doing-kaart 

genoemd. Deze kaart geeft inzicht in de processen die op het terrein spelen, en 

door de kaart te vergelijken met eerdere Doing-kaarten die van het terrein zijn ge-

maakt kunnen ook de veranderingen in de processen inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Op het terrein zijn 122 vegetatietypen onderscheiden, waarvan ongeveer de helft 

bestaat uit typen in de xeroserie, dus in de droge duinen. De begroeiing van de 

natte en vochtige duinvalleien (hygroserie) omvat 38 typen, die van de zilte en 

brakke standplaatsen (haloserie) 25. Deze typen zijn in het rapport gedocumen-

teerd met vegetatieopnamen en toegekend aan referentietypen in de Revisie ve-

getatie van Nederland (Schaminée et al. 2017). Voor de kartering is een interpre-

tatie uitgevoerd van een false-colour luchtfoto en per onderscheiden vlak zijn tot 

maximaal 10 voorkomende vegetatietypen gekarteerd in klassen van 10%. Typen 

die minder dan 10% voorkomen zijn met 5% of met 1% genoteerd. Per vlak is 

vervolgens een Doing-landschapstype toegekend op basis van de voorkomende 

vegetatietypen en soorten om tot een landschapskaart te komen (bijlage 2). Van 

het terrein zijn eerdere Doing-kaarten gemaakt in 1985, 2004 en 2011. Eerdere 

vegetatiekaarten zijn beschikbaar uit 2004 en 2011. 

 

Op de landschapskaart zijn 7 zones te onderscheiden in 2 fysisch geografische 

regio’s (duinen en getijdengebied): 1) de strandzone, 2) de helmduinzone, 3) de 

jonge duingraslandzone, 4) de geeutrofieerde duingraslandzone, 5) de hoge stru-

weelzone, 6) de duinrooszone (alle in de fgr duinen) en 7) de kwelderzone (fgr 

getijdengebied). Door vergelijking van de sequentiële Doing-kaarten en vegetatie-

kaarten zijn de belangrijkste processen geanalyseerd, waarbij de beschikbare 

kaarten/gegevens van de abiotiek, de gegevens over grondwater op het dinoloket 

en andere beschikbare informatie is geïntegreerd in de analyse.  

 

De belangrijkste sturende processen op het terrein die uit dit rapport naar voren 

komen zijn duinvorming (§ 6.1), verzuring en uitspoeling van nutriënten als gevolg 

van de afname van dynamiek (§ 6.2 en 6.4), guanotrofiëring (§ 6.3), ophoping van 

organisch materiaal (§ 6.4 en 6.5), verstruweling (§ 6.5 en 6.4) en verstarring van 

de kwelder (§ 6.6). In de toekomst zal de combinatie van bodemdaling en zeespie-

gelrijzing (§ 6.8) waarschijnlijk een grote rol gaan spelen op het terrein. Menselijke 

invloed is in het terrein overal zichtbaar in de aanwezigheid van stuifdijken. In de 

vegetatie is op kleinere schaal een verrijkende invloed in de vegetatie merkbaar (§ 

6.7). 
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Dynamiek, gestuurd door de beschikbaarheid van zand uit de periodieke aanlan-

ding van zandplaten uit de buitendelta dan wel uit zandsuppletie, is de belangrijk-

ste factor voor de ontwikkeling in het duingebied. Uit de analyse van de patronen 

in de biestarwegrasduinen blijkt dat aangroei van het duingebied, wat een grote rol 

speelde tussen 1990 en 2011, inmiddels tot staan is gekomen. Bij afname van 

dynamiek gaan verzuring en humusophoping een rol spelen, en hierdoor worden 

vegetatieprocessen gestuurd. Door het geringe initiële kalkgehalte van het zand 

op de Hors verzuurt de bovengrond erg snel. Voor de droge duinen betekent dit 

dat er snel humusophoping plaatsvindt en dat ook de beschikbaarheid van nutri-

enten minder wordt.  

 

De ‘normale’ successie in de droge duinen verloopt vervolgens via buntgrasbe-

groeiingen, via duinroosrijke stadia naar heide. Dit laatste stadium, dat ook buiten 

het onderzoeksterrein grote oppervlakten inneemt op het eiland, begint zich te ma-

nifesteren in de oudste delen van het terrein, rond de Mokbaai. De snelle uitloging 

van de bovengrond betekent dat er slechts een beperkte ‘window of opportunity’ 

bestaat voor de vestiging van duindoorn. Waar deze soort zich op tijd weet te ves-

tigen wordt de successie in de droge duinen omgebogen en vindt verrijking van de 

bodem plaats. Veroudering van de duindoornstruwelen gaat gepaard met de ves-

tiging van hoger opgaande struiken en zo wordt de weg ingeslagen naar bosvor-

ming. Daarnaast speelt de eutrofiering door koloniebroedende meeuwen een be-

langrijke rol in de vegetatieontwikkeling. Door de toevoeging van nutriënten en kalk 

verandert de vegetatie in de kolonies drastisch, van duingrasland naar ruigte. Wat 

de ontwikkelingen hier op termijn zullen zijn is vooralsnog onduidelijk. 

 

Ook de vochtige duinvalleien verzuren snel, waardoor de bijbehorende begroeiin-

gen (met bijvoorbeeld groenknolorchis) ook slechts een kort (ca. 15 jaar) leven 

beschoren zijn. Al in de pionierstadia van de vochtige valleien zijn volop kruipwilg, 

duindoorn en grauwe wilg aanwezig en bij uitblijvend beheer verandert het open 

landschap van de vochtige vallei binnen 20 jaar in een dicht kruipwilg- en grauwe 

wilgstruweel, waarin zich uiteindelijk zwarte els en zachte berk vestigen. Hiermee 

wordt ook in de valleien de weg ingeslagen naar bosvorming. In de zone met eu-

trofiëring door vogels krijgen ook de valleien een eutroof karakter. 

 

De kwelder van de Karhoek, in de westpunt van de Mokbaai, vertoont een a-typi-

sche opeenvolging van successiestadia, kenmerkend voor een verstilde hoge en 

middenhoge kwelder die grenst aan een hoogdynamische wad-zone. Afname van 

dynamiek in de hogere delen en blijvende hoge dynamiek in de lage zone, mede 

veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden in de baai, zijn hiervan de oorzaak. 

Het kweldertje achter de kazerne vertoont wel een typische zonering van wad naar 

hoge kwelder, met ruimte voor alle stadia. 

 

Directe menselijke invloed laat zich in het gebied vooral gelden als tred. Door ver-

dichting van de bodem ontstaan kleinschalige gradiënten waar diverse bijzondere 

soorten van profiteren. Dit is vooral merkbaar langs de Mokbaai, waar de recrea-

tieve druk het hoogst is. 

 



 

5 

 

Klimaatverandering laat ook zijn invloed gelden op het terrein, wat zichtbaar wordt 

in de toename van zuidelijke soorten. De verwachte zeespiegelrijzing zal een grote 

en wellicht desastreuze invloed hebben op het terrein, maar wat de omvang hier-

van valt momenteel nog niet te voorspellen. 

 

De historische en toekomstige ontwikkelingen zijn van invloed op de soorten die in 

het terrein voorkomen, en voor een geselecteerd aantal is hiervoor een nadere 

analyse gemaakt (zie hoofdstuk 7), namelijk voor de groenknolorchis (Liparis loe-

selii), enkele broedvogels, noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), 

strandloopkever (Cicindela maritima), schorzijdebij (Colletus halophilus) en de 

grote parelmoervlinder (Speyeria aglaja). 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De zuidpunt van Texel, van de Mokbaai rond de oostpunt van de Geul en via de 

zuidkant van de Geul naar het westnoordwesten, is militair terrein en oefen- en 

kazernegebied voor de marine. Het staat bekend onder verschillende namen, maar 

het militaire terrein draagt de officiële naam Oefenterrein Joost Dourleinkazerne. 

Ondanks deze naam wordt slechts een onderschikt deel daadwerkelijk ingenomen 

door bebouwing: het overgrote deel van Oefenterrein Joost Dourleinkazerne wordt 

ingenomen door duin- en kwelderlandschap dat typisch is voor het westelijke Wad-

dengebied. In het Beheersplan 2000-2005 (Vertegaal 2000) wordt voorgesteld het 

gehele gebied daarom aan te duiden als de ‘Hors en Horsduinen’. Hoewel in het 

terrein militaire oefeningen plaatsvinden, is het vrijwel geheel opengesteld voor het 

publiek, en heeft het een belangrijke recreatieve functie. Het is bovendien onder-

deel van het Europese natuurnetwerk ‘Natura 2000’, het ‘Natuurnetwerk Neder-

land’ en het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’, wat het belang aangeeft voor na-

tuur en landschap. Een multifunctioneel terrein met hoge natuurwaarden dus. 

 

Evenals de andere militaire terreinen worden de Hors en Horsduinen beheerd door 

het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het beheer van het buitengebied, het overgrote deel buiten het 

daadwerkelijke kazerneterrein, is de verantwoordelijkheid van de sectie Natuur van 

de afdeling Expertisecentrum Techniek van het Rijksvastgoedbedrijf. De uitvoering 

van het dagelijkse beheer en het toezicht zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer, dat 

ook de omliggende natuurterreinen beheert. De monitoring van de natuurwaarden 

op de Hors en Horsduinen wordt sinds de millenniumwisseling echter in eigen be-

heer uitgevoerd. In dit kader werden in 2004 en 2011 vegetatiekarteringen uitge-

voerd van het hele terrein en vonden in 2004, 2010 en 2016 tevens inventarisaties 

plaats van de broedvogels en diverse insectengroepen op het terrein (Gilissen 

2017; Haveman et al. 2013; Haveman et al. 2006; Hornman & Haveman 1999). In 

2017-2018 is opnieuw een kartering uitgevoerd van de vegetatie en het eerste deel 

van het voorliggende rapport is de verslaglegging van deze kartering. In 1999 is 

een vegetatiekartering uitgevoerd (Pranger & Everts 1998) die niet in de onderha-

vige analyse is betrokken, omdat ze niet digitaal beschikbaar is. 

 

Voor het opstellen van een nieuw beheerplan voor de Hors en Horsduinen is het 

nodig inzicht te krijgen in de belangrijke processen die invloed hebben op de natuur 

op het terrein. Behalve mogelijke ontwikkelingsrichtingen kunnen met deze pro-

cessen ook achterliggende oorzaken van veranderingen in natuurwaarden geïden-

tificeerd worden waar in een beheerplan op ingespeeld kan worden. Het tweede 

deel van dit rapport omvat een landschapsecologische systeemanalyse waarin 

deze processen in beeld worden gebracht. De reden om de vegetatiekartering en 

landschapsecologische systeemanalyse in één rapport te presenteren is gelegen 

in de gevolgde werkwijze. De vegetatiekaarten die in de verschillende jaren van 
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het terrein zijn gemaakt, zijn namelijk omgezet tot zgn. ‘landschapsecologische 

kaarten op vegetatiekundige grondslag’, geheel in de lijn van de duinkenner Henk 

Doing (*1927-†1996), op basis van zijn overzicht Landschapsecologie van de Ne-

derlandse kust (Doing 1988). Deze landschapsecologische kaarten geven elk voor 

zich al een gedetailleerd inzicht in de processen die het landschap vorm geven, 

maar de verschuivingen tussen de kaarten doen dit in versterkte mate. De vegeta-

tiekaart vormt dus de basis voor de hier gepresenteerde analyse en dus is er voor 

gekozen om vegetatiekartering en landschapsecologische systeemanalyse in één 

rapport te presenteren. 

1.2 Omgrenzing onderzoeksgebied en toponiemen 

Oefenterrein Joost Dourleinkazerne omvat de zuidpunt van Texel en is 825 ha. 

groot (Fig. 1), of circa 900 ha als de Mokbaai wordt meegerekend. Het omvat de 

Mokbaai met de Karhoek en de uitloper van de Moksloot in het noorden, de Neel-

tjesnol aan de noordzijde van de Karhoek, de duinen rond de Mokweg en de oos-

telijkste punt van de Geul en van hier het gehele terrein dat ten zuiden van de Geul 

en de Mokweg ligt. In dit uitgestrekte terrein, dat wordt aangeduid als de Hors (naar 

de zandplaat die hier in de eerste helft van de 18e eeuw aanlandde), liggen de 

voormalige Kelderhuispolder en de Horsmeertjes (voorheen ook wel aangeduid als 

Horspolders), de Kreeftepolder ten zuiden van het westelijke Horsmeertje en de 

Horsvallei ten zuiden van het oostelijke Horsmeertje. Van recentere datum is de 

Vallei van Paal 8 of het Riemensvlak aan de zuidwestkant van de Kreeftepolder. 

De onbegroeide strandvlakte die het zuidelijke deel van het terrein omvat wordt 

doorgaans aangeduid als de Hors, hoewel dit feitelijk slechts een deel van de oor-

spronkelijke zandplaat Hors omvat. Bovendien verheelde tussen 1908 en 1916 

Figuur 1. De belangrijkste toponiemen van het onderzoeksgebied "De Hors en Horsduinen" en omgeving 
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een andere zandplaat met Texel, Onrust. Deze plaat vormt nu de zuidelijkste punt 

van het eiland. Ten zuiden hiervan ligt het Marsdiep, dat de belangrijkste geul is 

van de Texelse inlaat die de Waddenzee verbindt met de Noordzee. De Mokweg 

die ten zuiden van de Mokbaai naar het oosten loopt, eindigt bij het kazerneterrein. 

Geïsoleerd van de overige kwelderbegroeiingen in de Mokbaai ligt achter de ka-

zerne nog een laagte onder invloed van het zeewater, die hier aangeduid wordt 

als ‘kweldertje achter de kazerne’.  

 

Het gebied van de voorliggende kartering omvat naast het militaire terrein ook een 

klein deel dat voor Rijkswaterstaat is gekarteerd, namelijk aansluitend aan het 

noordwesten van het militaire terrein (Fig. 1). De aansluitende terreinen van 

Staatsbosbeheer zijn in 2018 eveneens gekarteerd (door SBB) en om de kaarten 

goed op elkaar aan te laten sluiten zijn afspraken gemaakt over de exacte noord-

grens van het karteergebied van de Hors en Horsduinen. Hierdoor vallen de gren-

zen van de vegetatiekartering plaatselijk niet precies samen met de eigendoms-

grens. 

1.3 Militair gebruik 

Het militaire gebruik van het onderzoeksterrein is relatief extensief, en vrijwel be-

perkt tot de Hors en de Mokbaai in de omgeving van het kazerneterrein. In het 

Natura 2000-beheerplan Texel (Bilius et al. 2016) is een lijst opgenomen met be-

staand gebruik. Tabel 1 geeft hieruit een samenvatting van het militair gebruik.  

Tabel 1. Militaire activiteiten in het onderzoeksgebied (Bron: Bilius et al. 2016) 

activiteit Periode Frequentie/intensiteit 

De Hors 

Rijden met voertuigen nadat deze aan land zijn 

gebracht in de Mokbaai en op de Hors 

Gehele jaar Max. 130 personen, gemid-

deld 1x / 2 weken 

Lopende manschappen na landingsoefeningen 

naar kazerne 

Gehele jaar Max. 130 personen, gemid-

deld 1x / 2 weken 

Schieten met oefenmunitie tijdens landingen, mu-

nitie wordt opgeruimd 

Gehele jaar Gemiddeld 1x / 2 weken 

Lessen ‘kaart en kompas’ Gehele jaar 10x / jr 

Mokbaai   

Oefenen en varen met landingsvaartuigen Gehele jaar Max. 130 personen 

Mudcrawl Augustus Max. 150 personen, 1x / jr 

Kazerneterrein   

Invliegen personeel met helikopter Gehele jaar Incidenteel, 2-3 x / jr 

Open dag  Niet jaarlijks 

Kinderbezoek Emma kinderziekenhuis  Jaarlijks 

Overig   

Gebruik pyrotechnische middelen Gehele jaar Als onderdeel van de oefe-

ning 
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1.4 Huidig beheer 

Het huidige beheer van het terrein is extensief en op grote schaal wordt ruimte 

gegeven aan natuurlijke landschapsvormende processen. In termen van het Hand-

boek Natuurdoeltypen Bal et al. (2001) is sprake van een nagenoeg-natuurlijk land-

schap, waarbij grootschalige landschapsvormende (abiotische en biotische) pro-

cessen ongestoord kunnen verlopen, om zo een optimale natuurkwaliteit op land-

schapsschaal te bereiken. Kleine delen worden echter beheerd als half-natuurlijke 

typen, waarbij kleinschalig beheer plaatsvindt. Delen van de graslanden rond de 

Horsmeertjes worden gemaaid, evenals delen van de Kreeftepolder en de Hors-

vallei. Het maaisel wordt gebruikt voor het vastleggen van de grotere paden in het 

terrein. Het pad tussen de Geul en de Horsmeertjes wordt eens per jaar, namelijk 

eind augustus, vrijgekapt om de toegang mogelijk te houden. Tot 2016 werd de 

omgeving van de Mokbaai begraasd door een kudde schapen, maar deze begra-

zing is stopgezet.  

 

De Mokbaai wordt ten behoeve van het militaire gebruik gebaggerd, om de vaar-

geul op diepte (ruim 4 m -NAP) te houden. 

1.5 Juridisch kader 

1.5.1 Natura 2000 

Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn maakt OT Joost Dourleinkazerne deel 

uit van drie Natura 2000-gebieden, namelijk ‘Duinen en lage land van Texel’ (ge-

biedsnummer 2), ‘Noordzeekustzone’ (gebiedsnummer 7) en ‘Waddenzee’ (ge-

biedsnummer 1). Voor OT Joost Dourleinkazerne is een aantal habitattypen en 

soorten kwalificerend (zie voor een overzicht Haveman et al. 2013). Voor elk van 

deze soorten en habitats geldt een instandhoudings- of uitbreidingsdoelstelling. 

Sinds december 2015 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden, waarin 

ook de bescherming van soorten is geregeld. Aanvullend aan Europees be-

schermde soorten is in de bijlage een lijst opgenomen met soorten die landelijke 

bescherming genieten en die op militair terrein Hors en Horsduinen met zekerheid 

zijn aangetroffen. 

1.5.2 Aardkundig monument  

Het beschermen van aardkundige waarden is een van de belangrijke doelen van 

het Noord-Hollandse landschaps- en bodembeschermingsbeleid. De provincie 

heeft in 2003 een lijst van 80 te beschermen gebieden vastgesteld, die extra pla-

nologische bescherming krijgen en in 2004 zijn in totaal 17 van deze 80 gebieden 

aangewezen als aardkundig monument: markante voorbeelden van aardkundige 

waarden. Op Texel zijn twee aardkundige monumenten aangewezen, waaronder 

de Hors en de Westerduinen. Dat betekent dat het gehele duingebied van het on-

derzoeksgebied als provinciaal aardkundig monument geldt en een hoge mate van 

bescherming via de Provinciale Milieuverordening geniet. Ontwikkelingen mogen 

alleen plaatsvinden als deze ten goede komen aan de aardkundige kwaliteit. Ont-

grondingen, egalisaties, grondverzet en diepploegen zijn niet toegestaan.  
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1.6 Vraagstelling en leeswijzer 

Het voorliggende rapport bestaat uit twee onderdelen, te weten een vegetatiekar-

tering en een landschapsecologische systeemanalyse van het oefenterrein Joost 

Dourleinkazerne (inclusief een stukje voor Rijkswaterstaat). De vegetatiekartering 

maakt onderdeel uit van de reguliere monitoring van het terrein door de sectie Na-

tuur van het Rijksvastgoedbedrijf, de organisatie die ook verantwoordelijk is voor 

het beheer van het terrein. Deze vegetatiekartering is echter dusdanig verweven 

met de landschapsecologische analyse dat ze niet in een aparte rapportage zal 

verschijnen. 

 

De algemene vraag die in de landschapsecologische analyse centraal staat, is: 

“Wat zijn de belangrijkste sturende processen voor de biodiversiteit op het terrein 

en hoe zullen deze processen zich in de toekomst (naar verwachting) ontwikke-

len?” Bij het beantwoorden van deze vraag hebben de sequentiële vegetatie(com-

plex)kaarten van het terrein een belangrijke rol gespeeld, niet alleen in de identifi-

catie van de processen, maar ook in de lokalisatie.  

 

In hoofdstuk 2 zullen de methode van de vegetatiekartering en de landschapseco-

logische analyse worden beschreven. Hoofdstuk 3 geeft vervolgens een beschrij-

ving van de wording van het terrein en de huidige abiotische omstandigheden (geo-

logie, bodem en hydrologie) en beheer. Het resultaat van de vegetatiekartering 

wordt beschreven in hoofdstuk 4 en de hieruit afgeleide landschapskaart wordt 

behandeld in hoofdstuk 5. Op basis van deze landschapskaart is het terrein in te 

delen in een aantal landschapszones en ook dit wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 is de eigenlijke landschapsecologische systeemanalyse, waarin de 

processen worden geanalyseerd en uitgewerkt. De verwachte toekomstontwikke-

lingen met kansen en knelpunten worden beschreven in hoofdstuk 7, waarna een 

aantal algemene conclusies worden getrokken in hoofdstuk 8. 
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2 Methode 

2.1 Vegetatiekartering 

Het veldwerk voor de vegetatiekartering heeft plaatsgevonden in twee groeisei-

zoenen: in 2017 zijn verspreid over het terrein vegetatieopnamen gemaakt, die in 

de winter 2017-2018 zijn verwerkt tot de karteertypologie, waarna in 2018 de ve-

getatiecomplexen zijn gekarteerd.  

2.1.1 Analytische fase: het maken van vegetatieopnamen 

In totaal zijn in 2017 277 opnamen gemaakt, in de periodes 1-5 mei (droge duin-

graslanden), 29-31 mei (droge duingraslanden en vochtige duinvalleien), 25-27 juli 

(natte duinvalleien), 28-30 augustus (struwelen en kwelder). Deze opnamen zijn in 

het veld opgenomen met behulp van TurbovegCE (Hennekens & Dirkse 2008) met 

Trimble Juno SB’s en een Samsung Galaxy Tab Active-tablet, beide met interne 

gps. De opnamen zijn gemaakt volgens de methode van de Frans-Zwitserse 

school en gebruik makend van de 9-delige (gemodificeerde) schaal van Braun-

Blanquet (Westhoff et al. 1995b). Alle vegetatieopnamen zijn opgenomen in de 

DUMIRA-database (de Vegetatiedatabank met opnamen van defensieterreinen; 

De Ronde et al. in prep.) en in de Landelijke Vegetatie Databank in TurboVeg 

(Hennekens & Schaminée 2001). 

 

Taxonomie en naamgeving van de vaatplanten is volgens de 23e druk van de Heu-

kels’ flora van Nederland (Van der Meijden 2005), maar voor een aantal groepen 

is afgeweken van deze standaard, namelijk voor de bramen (Rubus), zwenkgras-

sen (Festuca), zeekralen (Salicornia) en de kruipwilg-groep (Salix repens agg.). 

Voor Rubus is de standaardlijst gevolgd die een aantal jaar geleden gepubliceerd 

is in Gorteria (Van de Beek et al. 2014). In het Festuca rubra-aggregaat is zo veel 

mogelijk onderscheid gemaakt tussen de kleine soorten (Dengler 1998; Dengler 

2000; Dengler 2001; Portal 1999), waarbij Festuca rubra subsp. litoralis tamelijk 

consequent is onderscheiden. Binnen de tetraploïde, langarige zeekralen zijn 2 

soorten onderscheiden, namelijk de ‘normale’, rechtopstaande vorm (Salicornia 

stricta of hier Salicornia dolichostachya) die algemeen is op het wad, en de lig-

gende, geel verkleurende vorm (Salicornia procumbens s.str.) van strandvlakten 

(Janssen et al. 2012). Salicornia europaea, de kortarige zeekraal, is in de kartering 

voor de duidelijkheid aangeduid als Salicornia brachystachya. Binnen de kruipwil-

gen is gedurende de kartering steeds vaker melding gemaakt van Salix arenaria 

(Oberdorfer 1994), de duinkruipwilg, maar dit is niet consequent gedaan. 

 

Voor de naamgeving van de mossen is gebruik gemaakt van de Beknopte mosflora 

van Nederland en België (Siebel & During 2006), voor de lichenen van de Veldgids 

korstmossen (Van Herk & Aptroot 2004) en de Veldgids korstmossen van duin, 

heide en stuifzand (Aptroot et al. 2011). Een belangrijke omissie in de determinatie 

van de cryptogamen betreft de kranswieren: deze zijn slechts op familieniveau 

naamgegeven, terwijl ze voor de indeling in vegetatietypen van groot belang zijn. 
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2.1.2 Synthetische fase: het opstellen van de typologie 

Voor het opstellen van de vegetatietypologie zijn de 277 opnamen uit 2017 met de 

919 oude opnamen van het terrein (2004-2016) uit de DUMIRA-database (De 

Ronde et al. in prep.) samengevoegd tot een database van 1196 vegetatieopna-

men en verwerkt in JUICE (Tichý 2002) tot een gestructureerde tabel. De opnamen 

van 1997 uit de kartering van Pranger en Everts (1998) zijn in de analyse niet 

meegenomen.  

 

Om de onzekerheid in de ‘inhoud’ van de legendaeenheden van de nieuwe kaart 

te minimaliseren is voor het opstellen van de typologie in principe de typologie uit 

2012 als basis genomen. De opnamen van 2017 zijn vervolgens waar mogelijk 

toegekend aan de typen die in 2012 zijn onderscheiden (vgl. Janssen 2001). Er is 

echter in verschillende gevallen afgeweken van deze werkwijze, namelijk  

- voor de typen waarvoor inmiddels de zgn. “Standaardtypologie Defensie” 

beschikbaar is, en 

- waar de data aanleiding gaf typen samen te voegen of nieuw te onderschei-

den. 

De Standaardtypologie Defensie is een landelijke ‘lokale’ typologie waarin alle op-

namen uit de DUMIRA-database (De Ronde et al. in prep.) worden geanalyseerd 

en die een omvattende, gedetailleerde typologie moet gaan worden van alle vege-

tatietypen op defensieterreinen. Deze standaardtypologie is een instrument dat 

dient ter harmonisatie van alle vegetatiekaarten die in de toekomst van defensie-

terreinen gemaakt zullen worden en ze geeft bovendien de mogelijkheid tot een 

eenvoudige relatie tot de landelijke referentietypologie (Schaminée et al. 1995-

1998; Stortelder et al. 1999) die ondermeer gebruikt wordt voor de toekenning van 

habitattypen. 

 

Tijdens de kartering in 2018 (zie volgende paragraaf) zijn aanvullende vegetatie-

opnamen gemaakt van typen die in de eerdere rondes niet zijn herkend en/of op-

genomen. In dit rapport is geen gestructureerde tabel met vegetatieopnamen en 

typen opgenomen. Deze tabel is in Exel- en JUICE-format verkrijgbaar bij Team 

Ecologie van de sectie Natuur van het Rijksvastgoedbedrijf (zie colofon voor het 

adres).  

2.1.3 Kartering vegetatiecomplexen 

Voor de kartering is gebruik gemaakt van digitale kleurenluchtfoto’s (datum 2017, 

geleverd door RWS), die verwerkt zijn op schaal 1:5000. Op de kaart zijn in ArcGIS 

10.1 polygonen onderscheiden met een homogene vegetatiestructuur. Hierbij is 

gewerkt volgens de zgn. ‘oude grenzen-methode’ (Janssen & Van Gennip 2000; 

Janssen 2001) door in principe de grenzen uit de vorige kartering (Haveman et al. 

2013) te accepteren, tenzij met zekerheid geconstateerd kon worden dat er sprake 

was van reële verschuiving van grenzen. 

 

In het veld is per polygon op veldformulieren ingevuld welke eenheden van de 
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vegetatietypologie voorkomen, waarbij het voorkomen is geschat in procenten. Ty-

pen die minder dan 10 % van het vlak innamen zijn in principe niet gekarteerd, 

tenzij het zeldzame of waardevolle typen betrof. Dergelijke typen zijn geschat met 

een minimum van 5 %, of anders is hun aanwezigheid genoteerd met een ‘+’, wat 

later is omgezet naar 0,1 %. De gegevens zijn ingevoerd in Microsoft Exel. Waar 

nodig zijn de grenzen van de polygonen op de luchtfoto aangepast aan de situatie 

in het veld. Het Exelbestand is in ArcGIS 10.1 gekoppeld aan de polygonenkaart; 

deze uiteindelijke kaart is in elektronische vorm aanwezig en op te vragen bij Team 

Ecologie van de sectie Natuur van het Rijksvastgoedbedrijf (zie colofon voor het 

adres). 

2.2 Landschapsecologische analyse 

2.2.1  Van vegetatiekaart naar landschapskaart 

De vegetatiekaart is omgezet naar een landschapskaart op vegetatiekundige 

grondslag, of ‘Doing-kaart’. Dit laatste slaat op de onderzoeker, Henk Doing, die  

in Wageningen tussen 1955 en 1988 een methode ontwikkelde voor de kartering 

van duingebieden op basis van de vegetatie, geomorfologie, bodem en de geogra-

fische situatie (Doing 1988; Doing Kraft 1963). Het voordeel van deze methode 

boven een reguliere vegetatiekartering is de grovere schaal, waardoor veel sneller 

gewerkt kan worden, terwijl veel belangrijke informatie behouden blijft.  

 

Doing’s methode bestaat grofweg uit een aantal stappen: 

- op de luchtfoto (1:25.000) worden eenheden onderscheiden met een ho-

mogene geomorfologie en een homogeen vegetatiecomplex; 

- in het veld worden aan deze eenheden codes toegekend aan de hand van 

het voorkomen van plantensoorten(groepen) en plantengemeenschappen, 

in een min of meer vrije, maar hiërarchische volgorde: eerst hoofdland-

schappen, dan sublandschappen en lagere coderingen; 

- voor de codering staat een beperkte set letters / letter-cijfercombinaties ter 

beschikking, maar deze kunnen naar behoeven (eindeloos) worden ge-

combineerd. 

 

De methode, de achtergronden, de soorten en soortengroepen en de beschikbare 

eenheden zijn beschreven in Landschapsecologie van de Nederlandse Kust 

(Doing 1988), waarin ook kaarten zijn opgenomen van alle kustgebieden. Afwij-

kend van de hierin beschreven methode zijn in de onderhavige kartering de land-

schapscodes niet toegekend in het veld, maar op basis van de vegetatiekartering. 

Dat heeft zowel voor- als nadelen. Het grootste nadeel is dat abiotische omstan-

digheden, die Doing in het veld in de kartering verdisconteerde, zoals bodem en 

geomorfologie, niet op dezelfde wijze meegenomen (kunnen) worden. Uit de ve-

getatiekaart is dit namelijk niet af te leiden. Een tweede nadeel is wel dat de snel-

heidswinst teniet gedaan wordt. Het grootste voordeel is dat de vegetatiekaart als 

objectieve basis ten grondslag ligt aan de landschapskaart, waardoor met name 

oude karteringen altijd opnieuw beoordeeld kunnen worden. 

 

Voor de huidige kartering zijn per vlak de vegetatietypen en de hierin aanwezige 
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soorten vergeleken met de soortengroepen die Doing (1988) opstelde en op basis 

hiervan is een voorlopige codering toegekend. Vervolgens zijn deze codes verge-

leken met de beschrijvingen van de landschappen die Doing geeft, en is de code 

definitief vastgesteld en aangevuld met de hiërarchisch lagere coderingen. 

2.2.2 Van landschapskaart naar processen 

De zo ontstane landschapskaart geeft inzicht in een aantal processen die op het 

terrein van belang zijn. Twee voorbeelden mogen dat verduidelijken.  

- Het A-landschap, of helm-landschap, van Doing kenmerkt zich door sterke 

verstuiving. Het betreft de strandvlaktes, de biestarwegrasduintjes en de 

helmduinen (die onderscheiden worden door sub-codes), dus allemaal sys-

temen waar de sterke dynamiek zorgt voor een belangrijk aandeel onbe-

groeid substraat.  

- Daar waar schoksgewijs extra voedingsstoffen in het systeem komen wordt 

dat aangegeven met een letter ‘t’, van ‘tang’, vloedmerk. In verschillende 

systemen (zoals de witte duinen van het A-landschap, of de marine land-

schappen M1-M5) kunnen heel verschillende soorten kenmerkend zijn voor 

een dergelijk verhoogd voedselaanbod, maar overal wordt dit proces aan-

geduid met dezelfde letter (bijvoorbeeld ‘Aat’, of ‘M2.3t’).  

 

In andere gevallen geven de codes echter niet direct inzicht in de processen die er 

spelen, maar alleen in de huidige staat waarin zich het terrein bevindt. 

- Het Cb-landschap betreft de tot ongeveer 80 cm diep ontkalkte duinen 

waarin duinroosvelden worden afgewisseld met buntgras-begroeiingen. De 

code geeft dus informatie over de huidige staat van ontkalking, niet over 

het proces als zodanig. 

- Het M5-landschap omvat de overgang van zout naar zoet. Het is echter 

onduidelijk of dit een stationaire situatie is, bijvoorbeeld aan de voet van de 

duinen in valleitjes direct achter het duin op de kwelder, of dat het een lang-

zaam verder ophogende hoge kwelder betreft.  

 

Een deel van de processen kan dus direct afgeleid worden uit de landschapskaart, 

maar de laatste twee voorbeelden laten zien dat andere processen slechts zicht-

baar zijn uit de vergelijking tussen opeenvolgende landschapskaarten. Daarom zijn 

eerdere landschapskaarten van het terrein (Doing 1990; Haveman et al. 2013; 

Haveman et al. 2006) vergeleken met de huidige kaart, om verschillen op te sporen 

en zo inzicht te krijgen in de langer lopende processen. 

2.2.3 Totstandkoming van kaartjes 

In de analyse zijn de basisgegevens uit 2004, 2011 en 2018, en in enkele gevallen 

ook die van 1984, verwerkt tot thematische (compositie-)kaarten. Dit is op verschil-

lende manieren gedaan, die hier worden toegelicht. 

 

Verstuivingszones (Fig. 11. pag. 66) 

Voor de kaart van de verstuivingszones zijn de landschapstypen die aan de vlak-

ken van de droge duinen zijn toegekend geaggregeerd tot 5 groepen: 
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landschapstypen verstuivingszone 

Aj, A0j, Aj 1: sterke verstuiving, geen of nauwelijks begroeiing 

Aa, Aaj 2: verstuiving, helmduinen 

Aak 3: lichte verstuiving, helm-duinzwenkgrasduinen 

Ak, Akt 4: instuiving, duinsterretjesgrasland 

Ka, Ca, Cb, H, P 5: zonder stuivend zand, overige graslanden, heiden en struwelen 

 

Plantengemeenschappen van kalkrijke en kalkarme bodem (Fig. 12, pag. 67) 

Om de verschuiving in abundanties van plantengemeenschappen van kalkrijke en 

kalkarme bodem in kaart te kunnen brengen is een aantal gemeenschappen ge-

aggregeerd. Hierbij zijn alleen die typen gebruikt die een uitgesproken voorkeur 

voor kalkrijke, dan wel kalkarme bodem hebben: 

  

vegetatietypen Indicatie voor kalkrijkdom 

Gd1 (2004, 2011), Ds2 (2018) kalkrijk 

Gd2a, Sd1, Hd1, Sd1 (2004, 2018), Ds4.2, Gg1, Hp2, Sh7.1 (2018) kalkarm 

 

Feitelijk gaat het om de optimale fases van het Phleo-Tortuletum brachythecieto-

sum in de kalkrijke en het Violo-Corynephoretum, Festuco-Galietum typicum, hei-

des van het Empetrion nigrae en het Rosetum spinosissimae in de kalkarme dui-

nen. 

 

Uitbreiding struwelen (Fig. 17, pag. 77) 

Voor de uitbreiding van de struwelen zijn per jaar alle struweeltypen bij elkaar op-

geteld in zowel de xero- als in de hygroserie. 

 

Menselijke invloed (Fig. 19, pag. 83) 

De menselijke invloed is in kaart gebracht door informatie uit de landschapsecolo-

gische kaart en vegetatiekaart samen te vatten. Hiervoor zijn de vlakken geselec-

teerd uit de landschapskaart waar de code een ‘s’ bevat (een aanwijzing voor lang-

durige menselijke invloed) en uit de vegetatiekaart waar de typen Gn1 en Gg3.2.2 

aanwezig zijn (tredbegroeiingen). 

2.2.4 Iteratio-analyse  

Voor een aantal processen is een kwantificering mogelijk door in de vegetatiekaart 

de indicatiewaarde van de soorten in de vegetatie te interpoleren en te middelen 

middels het Iteratio-proces Holtland et al. (2010). 

 

Vanuit de vegetatiekaarten zijn in een β-versie van Iteratio (geprogrammeerd door 

Stephan Hennekens, Wageningen Environmental Research, zie Fig. 2) kaarten 

gemaakt van de ecologische indicatiewaarden voor zuurgraad, trofie en gemid-

delde voorjaarsgrondwaterstand. De basis van deze analyse zijn de vegetatieop-

namen van alle gekarteerde typen in het terrein en de kaart met per vlak een aan-

duiding van het type, of meerdere typen en de verhouding hiertussen. Aan de hand 

van bekende indicatiewaarden van soorten in de vegetatieopnamen wordt via een 
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iteratieproces eerst bepaald wat de indicatiewaarde is van de soorten zonder be-

kende indicatiewaarden. Vervolgens worden gewogen indicatorwaarden berekend 

voor alle opnamen op basis van de waarden voor de soorten en worden op basis 

hiervan weer indicatorwaarden bepaald voor elk vegetatietype. Als laatste stap 

wordt voor elk vlak op de vegetatiekaart een gewogen gemiddelde indicatorwaarde 

bepaald voor het vlak, aan de hand van het voorkomen van de vegetatietypen. 

 

De initiële indicatorwaarden kunnen 

gebaseerd zijn op geschatte indica-

ties: de zogenaamde Ellenberg indica-

tiewaarden (Ellenberg et al. 1992) zijn 

hiervan wel het bekendste voorbeeld. 

De huidige analyse, die door Stephan 

Hennekens is uitgevoerd als test van 

het nieuw ontwikkelde programma, 

maakt echter gebruik van het door het 

KIWA ontwikkelde stelsel van indica-

torwaarden. Dit betreft geen ge-

schatte, maar gemeten waarden. Bo-

vendien zijn deze indicatorwaarden 

niet generiek geldig, maar slechts bin-

nen een bepaald aangegeven land-

schapstype. In het geval van de ana-

lyse voor de Hors en Horsduinen is ge-

bruik gemaakt van de waarden voor de 

kalkarme duinen (Aggenbach et al. 

2001).  

 

In principe is het mogelijk om met de 

nieuwe versie van Iteratio ook verschil-

kaarten te maken, waarbij een verge-

lijking wordt gemaakt tussen de kaar-

ten met indicatorwaarden van verschillende jaren. Voor de huidige analyse zijn de 

kaarten uit Iteratio echter geïmporteerd in Arc-GIS (ESRI 2011), en binnen deze 

omgeving heeft de vergelijking plaatsgevonden. 

2.2.5 Fauna 

Het faunaonderzoek in het terrein heeft zich vooral op broedvogels geconcen-

treerd. Daarnaast is enige aandacht aan het voorkomen van parelmoervlinders 

besteed. Het onderzoek aan andere diergroepen, bijvoorbeeld loopkevers of bijen, 

staat nog in de kinderschoenen, waardoor hieromtrent kennislacunes bestaan. De 

broedvogels worden vanaf 1998 gemonitord, volgens een Uitgebreide Territorium-

kartering (Dijk 2004; Hustings et al. 1985). De methode is voor defensieterreinen 

beschreven in Handboek Natuurmonitoring (Haveman et al. 2011). De resultaten 

van de onderzoeken zijn vastgelegd in monitoringrapporten die de basisvormen 

voor de broedvogelanalyses in dit rapport (Gilissen 2017; Haveman et al. 2013; 

Figuur 2. Het Iteratioproces (Holtland et al. 2010) 
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Haveman et al. 2006; Hornman & Haveman 1999). Tot 2016 werden de waarne-

mingen van broedvogels en bijzondere niet-broedvogels op papier genoteerd. 

Sinds 2016 gebeurt de invoer van gegevens en het clusteren digitaal. De vogel-

soorten zijn ingedeeld in ecologische broedvogelgroepen. Hierdoor wordt de ge-

gevensverwerking overzichtelijker en kunnen effecten van veranderingen in het 

landschap en beheer op broedvogels beter zichtbaar gemaakt worden (Sierdsema 

1995). Waar nodig is de samenstelling van de broedvogelgroepen aangepast aan 

de situatie in het onderzoeksgebied. Voor de onderhavige analyse is gebruik ge-

maakt van de gegevens en analyse door Gilissen (2017). 
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3 Abiotische factoren en landgebruik 

3.1 Historische ontwikkeling 

De zuidpunt van Texel, en met name het 

onderzoeksgebied, is in geologisch op-

zicht bijzonder jong. Zijn vorm wordt sterk 

bepaald door de continue veranderende 

zeespiegel, eroderende of juist sedimen-

terende zeestromingen en de aanheling 

van zandplaten vanuit de dynamische bui-

tendelta (Ballarini et al. 2003; Doing 1988; 

Elias & van der Spek 2017; Heteren et al. 

2006; Schoorl 2000; Van der Wel 2013). 

Een reconstructie van Texel rond het jaar 

1200 (Fig. 3) maakt duidelijk dat het ge-

bied dat nu aangeduid wordt als de Hors 

en Horsduinen toentertijd onderdeel uit-

maakten van het Marsdiep (Kloosterhuis 

1986). Nog eerder was de pleistocene 

kern van Texel, het gebied rond de hui-

dige Hoge Berg, door een uitgestrekt 

veengebied verbonden geweest met het 

vaste land, beschermd door een strand-

wal die kilometers westelijk van de huidige 

kustlijn lag. Door voortdurende zeespie-

gelrijzing en de hiermee gepaard gaande transgressie van de kust breekt de 

strandwal op diverse plekken door en erodeert het veen, waardoor Texel aan het 

begin van de 13e eeuw geïsoleerd raakt van het vaste land. Rond deze tijd ontwik-

kelt het Marsdiep zich als een echt zeegat.  

 

Het tijdvak tot ca. 1600 is een periode van snelle aangroei van de zuidpunt van 

Texel, door de vorming van steeds nieuwe strandhaken aan de zuidkant van de 

oude Pleistocene kern van Texel (Heteren et al. 2006). De reconstructie die de 

situatie rond 1200 weergeeft laat een langgerekte strand- en duinrichel zien, met 

daarop de nederzetting Oude Hoorn. Ook het huidige Loodsmansduin maakt on-

derdeel uit van deze strandhaak. Het kweldergebied tussen Oude Hoorn en Den 

Hoorn wordt in 1378 bedijkt, waardoor de polder De Naal ontstaat. In de Late Mid-

deleeuwen, rond 1400, ontstaat een nieuwe strandhaak ten zuiden van de oude, 

met daarop het huidige Pietersduin en de Neetjesnol. Oorzaak hiervan is de ver-

heling van een zandplaat die waarschijnlijk ‘Hantgiftereef’ heette (Van der Wel 

2013). Een deel van deze strandhaak is terug te vinden rond de kruising Molwerk-

Mokweg, onderdeel van het onderzoeksgebied. Tot het begin van de 18e eeuw 

groeit deze strandhaak uit, vooreerst als kale zandplaat, maar later met duintjes 

op de wadkant: ’t Horntje. Tussen de Neeltjesnol en ’t Horntje werd het Molwerk 

Figuur 3. Reconstructie van Texel rond AD 1200 

(Bron: Kloosterhuis 1986) 
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aangelegd als stuifdijk, dat daarmee de zuidelijke begrenzing vormt van de polder 

Hoornder Nieuwland (1591).  

 

Voor de kust van Texel ligt rond deze tijd een kleine zandbank, Noorderhaaks ge-

heten, die van het eiland gescheiden is door een vaargeul die voor de zeevaart 

belangrijk is: het Spanjaardsgat. Deze geul loopt rond 1550 in een oost-westrich-

ting, maar door verlanding van een andere geul, de Laan, rond 1630 zwaait het 

Spanjaardsgat in noordwestelijke richting (Van der Wel 2013). Inmiddels is in de 

buitendelta een nieuwe zandplaat tot ontwikkeling gekomen, de Hors. Door ver-

dere draaiing en verzanding is het Spanjaardsgat in 1730 nog slechts een strand-

geul en in de winter van 1737-38 sluit deze definitief, als de Hors vanaf het noorden 

verheelt met Texel. Hierdoor ontstaat een nieuwe baai, die aan de westzijde snel 

verzand. Door duinvorming en de aanleg van stuifdijken ontstaat een reeks voch-

tige duinvalleien: Noordvlak, Grote Vlak en Pompevlak. De duinrug die deze serie 

Figuur 4. Datering van historische kustlijnen, gereconstrueerd op basis van historische kaarten en datering van 

duinzand (Bron: Heteren et al. 2006). 
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valleien aan de zuidzijde begrensd is gedateerd op 1730-1750 (Oost et al. 2003). 

De oostzijde van de baai blijkt zeer geschikt als ankerplaats, en staat bekend als 

de Rede de Mock. De huidige Mokbaai, veel kleiner en ondieper dan de Rede de 

Mock in 1750, is hier het overblijfsel van. Heteren et al. (2006) karakteriseren de 

periode tussen ongeveer 1600 en 1800 als een periode waarin duinopbouw op 

Texel vooral plaatsvindt aan de westkust, en waarin de oudere strandhaken aan 

de zuidzijde van het eiland deels afslaan (Fig. 4). 

 

In 1846 werd de stuifdijk gevormd aan de zuidzijde van de Mokbaai (Oost et al. 

2003); hierop loopt nu de Mokweg richting kazerne. Na de Eerste Wereldoorlog 

werd de Geul, het westelijke en verlande deel van de Mock, afgesloten van de zee 

en ontwikkelde het zich van kwelder tot de huidige duinvallei. In 1838, 100 jaar 

nadat de Hors verheelde met Texel, valt in de buitendelta de kleine zandplaat On-

rust voor het eerst droog. Tot 1896 groeit de westkust van Texel, ook in het onder-

zoeksgebied, geleidelijk steeds verder aan, maar als gevolg van de zuidwaartse 

migratie van de buitendelta vindt hierna juist afslag van de westkust plaats 

(Heteren et al. 2006). 

 

In 1910 verheelt ook Onrust met Texel. De afsluiting van de Zuiderzee door de 

Afsluitdijk in 1932 bracht enorme veranderingen teweeg in de zeestromingen in 

het Marsdiep en met name het volume van het in- en uitstromende water uit de 

Waddenzee naar de Noordzee (Elias & van der Spek 2017; Heteren et al. 2006). 

Bovendien nam het getijdeverschil toe met 30-40 cm (Rietveld 1962). Hierdoor 

erodeerde sinds 1932 bijna 300.000.000 m2 zand van de buitendelta en de kust 

van Texel (Elias & van der Spek 2017). Door zandsuppletie op de kusten rond de 

Texelse inlaat sinds 1990 (ca. 30.000.000 m2 zand in totaal!) lijkt de buitendelta nu 

stabiel in volume (Elias & van der Spek 2017). Ondertussen ligt de Razende Bol 

als droge zandplaat voor de kust, en lijkt het Molengat, de noordelijke geul tussen 

Texel en de zandplaat, langzaam te verzanden (Elias & van der Spek 2017). De 

duinvoet is sinds 1910 verder naar het zuiden opgeschoven, geholpen door de 

mens die de ontwikkeling van stuifdijken stimuleerde. Zo ontstonden de Kelder-

huispolder rond 1940, het oostelijke Horsmeertjes in 1953 en de westelijke in 1964 

en de Kreeftepolder rond 1980 (Bruin 1986; Oost et al. 2003). Sindsdien zijn zui-

delijk hiervan nieuwe duinruggen en tussenliggende duinvalleien ontstaan, de 

Horsvallei tussen 1990 en 1995 en rond de millenniumwisseling het Riemensvlak 

(De Ronde & Haveman 2013).  

3.2 Geologie en bodem 

De geologie van Texel wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van een stuwwal 

uit de voorlaatste ijstijd (Saalien), waarvan de hoogste top wordt gevormd door de 

Hoge Berg (De Jong 2015; Kloosterhuis 1986). De restanten van deze stuwwal 

lopen van Texel, via de kop van Noord-Holland (Den Helder en Wieringen) en het 

IJsselmeer naar de zuidkust van Friesland, waar de Pleistocene opduikingen van 

het Oudemirdummer Klif ongeveer het eindpunt vormen. Deze lange, grofweg 

oost-west lopende opstuwwing is in het Marsdiep geërodeerd, ongeveer tot onder 

de Neeltjesnol; ten zuiden hiervan zijn op Texel alleen oudere, ongestuwde afzet-

tingen te vinden. In het onderzoeksterrein komen deze oudere afzettingen nergens 
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aan de oppervlakte en ze bevinden zich (ten minste in de centrale as van het ge-

bied) overal op een diepte tussen 20 en 30 m -NAP (Fig. 5).  

 

Op de Pleistocene ondergrond zijn in de buitendelta mariene Holocene sedimen-

ten afgezet, zowel kleien als zanden (Westland-formatie). Aan de zuidrand van de 

Hors reikt dit complex van mariene afzettingen tot ongeveer 2 meter beneden 

maaiveld, maar onder de duinen zuidelijk van de Geul en de Horsmeertjes liggen 

deze sedimenten veelal dieper dan 10 meter onder het maaiveld (Heteren et al. 

2006). Dat heef niet alleen te maken met de duinen die hier in recente periode over 

heen zijn gestoven: tijdens de sluiting van het Spanjaardsgat is deze opgevuld met 

silt en klei, en deze afzettingen liggen onder de duinen en een groot deel van de 

strandvlakte van de Hors. In de Mokbaai, het laatste restant van het Spanjaards-

gat, komen deze afzettingen aan de oppervlakte, en dragen thans een kwelderve-

getatie. De dikte van de mariene afzettingen in de Mokbaai zal heel verschillend 

zijn, waarbij aan de duinvoet slechts een dun laagje klei is afgezet over het zand. 

Bovendien is een belangrijk deel van de Mokbaai dusdanig ingesloten door hogere 

duincomplexen dat er ook eolisch zand zal zijn afgezet; hierover zijn echter geen 

gegevens beschikbaar. 

 

Ten zuiden van de Mokbaai zijn eolische sedimenten afgezet over de kleilaag (in 

Fig. 5 aangeduid als “Mok fill”), in een pakket van nog geen meter in de Geul tot 

bijna 10 meter ter hoogte van de duinrug aan de zuidkant van de Geul. De zand-

plaat ten zuiden van de Horsmeertjes bestaat uit twee tot drie meter zandafzetting 

op de kleiige Mok-afzetting, voor zover ze niet direct is afgezet op de mariene 

voordelta-afzettingen. 

 

Het zand van de Hors en Horsduinen heeft een relatief laag (ten opzichte van de 

“kalkrijke duinen” ten zuiden van Callantsoog) kalkgehalte van 0,3-0,8% 

Figuur 5. Bodemopbouw van de zuidpunt van Texel (Heteren et al. 2006). In de boorkernen geeft de grijstint het 

organisch stofgehalte weer, verticale strepen representeren klei en silt, stippels representeren zand. 



 

29 

 

(Kloosterhuis 1986; Westhoff & Van Oosten 1991). Opvallend is het lage kalkge-

halte van het zand in de jonge duinen op de Hors ten zuiden van de Geul: de 

bodem van de hoge duinrug met struwelen direct ten zuiden van de Geul (de oude 

zeereep uit 1896) heeft op 40 cm diepte een kalkgehalte van slechts 0,5-0,8% 

(Westhoff & Van Oosten 1991) en de jongere duinen ten zuiden hiervan zijn nog 

armer aan kalk. Kloosterhuis (1986) en Westhoff en Van Oosten (1991) melden 

een kalkgehalte van slechts 0,3-0,4% in het jonge duinzand. Waarschijnlijk vindt 

dit zijn achtergrond in de aanvoer van zand uit de pleistocene ondergrond voor de 

kust (Kloosterhuis 1986, p. 75). Op de bodemkaart 1:50.000 worden de volgende 

bodemtypen in het onderzoeksterrein onderscheiden (Kloosterhuis 1986): 

 

Niet gerijpte minerale gronden 

• MOb72 gorsvaaggronden, zware zavel en klei, zand ondieper dan 80cm; 

Kalkhoudende zandgronden 

• Zn30A vlakvaaggronden, grof zand; 

• Zn50Ab vlakvaaggronden, matig fijn zand en ontkalkte bovengrond; 

• Zd20Ab duinvaaggronden, fijn zand en ontkalkte bovengrond. 

 

Ecologisch gezien heeft deze indeling weinig zeggingskracht, doordat er wel de-

gelijk bodemvorming heeft plaatsgevonden in deze jonge bodems. Omdat de ont-

wikkeling slechts de bovenste paar decimeters betreft, leidt dit in het gebruikte bo-

demclassificatiesysteem niet tot een ander bodemtype. Humusvorming en ontkal-

king zijn de belangrijkste processen die een rol spelen en de humusprofielontwik-

keling in jonge duinbodems is dan ook een belangrijke factor om rekening mee te 

houden (De Waal & Van Delft op https://www.wur.nl/upload_mm/d/5/2/c9363800-

Figuur 6. Bodemkaart van de Hors en Horsduinen en omgeving 
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f8e3-45bd-9a22-acd8733f88bd_Successie%20duinvallei.pdf). Helaas zijn hier-

over geen gegevens beschikbaar voor het terrein.  

3.3 Hoogte en hydrologie 

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich door een afwisseling van tot 15 meter hoge 

duinruggen die grofweg in noordwest-zuidoost-richting lopen en waartussen zich 

natte en vochtige duinvalleien bevinden (Fig. 7). De duinruggen zijn deels ontstaan 

als stuifdijken, wat mede af te lezen valt aan hun onnatuurlijk rechte loop. Ten 

zuiden van de stuifdijk die de Kreeftepolder aan de zuidzijde begrenst ligt een zone 

waar het landschap een natuurlijker morfologie vertoont, met afwisselend hoge en 

lage duinen en duinvalleitjes. De laagste delen van het terrein zijn de Mokbaai en 

de zandplaat ten zuiden van de duinen. 

De kaart van de isohypsen (Stuijfzand et al. 2014) en metingen van de Ca- en Cl-

concentratie in het grondwater in een noord-zuid lopend transect door het onder-

zoeksgebied (Grootjans et al. 2017), tonen aan dat het hydrologische systeem van 

De Hors en Horsduinen vrijwel geheel geïsoleerd is van het hydrologische systeem 

ten noorden van het onderzoeksgebied. Het gebied ontvangt geen of in elk geval 

erg weinig grondwater van het belangrijkste grondwatersysteem op het eiland. On-

der de hoge duinen tussen de Geul aan de noordzijde en de Horsmeertjes aan de 

zuidzijde ligt een lokale waterscheiding: de gebieden ten zuiden hiervan wateren 

af naar het zuiden, terwijl de gebieden ten noorden hiervan afwateren op het Mok-

slootgebied en de Mokbaai. 

 

 

Figuur 7. Hoogtekaart van Oefenterrein Joost Dourleinkazerne en omgeving (bron: AHN 2019 ) 
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De hoogste grondwaterstand wordt bereikt rond het westelijke Horsmeer. Evenals 

enkele andere duinvalleien in het gebied fungeert dit duinmeer als “doorstroom-

vallei”. Het ontvangt grondwater uit de noordelijk en noordwestelijk gelegen duin-

gebieden en het voorziet het oostelijke Horsmeer en diverse zuidelijk gelegen duin-

valleien van grondwater. Het Riemensvlak en de hier om heen liggende kleinere 

valleitjes ontvangen grondwater van de Kreeftepolder, in elk geval in de periode 

dat deze watervoerend is (Grootjans et al. 2017). 

 

 

In de Kreeftepolder staan 3 grondwaterstandsbuizen (www.dinoloket.nl) die sinds 

1997 met enige regelmaat worden uitgelezen (Fig. 8). Hieruit blijkt dat het grond-

water in het winterseizoen doorgaans enkele maanden boven het maaiveld staat, 

zowel in het lage (westelijke) als hogere (oostelijke) deel van de vallei. Het verschil 

tussen zomer- en winterstand bedraagt ongeveer 80 tot 100 cm in het westelijke 

deel en in het midden van de vallei, maar het oostelijke meetpunt laat een veel 

gelijkmatiger grondwaterstand zien met afgevlakte hoge standen in de winter en 

doorgaans iets minder diep wegzakkende zomerstanden. Dit heeft waarschijnlijk 

te maken met de lokale buffering van de hoeveelheid water in de duintjes in dit 

deel van de vallei. 

3.4 Historisch en recent landgebruik 

Het landgebruik in het gebied is altijd relatief extensief geweest. De belangrijkste 

invloed van de mens is wel de hierboven al beschreven pogingen het stuivende 

zand vast te leggen in stuifdijken en het afslaan van de kust tegen te gaan door 

zandsuppletie. Het uiterste noorden van het onderzoeksgebied rond Neeltjesnol 

en de Karhoek, het oudste deel van het gebied, is in landbouwkundig gebruik ge-

Figuur 8. Grondwaterstand in drie peilbuizen in de Kreeftepolder tussen 1997 en 2018. Rechts is de hoogte van 

de valleibodem aangegeven volgens AHN3 van west (boven) naar oost (beneden) en de grafieken met het grond-

waterstandsverloop zijn geprojecteerd ter hoogte van de plaats van het betreffende meetpunt (399 boven, 398 

midden, 400 beneden). Bron: AHN3 en dinoloket. 



 

32 

 

weest: de kwelderbegroeiingen werd tot in de jaren 1980 gemaaid, eerst door boe-

ren voor bollendek, later door Staatsbosbeheer voor het verkrijgen van strooisel 

voor de wandelpaden in de duinen (Bruin 2013). 

 

In 1917 kwam het gebied in eigendom van het Ministerie van Oorlog en aanvan-

kelijk werden er watervliegtuigen gestationeerd. Tussen 1938 en 1939 werden in 

de duinen bij Den Hoorn en op de Hors militaire batterijen gebouwd ter verdediging 

van het Molengat, het belangrijkste zeegat voor de doorgang van de vloot (Roos 

2013), maar van deze versterkingen is nauwelijks iets terug te vinden, afgezien 

van een enkele bunker in de duinrichel ten zuiden van de Geul. Na de oorlog werd 

het terrein een amfibisch oefenterrein en werd er een onderdeel van het Korps 

Mariniers gevestigd. Het militaire gebruik is al beschreven in de inleiding. 

 

Het gebied is grotendeels opengesteld voor extensieve recreatie en het terrein 

wordt voornamelijk door wandelaars gebruikt waarbij gebruik wordt gemaakt van 

de diverse uitgezette routes en andere paden, en het strand. 
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4 Vegetatie  

4.1 Kartering 2017-2018 

In onderstaande beschrijving worden de vegetatietypen die in 2017-2018 zijn aan-

getroffen, geordend binnen drie series: de xeroserie (begroeiingen in de droge dui-

nen), de hygroserie (begroeiingen in de vochtige en natte valleien) en de haloserie 

(de begroeiingen onder invloed van zout water). Op basis van het opnamemateri-

aal zijn 122 vegetatietypen onderscheiden: 60 in de xeroserie, 38 in de hygroserie 

en 24 in de haloserie (vegetatietabellen opvraagbaar RVB).  

 

Onder syntaxonomie staat beschreven tot welke plantengemeenschap de desbe-

treffende gemeenschap wordt gerekend. Daarbij is gewerkt met de meest recente 

standaardlijst, zoals die is opgenomen in de Revisie Vegetatie van Nederland 

(Schaminée et al. 2017). In dit boek staan niet alle gemeenschappen beschreven, 

dus daarnaast is de Vegetatie van Nederland  geraadpleegd (Schaminée et al. 

1995b; Schaminée et al. 1996; Schaminée et al. 1998d; Stortelder et al. 1999) en 

de veldgids rompgemeenschappen (Schaminée et al. 2015).  

 

Zoals al blijkt uit het aantal onderscheiden typen zijn de plantengemeenschappen 

in deze kartering in veel gevallen nauwer omgrensd dan de associaties of zelfs 

subassociaties in genoemde referentiesystemen, namelijk op – niet formeel be-

schreven – varianten- of subvariantenniveau. Dat kan de indruk wekken van over-

dreven ijver of inefficiëntie. Toch is er sprake van het een noch het ander. Juist op 

dit niveau van variant en subvariant komen de specifieke standplaatscondities tot 

uitdrukking in de soortensamenstelling van de vegetatie (Tüxen 1938). In een land-

schapsanalyse zoals deze kunnen de veranderingen in de vegetatie vervolgens 

gemakkelijk en eenduidig herleid worden tot veranderingen in de standplaatscon-

dities. Indien de vegetatiekartering slechts de verspreiding van associaties of sub-

associaties in beeld zou brengen, zouden de uitkomsten van de landschapsecolo-

gische analyse uit de aard der zaak minder nauwkeurig zijn. 

4.1.1  Gemeenschappen van de Haloserie 

 
Pz-reeks: onbegroeide bodem haloserie 
 
Typen 
Pz0 onbegroeid 

Pz0a  schelpenbank 
Pz0b  onbegroeide kwelder en slikken 

 
 
Ps-reeks: pioniergemeenschappen van zilte bodem 
 
Vegetatietypen 
Ps1:  engels slijkgras-type 
  Ps1_3   engels slijkgras 5-50% 

Ps1_5   engels slijkgras dominant >50% 
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Ps2:  zandzeekraal-type 
Ps2.1_0 zandzeekraal <5% 
Ps2.1   zandzeekraal dominant >5% 

Ps3:  langarige zeekraal-type 
Ps3.1_0 langarige zeekraal <5% 
Ps3.1    langarige zeekraal >5% 

Ps4: kortarige zeekraal-type 
Ps4.1   kortarige zeekraal >5% 
Ps4.2  vorm met langarige en kortarige zeekraal in (±) gelijke hoeveelheden 

Ps5: schorrenkruid dominantietype 

 
Syntaxonomie 
De hier beschreven vegetatietypen worden veelal gekenmerkt door de dominantie 
van de naamgevende soort. De begroeiingen zijn laag op de kwelder aangetroffen 
en overspoeling met zeewater vindt regelmatig plaats. Ps1 betreft de associatie 
van engels slijkgras (Spartinetum townsendii), waarbij het achtervoegsel aangeeft 
hoeveel engels slijkgras bedekt. Typen Ps2 tot Ps5 behoren tot de zeekraal-klasse 
(Thero-Salicornietea), en wel tot de associatie van zandzeekraal (Salicornietum 
decumbentis), langarige zeekraal (Salicornietum dolichostachyae), de associatie 
van kortarige zeekraal (Salicornietum brachystachyae), respectievelijk de schor-
renkruid-associatie (Suaedetum maritimae). Het zandzeekraal-type is slechts kort-
stondig op het terrein aanwezig geweest: na de opname van het type in 2006 is 
het weer verdwenen, zodat het tijdens de kartering in 2011 al niet meer aanwezig 
was. Hoewel de zandzeekraal-associatie (Salicornietum decumbentis) niet meer 
is aangetroffen, komt zandzeekraal nog wel op het terrein voor, maar in lage aan-
tallen, vaak in gemengde populaties met andere zeekralen. Op de zeer lage kwel-
der kunnen plaatselijk zeer weinig bedekkende langarige zeekraal-begroeiingen 
(Ps3.1) voorkomen, dit is in de codering met een _0 aangegeven. Hoger op de 
kwelder gaan de begroeiingen over naar kortarige zeekraal (Ps4.1). Mengsels van 
beide soorten zeekralen zijn op het terrein veelvuldig aangetroffen (dat wij hier 
opvatten als een overgang tussen het Salicornietum dolichostachyae en het Sali-
cornietum brachystachyae). De combinatie  overstromingsduur en zoutgehalte be-
palen de verschillen tussen de zeekraalassociaties, maar schommelingen in zout-
gehalte is op zandkwelders groter dan op kleikwelders, waardoor de soorten ge-
mengd kunnen voorkomen. 
 
Literatuur: (Janssen 2017b); Janssen et al. (2012); Schaminée et al. (1998a); Schaminée 
et al. (1998e) 
 
 
Kp-reeks: kweldergrasland met gewoon kweldergras 
 
Vegetatietypen 
Kp1:  gewoon kweldergras-type 

Kp1.1  vorm met engels slijkgras (>25%) 
Kp1.2  vorm met zeekraal (>25%) 
Kp1.3  vorm met schorrenkruid (>25%) 
Kp1.5  vorm met melkkruid (>25%) 
Kp1.6  gemengde vorm (van bovenstaande soorten) 

Kp2.1: schorrenkruid-lamsoor-type 
Kp2.1.1 vorm met veel lamsoor  
Kp2.1.2 vorm met naast lamsoor ook gewoon kweldergras (>25%) 

Kp2.2: zeeweegbree dominantietype 
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Syntaxonomie 
De vegetatietypen van de Kp-reeks worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
gewoon kweldergras in de begroeiing. De meeste van de bovenstaande vegeta-
tietypen behoren tot het gewoon kweldergrasverbond (Puccinellion maritimae), be-
halve het zeeweegbree dominantietype (Kp2.2), die als rompgemeenschap tot de 
zeeaster-klasse is toe te delen (RG Plantago maritima-[Asteretea tripolii]). Het ge-
woon kweldergras-type (Kp1) is te rekenen tot de associatie van gewoon kwelder-
gras (Puccinellietum maritimae). Uitgestrekte velden zijn op het terrein niet te vin-
den; in de Mokbaai komt met name de vorm met zeekraal voor (Kp1.2). De meeste 
van bovenstaande vormen behoren tot de subassociatie parapholidetosum, die 
kenmerkend is voor een zandige bodem met hoogstens een dunne sliblaag. De 
vorm met engels slijkgras (Kp1.1) is tot de typische subassociatie te rekenen. Het 
type is niet gekarteerd en komt dus slechts op puntlocaties voor. Het schorren-
kruid-lamsoor-type (Kp2.1) behoort tot de associatie van lamsoor en zeeweegbree 
(Plantagini-Limonietum) en beide vormen zijn alleen op de kwelder achter de ka-
zerne gekarteerd.    
 
Literatuur: Westhoff et al. (1998) 
 
 

Ka-reeks: kweldergrasland met zulte  
 
Vegetatietypen 
Ka1:   melkkruid-zilte rus-type 
Ka2:    zeeweegbree-rood zwenkgras-type 
Ka3.1:  melkkruid-kwelderzegge-type  

Ka3.1.1 typische vorm 
Ka3.1.2 vorm met zeeweegbree (>25%) 

Ka5:    zeealsem dominantietype 
Ka6:    strandkweek dominantietype 
Ka9:   melkkruid dominantietype 
Ka7.1:  zeerus dominantietype 

Ka7.2.1: spiesmelde-zeerus-type 
Ka7.2.2: zeealsem-zeerus-type 

Ka7.3:  zilte rus-zeerus-type 

 
Syntaxonomie 
Bijna alle vegetatietypen uit de Ka-reeks behoren tot het verbond van engels gras 
(Armerion maritimae). Uitzondering vormt onder andere het melkkruid dominantie-
type (Ka9), die tot de zeeaster-klasse is toe te delen (RG Glaux maritima-Agrostis 
stolonifera-[Asteretea tripolii]). Dit type is in 2018 niet gekarteerd. Ka1 is te rekenen 
tot de associatie van zilte rus (Juncetum gerardi typicum) en Ka2 tot de associatie 
van engels gras en rood zwenkgras (Armerio-Festucetum litoralis). Het melkkruid-
kwelderzegge-type (Ka3.1) is alleen in de vorm met zeeweegbree (Ka3.1.2) ge-
karteerd en behoort tot de kwelderzegge-associatie (Junco-Caricetum extensae). 
Ka5 en Ka6 behoren respectievelijk tot de zeealsem-associatie (Artemisietum ma-
ritimae) en de strandkweek-associatie (Atriplici-Elytrigietum pungentis). In de mok-
baai komen veel begroeiingen met zeerus voor, waarvan de soortensamenstelling 
verschilt. In de Vegetatie van Nederland worden deze begroeiingen veelal tot de 
associatie van zeerus en zilt torkruid (Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi) ge-
rekend, maar een verdere onderverdeling vind niet plaats. Ka7.3 behoort tot een 
zilte vorm van deze associatie. De zeer dichte dominantie (Ka7.1) behoort hier 
waarschijnlijk ook toe, al is deze soortenarme begroeiing hier slecht ontwikkeld. 
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Ka7.2 begroeiingen betreffen ruige zeerus-begroeiingen met meldes, schorren-
kruid en zeealsem. De soortensamenstelling van Ka7.2.1 is in de Vegetatie van 
Nederland niet beschreven en heeft nog het meeste weg van vloedmerkgemeen-
schappen uit het strandmelde-verbond (Atriplicion littoralis). Ka7.2.2 is wellicht ge-
woon tot de zeealsem-associatie (Artemisietum maritimae) te rekenen, maar dan 
in een vorm met erg veel zeerus. Brakke gemeenschappen met zeerus worden 
verderop behandeld (GZ-serie).       
 
Literatuur: Horsthuis en Schaminée (1998); Westhoff et al. (1998) 
 
 
Rz-reeks: ruigtebegroeiingen van de kwelder  
 

Vegetatieypen 

Rz1: melde-type 
Rz1a typische vorm 
Rz1c vorm met klein schorrenkruid en melkkruid 

 
Syntaxonomie 
Het melde-type komt voor op plekken waar veel organisch materiaal door de zee 
wordt afgezet; het zogenaamde vloedmerk. Beide vormen behoren tot het de typi-
sche subassociatie van de strandmelde-associatie (Atriplicetum typicum). 
 
Literatuur: Horsthuis en Schaminée (1998) 
 
 
Pz- & Gz-reeks:  

 

Vegetatieypen 

Pz9 hertshoornweegbree-knikmos-type 
Gz2 fioringras-gewone waterbies-type 

Gz2a vorm met rode ogentroost en kleine leeuwentand 
Gz2b soortenarme vorm 

Gz3 fioringras-dominantietype 
Gz10a: fioringras-zeerus-type 

Gz10a.1 vorm met waternavel en moerasbasterdwederik 
Gz10a.2 vorm met knopbies en heelblaadjes 

Gz10b: akkerdistel-zeerus-type 
Gz11: aardbeiklaver-zilte zegge-type 

 
Syntaxonomie 
De pionierbegroeiingen en graslanden van de haloserie, samengevat in de Pz- en 
Gz-reeksen laten een tamelijk grote variatie zien, van zeer open begroeiingen van 
kleine, eenjarige vaatplanten en mossen, tot gesloten ruigtes en graslanden met 
overblijvende soorten. Het hertshoornweegbree-knikmos-type (Pz9) komt voor in 
de droogste delen van de vochtige duinvalleien, waar ze het eerste stadium in de 
successie vormt. Het wordt gerekend tot een fragmentair ontwikkelde associatie 
van de associatie van strandduizendguldenkruid en krielparnassia (Centaurio-Sa-
ginetum). De brakke graslanden van Gz2 en Gz3 laten veel onderlinge overeen-
komst zien; deze typen zijn echter lastig plaatsbaar in het syntaxonomische sys-
teem. Het fioringras-gewone waterbiestype (Gz2) lijkt nog het meest op de asso-
ciatie van moeraszoutgras en fioringras (Trichlogini-Agrostietum stoloniferae), 
maar betreft op zijn best een fragmentaire vorm van deze associatie. Het fiorin-
gras-dominantietype (Gz3) is een verarmde vorm van Gz2, en nog minder goed 
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plaatsbaar. Overeenkomst met de beschreven romp van fioringras in het zilver-
schoonverbond bestaat vooral uit de dominante soort, maar verder bestaan er 
geen redenen om het gekarteerde type in deze beschreven romp onder te bren-
gen. Wij beschouwen het dus als een onbeschreven rompgemeenschap van het 
zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion anserinae). Het fioringras-zeerus-type 
(Gz10a) wordt gerekend tot de associatie van zeerus en zilt torkruid (Oenantho 
lachenalii-Juncetum maritimi). Deze associatie kent een zoete (Gz10a.1) vleugel 
die vooral wordt aangetroffen in de verzoetende duinvalleien op de Hors, en een 
brakke vleugel (Gz10a.2). Ondanks de interne variatie (zie ook onder de Ka-reeks) 
kunnen toch niet alle zeerus-begroeiingen in deze associatie geplaatst worden. 
Type Gz10b, het akkerdistel-zeerus-type wijkt te veel van de associatie af en is 
vanwege de soortenarmoede niet goed plaatsbaar in het systeem. Dit laatste type 
is gekarteerd op de hoge randen van de Mokbaai. Het aarbeiklaver-zilte zegge-
type (Gz11) neemt slechts kleine oppervlakten in langs paden, zowel in de Mok-
baai als nabij de Geul. Het behoort tot de fraai duizendguldenkruidrijke vorm van 
de associatie van aardbeiklaver en fioringras (Trifolio fragiferi-Agrostietum centau-
rietosum). 
 
Literatuur: Sýkora et al. (1996), Westhoff et al. (1998), Schaminée et al. (1998b), Weeda 
et al. (2003) 

4.1.2 Gemeenschappen van de Hygroserie 

 

Wn-reeks: waterbegroeiingen van duinvalleien 
 
Vegetatieypen 

Wn1 kranswieren-riet-type 
Wn1a vorm met waterpunge en watermunt 
Wn1b vorm met kleine lisdodde 

Wn2 loos blaasjeskruid-kranswier-type 

 
Syntaxonomie 
Deze vrij ondiepe waterbegroeiingen zijn aangetroffen in duinvalleien die langere 
tijd onder water staan, maar uiteindelijk soms droogvallen. De kranswieren zijn niet 
door ons op naam gebracht, maar Kees Bruin heeft meegedeeld dat er veel ruw 
kransblad (Chara aspera) in het terrein voorkomt. Waarschijnlijk hebben we hier 
dus te maken met begroeiingen die tot de associatie van ruw kransblad (Charetum 
asperae) te rekenen zijn. 
 
Literatuur: Schaminée et al. (1995a) 

 

 

Pn-reeks: pionierbegroeiingen van vochtige duinvalleien 

 

Vegetatieypen 

Pn1 sierlijk vetmuur-strandduizendguldenkruid-type 
Pn1a  typische vorm 
Pn1b  fioringras dominant 
Pn1c  vorm parnassia en geelhartje 

Pn2 stijve moerasweegbree-waterpunge-type 
Pn2a  vorm met loos blaasjeskruid 
Pn2b  typische vorm 

Pn3 zilte greppelrus-fioringras-type 
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Pn3a  vorm met getande weegbree 
Pn3b  vorm met rode ganzenvoet 

Pn4 moeraskruiskruid-zuring-type 
Pn5 dwergzegge-dominantietype 

 

Syntaxonomie 

In de Pn-reeks worden alle pionierbegroeiingen van vochtige en natte duinvalleien 

samengevat. Dat betekent dat zowel vegetaties van jonge, kalkrijke valleien, als 

van oude, slib- en veenrijke valleien in deze reeks zijn opgenomen, en dat het dus 

begroeiingen betreft die floristisch sterk van elkaar kunnen verschillen. Het sierlijk 

vetmuur-strandduizendguldenkruid-type (Pn1) wordt gerekend tot de waterpunge-

rijke subassociatie van de associatie van strandduizendguldenkruid en krielpar-

nassia (Centaurio-Saginetum samoletosum). Het kruipende waterweegbree-wa-

terpunge-type (Pn2) rekenen we tot de associatie van oeverkruid en waterpunge 

(Samolo-Littorelletum), waarbij de vorm met loos blaasjeskruid (Pn2a) in dieper 

water voorkomt dan de typische vorm (Pn2a) en een fragmentair ontwikkelingssta-

dium betreft. Het zilte greppelrus-fioringras-type (Pn3) valt uiteen in twee vormen, 

die beide tot de associatie van ganzenvoeten en beklierde duizendknoop (Cheno-

podietum rubri) behoren. Nauw hieraan verwant zijn de veel hoger opgaande be-

groeiingen van het moeraskruiskruid-zuring-type (Pn4), waarin plaatselijk moeras-

kruiskruid (Tephroseris palustris), plaatselijk goudzuring (Rumex maritimus) opval-

lend domineert. De totale soortensamenstelling van beide vormen wijst echter op 

de associatie van goudzuring en moerasandijvie, het Rumicetum maritimi. Het laat-

ste type in deze reeks is het dwergzegge-dominantietype, een vegetatietype dat 

als rompgemeenschap in de klasse van kleine zeggen is beschreven (Pn5; RG 

Carex oederi subsp. oederi-[Parvocaricetea]). 

 

Literatuur: Schaminée et al. (1998b),  Schaminée et al. (2015), Schaminée et al. (1995c), 

Weeda et al. (1998). 

 

Vn-reeks: kleine zeggenbegroeiingen van vochtige duinvalleien 

 

Vegetatieypen 

Vn1 moeraswespenorchis-vleeskleurige orchis-type 
Vn1a  vorm met gewone brunel en witte klaver 
Vn1b.1  typische variant 
Vn1b.2  variant met knopbies en zilverschoon 
Vn1c  vorm met knikmos en parnassia  

Vn4 armbloemige waterbies dominantietype 
Vn5 gewone waternavel- watermunt-type 

Vn5a  vorm met stijve ogentroost en zandzegge 
Vn5b  typische vorm 
Vn5c  vorm met pinksterbloem en moerasbasterdwederik 

Vn6 paddenrus dominantietype 
Vn7 tweerijige zegge- zwarte zegge-type 

Vn7a  typische vorm 
Vn7b  vorm met blauw glidkruid en wateraardbei 

 
Syntaxonomie 
De begroeiingen van deze reeks behoren allemaal tot de klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea). Vn1a en Vn1b zijn tot de knopbies-associatie (Junco baltici-
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Schoenetum nigricantis) te rekenen, waarbij Vn1a tot de knopbiesarme subasso-
ciatie behoort (trifolietosum) en Vn1b.2 tot de typische met veel knopbies (typi-
cum). Vn1c is een pioniergemeenschap die voorafgaat aan de vorige typen en 
rekenen we tot de associatie van duinrus en parnassia (Parnassio-Juncetum atri-
capilli). Vn4, Vn5 en Vn6 betreffen rompgemeenschappen die vrij recent in de 
Veldgids Rompgemeenschappen zijn beschreven. Vn4 betreft een rompgemeen-
schap van armbloemige waterbies (RG Eleocharis quinqueflora-[Caricion davalli-
anae], Vn5 een rompgemeenschap van watermunt en gewone waternavel (RG 
Mentha aquatica-Hydrocotyle vulgaris-[Parvocaricetea]) en Vn6 tenslotte een 
rompgmeenschap van paddenrus en kruipwilg (RG Juncus subnodulosus-Salix re-
pens-[Parvocaricetea-Phragmitetea]). Type Vn7 is niet direct eenduidig toe te ken-
nen aan de Vegetatie van Nederland. In een aantal opnamen domineert tweerijige 
zegge en deze opnamen zijn te rekenen tot desbetreffende rompgemeenschap 
(RG Carex disticha-[Parvocaricetea]). De andere opnamen zijn wellicht tot de as-
sociatie van drienervige en zwarte zeggen te rekenen (Caricetum trinervi-nigrae). 
Drienervige zegge is wellicht door ons over het hoofd gezien in de vegetatieopna-
men. 
 
Literatuur: Schaminée et al. (2015); Westhoff et al. (1995a) 
 
 
Gn-reeks: 
Gn1 dwergbloem-greppelrus-type 

Gn1a  vorm met dwergzegge en kantig hertshooi 
Gn1b  vorm met dwergvlas en tormentil 

Gn2 gestreepte witbol-witte klaver-type 
Gn2a  typische vorm 
Gn2b  vorm met madeliefje en kamgras 
Gn2c  vorm met gewone vogelmuur en straatgras 

 

Syntaxonomie 
Graslanden in strikte zin nemen slechts een beperkte plaats in in de natte en voch-
tige duinvalleien. Het betreft vooral begraasde, gemaaide en betreden plaatsen, 
vaak op de overgang naar de xero-serie. Het dwergbloem-greppelrus-type komt 
voor op vochtige, vaak beschaduwde paadjes op de bovenrand van vochtige val-
leien, en wordt gerekend tot de dwergloemrijke subassociatie van de draadgenti-
aan-associatie (Cicendietum filiformis). Feitelijk gaat het om een inslaggemeen-
schap van kleine eenjarige soorten, waaronder de kleinste bloemplanten van ons 
land, in natte graslanden van het dotter-verbond (Gn1a) of in heischraal grasland 
(Gn1b). Het gestreepte witbol-witte klaver-type (Gn2) omvat een aantal graslanden 
van matig voedselrijke bodem en behoren tot de soortenrijkste plantengemeen-
schappen op het terrein. De vorm met madeliefje en kamgras (Gn2b) rekenen we 
tot de moerasrolklaver-kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi), de 
vorm met gewone vogelmuur en straatgras (G2c) tot een onbeschreven romp van 
het zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion). De meeste opnamen (Gn2a, de typi-
sche vorm) betreffen een gemaaid graslandtype dat tot een relatief droge gras-
landgemeenschap behoort binnen het dotter-verbond (Caltion palustris). De totale 
soortensamenstelling komt goed overeen met die van het harlekijn-grasland (Rhi-
nantho-Orchietum morionis), hoewel de kensoort harlekijnorchis (Anacamptis mo-
rio = Orchis morio) in de tabellen ontbreekt. Tijdens het maken van opnamen is 
deze soort echter wel waargenomen op één plaats in de rand van de Kreeftepolder 
in dit type, samen met brede orchis (Dactylorhiza majalis). Wij beschouwen dit type 
(Gn2a) dan ook als fragmentaire vorm van deze associatie. 
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Literatuur: Lemaire et al. (1998), Zuidhof et al. (1996), Sýkora et al. (1996). 
 

 
Mn-reeks: moerasbegroeiingen van natte duinvalleien en de hoge kwelder 
 

Vegetatieypen 

Mn2 scherpe zegge-oeverzegge-type 
Mn4 heen-type (_3 = < 50%; _5 > 50%) 
Mn5 riet-type 

Mn5a   vorm met heen en zeerus (_3 = < 50%; _5 > 50%) 
Mn5b   typische vorm (_3 = < 50%; _5 > 50%) 

Mn6 ruwe bies-type 
Mn7 bitterzoet-dominantietype 
Mn8 gele lis-dominantietype 
 

Syntaxonomie 
De Mn-reeks omvat de helofytenbegroeiingen van de natte duinvalleien en de 
hoge kwelder. Doorgaans vormen deze helofyten hoog opgaande, hoog produc-
tieve vegetaties. In het scherpe zegge-oeverzegge-type (Mn2) zijn het vooral grote 
zeggensoorten die de biomassa vormen. De begroeiing vertoont het meeste over-
eenkomst met de wateraardbeirijke subassociatie van de associatie van scherpe 
zegge (Caricetum gracilis comaretosum). Een deel van de opnamen wijkt hier van 
af door de hoge bedekking van oeverzegge (Carex riparia), maar de totale soor-
tensamenstelling komt er toch het beste mee overeen; wellicht betreft het een 
aparte duinvorm van de subassociatie. Het heen- (Mn4) en riet-type (Mn5) vormen 
doorgaans soortenarme tot zeer soortenarme dominantiebegroeiingen van de 
naamgevende soort. Heen-dominantiebegroeiingen worden doorgaans tot een 
rompgemeenschap van de zeeasterklasse gerekend (RG Bolboschoenus mariti-
mus-[Asteretea tripolii]), maar recent onderzoek heeft aangetoond dat de Bol-
boschoenus van zoete wateren een andere is dan die van brakke (Simons et al. 
2016). Dit heeft tot gevolg dat de Bolboschoenus-begroeiingen op brakke stand-
plaatsen beter als associatie onderscheiden kunnen worden (Bolboschoenetum 
maritimi). Het riet-type met heen en zeerus (Mn5a) vormt de schakel tussen dit 
heen-type en het zuivere riet-type (M5b); het is recent voor ons land onderschei-
den als rompgemeenschap van riet in de zeeasterklasse (RG Phragmites austra-
lis-[Asteretea tripolii]). Deze rietbegroeiingen nemen grotere oppervlakten in in de 
jongere duinvalleien en op de bovenrand van de Mokbaai. Type Mn5b, die is ge-
karteerd in de oudere duinvalleien (bijvoorbeeld de Kreeftepolder en langs de 
Horsmeertjes) betreft de typische subassociatie van de riet-associatie (Typho-
Phragmitetum typicum). Het ruwe bies-type (Mn6) neemt slechts zeer kleine op-
pervlakten in, vooral in de jonge duinvalleien; we rekenen deze begroeiing tot de 
associatie van ruwe bies (Scirpetum tabernaemontani). Soortenarme bitterzoet- 
(Mn7) en gele lisbegroeiingen (Mn8) zijn aangetroffen langs de Horsmeertjes. We 
rekenen deze begroeiingen tot de klasse van de natte strooiselruigten (RG Sola-
num dulcamara-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]), respectievelijk 
de riet-klasse (RG Iris pseudacorus-[Phragmitetea]). 
 
Literatuur: Weeda et al. (1995), Westhoff et al. (1998), Schaminée et al. (2015), Simons et 
al. (2016) 
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Sw-reeks: duinstruwelen van vochtige en natte standplaatsen 
 
Vegetatietypen 
Sw4.1 gewone waternavel-kruipwilg-type 

Sw4.1.2  variant met moeraswespenorchis en rond wintergroen 
Sw4.1.1  variant met moeraswalstro en gele lis 

Sw3.1 watermunt-grauwe wilg-type 
Sw99.1 ruw beemdgras-grauwe wilg-type 

 
Syntaxonomie 
De Sw-reeks bestaat uit duinstruwelen met voornamelijk wilg op vochtige en natte 
standplaatsen. De kruipwilgstruwelen met moeraswespenorchis en rond winter-
groen (Sw4.1.2) worden tot de associatie van wintergroen en kruipwilg gerekend  
(Pyrolo rotundifoliae-Hippophaetum) en ontwikkelen zich in vochtige nog (enigs-
zins) kalkrijke duinvalleien uit de knopbies-associatie (Junco baltici-Schoenetum 
nigricantis). Als wilgenstruwelen tot ontwikkeling komen in zuurdere valleien of als 
het voorgaande type verder verzuurd dan gaan de kalkrijkere soorten van de knop-
bies-associatie ontbreken. Vaak heeft zich inmiddels grauwe wilg gevestigd, al is 
deze meestal nog niet aspectbepalend (Sw4.1.1). Deze gemeenschap rekenen wij 
tot een initiële stadium van de associatie van grauwe wilg en dan de natte duinval-
lei-subassociatie (Salicetum cinereae salicetosum repentis). Later in de successie 
wordt grauwe wilg op deze plekken aspectbepalend (Sw3.1). Deze struwelen zijn 
uiteraard tot de associatie van grauwe wilg (Salicetum cinereae) te rekenen. De 
meeste opnamen behoren tot de natte duinvallei-subassociatie (salicetosum re-
pentis), maar de soortensamenstelling van oudere struwelen rond een van de 
horstmeertjes met hennegras en wateraardbei doet erg denken aan de laagveen-
subassociatie (calamagrostietosum canescentis). Op de overgang van droog naar 
nat en in kommen in de meeuwenkolonie komt een arm en relatief droog grauwe 
wilgtype voor met ruw beemdgras, brandnetel en bitterzoet (Sw99.1). Deze ge-
meenschap is wellicht nog het best tot de typische subassociatie van de associatie 
van grauwe wilg te rekenen (Salicetum cinereae typicum). 
 
Literatuur: Haveman et al. (2017b); Schaminée et al. (1999) 

4.1.3  Gemeenschappen van de Xeroserie 

 

Pd-reeks: pionierbegroeiingen van droge duingebieden  
 

Vegetatieypen 

Pd0 onbegroeid  
 Pd0a  strand-duinen 

Pd0b  ingestoven riet 
Pd1 biestarwegras-type 

Pd1a  soortenarme vorm 
Pd1b  vorm met akkermelkdistel en melkkruid 
Pd1c  zeeraket-dominantietype 

Pd2 helm-akkermelkdistel-type 
Pd2b  soortenarme vorm  
Pd2c  vorm met zandzwenkgras en kleine leeuwentand 
Pd2d  vorm met zeewinde en zeewolfsmelk 
Pd2e  vorm met kleine veldkers en purpersteeltje  

Pd3 kleine leeuwentand-reukloze kamille-type 
Pd4 muurpeper-knopig vetmuur-type 

Pd4a  vorm met duinsterretje en vroege haver 
Pd4b  vorm met scheve hoornbloem en knikmossen 
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Pd5 zeepostelein-dominantietype 
Pd6 zeevenkel-dominantietype 
Pd7 stekend loogkruid-dominantietype 
Pd8 zilverschoon-dominantietype 
 

Syntaxonomie 
De Pd-reeks omvat pionier- en onkruidenbegroeiingen van droge duingebieden en 
antropogene standplaatsen. De begroeiingen die hier zijn opgenomen verschillen 
sterk van elkaar in dominante levensvormen, waardoor ze sterk verschillen in ver-
schijningsvorm. Het biestarwegras- en helm-akkermelkdisteltype (Pd1 en Pd2) 
omvatten de door hoge grassen gedomineerde pionierbegroeiingen van de pri-
maire ‘witte’ duinen. Het eerste type wordt gerekend tot de biestarwe-associatie 
(Honckenyo-Agropyretum juncei), behalve het laatste subtype, dat de rompge-
meenschap van zeeraket betreft (RG Cakile maritima-[Cakiletea maritimae]). Het 
helm-akkermelkdistel-type wordt in de Vegetatie van Nederland in zijn geheel tot 
de helm-associatie gerekend (Schaminée et al. 1998c), maar op basis van de op-
namen van het onderzoeksterrein is recent voorgesteld de vorm met zeewinde en 
zeewolfsmelk (Pd2d) als onderdeel van de zeewolfsmelk-helm-associatie (Eup-
horbio paraliadis-Ammophiletum) te beschouwen (Haveman & De Ronde 2019). 
Dit is een zuid-Atlantische gemeenschap waarvan de kern van de verspreiding in 
Frankrijk ligt. Subtype b betreft de typische subassociatie van de helm-associatie, 
de subtypen c en e tot de zandzwenkgrasrijke subassociatie (Elymo-Ammophile-
tum festucetosum). Het kleine leeuwentand-reukloze kamille-type (Pd3) ontwikkelt 
zich op plekken met een lichte toevoer van organisch materiaal, in de vorm van 
aanspoelsel. Het betreft een fragmentaire vorm van de strandmelde-associatie 
(Atriplicetum littoralis circietosum). Type Pd4, het muurpeper-sierlijk vetmuur-type 
is veel opener, en wordt gevormd door kleine eenjarige soorten en mossen. Beide 
vormen behoren tot de associatie van strandduizendguldenkruid en krielparnassia 
(Centaurio-Saginetum), maar in een vorm die de overgang naar de tweede asso-
ciatie van de klasse in ons land vormt, de associatie van zeevetmuur en deens 
lepelblad. Het zeepostelein-dominantietype (Pd5) kan uitgestrekte begroeiingen 
vormen in de jonge duinen, direct achter de zeereep, vooral aan de randen van  
meeuwenkolonies, dus daar waar extra nutriënten worden toegevoerd. We reke-
nen deze gemeenschap tot een rompgemeenschap (RG Honckenya peploides-
[Agropyro-Hockenyion peploidis/Salsolo-Honckenyion peploidis]). Het stekend 
loogkruid- (Pd7) en zilverschoon-dominantietype (Pd8) komen voor op schelpen-
banken in de kwelder achter de kazerne. De eerste behoort tot de associatie van 
loogkruid en zeeraket (Salsolo-Cakiletum typicum), de tweede is niet plaatsbaar in 
het systeem door zijn soortenarmoede. Het zeevenkel-dominantietype (Pd6), ten-
slotte, is geen gemeenschap van de stuivende duinen, en zelfs niet van een na-
tuurlijk substraat. Het is aangetroffen op de dijk op de hoek van de Hors-Mokbaai, 
ten zuidoosten van de kazerne. Deze zeevenkelbegroeiingen behoren tot de as-
sociatie van zeevenkel en zeekool (Crithmo-Crambetum maritimae), een zeldzame 
associatie van oudere zeedijken. 
 
Literatuur: Schaminée et al. (1998c), Janssen (2017a), Schaminée et al. (1998b), Horsthuis 
en Schaminée (1998), Schaminée et al. (2015), Haveman en De Ronde (2019) 
 
 
Ds-reeks: open graslanden van droge duingebieden  
 
Vegetatietypen 
Ds2 duinsterretjes-zanddoddegras-type 

Ds2.1  soortenarme vorm 
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Ds2.2  vorm met bekermossen en gewoon draadmos 
Ds3 gevorkt heidestaartje-kopjesbekermos-type 

Ds3.1  vorm met gewoon draadmos 
Ds3.1.1 typische variant 
Ds3.1.2 variant met gewoon schorsmos en eikenmos 
Ds3.2  vorm met gewoon klauwtjesmos en eikvaren 

Ds4.2 buntgras-bekermos-type 
Ds4.2.1 typische variant 
Ds4.2.2 variant met rendiermos-dominantie 

Ds5.1 grijs kronkelsteeltje-dominantietype 

 
Syntaxonomie 
De open duingraslanden op oefenterrein Joost Dourleinkazerne worden voor het 
grootste deel gerekend tot de klasse van de droge graslanden (Koelerio-Co-
rynephoretea). Het duinsterretjes-zanddoddegrastype (Ds2) wordt in zijn geheel 
gerekend tot de bleek dikkopmos-rijke subassociatie van de duinsterretjes-associ-
atie (Phleo-Tortuletum brachythecietosum), ook de korstmosrijke vorm van het 
type (Ds2.2). Het gevorkt heidestaartje-kopjesbekermos-type in de vorm met ge-
woon draadmos (Ds3.1) is niet goed toe te delen aan een vaatplantengemeen-
schap, en vertoont nog het meeste overeenkomst met de associatie van valskron-
kelheidestaartje (Cladonietum rei) in de klasse van purpersteeltje en ruig haarmos 
(Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi), die pas recent voor ons land beschre-
ven werden. De vorm met gewoon klauwtjesmos en eikvaren (Ds3.2) vertoont 
enige overeenkomst met de oude stadia van de duinsterretjes-associatie zoals die 
beschreven werden door Boerboom (1960) van de Wassenaarse duinen, en voor 
zover gewone eikvaren (Polypodium vulgare) niet dominant is, maar is hier niet toe 
gerekend. Waar eikvaren domineert is de vegetatie toe te delen aan de rompge-
meenschap van eikvaren (RG Polypodium vulgare-[Koelerio-Corynephoretea]). 
Het buntgras-bekermostype (Ds4.2) rekenen we tot de duin-buntgrasassociatie 
(Violo-Corynephoretum, corr. Racomitrio-Corynephoretum caricetosum arena-
riae). In de tabel zijn zowel elementen aanwezig die wijzen op de typische als op 
de fakkelgrasrijke subassociatie (subass. typicum, resp. koelerietosum). Daarom 
vind geen toekenning op subassociatieniveau plaats. Type Ds5.1, die uit één op-
name bestaat waarin grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) domineert, is 
tot een grijs kronkelsteeltjes-rijke vorm van de duin-buntgrasassociatie te rekenen. 
Weeda et al. (1996) onderscheiden dergelijke vormen als aparte derivaatgemeen-
schap (DG Campylopus introflexus-[Koelerio-Corynephoretea]), Hentschel (2011) 
rekent ze nog tot het Racomitrio-Corynephoretum caricetosum arenariae (=Violo-
Corynephoretum).  
 
Literatuur: Van Dort et al. (2017), Weeda et al. (1996), Boerboom (1960), Hentschel (2011)  
 
 
Gg- en Gd-reeks: gesloten graslanden van droge duingebieden  
 
Vegetatietypen 
Gg1 fijn schapengras-muizenoor-type 

Gg1.1  typische vorm 
Gg1.2  vorm met rendiermossen 

Gg2 gestreepte witbol-knikkend wilgenroosje-type 
Gg2.1  typische vorm 

Gg2.1.1 soortenarme variant 
Gg2.1.2 variant met gevorkt en ruw heidestaartje 
Gg2.1.3 variant met gevorkt heidestaartje en rendiermossen 

Gg2.2   vorm met gewone eikvaren 
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Gg3 geel walstro-smalle weegbree-type 
Gg3.1  typische vorm 
Gg3.2  vorm met hertshoornweegbree en muurpeper 

Gg3.2.1 variant met zandmuur en gewoon klauwtjesmos 
Gg3.2.2 variant met mosbloempje en kleine leeuwenklauw 

Gd2g  gewone eikvaren-knikkend wilgenroosje-type 

 
Syntaxonomie 
De gesloten duingraslanden in het onderzoeksgebied laten een grote variatie zien 
in floristische samenstelling, en ze worden dan ook in verschillende verbonden 
geplaatst. Het fijn schapengras-muizenoor-type (Gg1) sluit in soortensamenstel-
ling zo nauw aan bij type Ds4.2 (zie de vorige reeks) dat we deze nog in zijn geheel 
tot (een late fase van) de fakkelgras-rijke subassociatie van de duin-buntgrasasso-
ciatie (Violo-Corynephoretum koelerietosum, corr. Racomitrio-Corynephoretum 
caricetosum arenariae) rekenen. Het gestreepte witbol-knikkend wilgenroosje-type 
(Gg2) is het beste aan te sluiten bij de Duin-Paardenbloem-associatie (Taraxaco-
Galietum veri); de twee korstmosrijke varianten en de vorm met gewone eikvaren 
passen goed in de cladonietosum-subassociatie, de soortenarme variant is niet 
verder op subassociatie-niveau te plaatsen. Het geel walstro-smalle weegbree-
type (Gg3) rekenen we tot de Duin-Struisgras-associatie: de typische vorm (Gg3.1) 
tot het Festuco-Galietum typicum, de vorm met hertshoornweegbree en muurpe-
per (Gg3.2) tot het Festuco-Galietum trifolietosum. Van de laatste worden twee 
varianten onderscheiden; de laatste zeer soortenrijke variant op sterk be(t)reden 
plaatsen omvat een variant met elementen uit de Kegelsilene-associatie (Sileno-
Tortuletum). De totale soortensamenstelling van de begroeiing wijst echter eerder 
in de richting van de Duin-Struisgras-associatie. Het gewone eikvaren-knikkend 
wilgenroosje-type (Gd2g) tenslotte is aan te sluiten bij de rompgemeenschap van 
gewone eikvaren in de fakkelgras-orde (RG Polypodium vulgare-[Cladonio-Koele-
rietalia].  
 
Literatuur: Weeda et al. (1996), Boerboom (1960), Hentschel (2011)  
 
 
Gr-reeks: ruige graslanden van droge duingebieden  
 
Vegetatietypen 
Gr1.2.1 duinriet-dominantietype 
Gr2   zandzegge-dominantietype 
Gr99  purpersteeltje-dominantietype 

 
Syntaxonomie 
In de Gr-reeks worden de ruige graslanden samengevat. Op OT Joost Dourleinka-
zerne worden drie typen onderscheiden, die allemaal als rompgemeenschap wor-
den geclassificeerd: het duinriet-dominantietype (Gr1.2.1) en het zandzegge-do-
minantietype (Gr2) in de fakkelgras-orde (Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koe-
lerietalia], respectievelijk Carex arenaria-[Cladonio-Koelerietalia]), het purpersteel-
tje-dominantietype (Gr99) op de grens van de klasse der droge graslanden (Koe-
lerio-Corynephoretea) en de helm-klasse (Ammophiletea arenarii). De laatste is 
niet formeel beschreven. 
 
Literatuur: Weeda et al. (1996) 
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Hp- en He-reeks: heidebegroeiingen 
 
Vegetatietypen 
Hp2 kraaihei-struikhei-type 

Hp2.1 typische vorm 
Hp2.2 vorm met gewone eikvaren 

Hp99.1 kruipwilg-kraaihei-type 
He99.2 dophei-type 

 
Syntaxonomie 
De heidebegroeiingen op OT Joost Dourleinkazerne worden allemaal tot het kraai-
hei-verbond (Empetrion nigri) gerekend. De typische vorm van het kraaihei-struik-
hei-type (Hp2.1) omvat begroeiingen die worden gerekend tot de associatie van 
zandzegge en kraaihei (Carici arenariae-Empetretum). De vorm met gewone eik-
varen rekenen we tot de associatie van eikvaren en kraaihei (Polypodio-Empetre-
tum). Het kruipwilg-kraaihei-type en het dophei-type (Hp99.1, resp. 2) betreffen 
een fragmentair, respectievelijk goed ontwikkeld voorbeeld van de associatie van 
kruipwilg en kraaihei (Salici repentis-Empetretum). Dit laatste type is zeldzaam op 
het terrein en van beide typen is slechts één opname gemaakt, zodat geen bijzon-
der gedegen afweging gemaakt kan worden van de soortensamenstelling. 
 
Literatuur: Stortelder et al. (1996), Westhoff en Van Oosten (1991) 
 
 
Rd-reeks: ruigtes van droge standplaatsen 
 
Rd2 winterpostelein-zachte ooievaarsbek-type 

Rd2.1 typische vorm 
Rd2.2 vorm met zandhoornbloem en gewoon klauwtjesmos 

Rd3 dauwbraam-dominantietype 
Rd4 knikkend wilgenroosje-dominantietype 
Rd7 akkerdistel-dominantietype 
Rd8 grote brandnetel-dominantietype  

Rd8.eh vorm met harig wilgenroosje 
Rd10 muurganzenvoet-kleine brandnetel-type 
Rd11 glanzige ooievaarsbek-dominantietype 

 
Syntaxonomie 
In de Rd-reeks worden diverse begroeiingen samengevat die gekenmerkt worden 
door min of meer hoog opschietende kruiden en grassen. Het betreft niet alleen 
ruigtebegroeiingen in de gebruikelijke zin van het woord, met overblijvende soor-
ten, maar ook begroeiingen met eenjarige soorten (onkruidbegroeiingen). Het win-
terpostelein-zachte ooievaarsbek-type (Rd2) betreft een tweetal onbeschreven 
vormen van de associatie van winterpostelein en fijne kervel (Claytonio-Anthrisce-
tum). In deze begroeiing zijn overal op het terrein bijzondere soorten aangetroffen, 
zoals gifsla (Lactuca virosa) en glanzende ooievaarsbek (Geranium lucidum). Het 
type is kenmerkend voor de meeuwenkolonies, waar het grote oppervlaktes kan 
innemen. Het dauwbraam-dominantietype (Rd3) kan losjes aangesloten worden 
bij de toch al brede rompgemeenschap van deze soort in het Fakkelgras-verbond 
(RG Rubus caesius-[Polygalo-Koelerion]), al is het verbond slechts marginaal ver-
tegenwoordigd. De dominantietypen met knikkend wilgenroosje (Rd4), akkerdistel 
(Rd7), grote brandnetel (Rd8) en harig wilgenroosje (Rd8.eh) betreffen eveneens 
rompgemeenschappen, namelijk uit de klasse van de kapvlaktegemeenschappen 
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(Epilobietea angustifoliae), de klasse van de ruderale ruigten (Artemisietea vulga-
ris), de klasse van de nitrofiele zomen (Galio-Urticetea), respectievelijk de klasse 
van de strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea); de eerste is niet beschreven, 
de overige betreffen de rompen van de dominante soort in de betreffende klasse. 
Het muurganzenvoet-kleine brandnetel-type (Rd10) betreft een fragmentair voor-
beeld van de associatie van kleine brandnetel (Urtico-Malvetum neglectae) op het 
pad dat door het noorden van de Kreeftepolder loopt; het wordt hier begunstigd 
door het uitspreiden van maaisel. Het glanzige ooivaarsbek-dominantietype 
(Rd11) tenslotte, is niet eenvoudig te plaatsen in de systematiek van de Vegetatie 
van Nederland. Het vertoont enige overeenkomst met het type met winterpostelein 
(Rd2), en in Frankrijk wordt het in dezelfde groep gemeenschappen geplaatst. Ver-
der onderzoek is nodig om de plantensociologische plaats van glanzende ooie-
vaarsbek in Nederland te verhelderen. 
 
Literatuur: Weeda et al. (1999), Swertz et al. (1999), Weeda en Schaminée (1998), Van 't 
Veer et al. (1999), de Foucault (2009) 
 
 
Sh-, Sd- en Sr-reeks: duinstruwelen van droge standplaatsen 
 
Sh1  akkermelkdistel-duindoorn-type 

Sh1.1 vorm met helm 
Sh1.2  vorm met gewoon klauwtjesmos en gewone eikvaren 

Sh2.1  grote brandnetel-duindoorn-type 
Sh3  duindoorn-vlier-type 

Sh3.1  vorm met gedraaide koepelbraam en duindoorn 
Sh3.2 vorm met vlier 
Sh3.2.1  soortenarme variant 
Sh3.2.2  variant met lijsterbes en eenstijlige meidoorn 
Sh3.2.2pt  variant met ratelpopulier  

Sh6.4.2 wilde liguster-type 
Sh7.1  duinroos-type 
Sd6rimpelroos-type 
Sr7.1  gedraaide koepelbraam-beerkambraam-type  

Sr7.1pa variant met riet 

 
Syntaxonomie 
De struwelen van de droge duinen zijn in het onderzoeksterrein goed ontwikkeld 
en er kunnen tal van typen onderscheiden worden. Een belangrijk deel van de 
variatie hangt samen met de leeftijdsvariatie binnen de struwelen. Een groot deel 
van de Sh-typen behoort tot de onlangs voor ons land nieuw onderscheiden klasse 
van de kruipwilg- en duindoornstruwelen (Salicetea arenariae), maar de hoogste, 
rijk ontwikkelde vlier-meidoornstruwelen horen thuis in de klasse van de doornstru-
welen (Rhamno-Prunetea). Type Sh1, Sh2, Sh3.1 en Sh3.2.1 vormen stadia bin-
nen de associatie van duindoorn en kruipwilg (Hippophao-Salicetum arenariae), 
namelijk de subassociatie met helm (sonchetosum, Sh1.1), de subassociatie met 
duinsterretje (tortuletosum, Sh1.2), de subassociatie met grote brandnetel en va-
rens (moehringietosum, Sh2.1) en de subassociatie met vlier en bramen (sambu-
cetosum, Sh3.1 en Sh3.2.1). De overige vormen van het duindoorn-vlier-type 
(Sh3.2.2 en Sh3.2.2pt) zijn fraaie voorbeelden van de associatie van egelantier en 
gedraaide koepelbraam (Roso rubiginosae-Rubetum affinis), een plantengemeen-
schap die recent nieuw werd beschreven van het onderzoeksterrein en dat hier 
optimaal ontwikkeld voorkomt. Het gedraaide koepelbraam-beerkambraam-type 
(Sr7.1 in beide vormen) kan beschouwd worden als een fragmentair ontwikkelde 
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vorm hiervan. Het dwergstruweel dat gevormd wordt door duinroos (type Sh7.1) 
wordt ondergebracht in de fijn schapengras rijke subassociatie van de duinroos-
associatie (Rosetum spinosissimae festucetosum filiformis). De twee overgeble-
ven typen in deze groep, het wilde liguster-type (Sh6.4.2) en het rimpelroos-type 
(Sd6) worden gerekend tot de naar deze soorten genoemde rompen in de klasse 
van de kruipwilg- en duindoornstruwelen. 
 
Literatuur: Haveman et al. (2017a), Haveman et al. (2017b) 

4.1.4 Overige legenda-eenheden 

W99 open water 
W99.1  open water zoet 
W99.2  open water zout 

 

4.2 Floristische aspecten 

In onderstaand overzicht is een selectie van soorten besproken waarvan het voor-

komen op het terrein opmerkelijk of vermeldenswaard is. Het is nadrukkelijk geen 

systematische lijst van karakteristieke of indicatieve soorten, maar bedoeld als il-

lustratie van de waarde van het terrein en om de betreffende soorten extra onder 

de aandacht te brengen in verband met het gevoerde of te voeren beheer. 

4.2.1 Behaarde struweelroos (Rosa caesia) 

De behaarde struweelroos (Rosa caesia) is een zeer zeldzame soort uit de ver-

wantschap van de hondsroos (R. canina). In tegenstelling tot deze algemene soort 

heeft de behaarde struweelroos behaarde bladeren en kelkbladeren die lang aan 

de bottel blijven zitten. Bovendien zijn de bottels veel ronder en minder flesvormig 

dan die van hondsroos. Behaarde struweelroos is in Nederland thans beperkt tot 

de kustduinen, waar ze zeldzaam is van Goeree tot op Schiermonnikoog (Bakker 

et al. 2011). Alleen op Vlieland lijkt ze wat algemener, en op Texel zijn twee groei-

plaatsen bekend, waarvan één nabij ingang van het onderzoeksterrein bij de par-

keerplaats aan de Mokweg. Hier is een populatie aanwezig in een struweel dat 

gekarteerd is als type Sh3.2.2 en te rekenen is tot de associatie van egelantier en 

gedraaide koepelbraam (Roso rubiginosae-Rubetum affinis). 

 

Doordat behaarde struweelroos maar een kleine populatie vormt en in een klein 

gebied voorkomt, is het een kwetsbare soort in het terrein. Het is onbekend waar-

door de soort niet op meer plekken lijkt voor te komen, terwijl het areaal aan ge-

schikte struwelen op het terrein aanzienlijk is. Wellicht wordt behaarde struweel-

roos slecht herkend, maar de soort kan ook eisen aan zijn standplaats stellen die 

niet goed onderkend worden. De huidige bekende groeiplaats zou echter zo goed 

mogelijk beschermd moeten worden en gevrijwaard moeten blijven van ongunstige 

beheeringrepen. 

4.2.2 Bramen (Rubus vadalis en R. thalassarctos) 

Kale haagbraam (Rubus vadalis) en beerkambraam (R. thalassarctos) zijn twee 

zeldzame bramen die in hun verspreiding vrijwel beperkt zijn tot de Waddeneilan-

den (Bijlsma et al. 2019). De eerst genoemde is op alle eilanden gevonden, de 
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tweede alleen op Texel en Vlieland. Beide soorten komen op de Hors en in de 

Horsduinen vooral voor in de struweelzone tussen de Geul-Mokbaai en de Hors-

meertjes. Hier zijn ze niet zeldzaam. Vestiging vind al plaats in de oudere stadia 

van de duindoornstruwelen (type Sh3.1), maar de grootste populaties zijn te vinden 

in de oudere, soortenrijke struwelen (type Sh3.2.2). Andere, algemenere bramen-

soorten die voorkomen op het terrein zijn gedraaide koepelbraam (R. affinis), 

pluimkambraam (R. umbrosus), zandhaagbraam (R. nemoralis), zoete haarbraam 

(R. gratus), aarstruweelbraam (R. spiculus) en de invasieve exoot dijkviltbraam (R. 

armeniacus). Onderzoek aan een permanent transect op het terrein (niet gepubli-

ceerd) toont aan dat deze laatste soort in elk geval de beerkambraam plaatselijk 

kan verdringen. Specifieke beheersmaatregelen voor beide endemische bramen-

soorten of ter bestrijding van dijkviltbraam lijken momenteel echter nog niet nodig. 

4.2.3 Glanzige ooievaarsbek (Geranium lucidum) 

In het onderzoeksterrein is Glanzige ooievaarsbek (Geranium lucidum) kenmer-

kend voor steile noordhellingen in de kolonies van zilvermeeuw en kleine mantel-

meeuw; hier kan de soort dichte begroeiingen vormen. In 1993 nog schreef Weeda 

(1993) over een groeiplaats in Overveen (NH): “Aan de eisen voor overleving lijkt 

bij Overveen wel voldaan, en het feit dat de plant hier al voor het vierde achtereen 

volgende jaar wordt waargenomen wettigt aandacht voor deze uitheemse soort, 

die wellicht nog eens het burgerrecht van de Nederlandse flora zal verwerven.” Na 

2005 heeft glanzige ooievaarsbek grote delen van Nederland veroverd, en is van 

een zeer erratisch optredende en zeer zeldzame soort tot een tamelijk algemene 

verschijning geworden. In de omringende landen is hij inheems, op grond waarvan 

Weeda (l.c.) opmerkte dat het verbazing wekt dat glanzige ooievaarsbek niet in 

Nederland voorkomt.  

 

De soort komt op het terrein in twee vegetatietypen voor, namelijk in Rd11, het 

glanzige ooievaarsbek-dominantietype, en Rd2, het winterpostelein-zachte ooie-

vaarsbektype. De Foucault (2009) beschouwt glanzige ooievaarsbek als kensoort 

van de klasse van kleine veldkers (Cardaminetea hirsutae), een klasse die in Ne-

derland niet wordt erkend, maar waarvan zeker ook associaties in ons land voor-

komen. Deze klasse betreft eenjarige zoombegroeiingen met voorjaarsannuellen 

en glanzige ooievaarsbek komt precies in dergelijke begroeiingen voor. 

4.2.4 Eenjarige klavers (Trifolium micranthum, T. ornithopodioides en T. 

striatum) 

In de bermen van de Mokweg zijn drie zeldzame, eenjarige klaversoorten aange-

troffen: draadklaver (Trifolium micranthum), een kleine dubbelganger van de alge-

mene kleine klaver, vogelpootklaver (T. ornithopodioides) en gestreepte klaver (T. 

striatum). De drie soorten hebben hun hoofdverspreiding in het Mediterrane gebied 

en bereiken langs de Atlantische kust ook Noordwest-Europa. Het zijn typische 

voorjaarsannuellen, die in mei bovengronds al grotendeels zijn verdwenen en dan 

niet meer gevonden worden. Van deze drie is vogelpootklaver in Nederland het 

zeldzaamst, is draadklaver het meest achteruit gegaan en kent gestreepte klaver 

het grootste verspreidingsgebied in Nederland, namelijk buiten de kustgebieden 

ook langs de grote rivieren in het oosten van het land. Alle drie soorten staan op 
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de Rode Lijst van vaatplanten (Sparrius et al. 2013): draadklaver als bedreigd, vo-

gelpootklaver als gevoelig en gestreepte klaver als kwetsbaar. 

 

In de berm van de Mokweg zijn vogelpootklaver en gestreepte klaver niet zeldzaam 

en op tal van plekken aangetroffen. Draadklaver daarentegen is maar waargeno-

men op één plek, namelijk aan het einde van de parkeerplaats aan het einde van 

de Mokweg, bij de ingang van het terrein. Alle drie soorten staan op het terrein in 

type Gg3.2, het geel walstro-smalle weegbree-type met hertshoornweegbree en 

muurpeper (Festuco-Galietum trifolietosum). De soorten kunnen goed tegen be-

treding en worden bevorderd door begrazing (Weeda et al. 1987). Voor de drie 

genoemde klavers zou herinvoering van schapenbegrazing in het Mokgebied gun-

stig zijn. 

4.2.5 Aarereprijs (Veronica spicata) 

Aarereprijs (Veronica spicata) is een continentaal verspreide soort die in Neder-

land niet als wilde soort wordt beschouwd. Ze wordt echter verkocht als tuinplant 

en sinds 2000 wordt steeds vaker verwildering geconstateerd. Nederland ligt in zijn 

geheel in het Europese areaal van de soort, maar in West-Europa vertoont dit are-

aal een verbrokkeld beeld (Hultén & Fries 1986). De dichtstbijzijnde groeiplaatsen 

liggen bij Meppen in Duitsland en aan de Franse kust (Haveman & De Ronde in 

voorber.). Aarereprijs komt in elk geval sinds 2007 voor op het terrein, en wist zich 

in 10 jaar tijd uit te breiden van 5 naar meer dan 100 planten. De groeiplaats be-

vindt zich net ten zuiden van het westelijke Horsmeertje op de hoge rand van de 

Kreeftepolder. De begroeiing waarin de soort zich heeft weten te vestigen is ge-

karteerd als type Gg2.1.2, het gestreepte witbol-knikkend wilgenroosje-type met 

gevorkt en ruw heidestaartje (Taraxaco-Galietum cladonietosum). 

 

Het blijft de vraag hoe aarereprijs het terrein heeft weten te bereiken. Verspreiding 

met tuinafval lijkt erg onwaarschijnlijk, maar verwildering vanuit zaad uit een tuin 

in Den Hoorn – bijvoorbeeld met huisdieren of aan kleren – is denkbaar. Verder 

zou de soort hier aan de poten of veren van bodem-broedende kustvogels mee-

gekomen kunnen zijn. In dit laatste geval lijkt verspreiding vanuit een andere ver-

wilderde populatie ergens in het Nederlandse kustgebied aannemelijk, maar ver-

spreiding vanuit een natuurlijke populatie is niet geheel uit te sluiten (Haveman & 

De Ronde in voorber.). 

4.2.6 Groenknolorchis (Liparis loeselii) 

Er zijn maar weinig Nederlandse plantensoorten die het tot Annex II van de habi-

tatrichtlijn hebben geschopt, en groenknolorchis (Liparis loeselii) is daar een van. 

De soort is pionier van initiële stadia van basenrijke, vochtige duinvalleien en in de 

kartering is de soort genoteerd in type Vn1, het moeraswespenorchis-vleeskleurige 

orchis-type (Caricion davallianae). Zeer sporadisch is groenknolorchis gevonden 

in floristisch verwante eerdere of latere successiestadia, zoals type Sw4.1.2, het 

gewone waternavel-kruipwilgstruweel met moeraswespenorchis en rond winter-

groen (Pyrolo-Salicetum). 

 

De tamelijk strikte binding aan basenrijke bodems komt tot uiting in de afname van 
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de soort als de pH onder 6.0 komt en het ontbreken op standplaatsen met een pH 

lager dan 5.6 (Grootjans et al. 2017; Kooijman et al. 2016). Het lage initiële kalk-

gehalte van het zand op de zuidpunt van Texel en het onderzoeksterrein (zie §3.2) 

leidt er toe dat de bovengrond snel verzuurt, en de omstandigheden voor groen-

knolorchis relatief snel ongunstig worden; Kooijman et al. (2016) rapporteren een 

piek 5 tot 10 jaar na vestiging, waarna de soort weer afneemt. Het ontstaan van 

nieuwe duinvalleien lijkt dan ook een voorwaarde voor het voortbestaan van de 

soort op de Hors en de Horsduinen. 

4.2.7 Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata subsp. ambigua) 

Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata subsp. ambigua) is een van de drie langbaard-

grassen die zijn gevonden op het onderzoeksterrein en tevens de zeldzaamste (de 

andere twee zijn eekhoorngras (Vulpia bromoides) en gewoon langbaardgras (Vul-

pia myuros)). Het is een taxon met een voor een gras klein areaal, dat loopt van 

Zuid-Engeland, waar de soort zijn zwaartepunt heeft, en Noordwest-Frankrijk tot 

Nederland (Denters 1985; Watkinson et al. 1998). Duinlangbaardgras is in Neder-

land in 1973 voor het eerst gevonden (Auquier 1980). Tot 2000 bleef het een zeer 

zeldzaam gras, maar sindsdien is het aan een opmars bezig, met name in de dui-

nen. Na 2010 is duinlangbaardgras langs vrijwel de hele Nederlandse kust gevon-

den, van Cadzand in het zuiden tot op Terschelling.  

 

Op de Hors en Horsduinen is duinlangbaardgras een zeldzame soort, die wellicht 

over het hoofd wordt gezien. De soort groeit op een paar plekken langs de Mokweg 

aan de zuidkand van de Mokbaai en verspreid langs het pad door de Kreeftepolder 

ten zuiden van het westelijke Horsmeertje. Op deze laatste plek groeit duinlang-

baardgras samen met ondermeer aarereprijs. In de vegetatietabellen ontbreekt de 

soort, maar de groeiplaatsen betreffen relatief kalkrijke plekken met een open, of 

door mossen gedomineerde begroeiing. In 2018 is een opname gemaakt met  

duinlangbaardgras en deze behoort tot type Gg3.2.1 (Festuco-Galietum trifolieto-

sum). Betreding wordt goed verdragen en kan zelfs bijdragen aan de instandhou-

ding van gunstige groeiomstandigheden. Duinlangbaardgras kan ook goed tegen 

begrazing en maaien (Watkinson et al. 1998) 

4.2.8 Dwerggras (Mibora minima) 

Van Dwerggras (Mibora minima) werden op Texel voor het eerst 2 exemplaren 

gevonden op het kazerneterrein in 1999 (Haveman 2000). Haveman en de Ronde 

(2012) vermelden twee nieuwe vindplaatsen op het terrein, namelijk net ten zuiden 

van het oostelijke Horsmeertje en in de westelijke hoek van de Kreeftepolder. De 

oostelijke groeiplaats betrof naar schatting meer dan 10.000 exemplaren. In de 

onderhavige kartering werd dwerggras massaal aangetroffen aan de westkant van 

de Kreeftepolder en omgeving en geconcludeerd kan worden dat de soort op het 

terrein helemaal geen zeldzaamheid meer is. Ook aan de noordkant van de Mok-

baai, tegen de helling van de kunstmatig opgeworpen uitzichtheuvel, is een kleine 

populatie van dit mini-grasje gevonden.  

 

Evenals de eenjarige klavertjes en laksteeltje, is dwerggras een zuidelijke soort die 

waarschijnlijk weet te profiteren van het zachter worden van de winters in West-
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Europa. De begroeiing waarin de soort optreedt in het onderzoeksterrein lijkt sterk 

op de pioniergraslanden waarin de soort voorkomt in Bretagne en Normandië. Op-

namen met dwerggras behoren bijna allemaal tot type Ds2, het duinsterretje-zand-

doddegras-type (Phleo-Tortuletum brachythecietosum), maar de soort is ook ge-

vonden in ruigtes van type Rd2 in meeuwenkolonies (Claytonio-Anthriscetum). 

4.2.9 Klein slijkgras (Spartina maritima) 

In 2017 werd aan de noordrand van de Mokbaai klein slijkgras (Spartina maritima) 

gevonden. Deze soort is in Nederland recent uiterst zeldzaam. Vroeger was klein 

slijkgras algemeen in het zuidwesten van het land, maar de soort is vrijwel hele-

maal verdrongen door groot slijkgras (Spartina anglica) en na 1984 niet meer ge-

vonden (Heukels 1985; Holverda et al. 1986). Recent is de klein slijkgras echter 

herondekt op diverse plekken op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, onder-

meer op de Slikken van Viane (https://www.verspreidingsatlas.nl/1232#). In het 

waddengebied heeft de soort nooit vaste voet aan de grond gekregen, al zijn er 

enkele opgaven van Terschelling (Holverda et al. 1986). 

 

Klein slijkgras staat in de Mokbaai en begroeiingen met veel zeekraal (Salicornia 

brachystachya en S. dolichostachya). Volgens Sell en Murrell (2018) is klein slijk-

gras kenmerkend voor kwelders waar afslag plaatsvind en dit gaat in elk geval ook 

op voor de Mokbaai. 

4.2.10 Laksteeltje (Catapodium marinum) 

Laksteeltje (Catapodium marinum) werd in ons land voor het eerst aangetroffen op 

Texel, en wel in 1937 in de Slufter (Weeda 1980), waar de soort nog steeds staat. 

Tot 1950 was de soort slechts van twee plaatsen bekend, maar tussen 1950 en 

1980 steeg het aantal uurhokken waarin de laksteeltje werd aangetroffen van 3 

naar 9. Volgens Weeda (1980) zou dit vooral te maken hebben met een betere 

kennis van de standplaatsen van de soort, en niet met een reële uitbreiding van 

het areaal. Inmiddels is laksteeltje echter van 77 uurhokken bekend, waarmee een 

recente uitbreiding wel duidelijk is. 

 

Laksteeltje is kenmerkend voor het overgangsgebied van halo- en xeroserie 

(Westhoff & Van Leeuwen 1962). Het is een Mediterraan-Atlantische soort, die 

gevoelig lijkt te zijn voor strenge winters. De recent geconstateerde uitbreiding, 

waarbij de soort ook het stedelijke milieu lijkt te veroveren, heeft wellicht te maken 

met het steeds zachter worden van de winters. Op het onderzoeksterrein is een 

zeer kleine populatie van enkele planten aangetroffen op de parkeerplaats aan het 

einde van de Mokweg. Laksteeltje groeit hier op een sterk betreden plaats in type 

Gg3.2, het geel walstro-smalle weegbree-type met hertshoornweegbree en muur-

peper (Festuco-Galietum trifolietosum). In de Mokbaai lijken voldoende mogelijk-

heden voor uitbreiding van de soort, gezien de relatief grote oppervlakten Sagi-

nion-begroeiing die hier gekarteerd zijn. Of de soort deze stap weet te maken zal 

een volgende kartering moeten uitwijzen. 
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4.2.11 Tenger goudmos (Campyliadelphus elodes) 

Tenger goudmos (Campyliadelphus elodes) is een zeer zeldzame soort van kalk-

moerassen die in Nederland alleen op de Waddeneilanden nog met enige regel-

maat wordt aangetroffen (https://www.verspreidingsatlas.nl/2627#). Daarbuiten 

komt het voor in de trilvenen in de Kop van Overijssel en het Utrechts-Hollandse 

plassengebied. Het vertoont een sterke achteruitgang en staat op de Rode Lijst 

van mossen en levermossen (Siebel et al. 2013) als ernstig bedreigd. Het is zelfs 

een van de weinige Nederlandse mossoorten die op de Europese Rode Lijst van 

mossen een plek heeft, namelijk als regionaal bedreigd (Nick et al. 2019). 

 

Tijdens de inventarisatie en kartering van het onderzoeksterrein is tenger goudmos 

niet herkend, maar tijdens een veldbezoek met C. Bruin (voorheen SBB, Texel) 

wees hij op het voorkomen van deze soort in de Kreeftepolder. Hier staat de soort 

in elk geval in oudere fases waarin kruipwilg (Salix repens/argentea) domineert. 

Nader onderzoek moet uitwijzen of deze bijzondere soort (en mogelijk andere niet 

herkende mossen van vochtige duinvalleien) een ruimere verspreiding heeft op het 

terrein. 

4.2.12 Gelig baardmos (Usnea flavocardia)  

In de kartering van 2010-2011 werd in de Horsvallei het zeer zeldzame gelig baard-

mos (Usnea flavocardia) gevonden (Haveman et al. 2013; Haveman & de Ronde 

2011). Na herhaaldelijk zoeken is deze soort, waarvan in 2010 19 exemplaren 

groeiden, niet teruggevonden. Waarschijnlijk is de soort door natuurlijke successie 

verdwenen. Gelig baardmos groeide in een jong duingrasland (Phleo-Tortuletum), 

maar ter plekke zijn alleen nog (tamelijk open) struwelen met duindoorn (Hippop-

hae rhamnoides) aanwezig. 
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5 Landschap 

5.1 Landschapskaart 2018 

 

In het karteringsgebied kunnen twee hoofdlandschappen worden onderscheiden, 

namelijk het duinlandschap en het kwelderlandschap (Fig. 9, bijlage 2). In het duin-

landschap kunnen verschillende zones (zone 1 t/m 6) worden onderscheiden, die 

samenhangen met de ouderdom en de ontstaanswijze. Zone 7 betreft het kwel-

derlandschap. Zie voor een gedetailleerde landschapsecologische kaart bijlage 2. 

 

5.1.1 Het duinlandschap  

Zone 1, de strandzone. De zuidpunt van het terrein wordt gevormd door een 

grote, enigszins beschut gelegen en vrijwel onbegroeide zandplaat. Deze zand-

plaat is ontstaan door de verheling van zandplaten in het Marsdiep met Texel. Dit 

vond voor het laatst plaats rond 1910, toen de plaat Onrust aanlandde en ver-

heelde (Roos & Van der Wel 2013). De strandzone wordt deels overstroomd bij 

gemiddeld hoogwater (A0m0), maar bestaat grotendeels uit lage, instabiele sikkel-

duintjes zonder vegetatie (A0j) die alleen bij stormvloed onder water komen. Weinig 

Figuur 9. Landschapszones Hors en Horsduinen, op basis van de landschapsecologische kaart 
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dieren kunnen tegen de hoogdynamische omstandigheden in deze zone. Er zijn 

maar weinig plekken die niet bij stormvloeden overstroomd worden. Van groot be-

lang is de aanwezigheid van de niet afzonderlijk gekarteerde onbegroeide, lage 

schelpenbank aan de Waddenzeekant van de strandzone (M6.0), met name voor 

de hier broedende dwergsterns (Sternula albifrons), bontbekplevier (Charadrius 

hiaticula) en strandplevier (Charadrius alexandrinus). Hetzelfde geldt voor de 

schelpenbank langs de Mokbaai achter de kazerne waar visdief (Sterna hirundo) 

en bontbekplevier broedplaatsen vinden. Een bijzondere situatie bestaat op de 

voor mensen ontoegankelijke havenhoofden, waar achter hekken visdief broedt. 

Verder fungeren hoge delen van het strand als hoogwatervluchtplaats of foera-

geergebied voor doortrekkende of overwinterende vogels vooral voor bontbekple-

vier, bonte strandloper (Calidris alpina), zilverplevier (Pluvialis squatarola), drie-

teenstrandloper (Calidris alba) en aalscholver (Phalacrocorax carbo) (Wiersma & 

Smit 2009). Ook zijn ze van belang als ligplaatsen voor  grijze (Halichoerus grypus) 

en gewone zeehond (Phoca vitulina).  

 

De belangrijkste processen in de strandzone zijn verstuiving en overstroming. 

 

Zone 2, de helmduinzone. Op de zandplaat is zich sinds ongeveer 1995 op na-

tuurlijke wijze een nieuwe zeereep aan het vormen met de daaraan gebonden 

jonge vochtige duinvalleien. Deze ontwikkeling begint met het vastleggen van het 

zand door biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica) op het strand. In-

middels vormt deze soort de buitenste zone van de zeereep in de helmduinzone 

(Aj). Bij verder invangen van zand ontstaan helmduinen (Aaj en Aa) en de luwte 

hiervan kunnen ook hogere, actief stuivende, plaatselijk schaars begroeide helm-

duinen ontstaan (A0a en Aa0). In de luwste delen van deze zone kunnen zich de 

eerste soorten vestigen van duingraslanden, zoals muurpeper (Sedum acre), bunt-

gras (Corynephorus canescens), bleek dikkopmos (Brachythecium albicans) en 

groot duinsterretje (Syntrichia ruralis var. ruraliformis). Deze landschapsvorm 

wordt aangeduidt als Aak of Ak, in zeldzame gevallen ook als Akc. Een opvallend 

fenomeen in dit stadium is het plaatselijk optreden van grote populaties van soor-

ten met een zuidelijke verspreiding, namelijk dwerggras (Mibora minima), zee-

winde (Calystegia soldanella) en zeewolfsmelk (Euphorbia paralias). In de karte-

ring is dit aangegeven met de toevoeging van een ‘u’, bijvoorbeeld als Aatu, Akcu, 

of Aksu. Opmerkelijk in de helmduinzone op De Hors is verder het veelvuldig voor-

komen van soorten die duiden op een kortstondige externe verrijking van de bo-

dem met nitraat, aangegeven met een ‘t’, zoals At, Aat, of Aakt. Waarschijnlijk is 

dit een typisch verschijnsel van een aangroeiende zeereep, waar telkens opnieuw 

organisch materiaal bedekt wordt door zand, wat hetzelfde effect op de vegetatie 

heeft als de depositie van vloedmerk, wat hier vooral aan de buitenvoet van de 

jonge duinen te vinden is. 

 

Waar de nieuw gevormde duinen delen van de strandvlakte afsnoeren van het 

strand, ontstaan min of meer langgerekte, jonge, vochtige duinvalleien, zoals de 

Vallei van Paal 8 of Riemensvallei aan de westzijde van zone 2 en de eigenlijke 

Horsvallei ten zuiden van het oostelijke Horsmeer. Uitgesproken brakke valleien 

worden aangeduid als M4e, terwijl licht brakke valleien op de kaart staan als Em4 
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(of een afgeleide hiervan). Anders is de situatie in het zuidelijke deel van de Hors-

vallei, waar feitelijk geen sprake is van een afgesnoerde strandvlakte, maar van 

een afwisselend patroon van vochtige stuifkuilen tussen relatief lage duinkopjes. 

Een dergelijk patroon vinden we ook aan de verlengde oostzijde van de Riemens-

vallei. In beide gevallen zijn combinatietypen gekarteerd. Het ontwikkelingsstadium 

waarin de vegetatie zich in de valleien bevindt is aangeduid met een getal achter 

de ‘E’. In de helmduinzone bevinden de valleien zich in fase 0 (niet afzonderlijk 

gekarteerd) tot 3. Na een pionierfase met mossen en eenjarige soorten in valleien 

met niet meer dan een initiële bodemvorming (E1) ontwikkelen zeer soortenrijke 

begroeiingen (E2) van basenrijke bodem met een dunne, maar duidelijk ontwik-

kelde, sterk humeuse laag. Dit is het stadium waarin soorten als parnassia (Par-

nassia palustris), moeraswespenorchis (Epipactis palustris), vleeskleurige orchis 

(Dactylorhiza incarnata) en groenknolorchis (Liparis loeselii) optreden. De pionier-

begroeiingen in de jonge basenrijke duinvalleien bieden tijdelijk biotoop aan een 

deel van de soorten uit de broedvogelgroep van duin, waaronder wulp en tapuit. 

Bovendien zijn de vochtige valleien in deze zone een belangrijk biotoop voor de 

noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola). Waar ontwikkeling naar een 

sterker humeuze, veelal neutrale tot zwak zure bodem plaatsvindt verdwijnen de 

uitgesproken basenindicatoren en is sprake van een volgend stadium (E3). In de 

Horsvallei, waar de ontwikkeling een decennium eerder begon dan in de Riemens-

vallei, is alleen aan de duinvoet van de volgende zone nog sprake zuivere jonge 

duinvalleibegroeiingen. In het zuidelijke deel van de vallei zijn uitgestrekte rietvel-

den tot ontwikkeling gekomen (Ee) en is plaatselijk ook sprake van verstruweling 

met wilgen, wat op de kaart is aangeduid met een ‘i’, bijvoorbeeld als E3eivm4 of 

E3im4. Waar door verzuring humusophoping plaatsvindt is een ‘v’ in de code op-

genomen, maar van echte V-landschappen is in deze zone nog geen sprake.  

 

Concluderend zijn de belangrijkste processen in de helmduinzone opstuiving, ver-

zoeting en initiële bodemvorming. 

 

Zone 3, de jonge duingraslandzone. Verder naar het noorden ligt een zone met 

jonge duingraslanden en de daaraan gelieerde duinvalleien, waarvan de grenzen 

worden bepaald door de stuifdijken ten zuiden van de Kreeftepolder aan de zuid-

zijde en ten zuiden van de beide Horsmeertjes aan de noordzijde. Deze zone is tot 

ontwikkeling gekomen tussen ca. 1960 en 1990 (Doing 1990; Oost et al. 2003), en 

is nu dus tot maximaal 80 jaar oud. De hoge duinrichels die deze zone omgeven 

worden bepaald door mos- en korstmosrijke graslanden. Waar de bovenste bo-

demhorizont nog duidelijk kalk bevat zijn Ka-landschapsvormen gekarteerd, vooral 

in het zuidwestelijke, iets meer door de Noordzee beïnvloedde en dus dynamischer 

deel van deze zone. In deze delen van de jonge duingraslandzone kan groot duin-

sterretje (Syntrichia ruralis var. ruraliformis) aanmerkelijke oppervlakten innemen. 

Dwerggras, ook al in de vorige zone, heeft hier zijn optimum en kan echt met dui-

zenden exemplaren aanwezig zijn, bijvoorbeeld aan de westpunt van de Kreefte-

polder. Het optreden van zuidelijke soorten als deze wordt aangegeven met een 

‘u’, bijvoorbeeld als Katcu. Grote delen van de stuifdijken die de noordzijde van 

deze zone vormen hebben een oppervlakkig licht verzuurde bodem, wat mogelijk 

wordt door de verminderde aanvoer van kalkrijk zand. Kenmerkend voor deze 
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landschapsvorm (Ca en vooral Ck) is buntgras (Corynephorus canescens), die een 

sterke toename laat zien sinds de vorige kartering (Haveman et al. 2013). De jonge 

duingraslanden in deze zone vormen de biotoop voor parelmoervlinders die voor 

hun waardplanten afhankelijk zijn van viooltjes (Viola spec.). Plaatselijk wordt het 

landschap gedomineerd door open en lage struwelen van duindoorn (Hippophae 

rhamnoides), vooral op de noordhelling van de stuifdijk langs het oostelijke Hors-

meertje (Hkcf) en de noordhelling van de stuifdijk ten zuiden van de Kreeftepolder 

(Hak).   

 

De jonge duingraslandzone is de tweede zone waar een deel de broedvogelgroep 

van open duin goed vertegenwoordigd is. In de steilste duinen zijn kolonies aan-

wezig van holenbroedende holenduif en kauw, maar de zeldzame soorten uit de 

groep zijn hier schaars (eider) of afwezig (tapuit). Grote meeuwen hebben hier 

middelgrote kolonies. Ganzen zijn vooral aanwezig in de Kreeftepolder, maar ge-

bruiken vooral de vochtige valleien om te foerageren. Op de stuifdijk ten zuiden 

van de Horsmeertjes is de broedvogelgroep van struweel opvallend aanwezig (ver-

wijzing rapport niels 2017) en het voorkomen van roodborsttapuit beperkt zich 

vooralsnog tot deze zone. 

 

De Kreeftepolder, ontstaan door de afsnoering van het strand door de aanleg van 

de hierboven reeds genoemde zuidelijke stuifdijk midden jaren 1970 (Oost et al. 

2003), is een vochtige duinvallei waarin zich inmiddels een sterk humeuze laag 

heeft gevormd. De vegetatie is geheel gesloten en indicatoren van meer basenrijke 

bodems ontbreken over grote oppervlaktes (E3). Alleen aan de duinvoet van de 

hogere duinen en de randjes van de lagere duintjes in deze vallei komen nog soor-

ten voor als moeraswespenorchis. De oppervlakte van dergelijke begroeiingen is 

daardoor vaak te laag om te karteren, hoewel plaatselijk nog het landschapstype 

Em4 (of een afgeleide hiervan) gekarteerd kon worden. De lage begroeiingen, in 

dit terrein zowel droog en nat, zijn een belangrijk biotoop voor de noordse woel-

muis. Tevens komen ze voor op vochtige plekken in zone 2 en ook in de Mokbaai 

op plekken die niet dagelijks overstromen. Grote delen van de Kreeftepolder wor-

den gedomineerd door duin-kruipwilg (Salix arenaria), aangeduid met een ‘i’ in de 

code (bijvoorbeeld E3iv, of E3vim4). Waar zich grauwe wilg (Salix cinerea) vestigt 

in deze struwelen is dit aangegeven met een ‘v’ en waar echt sprake is van hoog 

opgaande wilgenstruwelen kunnen we niet meer spreken van een jonge vochtige 

duinvallei, maar is veeleer sprake van een venige vallei, dus hoofdtype V (op de 

kaart als Viem4). Hier is ten opzichte van de E-landschappen van de jonge duin-

valleien al langere tijd sprake van een hogere en veelal stabielere waterstand, 

waardoor ophoping van organisch materiaal optreedt. Het centrale deel van deze 

kunstmatige vallei verdrinkt langzamerhand, wat duidelijk wordt door het toene-

mende optreden van meer amfibische soorten als stijve moerasweegbree (Bal-

dellia ranunculoides subsp. ranunculoides) en het als waterplant te boek staande 

loos blaasjeskruid (Utricularia australis). Dit lage deel van de vallei, die in droge 

zomers nog sterk kan uitdrogen, is gekarteerd als E5e. De broedvogelgroep van 

“natte ruigten” is sterk ontwikkeld in deze zone (en in zone 4) en maakt in deze 

zone gebruik van riet en vochtig kruipwilgstruweel. 
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In de jonge duingraslandzone bepalen dus de sterke afname van de dynamiek, 

verzuring en ophoping organische stof en vernatting de veranderingen in de vege-

tatie. 

 

Zone 4, de geëutrofiëerde duingraslandzone. Zone 4, die ontstond tussen on-

geveer 1910 en de afsluiting van de Horspolders van de zee in de eerste helft van 

de zestiger jaren, wordt gekenmerkt door een sterk verhoogd aanbod van nutriën-

ten en kalk in een zone waarin van nature verzuring en veenvorming een overwe-

gende rol zouden spelen. De belangrijkste oorzaak van deze eutrofiëring is de 

aanwezigheid van grote kolonies meeuwen (vooral zilvermeeuw (Larus argenta-

tus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)) in de droge duinen en grauwe ganzen 

(Anser anser) in de vochtige duinvalleien en duinplassen. Opvallend is het ontbre-

ken van de stormmeeuw en de broedvogelgroep van duin, die wel voorkomen in 

zones 2 en 3. De eutrofiëring betreft de directe omgeving van de beide Horsmeer-

tjes en deze duinplassen zelf, en de duingraslanden ten westen hiervan. Grote 

delen van de duingraslanden in deze zone zijn vervangen door ruige duingraslan-

den waarin soorten voorkomen die kenmerkend zijn voor kalkrijke omstandighe-

den, zoals hondstong (Cynoglossum officinale) of uitgesproken nitraatrijke omstan-

digheden, zoals winterpostelein (Claytonia officinale), fijne kervel (Anthriscus cau-

calis), glanzige ooievaarsbek (Geranium lucidum), deens lepelblad (Cochlearia da-

nica), duinvogelmuur (Stellaria pallida) en gifsla (Lactuca virosa). In plaats van C-

landschappen, die hier van nature (lees: zonder hoge dichtheden vogels) zouden 

voorkomen gezien de leeftijd van de duinen, is hier veeleer sprake van Kt-land-

schappen. De vegetatie van de droge duinen kent een uitgesproken voorjaarsas-

pect en in de zomer resten slechts soortenarme begroeiingen van algemene duin-

planten, zoals duinriet (Calamagrostis epigejos) en duinkruiskruid (Jacobaea vul-

garis subsp. dunensis); daarnaast zijn ruigten met grote brandnetel (Urtica dioica) 

en dauwbraam (Rubus caesius) overal aanwezig. Humusvorming, waarvoor bij-

voorbeeld mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) en hier vooral knikkend wilgen-

roosje (Chamerion angustifolium) kenmerkend zijn, leidt tot de vorming van Ktf- en 

Kthrf-landschapsvormen, in deze zone vooral op noordhellingen. In systemen met 

deze soorten is al sprake van een (weliswaar zeer dunne) ectorganische humus-

laag als gevolg van de slechte vertering van strooisel. 

 

De vegetatie in de duinvalleien, behalve de Horsmeertjes ook de overblijfselen van 

de Kelderhuispolder, worden in deze zone volledig gedomineerd door grauwe wilg 

en haar bastaarden. De oorspronkelijke E-landschappen van de jonge duinvalleien 

zijn hier vrijwel volledig overgegaan in Vi-landschappen als gevolg van de opho-

ping van organisch materiaal in de vorm van strooisel en detritus. De ‘t’ in de code 

van veel vlakken duidt hier, evenals in de droge duingraslanden, op het verhoogde 

aanbod van nutriënten. Ten noorden van het westelijke Horsmeer zijn gemaaide 

valleien aanwezig (E4vidg) met een dichte grazige vegetatie, die plaatselijk neigt 

naar vormen van het Calthion of het Cynosurion; het betreft doorgaans zeer soor-

tenrijke begroeiingen waarin zich soorten hebben weten te vestigen als kamgras 

(Cynosurus cristatus) en gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata). Plaatselijk is een 

tendens waarneembaar naar de ontwikkeling van vochtige heides of heischrale 
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graslanden, bijvoorbeeld in de vestiging van dop- en kraaihei (Erica tetralix en Em-

petrum nigrum) en tormentil (Potentilla erecta). Behalve door maaien lijken deze 

graslanden ook open te blijven door de begrazing door ganzen. De Horsmeertjes 

zelf zijn volledig geëutrofiëerd, waardoor van de oorspronkelijke kranswierenbe-

groeiing (Bruin 1986) niets over is. Hoewel dit proces waarschijnlijk versneld is 

door de aanwezigheid van grote groepen ganzen, is de ontwikkeling van een V0-

landschap in dergelijke duinplassen een autonoom proces, dat volgt op de opho-

ping van detritus op de bodem. In de randen van de Horsmeertjes is deze ontwik-

keling zichtbaar in de vervanging van rietbegroeiingen (Ee) door velden met gele 

lis (Iris pseudacorus) en, op droogvallende ondiepe oevers, moerasandijvie (Te-

phroseris palustris). De stabilisatie van de waterstand door groei van het duinmas-

sief speelt hierbij ook een belangrijke rol. 

 

De duinplassen bieden daarnaast plaats aan overnachtende of overtijende grauwe 

gans en smient (Mareca penelope) (Wiersma & Smit 2009). Wat broedvogels be-

treft zijn de Horsmeertjes het vrijwel exclusieve domein voor de groepen van open 

water en natte oude rietbegroeiingen [verwijzen naar eerdere rapporten]. Daar-

naast heeft de groep van natte ruigten een zwaartepunt in de zone. De broedvo-

gelgroep van natte, oude rietbegroeiingen is klein, maar belangrijk vanwege de 

aanwezigheid van baardman (Panurus biarmicus) en roerdomp (Botaurus stella-

ris). 

 

De belangrijkste processen in de geëutrofiëerde duingraslandzone zijn guanotrofi-

ering en ophoping van humus; dit laatste wordt in de graslanden sterk vertraagd 

door maaien! 

 

Zone 5, de hoge struweelzone. De brede en hoge voormalige zeereep die ten 

noorden van de Horsmeertjes loopt, ontstond ongeveer 130 jaar geleden en ver-

stilde rond 1935 (Doing 1990). Volgens Doing (1990) werd deze voormalige zee-

reep waarschijnlijk verrijkt met veel organisch materiaal tijdens een of meer stil-

standsfases, wat geleid heeft tot de ontwikkeling van de voor Texel zo beroemde 

hoge en rijke vlierstruwelen (Hr-landschapsvormen). Uitloging en humusvorming 

(met name de vorming van een ectorganische humuslaag) leiden hier tot het mas-

saal optreden van de al eerder genoemde mannetjesvaren en knikkend wilgen-

roosje, maar in deze zone zijn ook bramen (ondermeer beerkambraam (Rubus 

thalassarctos), kale haagbraam (R. vadalis), gedraaide koepelbraam (R. affinis) en 

pluimkambraam (R. umbrosus)) overal aanwezig (Hrf-landschappen). De vestiging 

van rozen (waaronder de zeldzame Rosa caesia), eenstijlige meidoorn (Crataegus 

monogyna) en lijsterbes (Sorbus aucuparia) markeren de eerste aanzetten tot bos-

vorming in dit landschap, aangeduid met de letter ‘w’. Rondom de oostelijke uitlo-

per van de Geul, een verlandende duinplas waarin kolonies van lepelaars (Platalea 

leucorodia) en aalscholvers (Phalacrocorax carbo) huizen die voor een opvallende 

eutrofiëring zorgen, wordt het landschap volledig gedomineerd door grauwe wilgen 

(Vie). Het open deel van de Geul is te karakteriseren als Vit. Het pad dat door de 

struwelen loopt herbergt plaatselijk een karakteristieke mesotrofe tredbegroeiing 

van het dwergbiezenverbond (Nanocyperion), met als belangrijkste soorten dwerg-
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bloem (Centunculus minimus) en dwergvlas (Radiola linoides), maar de opper-

vlakte van deze begroeiingen is te klein om in de kaart apart vermeld te worden. 

In deze hoge struweelzone liggen de zwaartepunten van de broedvogelgroepen 

van struweel (waaronder grasmus (Sylvia communis) en nachtegaal (Luscinia me-

garhynchos)) en van oud struweel en jong bos, waarvan de zomertortel (Strepto-

pelia turtur) de meest belangwekkende is op het terrein; deze soort gaat in Neder-

land sterk achteruit. 

 

Concluderend lijken in de hoge struweelzone humusvorming en -ophoping de ver-

anderingen te bepalen. 

 

Zone 6, de duinrooszone. De uiterste rand van het karteergebied, aan de west-

zijde van de hoge struweelzone en rond de Mokbaai (tussen ongeveer 180 en 210 

jaar oud), bestaat uit relatief brede, lage en enigszins onregelmatige ruggen die 

gedomineerd worden door velden van duinroos (Rosa spinosissima), afgewisseld 

met korstmosrijke duinbuntgraslanden (Cb-, respectievelijk Ca-landschapsvor-

men). De ontkalking van de bodem is hier tamelijk ver voortgeschreden, tot onge-

veer een diepte van 80 cm beneden maaiveld onder de duinroosvelden en nog 

dieper waar buntgras domineert. Op noordhellingen en in min of meer vochtige 

dalen vestigen zich kraaihei en vooral struikhei (Calluna vulgaris), als gevolg van 

de ophoping van humus en versnelde uitloging (Caklm3 en Pleiv). Continue ge-

bruik, vooral betreding en begrazing, van de bermen rond de Mokweg heeft geleid 

tot kortgrazige, rijke graslanden waarin plaatselijk zeldzaamheden zijn gevonden 

zoals knolbeemdgras (Poa bulbosa), vogelpootklaver (Trifolium ornithopodioides) 

en kleinste klaver (T. micranthum). Dit is aangegeven met de combinatie ‘ds’, bij-

voorbeeld als Cbkds of Ckds. De overgang naar de kweldergemeenschappen in 

de Mokbaai wordt gekarakteriseerd door de bijzondere combinatie van pionierge-

meenschappen van het Saginion maritimae en struikvormige korstmossen, zoals 

Cladonia portentosa. Deze zone is gekarteerd als Acm5-landschap. 

 

De duinrooszone heeft een beperkte oppervlakte en ligt als een smalle zone tus-

sen andere zones. Er zijn geen broedvogelgroepen die hier de kern van hun areaal 

hebben. Wel uniek is de vestiging van een grote lepelaarkolonie op de helling van 

het duin ten zuiden van de Geul. Verder zijn delen van de zone langs de Mokweg 

belangrijk voor parelmoervlinders. 

 

Uitloging en humusophoping, begrazing en betreding zijn de belangrijkste proces-

sen in de duinrooszone. 

5.1.2 Het kwelderlandschap  

Zone 7, de kwelderzone. Kwelders nemen op de Joost Dourleinkazerne een re-

latief geringe oppervlakte in en zijn beperkt tot de Mokbaai; er wordt dan ook maar 

één kwelderzone onderscheiden Het grootste oppervlakte is te vinden op de Kar-

hoek en de hieraan aansluitende kwelderrand langs de zuidzijde van de Mokbaai. 

Geïsoleerd hiervan is een kleine kwelder aanwezig ten oosten van de kazerne. De 

kwelders van de Mokbaai zijn weinig gevarieerd. Het vlakke, lage wad (M1.1), de 
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zone waarin langarige zeekraal (Salicornia dolichostachya) vrijwel de enige vaat-

plant is, wordt aan de lage kant afgegrensd door nauwelijks begroeid slik (M0.0 en 

M0.1). Aan de noordzijde van de uitstroom van de Moksloot is over grotere opper-

vlakte M1.0 als landschapsvorm gekarteerd, dat kenmerkend is voor wadranden 

die onder invloed staan van erosie. Aan de duinvoet wordt deze landschapsvorm 

begrenst door een begroeiing van de middenhoge kwelder waarin kwelderzwenk-

gras (Festuca rubra subsp. litoralis) opvallend aanwezig is (M2.3). Goed ontwik-

kelde begroeiingen van de middenhoge kwelder zijn niet aangetroffen; de midden-

hoge kwelder is hier komvormig (M2.1), waardoor zout water blijft staan, wat tot 

uiting komt in de massale groei van zilte rus (Juncus gerardii). Het hoogste deel 

van de Karhoek wordt gekenmerkt door een massale groei van zeerus (Juncus 

maritimus) en het landschap is hier gekarteerd als M3t, of, waar strandkweek mede 

deel uitmaakt van de vegetatie, als M3.5t. De belangrijkste begeleider van zeerus 

is hier wel spiesmelde (Atriplex prostrata), een aanwijzing voor de sterke invloed 

van aanspoelsel in deze zone. De tamelijk abrupte overgang van de lage kwelder 

naar de hoge kwelder, zonder goed ontwikkelde middenhoge kwelder als over-

gangszone, is waarschijnlijk het gevolg van groeistagnatie of zelfs erosie van de 

kwelder. De zone direct onder de dijk met de Mokweg is gekarteerd als brakke 

zone, waarin aanzetten zijn te zien van de ontwikkeling naar zoete rietvallei (M4e 

en M4.3). Deze verzoeting wordt veroorzaakt door toestromend water vanuit het 

duincomplex ten zuiden van de Mokweg.  

 

Het kweldertje achter de kazerne wijkt van de rest van de kwelders in de Mokbaai 

af doordat het zeewater deze kwelder slechts kan bereiken via een smalle door-

gang tussen een duinrichel (A0a) en een relatief hoge schelpenbank met een aan-

spoelselruigte (M6ajt). Dergelijke begroeide schelpenbanken zijn uiterst zeldzaam 

in ons land en voor het eerst beschreven van de Zuiderduintjes bij Rottum 

(Horsthuis et al. 1996). Het grootste deel van de daadwerkelijke kwelder wordt 

ingenomen door begroeiingen met lamsoor (Limonium vulgare en, zeer zeldzaam 

L. humile) en op de hogere delen kwelderzwenkgras-, zilte rus- en zeerusbegroei-

ingen (M3.3- en M3dt-landschap). Begrazing door ganzen zorgt hier voor een 

dichtgrazig karakter, wat aangeduid wordt met een ‘d’ in de code. 

 

Wat broedvogels betreft zijn er op de kwelder grote verschillen tussen de Karhoek 

en het kweldertje achter de kazerne. In de Karhoek is een beperkt aantal soorten 

aanwezig van de broedvogelgroep van kwelder en grasland. Belangrijk is de aan-

wezigheid van een kolonie kluten. De broedvogelgroep van kwelder en grasland is 

op het kweldertje achter de kazerne goed ontwikkeld en de broedvogeldichtheid is 

hier hoog. 

5.2 Waardering  

De enorme variatie aan habitats op het terrein levert een hoge diversiteit op aan 

soorten, zowel voor de flora als fauna. Europees, maar ook in ons land, zijn er 

maar weinig kustlandschappen over waar dynamiek en natuurlijke processen hun 

gang mogen en kunnen gaan. Dit betekent dat de zones met hoge dynamiek (1-3) 

van groot belang zijn voor de instandhouding van de biodiversiteit, doordat veel 

soorten en gemeenschappen die gebonden zijn aan deze zones elders nauwelijks 
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(meer) voorkomen. 

 

In deze zeer dynamische wereld voelen de strandbroeders zich optimaal thuis. 

Veel soorten uit deze groep zijn karakteristiek voor de Waddenzee, vermeld op 

Rode Lijsten en (inter)nationaal beschermd. Sterk met deze dynamiek samenhan-

gend zijn de jonge natte duinvalleien, die nationaal en internationaal onder druk 

staan. Niet alleen het systeem is uniek, maar het systeem herbergt ook vaak zeld-

zame soorten. Dit is tevens de omgeving van de noordse woelmuis, die de Mok-

baai en de duinvalleien op de Hors als kerngebied heeft op Texel. Uniek en karak-

teristiek zijn de hoge soortenrijke struwelen, die een aantal Nederlandse floristi-

sche endemen herbergen en tevens onderdak bieden aan een aantal zeldzame 

vogels uit de oud struweel-groep. RODE LIJSTEN WADDENZEE ETC. 
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6 Processen 

6.1 Duinvorming 

Verstuiving – de verplaatsing van zand door de wind – is een van de belangrijkste 

processen in de strand- en de helmduinzone (zone 1 en zone 2, zie hoofdstuk 5 

en Fig. 9). Op het (lage) strand, waar de wind vrij spel heeft en geen obstakels 

aanwezig zijn komen lage, onbegroeide sikkelduintjes of barchanen tot ontwikke-

ling (Doing 1988). Deze barchanen leiden op de onbeschutte zandplaat een weinig 

duurzaam bestaan: met name door hoge vloed en winterstormen gaan ze te 

gronde (Doing 1988; Westhoff & Van Oosten 1991). Begroeiing krijgt in het stui-

vende zand al helemaal geen kans, niet alleen door de eroderende werking van 

het voortrazende zand, maar ook doordat planten het in dit milieu alleen uithouden 

als er organisch materiaal in de bodem aanwezig is. Door de wind worden delen 

van dode planten en dieren hier echter steeds opnieuw verplaatst, waardoor ner-

gens sprake is van enige humusopbouw (Westhoff & Van Oosten 1991). 

 

Op luwere plekken, achter obstakels of aan de duinvoet, kan wel ophoping van 

organische stof plaatsvinden en dit is de plek waar zeeraket (Cakile maritima) 

groeit (type Pd1c). Deze eenjarige soort vangt weliswaar zand in, maar omdat ze 

in de winter afsterft zijn ook deze duintjes geen lang leven beschoren. Een besten-

diger situatie ontstaat wanneer biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. boreoatlan-

tica) zich vestigt. Deze soort is aan zout water gebonden en heeft een uitgebreid 

wortelstelsel, waarmee het zand wordt vastgelegd. Op de Hors komen deze pio-

nierduintjes met biestarwegras (Pd1a en b) vooral voor als een langgerekt lint aan 

de duinvoet van de zeereep (Fig. 10), maar ze worden ook aangetroffen in het 

aangroeiende duin dat voor het pad ligt dat tussen de Horsmeertjes voert. Naar-

mate de biestarwegrasduintjes groeien en hoger worden, kan zich een zoetwater-

bel vormen, waarna zich helm (Ammophila arenaria subsp. arenaria) kan vestigen. 

Zo’n zoetwatervoorraad kan zich al vormen als de duintjes betrekkelijk laag zijn: 

op de Hon op Ameland werd het al aangetroffen in duintjes van ongeveer 1 m 

hoogte (Van Oosten 1986). De helmduinen kunnen uiteindelijk uitgroeien tot een 

hoge zeereep. 

 

De geschetste ontwikkeling is kenmerkend voor een aangroeikust, waar de voor-

liggende strandvlakte steeds opnieuw voorzien wordt van nieuw zand (Doing 

1988). Op de zuidpunt van Texel heeft dit in het verleden steeds opnieuw plaats-

gevonden door de aanheling van zandplaten uit de voordelta van de Texelse inlaat, 

zoals het Hantgiftereef rond 1400, de Hors in 1737-1738 en Onrust in 1910. Na de 

aanlanding van dergelijke zandplaten wordt een vloedhaak gevormd waarop 

nieuwe duinen worden gevormd en waarachter het restant van het oude zeegat 

verzand en een duinvallei wordt. De landschapsstructuur die zo ontstaat is goed 

herkenbaar op de luchtfoto van Texel, waar vanaf het zuiden lange duinrichels 

afwisselen met langgerekte valleien, de oude zeegaten; achtereenvolgens de 

Geul, Pompevlak/Grote Vlak en Kapevlak/Schetterweid. De duinrichels ten zuiden 
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van de Horsmeertjes, de Kelderhuispolder en de Kreeftepolder, hebben echter een 

andere ontstaanswijze, hoewel ze ‘netjes’ in het geschetste patroon lijken te vallen. 

Het zijn stuifdijken, waarbij de mens door middel van het plaatsen van schermen 

op de strandvlakte de duingroei een handje heeft geholpen in de jaren 1950-1970.  

 

Figuur 10. Biestarwegrasduintjes (type Pd01a en Pd01b) in 2004 (boven) en 2018 (onder). De bedekking van 

het type is weergegeven in vier klassen (5-25%, lichtgrijs; 25-50%, licht midden-grijs; 50-75% donker-midden-

grijs; 75% donkergrijs) 
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Na het opstuiven van deze stuifdijken heeft de duinvoet een aantal decennia, tot 

circa 1990 vrijwel vastgelegen. In 1984 (Fig. 22) bestond het hele gebied ten zui-

den van de hoge duinrichel zuidelijk van de Geul uit strand- en helmduinzone 

(Doing 1989; Doing 1990), maar uit luchtfoto’s blijkt dat de zuidgrens van deze 

zone tot 1990 nauwelijks opschuift. Tussen de 70-er en 90-er jaren van de 20e 

eeuw is de dynamiek op de strandvlakte blijkbaar te groot om vegetatieontwikke-

ling mogelijk te maken. In het begin van de 90-er jaren komt hierin blijkbaar veran-

dering, als eerst de Horspolder, ten zuiden van het oostelijke Horsmeertje, en later 

ook de duinen ten zuiden van de Kreeftepolder aan beginnen te groeien. Hier lijkt 

een relatie te bestaan met de versterkte zandsuppletie vanaf 1990 na invoering 

van het “Dynamisch Handhaven” van de kustlijn (Roelse 2002), waardoor er meer 

zand beschikbaar komt, de kustlijn naar het zuiden uitbreidt en er zich voor de 

stuifdijken langzaam nieuwe duintjes beginnen te ontwikkelen. De achterrand van 

de helmduinzone heeft zich 850 m richting de kust verplaatst van waar zij het 

breedst is tussen 1984 en de huidige kartering, dat is met een snelheid van gemid-

deld 25 m.jr-1. Het front bewoog zich iets minder snel, namelijk met een snelheid 

van gemiddeld 18,5 m.jr-1, in totaal 630 m. Hierbij moet worden aangetekend dat 

dit niet geleidelijk is gegaan: uit de sequentiële karteringen blijkt dat tussen 1984 

en 1994 eerst de achterzijde opschuift en de helmduinzone dus smaller wordt en 

vervolgens het front opschuift.  

 

De vorming van biestarwegrasduintjes in de strandzone is in 2018 vrijwel tot staan 

gekomen en de Biestarwegras-associatie (type Pd1) is in belangrijke mate beperkt 

tot een zeer smalle zone aan de voet van de zeereep, met name aan de oost- en 

westzijde van het terrein (Fig. 10). Dit is een teken dat de aangroei van de duinen 

opnieuw tot stilstand is gekomen; feitelijk is er op de Hors op het moment geen 

sprake meer van een aangroeikust, maar van een consolidatie- of wellicht zelfs 

een afslagkust. Alleen in het centrale deel, ongeveer ter hoogte van de doorgang 

tussen de Horsmeertjes, lijkt, onder de huidige omstandigheden, nog enige uitbrei-

ding van de duinen mogelijk.  

6.2 Duingraslanden: afname dynamiek, kalkgehalte en nu-
triënten 

De duingraslanden zijn vrijwel zonder uitzondering ontstaan uit de helmbegroeiin-

gen van de zeereep door afname van dynamiek. Door het geringe initiële kalkge-

halte van het zand op de Hors ontkalkt de bovengrond snel zodra geen vers zand 

meer wordt aangevoerd. Dit beïnvloedt vervolgens weer de opbouw van organi-

sche stof in het profiel en de vorm waarin humus voorkomt. Uiteindelijk ontstaan 

duinroosvelden en, bij diepe ontkalking van het profiel, heidebegroeiingen.  

 

De begroeiing van de stuivende zeereep van de Hors, met name aan de loefzijde, 

is zeer soortenarm. De typische helmvegetatie bestaat doorgaans uit niet meer 

dan drie of vier soorten, die allemaal goed bestand zijn tegen de extreme dynamiek 

van deze standplaats (landschapstype Aa). Aan de lijzijde, waar de dynamiek dui-

delijk gedempt is, vestigen zich echter al snel meer soorten, zoals duinzwenkgras 

(Festuca arenaria), muurpeper (Sedum acre), kleine leeuwentand (Leontodon 
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saxatilis), biggenkruid (Hypochaeris radicata) en zandraket (Arabidopsis thaliana). 

Figuur 11. Verstuivingszones in 2011 (boven) en 2018 (onder), op basis van de vegetatiekartering. Er zijn 5 

zones onderscheiden in de droge duinen: sterke verstuiving, geen begroeiing (donkergrijs); verstuiving, helm-

duinen (donker middengrijs); lichte verstuiving, helm-zwenkgrasduinen (middengrijs); instuiving, duinsterretjes-

grasland (licht middengrijs); geen stuivend zand, overige graslanden en struwelen (lichtgrijs). 
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Als de dynamiek nog verder afneemt en verstuiving van het zand vrijwel tot stil-

stand is gekomen komen daar meer soorten bij, waaronder twee bladmossen, te 

weten bleek dikkopmos (Brachythecium albicans) en purpersteeltje (Ceratodon 

Figuur 12. De verspreiding van plantengemeenschappen van kalkrijke (links) en kalkarme (rechts) bodem in 2004 

(boven), 2011 (midden) en 2018 (onder). Lichtroze = 5-25%, roze =25-50%, donkerroze = 50-75%, rood = 75-

100%). Zie voor verdere toelichting de tekst. 



 

68 

 

purpureus). Op de kaart is dit gekarteerd als Aak en Ak (of Ac). Opmerkelijk is de 

vestiging van buntgras (Corynephorus canescens) in deze fase, een soort die hier 

plaatselijk al hoge bedekkingen kan bereiken. Buntgras heeft zijn optimum in de 

sterk ontkalkte delen van de duinen, en het voorkomen in deze nog zeer jonge 

duinen, nog tussen de helm, is een teken van het lage kalkgehalte van het zand. 

Deze begroeiing, die tot het Elymo-Ammophiletum festucetosum wordt gerekend 

(type Pd2d en e), is nog steeds typisch voor verstuivend zand, dus voor locaties 

waar inwaaien en verwaaien van zand ongeveer in evenwicht zijn. Op het kaartje 

in Fig. 11. betreft het zones met verstuiving en lichte verstuiving.  

 

In de zone waar nog wel zand inwaait, maar waar verstuiving van zand niet meer 

optreedt (de zogenaamde ‘strooizone’), komen de eerste duingraslanden tot ont-

wikkeling. Doordat er steeds aanvoer van vers, kalkhoudend zand plaatsvindt, is 

van ontkalking niet of nauwelijks sprake. Dit is het domein van de duinsterretjes-

gemeenschappen (Phleo-Tortuletum ruraliformis, in Fig. 11, de instuivingszone). 

Deze zone is tussen 2011 en 2018 drastisch in oppervlakte afgenomen. Grote op-

pervlaktes ten westen van de Horsmeertjes in de voormalige Kelderhuispolder zijn 

vervangen door begroeiingen van minder basische omstandigheden, en de instui-

vingszone ten zuiden van het oostelijke Horsmeertje is zuidelijker komen te liggen, 

namelijk ten zuiden van de Horsvallei (Fig. 11). Deze ‘opschuiving’ van de zonering 

is nog duidelijker als de verspreiding van een aantal plantengemeenschappen door 

te tijd gevolgd wordt, namelijk het al genoemde Phleo-Tortuletum, kenmerkend 

voor instuiving en basenrijke omstandigheden, tegenover het Violo-Corynephore-

tum, de duinroosvelden (Rosetum spinosissimae) en de duinheide (Carici arena-

riae-Empetretum en Polypodio-Empetretum), allemaal gemeenschappen van op-

pervlakkig ontkalkte duinen, waar instuiving (of verstuiving) van kalkrijk zand geen 

rol van betekenis vormt (Fig. 12). Hieruit blijkt de verschuiving van zowel de zone 

Figuur 13. Verschil in pH-punten 2004-2018 volgens de Iteratio-analyse. 
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van instuiving als de zone van ‘verstilling’ en oppervlakkige verzuring. De opper-

vlakte oppervlakkig verzuurde systemen neemt in elke periode toe en de opper-

vlakte waar de invloed van kalkrijk zand van belang is neemt vooral tussen 2011 

en 2018 drastisch in oppervlakte af. Dit wordt in grote lijnen bevestigd door de 

Iteratio-analyse van de zuurgraad tussen 2004 en 2018 (Fig. 13).  

 

Behalve het kalkgehalte van de bodem neemt opvallenderwijze ook de trofiegraad 

van het systeem gestaag af gedurende de successie van helmduinen naar dwerg-

struikenbegroeiing. De Iteratio-analyse van de droge duingraslanden op het terrein 

(Fig. 14) maakt duidelijk dat de hoeveelheid nutriënten in het systeem bij een on-

gestoorde ontwikkeling van de graslanden afneemt. De indicatiewaarde voor de 

trofie neemt af van 3-2,75 bij de overgang van helmduinen naar de duinsterretjes-

associatie (zone 2), via 2,5-2,25 in de duinsterretjes-associatie en de duinroos-

associatie (zone 3), naar 2-2,25 in de korstmosrijke vorm van de duin-buntgras-

associatie en heidebegroeiingen (zone 6). Er treedt dus een lichte, natuurlijke ver-

schraling op van het systeem, die waarschijnlijk pas omgekeerd wordt in de heide, 

als hierin struwelen opslaan; dit stadium is echter nog lang niet aanwezig in het 

terrein. Deze ‘standaard successie’ kan echter op verschillende manieren omge-

bogen worden, en de belangrijkste hiervan zijn eutrofiëring (§ 6.3) en struweelvor-

ming (§ 6.5).  

Figuur 14. Ecologische indicatiewaarde van de grasland- en heidebegroeiingen op de Hors en Horsduinen in 

2018 volgens de Iteratio-analyse 
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6.3 Vogels als sturende factor: eutrofiëring  

In en rond de voormalige Kelderhuispolder hebben de droge duingraslanden een 

opvallend hogere indicatiewaarde voor de trofiegraad dan op grond van hun plaats 

in het landschap (tussen zone 3 en 5) verwacht mag worden (Fig. 14). De ge-

schatte waarde voor de trofiegraad zou hier tussen de 2,5 en 2 moeten liggen, 

maar de ecologische indicatiewaarde voor trofie ligt hier volgens de iteratiobere-

kening tussen 4 en 2,75. In het veld is de hogere beschikbaarheid van voedings-

stoffen meteen duidelijk door de aanwezigheid en soms zelfs dominantie van ruig-

tes uit de klasse der nitrofiele ruigten (Galio-Urticetea). Deze zone zou bij een on-

gestoorde ontwikkeling voor het grootste deel ingenomen worden door buntgras- 

en wellicht fijn schapengrasbegroeiingen (Violo-Corynephoretum, resp. Festuco-

Galietum typicum). De grote kolonies kleine mantel- en zilvermeeuwen (Larus fus-

cus, resp. argentatus) zorgen hier voor de toevoer van extra kalk en nutriënten 

door de uitwerpselen en braakballen.  

 

Door de hogere trofiegraad verschuiven de concurrentieverhoudingen in de vege-

tatie: langzame groeiers die spaarzaam omgaan met de aanwezige voedingsstof-

fen, zoals buntgras (Corynephorus canescens), fijn schapengras (Festuca filifor-

mis) en allerlei korstmossen (met name uit het genus Cladonia), worden wegge-

concurreerd door ‘doordouwers’ die de aanwezige voedingsstoffen snel kunnen 

omzetten in hoge biomassa, zoals grote brandnetel (Urtica dioica), duinriet (Cala-

magrostis epigejos), helm (Ammophila arenaria), dauwbraam (Rubus caesius) en 

knikkend wilgenroosje (Chamaerion angustifolium). Laagproductieve winterannu-

ellen die het zomerseizoen ontwijken door als zaad te overleven, zoals vroegeling 

(Erophila verna) en ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima) vinden tussen 

deze hoog opschietende soorten geen plek meer, en worden vervangen door win-

terannuellen of tweejarige soorten die veel groter worden: winterpostelein (Clayto-

nia perfoliata), fijne kervel (Anthriscus caucalis), deens lepelblad (Cochlearia 

dabuca) en de zeldzame nieuwkomers glanzende ooievaarsbek (Geranium luci-

dum) en gifsla (Lactuca virosa). Het optreden van al deze snelgroeiende soorten 

laat zien dat het systeem door de ‘guanotrofiëring’ omgeslagen is van een N-geli-

miteerd systeem naar een systeem dat niet meer beperkt is door gebrek aan nu-

triënten. 

 

In dit verband is het opvallend dat de plek met de hoogste indicatiewaarde voor 

trofie (3,75-4) een vochtige laagte is, in tegenstelling tot de rest van de meeuwen-

kolonie. De vegetatie bestaat hier uit genoemde hoog opschietende doordouwers. 

Hieruit wordt geconcludeerd dat op de plaatsen in de meeuwenkolonies waar het 

indicatiegetal voor trofie blijft steken op ongeveer 3, het systeem deze hogere pro-

ductiviteit niet kan bereiken door gebrek aan water in het groeiseizoen. Toekom-

stige ontwikkelingen ten aanzien van de meeuwenkolonies zijn onduidelijk. Of ze 

zullen instorten en hoe het systeem zich dan zal ontwikkelen is niet te voorspellen. 

Ook in de Horsmeertjes is een duidelijke trend waarneembaar van voedselarm 

naar voedselrijk, maar dit wordt in de volgende paragraaf behandeld. 
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6.4 De ontwikkeling van vochtige en natte duinvalleien 

De ontwikkeling van vochtige en natte duinvalleien op de Hors en Horsduinen is 

primair afhankelijk van de verstuivingsdynamiek, waardoor duinvalleien kunnen 

ontstaan. Als er eenmaal sprake is van een (min of meer) afgesloten vallei dan zijn 

in eerste instantie ontzilting en meteen daarna ontkalking van de bodem en op-

bouw van humus belangrijke sturende processen, waarbij de hydrologie – de stijg-

hoogte van het grondwater, de mate en duur van inundatie en het verschil tussen 

kwel en inzijging – een belangrijke conditionele factor is. Vochtige en natte duin-

valleien kunnen in alle zones voorkomen, uitgezonderd de strandzone (zone 1) en 

de kwelder (zone 7). 

 

De ontwikkeling van duinvalleien begint in een jong duingebied bij de gehele of 

gedeeltelijke afsnoering van een deel van de strandvlakte door een nieuwe dui-

nenrij (zie hiervoor § 6.1), dus in de helmduinzone. Al vanaf de aanvang bestaat 

er variatie in de uitgangssituatie, waardoor het verloop van de successie beïn-

vloed. Zo kan een nieuwe vallei langere tijd een open doorgang hebben waardoor 

de zee bij hoge vloed toegang heeft, of een vallei kan vrijwel meteen volledig af-

gesloten zijn van de zee, en in het laatste geval kan het grondwater brak zijn – 

vooral in de uiterste zeereep – of al zoet – als de nieuwe vallei verder landinwaarts 

ligt. Als er veel vloedmerk opgehoopt is in de nieuwe vallei dan is de uitgangssitu-

atie voedselrijker dan wanneer vloedmerk door de wind continue herverdeeld 

wordt. Als de nieuwe vallei omgeven wordt door relatief lage duinen dan zal de 

grondwaterstand van aanvang af verder onder het maaiveld liggen dan wanneer 

de duincomplexen aan een of meerdere zijdes hoog en breed zijn. Bovendien is  

  

Figuur 15. Stadia van valleiontwikkeling op de Hors en Horsduinen 
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Kolom 1   2   3   4   5       

Aantal opnamen 19   21   92   15   30       

             
Centunculus minimus .  14 1 24 2m .  .   dwergbloem 

Liparis loeselii .  .  40 + 7 + .   groenknolorchis 

Anagallis tenella .  .  14 2m .  .   teer guichelheil 

Schoenus nigricans .  .  29 2a 27 + .   knopbies 
             
Pyrola rotundifolia .  .  12 + 47 1 3 2a  rond wintergroen 

Cerastium fontanum s. vulgare .  .  .  20 + .   gewone hoornbloem 

Polypodium vulgare .  .  .  20 r .   gewone eikvaren 
             
Galium palustre .  .  10 + 13 + 57 +  moeraswalstro 

Iris pseudacorus .  .  4 r 7 + 43 +  gele lis 

Carex disticha .  .  4 r .  20 2a  tweerijige zegge 

Rubus caesius .  .  3 + 7 + 30 +  dauwbraam 

Scutellaria galericulata .  .  3 + 7 1 23 1  blauw glidkruid 

Calamagrostis canescens .  .  .  .  20 +  hennegras 

Comarum palustre .  .  .  .  17 +  wateraardbei 

Solanum dulcamara .  .  .  .  10 r  bitterzoet 

Rumex hydrolapathum .  .  .  7 + 10 +  waterzuring 

Carex pseudocyperus .  .  .  7 + 10 +  hoge cyperzegge 
             
Centaurium pulchellum 42 1 29 1 3 r .  .   fraai duizendguldenkruid 

Odontites vernus s.l. 47 2a 29 2m 5 1 .  .   rode ogentroost 

Sagina nodosa 74 2a 67 2m 20 + .  .   knopig vetmuur 

Centaurium littorale 79 1 90 1 24 1 .  .   strandduizendguldenkruid 

Bryum algovicum / warneum 58 2a 43 2a 29 2a .  .   knikmos 

Sonchus arvensis 42 + 57 + 20 + .  3 +  akkermelkdistel 

Plantago coronopus 53 1 10 + 5 + .  .   hertshoornweegbree 

Leontodon saxatilis 84 1 100 2m 47 1 .  3 +  kleine leeuwentand 
             
Eleocharis quinqueflora .  19 2m 50 2m 7 r .   armbloemige waterbies 

Juncus * atricapillus 11 1 33 + 28 + .  .   duinrus 

Carex oederi agg. 5 r 76 1 85 1 .  .   geelgroene en dwergzegge 

Parnassia palustris 5 r 62 + 61 1 27 + .   parnassia 

Euphrasia stricta 16 2m 62 2m 68 2m 20 1 .   stijve ogentroost 
             
Epipactis palustris 5 r 10 + 75 1 73 1 7 r  moeraswespenorchis 

Dactylorhiza incarnata .  5 r 57 + 20 + 7 +  vleeskleurige orchis 
             
Hydrocotyle vulgaris 9 . 14 1 73 2m 87 2a 87 2m  waternavel 

Calliergonella cuspidata .  5 2b 61 4 67 3 67 2b  puntmos 
             
Hippophae rhamnoides (kl) 47 + 29 + 40 + .  .   duindoorn kruidlaag 

Salix repens (kl) 5 + 57 + 90 2b .  .   kruipwilg kruidlaag 

Salix cinerea (kl) 11 r 38 + 43 + 47 2a 37 +  grauwe wilg kruidlaag 

Hippophae rhamnoides (sl) .  5 3 .  73 2a 47 2b  duindoorn struiklaag 

Salix repens (sl) .  .  .  93 4 83 2b  kruipwilg struiklaag 

Salix cinerea (sl) .  .  .  20 2a 47 5  grauwe wilg struiklaag 
             
Phragmites australis 74 + 62 1 72 + 87 1 67 1  riet 

Juncus articulatus 68 + 95 1 84 1 33 + 23 1  zomprus 

Agrostis stolonifera 89 2a 90 1 75 2m 47 1 20 2m  fioringras 

Mentha aquatica 26 + 43 2a 67 1 67 1 87 1  watermunt 

Calamagrostis epigejos 32 + 29 + 62 + 60 2m 67 2m  duinriet 

Linum catharticum 16 1 67 1 70 1 33 + 7 +  geelhartje 

Carex arenaria 32 1 24 1 54 1 67 1 23 1  zandzegge 

Holcus lanatus 11 + 14 + 49 1 53 1 13 +   gestreepte witbol 

 

Tabel 2. Successie van vochtige, reeds ontzilte duinvalleien op de Hors. Kolom 1 = Saginion maritimae; 2 = 

Parnassio-Juncetum; 3 = Junco baltici-Schoenetum; 4 = Pyrolo-Hippophaetum; 5 = Salicetum cinereae salice-

tosum repentis. Blauw = soorten kenmerkend voor 1 kolom, rood voor meer kolommen, groen zijn struweelsoorten 

in kruidlaag (kl) en struiklaag (sl). De getallen in de kolommen zijn de frequenties in procenten, gevolgd door de 

mediaan van de bedekking in superscript (r = 1%, + = 2%, 1 = 3%, 2m = 4%, 2a = 5-12,5%, 2b = 12,5-25%, 3 = 

25-50%, 4 = 50-75%.  
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het voor de ontwikkeling van belang of de vallei groot en relatief vlak is, zoals de 

Horsmeertjes, of dat het feitelijk bestaat uit een aaneenschakeling van kleinere 

valleitjes tussen kopjesduinen, zoals de Horsvallei.  

 

Bovengeschetste variatie in aanmerking nemend verloopt de ontwikkeling van pri-

maire duinvalleien volgens een min of meer vast patroon (zie ook Tabel 3). Bij de 

afsnoering van een strandvlakte ontstaat een jonge, primaire duinvallei, die ofwel 

vrijwel onbegroeid is (E0), of die een tamelijk soortenarme begroeiing draagt die 

wijst op brakke omstandigheden (M4e). In het laatste geval gaat het meestal om 

matten van fioringras (Agrostis stolonifera var. salina) of melkkruid (Glaux mari-

tima), maar op plaatsen met meer aanspoelsel gaat het om zilte greppelrus 

(Juncus ambiguus) en rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum). Momenteel wor-

den delen van de Horspolder nog tot dit stadium gerekend (Fig. 15). Bovendien 

lijkt zich een nieuwe vallei te ontwikkelen tussen de hoge duintjes in het verlengde 

van het pad tussen de Horsmeertjes, maar of hier werkelijk een duinvallei tot ont-

wikkeling komt hangt mede af van de ontwikkeling van de duinen zo ver op de 

plaat. “Onrustvlak” zou een goede naam zijn voor deze vallei.  

 

Binnen een of twee jaar komt in de afgesnoerde vallei doorgaans een lage pionier-

vegetatie tot ontwikkeling (E1, meestal E1m4), behorend tot het Saginion maritimae 

(Tabel 3)  die bestaat uit topkapselmossen en soorten als knopig vetmuur (Sagina 

nodosa) en kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis). Er heeft nog vrijwel geen 

bodemvorming plaatsgevonden in dit stadium en de begroeiing van deze relatief 

basenrijke omstandigheden ontwikkelt zich vrijwel altijd binnen een jaar of vijf naar 

een zeer soortenrijke duinvalleivegetatie van het Junco baltici-Schoenetum 

(E2m4). Deze plantengemeeschap is het domein van een groot aantal bijzondere 

plantensoorten, waaronder de Europees beschermde groenknolorchis (Liparis loe-

selii). Het lage kalkgehalte van het zand in de jonge duinen van de Hors en Hors-

duinen zorgt er voor dat de vochtige duinvalleien relatief snel verzuren en basen-

rijke duinvalleien (E1 en E2) zijn dan ook alleen nog op enige oppervlakte aanwezig 

in het Riemensvlak en in het noordelijke deel van de Horsvallei (Fig. 15). Bij afwe-

zigheid van beheer groeit de kalkrijke vallei snel dicht met wilgen, vooral duinkruip-

wilg (Salix arenaria, E2im4), waaronder de soorten van kalkrijke omstandigheden 

prima standhouden zolang de bodem kalkrijk genoeg is; we spreken in de vegeta-

tiekunde van het Pyrolo-Hippophaetum. Dit hele proces speelt zich af in de helm-

duinzone. 

 

Oppervlakkige verzuring, wat gepaard gaat met een duidelijke ophoping van orga-

nische stof in het profiel, zorgt uiteindelijk voor het verdwijnen van bovenbeschre-

ven begroeiingen; op de Hors en Horsduinen gebeurt dit relatief snel, namelijk bin-

nen ca. 15 jaar als er geen beheer plaatsvindt. Grote delen van de Horspolder die 

in 2004 gekarteerd werden als pioniervallei of brakke vallei (Haveman et al. 2006), 

zijn thans gekarteerd als rietvallei met plaatselijk elementen van basenrijke valleien 

(E3em4), in de jonge duingraslandzone. Dit komt overeen met de maximale levens-

duur van deelpopulaties van groenknolorchis op de Hors: uit populatiedynamisch 

onderzoek aan deze soort hier (samengevat door Everts et al. 2013, p. 62 e.v.; 
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Grootjans et al. 2017) blijkt dat ze doorgaans niet langer standhoudt dan 15 jaar 

op plaatsen waar geen beheer plaatsvindt, en 20 jaar op plaatsen waar gemaaid 

wordt. Met de groenknolorchis verdwijnen ook de andere soorten van basenrijke 

omstandigheden, maar de richting waarin de vegetatie zich ontwikkelt hangt sterk 

af van het beheer en van de ontwikkeling van de grondwaterstand. Bij het uitblijven 

van beheer en min of meer gelijk blijvende grondwaterstand betekent het in het 

onderzoeksgebied doorgaans de (verdere) ontwikkeling van wilgenstruweel, waar-

bij grauwe wilg (Salix cinerea) de lagere kruipwilg vervangt en de struwelen over-

gaan naar het Salicetum cinereae. Deze snelle successie richting een vallei met 

uitgesproken ophoping van organische stof (V-landschap in plaats van E-land-

schap in de terminologie van Doing) is waarschijnlijk weer bepaald door het ge-

ringe initiële kalkgehalte van het duinzand ter plekke. In de lagere delen van on-

beheerde valleien kan het water langere tijd boven het maaiveld blijven staan, 

waardoor riet (Phragmites australis) een overheersende rol gaat spelen, zoals in 

delen van de Kreeftepolder en de Horsvallei momenteel het geval is (E3e). Uitein-

delijk kan dit leiden tot het verdrinken van (delen van) de vallei, waardoor een duin-

plas ontstaat (V0). Waar het water maar wel lang in het voorjaar boven het maai-

veld blijft staan, maar waar van permanente inundatie geen sprake is, ontstaat een 

situatie die weer sterk lijkt op een pioniervallei (E0), maar waarin soorten van latere 

stadia de boventoon voeren. Deze situatie is gekarteerd in de Kreeftepolder, als 

E5. Het levert doorgaans wonderlijke combinaties van soorten op, zoals kruipwilg 

met loos blaasjeskruid (Utricularia australis).  

 

Verzuring vindt niet overal in een duinvallei even snel plaats, en kan plaatselijk 

zelfs langere tijd uitgesteld worden. Dit heeft te maken met de ongelijke verdeling 

van basenrijke kwel en inzijging van zuur regenwater in de valleien (Aggenbach et 

al. 2001, p. 40). Het ‘hoge deel’ van de vallei, dus de rand die het verst van zee 

ligt, wordt vanuit de naastgelegen duinrug continue voorzien van relatief basenrijk 

grondwater (Fig. 16), waardoor soorten van basenrijke omstandigheden het hier 

Figuur 16. Patroon van infiltratie en kwel in een duinvallei (Bron: Aggenbach, Jalink & Nooren 2001) 
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relatief lang kunnen volhouden. In het laaggelegen deel van de vallei overheerst 

echter de inzijging, waardoor het kalkrijkere bodemwater veel minder een rol 

speelt, en verzuring hier eerder optreedt. Dit is goed te zien in de kartering van 

2004 (Haveman et al. 2006), waar de ‘aflandige’, lage zuidrand van de Kreeftepol-

der al tekenen van verzuring vertoonde, terwijl de ‘aanlandige’, hoge rand nog ge-

domineerd werd door begroeiingen van kalkrijke omstandigheden (Fig. 12).  

 

Als de verzurende valleien gemaaid worden, worden riet en wilgen onderdrukt, 

waardoor lagere begroeiingen de overhand houden. Allereerst weten de soorten 

van basenrijke omstandigheden langer te overleven, maar op de Hors en Horsdui-

nen is dit slechts van korte duur (zie hier boven). Dit hangt eerder samen met de 

dalende pH dan met de opbouw van de voorraad organische stof (Everts et al. 

2013): uit onderzoek in de Kroonspolders op Vlieland blijkt dat in elk geval groen-

knolorchis prima kan overleven op een venige bodem, zolang de pH maar niet 

beneden de 6 komt (Grootjans et al. 1995; Sival 1996). Bij verzuring van de voch-

tige duinvalleien op de Hors en de Horsduinen ontstaan zeggebegroeiingen van 

het Caricion nigrae in de lagere delen, en graslanden van het Cynosurion op de 

lage kopjes in de valleien, zoals te zien is in de vallei aan de noordzijde van het 

westelijke Horsmeertje (E3). Bij verdergaande verzuring ontstaan hier ook begroei-

ingen die richting heischraal grasland gaan (E4), met bijvoorbeeld gevlekte orchis 

(Dactylorhiza maculata), dophei (Erica tetralix) en struikhei (Calluna vulgaris). 

Deze vallei is zeer soortenrijk door de vele overgangen en lokale verschillen in 

waterhuishouding en expositie. 

 

Het voorlopig laatste stadium in deze ontwikkeling is de overgang naar een vallei 

waarin ophoping van organische stof en veenvorming de dominante factor worden 

(V-landschap). De al eerder genoemde valleien met wilgenstruweel zijn hier on-

derdeel van, maar in gemaaide situaties, of in de verlandingszone van open water 

kunnen deze niet tot ontwikkeling komen. In de relatief droge randen van de wil-

genstruwelen komen hier dan ook graslanden voor met een duidelijke Calthion-

inslag, met ondermeer gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) en echte 

koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). In de nattere verlandingszones komen moe-

rasaardbeirijke zeggenvegetaties en rietlanden tot ontwikkeling die tot het Caricion 

nigrae of het Phragmition australis behoren.  

 

De ontwikkeling van de Horsmeertjes verliep enigszins afwijkend van het hierbo-

ven geschetste patroon. Doing (1989) karteerde in 1984, ca. 20 jaar na het sluiten 

van de stuifdijk, een pioniervallei (E0) met in de randen begroeiingen van basen-

rijke omstandigheden en plaatselijk riet en wilgen en (ook toen al) indicaties voor 

toevoer van extra nutriënten. Bruin (1986) beschrijft in zijn inventarisatie van de 

kranswieren op Texel de situatie van een paar jaar eerder, namelijk in 1981:  

 

“De oevervegetaties, grenzend aan het open water, bestaan hoofdzakelijk 

uit Scirpus maritimus en Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani. Deze 

beide soorten treden vooral in de oostelijke plas op de voorgrond, in de 

westelijke plas is ook Eleocharis palustris een belangrijk bestanddeel van 

de oevervegetatie. Daarnaast komt in toenemende mate Phragmites in 
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deze zone voor. Verder treden hier en daar Ranunculus baudotii en Myri-

ophyllum spicatum op. In het open water groeien hoegenaamd geen ho-

gere planten, alleen Potamogeton pectinatus en Zannichellia palustris wor-

den zeer sporadisch aangetroffen. Verder is de bodem uitsluitend – en vol-

ledig – begroeid met kranswieren.”  

 

Bruin noemt vervolgens Chara aspera, Ch. canescens, Ch. contraria, Ch. conni-

vens en Tolypella glomerata. In 1997 (Pranger & Everts 1998) wordt aangegeven 

dat de Horsmeertjes grotendeels uit water bestaan, met daaromheen een brede 

zone van soortenarme rietlanden (E3e). Kranswieren worden door deze auteurs 

niet meer waargenomen, maar in het rapport staat vermeld dat kranswieren vol-

gens Bruin ook in de Horsmeren groeien; in hoeverre het hier dan recente gege-

vens betreft is onduidelijk. Pranger & Everts vermelden verder dat in het oostelijke 

meertje nog brakke invloeden zichtbaar zijn. Langs de rietzone treedt struweelvor-

ming op en met name langs de westelijke plas zijn soortenrijke duinvalleibegroei-

ingen van basenrijke omstandigheden aangetroffen (E2m4). Kleine zeggensoorten 

(zwarte zegge (Carex nigra), drienervige zegge (C. trinervis) en tweerijige zegge 

(C. disticha)) en gele lis wijzen ook dan al op een lichte verzuring en opbouw van 

organische stof, wat ook gepaard lijkt te gaan met een toegenomen beschikbaar-

heid van voedingsstoffen. Opvallend is de aanwezigheid van permanent open wa-

ter, waarschijnlijk veroorzaakt door de hoogte en steilte van de stuifdijken rondom 

de meertjes.  

 

In de kartering van 2004 (Haveman et al. 2006) zijn de Horsmeertjes deels als 

venige wilgenvallei gekarteerd, deels als open water. In de zone met riet werden 

destijds nog steeds kranswieren aangetroffen, maar in hoeverre deze ook in het 

open water voorkomen is onduidelijk. Verder hebben begroeiingen van eutrofe om-

standigheden de overhand en zijn de polders al overgegaan in een V-landschap, 

waar ophoping van organische stof de overhand heeft. In 2011 zijn de plassen 

troebel en sterk geëutrofieerd (Haveman et al. 2013), waarschijnlijk door de hier 

massaal voorkomende grauwe ganzen (Anser anser), meeuwen (Larus div. spec.) 

en eenden. In de uiterste verlandingszone komen nu begroeiingen van riet met 

gele lis (Iris pseudacorus) en waterzuring (Rumex hydrolapathum) voor. Op slik-

kige oevers waar het water ongeveer in het maaiveld staat, groeit massaal moe-

rasandijvie (Tephroseris palustris) en goudzuring (Rumex maritimus).  

6.5 De ontwikkeling van struwelen 

Tussen 2004 en 2018 neemt het struweel in het terrein toe ten koste van de lage 

begroeiingen (duingraslanden en begroeiingen van vochtige duinvalleien), wat 

blijkt uit de analyse van de opeenvolgende vegetatiekarteringen (Fig. 17). Opval-

lend zijn de grote oppervlaktes struweel in en rond de Horsmeertjes en de toename 

van struweel in de Kreeftepolder en Horsvallei.  

 

Zowel in de vochtige en natte duinvalleien als in de droge duingraslanden kan de 

vorming van struwelen zorgen voor een toename van structuur, maar ook tot het 

volledige verdwijnen van de open duinvalleibegroeiingen, respectievelijk duingras-

landen (Isermann et al. 2007; Provoost et al. 2011). Het proces van verstruweling 
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verloopt in de vochtige en natte valleien anders dan in de droge graslanden, mede 

doordat in de verschillende situaties verschillende soorten struweelvormers optre-

den. 

 

De successie in vochtige duinvalleien is besproken in § 6.4, waarbij wilgenvalleien 

als (voorlopig) laatste fase in de ontwikkeling zijn geschetst. Uit tabel 3 is duidelijk 

dat al in de eerste fase van de successie (de Saginion-fase) in deze valleien duin-

doorn (Hippophae rhamnoides) en kruipwilg (Salix (repens var.) arenaria) ruim 

aanwezig zijn, namelijk in bijna de helft van de opnamen, zij het in lage bedekkin-

gen. Gedurende de successie nemen de frequentie, de bedekking en de hoogte 

van deze soorten gestaag toe. Gemiddeld na circa 10-15 jaar nadat een vochtige 

vallei is afgesloten van de toegang van het zeewater heeft zich uit de oorspronke-

lijke pionierbegroeiing en de daarop volgende orchideeënrijke fases een knie- tot 

heuphoog kruipwilgstruweel ontwikkeld waarin nog elementen uit de kalkminnende 

vegetatie aanwezig zijn. In deze fase vestigt zich echter ook vaak grauwe wilg 

(Salix cinerea en haar bastaarden) en deze groeien binnen 5-10 jaar uit tot hoge 

struiken die de vegetatie volledig domineren, zodat na 15-25 jaar een natte vallei 

in het terrein van een pioniersituatie volledig kan zijn overgegaan in een door hoge 

wilgen gedomineerde vallei. In deze wilgenvalleien slaan inmiddels ook de eerste 

berken en elzen op (Betula spec. en Alnus).  

 

In de droge duingraslanden is duindoorn de belangrijkste struweelvormer, hoewel 

Figuur 17. Toename van struweel tussen 2004 en 2018. Gekleurd zijn de vlakken waar struweel meer dan 25% 

van het vlak inneemt. Lichtgroen = struweel in 2004, middengroen is toename in 2011 en donkergroen is (verdere) 

toename in 2018 
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ook hier kruipwilg dichte begroeiingen kan vormen. Uit de monitoring blijkt dat duin-

doorn zich op het terrein vrijwel uitsluitend kan vestigen in de allerjongste fases 

van de duingraslandontwikkeling, in de typen Pd2c-e en Ds2. Vegetatiekundig is 

hier sprake van de zwenkgrasrijke subassociatie van de helm-associatie (Elymo-

Ammophiletum festucetosum), de zeewolfsmelk-helmassociatie (Euphorbio-Am-

mophiletum) en de bleek dikkopmosrijke subassociatie van de duinsterretjes-as-

sociatie (Phleo-Tortuletum brachythecietosum). Hierna lijkt in het terrein vestiging 

van duindoorn niet of nauwelijks meer plaats te vinden, waarschijnlijk als gevolg 

van het geringe initiële kalkgehalte en de snelle ontkalking van de bodem. Duin-

doorn als echte kalkplant weet in de zuurdere omstandigheden van de duin-bunt-

grasassociatie (Violo-Corynephoretum) blijkbaar geen vaste voet meer aan de 

grond te krijgen. Door het geringe initiële kalkgehalte van het duinzand in het ter-

rein blijven delen van het terrein verschoond van de vestiging van duindoorn, door-

dat de bodem oppervlakkige verzuring vertoont voordat de soort gevestigd is. Op 

plaatsen waar eenmaal de successie richting de duin-buntgrasassociatie is inge-

zet, verschraalt de bodem door uitloging. 

 

De verdere ontwikkeling van de duindoornstruwelen is afhankelijk van een aantal 

factoren in de bodemchemie, en hangt sterk samen met het pionierkarakter van 

duindoorn. Westhoff en Van Oosten (1991) schetsen dat deze soort het ook bij 

diepere ontkalking weet vol te houden door de relatieve diepe beworteling, maar 

dat de individuele struiken laag blijven en gaan kwijnen. Hierdoor neemt de weer-

stand tegen aantasting door de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea) af, 

en uiteindelijk bezwijken veel exemplaren aan de vraat van deze soort. De levens-

duur van de duindoorn wordt verder beperkt doordat na enige tijd de groeiplaats 

ongeschikt raakt doordat er zich nematoden ophopen die het wortelstelsel van de 

duindoorn aantasten (Zoon 1995; Zoon et al. 1993). Als de ontkalking dieper is dan 

60 tot 80 cm sterft de duindoorn af.  

 

Als zich in de tussentijd geen andere struiksoorten gevestigd hebben, dan wordt 

het struweel opgevolgd door graslanden waarin buntgras (Corynephorus canes-

cens) een belangrijk aandeel heeft. Uit de analyse van de vegetatiekaarten 2004-

2018 blijkt dat dit op in de Hors en Horsduinen maar zeer zelden plaatsvindt. De 

normale gang van zaken op het terrein is dat na een fase van duindoorn met gras-

landplanten (type Sh1.2) een duindoorn-brandnetelstruweel (Sh2.1) ontstaat. Stik-

stofbinding door de Frankia-bacteriën in de wortelknolletjes van duindoorn en op-

hoping van humus (door de productie van duindoorn) verhogen de trofiegraad van 

het systeem, waardoor zich in de oudere duindoornstruwelen vlier (Sambucus ni-

gra) weet te vestigen (Sh3.2.1). Hoogstwaarschijnlijk wordt de vestiging van deze 

stikstofminnende soort ook gestimuleerd door de continue aanvoer van nutriënten 

uit de vogeluitwerpselen van de grote meeuwenkolonies op het terrein. Bovendien 

dienen de randen van oudere struwelen als schuilplaats voor broedende grauwe 

ganzen, wat bijdraagt aan de eutrofiëring van het systeem. De vlierstruwelen ont-

wikkelen zich onder invloed van een verdere ophoping van humus, tot soortenrijke 

vlier-meidoorn-braam-struwelen (Sh3.2.2) waarin zeldzaamheden voorkomen als 

behaarde struweelroos (Rosa caesia) en beerkambraam (Rubus thalassarctos). 

Vestiging en uitbreiding van lijsterbes (Sorbus aucuparia) en ratelpopulier (Populus 
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tremula) in dit systeem lijken de successie richting bos in te zetten. Het beste is dit 

momenteel waar te nemen in de hoge struwelen in landschapszone 5, direct ten 

zuiden van de Geul. 

 

De geschetste ontwikkeling maakt duidelijk dat duindoorn een sleutelpositie vervult 

in de ontwikkeling van de droge delen van het onderzoeksterrein. Door het geringe 

kalkgehalte van de bodem is er voor de soort maar een korte periode geschikt om 

zich te vestigen in de jonge graslanden. Waar dit niet gebeurt wordt de successie 

richting duinroosvelden en heidebegroeiing ingezet, en tijdens deze successie 

gaat ontkalking gepaard met verschraling van de bodem. Waar duindoorn vaste 

voet aan grond krijgt wordt een ontwikkeling ingezet waarin de ontkalking gepaard 

gaat met ophoping van humus en vastlegging van nutriënten en waarin uiteindelijk 

hoge en rijke struwelen tot ontwikkeling komen. 

6.6 Kwelderontwikkelingen in de Mokbaai 

De ‘normale’ zonering van kweldergebieden is zeer goed bekend en door diverse 

auteurs beschreven (Beeftink 1962; Beeftink et al. 1977; Westhoff 1969; Westhoff 

& Van Oosten 1991; Westhoff et al. 1998). Drie factoren zijn van groot belang voor 

deze zonering en de ontwikkeling die in elke zone van de kwelder plaatsvindt:  

1. het substraat (zand vs. slik),  

2. de aan- of afwezigheid van begrazing,  

3. en de hoogte ten opzichte van de gemiddelde hoogwaterlijn. 

 

Ad 1. De bodem van de Mokbaai bestaat uit een laag kalkhoudende klei en zware 

zavel (formatie van Duinkerken) dat is afgezet over zand uit de Westlandformatie 

(eolisch) en wellicht de formatie van Duinkerken (marien). Volgens de bodemkaart 

is de laag met klei en zavel nergens in de Mokbaai dikker dan 80 cm, en in de 

randen zal het zand zelfs veel minder diep in de ondergrond aanwezig zijn. Een 

deel van de kwelderbegroeiingen, met name aan de noordkant van de Mokbaai, 

groeit zelfs direct op zand. De zuidrand van de Mokbaai lijkt veel kleiiger te zijn. 

 

Ad 2. De Mokbaai is, samen met de omringende duinen, begraasd geweest met 

een kleine kudde schapen tot en met 2016. De begrazing zorgt voor ombuiging 

van de successie vanuit de pionierstadia van de lage en middenhoge kwelder naar 

een dichtgrazige begroeiing, op de landschapsecologische kaart (bijlage 2) aan-

geduid met een ‘d’. Op de kwelder van de Mokbaai is dit nauwelijks meer te zien, 

behalve in het massale voorkomen van zeerus (Juncus maritimus), een soort die 

volgens Westhoff en Van Oosten (1991) bevorderd wordt door begrazing doordat 

de stekelige sprieten door het vee gemeden worden. Laag-grazige begroeiingen 

waarin zilte rus (Juncus gerardii) dominant voorkomt en die zo kenmerkend zijn 

voor de beweide kwelder (vegetatiekundig aangeduid als Juncetum gerardii) zijn 

in 2018 slechts in geringe oppervlakte aangetroffen. 

 

In het verleden zijn de zeerusbegroeiingen in de Mokbaai wel gemaaid door bol-

lenkwekers en boeren (Westhoff & Van Oosten 1991, p. 196). Dit heeft duidelijk 

effect op de soortensamenstelling van de vegetatie op de middenhoge en hoge 

kwelder. Genoemde auteurs melden dat bijvoorbeeld zeerus zich na een strenge 
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winter slecht herstelt van een maaibeurt (in de herfst) en wel na een zachte winter. 

 

Ad 3. De hoogte van de kwelder ten opzichte van de gemiddelde hoogwaterlijn 

bepaalt de gemiddelde overstromingsduur van de vegetatie. In de pionierzone 

(code M1 op de landschapskaart, bijlage 2) tussen de gemiddelde laagwaterlijn en 

gemiddelde hoogwaterlijn overheersen begroeiingen met langarige zeekraal (Sa-

licornia dolichostachya = S. procumbens volgens Van der Meijden (2005)) en En-

gels slijkgras (Spartina anglica).  

 

De lage kwelder (M2), tussen de gemiddelde normale hoogwaterlijn en de gemid-

delde hoogwaterlijn bij springvloed, is op een zandige kwelder als de Mokbaai, het 

domein van de kortarige zeekraal (Salicornia brachystachya = S. europaea vol-

gens Van der Meijden (2005)). In de associatie van kortarige zeekraal (het Salicor-

nietum brachystachyae) is in 2018 als grote zeldzaamheid klein slijkgras (Spartina 

maritima) aangetroffen. Tussen de kortarige zeekraal vestigen zich bij afnemende 

dynamiek verschillende andere soorten en zo ontstaat de kortarige zeekraal-rijke 

subassociatie van de kweldergras-associatie (Puccinellietum maritimae parapholi-

detosum). In de Mokbaai bestaat deze begroeiing naast gewoon kweldergras 

(Puccinellia maritima) vooral uit kortarige zeekraal, waartussen melkkruid (Glaux 

maritima) en schorrekruid (Suaeda maritima) frequent voorkomen.  

 

Op de onbeweide kwelder wordt het Puccinellietum na verloop van tijd opgevolgd 

door een begroeiing bestaande uit lamsoor (Limonium vulgare) en zeeweegbree 

(Plantago maritima), het Plantagini-Limonietum. Dit stadium is momenteel domi-

nant op de lagere delen van het kweldertje achter de kazerne. In de Karhoek is 

deze begroeiing tussen 2004 en 2018 nooit op grotere oppervlakte waargenomen. 

Het organische stofgehalte van de bodem, dat nog erg laag is in het Puccinellie-

tum, is dan al opgelopen tot 8 – 10 % (Westhoff & Van Oosten 1991). Het volgende 

stadium in de successie is een dwergstruikengemeenschap: op zandige plaatsen 

komt zeealsem (Seraphidium maritimum) tot dominantie (plaatselijk in de Karhoek, 

aan de noordkant), op slibrijke plaatsen zoutmelde (Atriplex portulacoides). Deze 

laatste begroeiing gaat op termijn over in een eentonige zeekweek-begroeiing 

(Atriplici-Agropyretum pungentis). Deze laatste begroeiing is momenteel dominant 

op het achterste deel van het kweldertje achter de kazerne. 

 

Op de middenhoge kwelder (M3, tussen de gemiddelde hoogwaterlijn bij spring-

vloed en de hoogwaterlijn bij stormvloed) ontstaat uit het Pucciniellietum bij begra-

zing de al onder 2 genoemde dichtgrazige begroeiing met zilte rus. Blijft begrazing 

achterwege, of is ze niet voldoende, dan komen begroeiingen met zilte zegge 

(Carex extensa) tot ontwikkeling, die vegetatiekundig tot het Junco-Caricetum ex-

tensae worden gerekend. In de Mokbaai is zilte zegge plaatselijk opvallend aan-

wezig op de Karhoek, vooral in de noordwestrand, ten zuiden van de bocht in de 

Mokweg. De soort groeit hier vrijwel altijd samen met zeerus en zilte rus. Zilte 

zegge kan zand invangen waardoor kleine zandbultjes ontstaan, waar zoetwater-

soorten zich weten te vestigen. Dit is de eerste aanzet tot ontzilting. Kenmerkend 

voor dit stadium is rode bies (Scirpus rufus), een soort die eertijds grote delen van 

de Karhoek rood kon kleuren (med. C.J.W. Bruin, Texel), maar die hier in 2007 
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voor het laatst werd aangetroffen. In 2018 is het zeerus die in deze zone grote 

oppervlaktes inneemt, hetzij nog samen met genoemde typische kweldersoorten, 

hetzij met soorten van vloedmerk (Atriplex prostrata, Sonchus arvensis var. mari-

timus en Cirsium arvense). Dit laatste betreft de hoogste delen van de kwelder. 

Voor een belangrijk deel kunnen deze zeerusbegroeiingen het beste gerekend 

worden tot de klasse der aanspoelselgordels (Cakiletea maritimae), maar plaatse-

lijk komen iets soortenrijkere begroeiingen tot ontwikkeling, namelijk daar waar 

sprake is van brak water. We zitten dan al in de volgende zone, en de belangrijkste 

begeleider van zeerus is hier zilt torkruid (Oenanthe lachenalii). Vegetatiekundig is 

dan sprake van het Oenantho-Juncetum lachenalii. 

 

Langs de Mokweg aan de zuidzijde van de Mokbaai is duidelijk invloed van zoet 

water merkbaar in de vegetatie (M4, brakke hoge kwelder). Riet (Phragmites 

australis) en heen (Bolboschoenus maritimus) vormen hier samen met zeerus ta-

melijk soortenarme begroeiingen. Wellicht dat kwelwater uit de duinen ten zuiden 

van de Mokbaai hier tot de nodige verzoeting leidt. 

 

De kwelderzoom (M5), daar waar de kwelderbegroeiing raakt aan de begroeiing 

van de droge duinen, is in meerdere opzichten bijzonder interessant. Het is het 

domein van een groep begroeiingen waarin eenjarige soorten een belangrijke rol 

spelen (vegetatiekundig spreken we van het Saginion maritimae), en wel in het 

bijzonder hertshoornweegbree (Plantago coronopus) en zeevetmuur (Sagina ma-

ritima). Deze eenjarigen kunnen in allerlei verschillende begroeiingen een zoge-

naamde ‘inslag’ vormen, waardoor het aanzien van de vegetatie telkens weer an-

ders is. Dit leidt tot bijzondere combinaties op de landschapsecologische kaart: zo 

is aan de noordzijde van de Karhoek een vegetatietype aanwezig waarin zee-

kweek en duinriet (Calamagrosis epigejos) overheersen en waaronder een relatief 

dichte korstmosbegroeiing voorkomt met open rendiermos (Cladonia portentosa). 

Tussen de korstmosvelden groeien dan de soorten van het Saginion, en op de 

kaart is deze zone aangeduid als ‘Acm5gt’.  

 

De ontwikkeling van de kwelderbegroeiing in de Karhoek, de noordwestelijke hoek 

van de Mokbaai, werd uitgebreid geanalyseerd door  Baptist et al. (2014), aan de 

hand van vegetatiekarteringen van Rijkswaterstaat. In dit onderzoek, uitgevoerd 

door IMARES in opdracht van het Secretariaat Nationaal Park Duinen van Texel, 

zijn vegetatiekaarten vergeleken die zijn gemaakt tussen 1985 en 2011. Bovendien 

werden metingen uitgevoerd aan de hoogte van de bodem van de Mokbaai. Uit dit 

onderzoek bleek dat het kwelderareaal tussen 1985 en 1995 met ca. 4 hectare 

(12% van het totale oppervlak) is afgenomen. Het betrof hier vooral pionierbegroei-

ingen met zeekraal, dus op het laagste deel van de kwelder. Tussen 1995 en 2005 

trad regressie op in de lage kwelder: de vegetatie van deze zone veranderde in 

een pionierbegroeiing met zeekraal, wat een teken is van verlaging van de niveau 

van de kwelder. In dezelfde tijd raakt de middenhoge kwelder grotendeels begroeid 

met soorten van de hoge of zelfs brakke kwelder. 

 

De vegetatiekarteringen van Defensie die gebruikt zijn in de onderhavige analyse 

geven grofweg hetzelfde beeld te zien. Tussen de kaart die Doing publiceerde van 
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de situatie in 1984 en de kaart uit 2004 valt inderdaad op dat een deel van de 

pionierbegroeiing (M1) in de zuidkant van de Karhoek ten prooi valt aan het water 

(Fig. 18). In 2004 is de begroeiing van de lage kwelder (M2) sterk teruggedrongen, 

en in 2011 is er vrijwel niets van over. Het westelijke deel van de kwelder verandert 

tussen 2004 en 2018 in een middenhoge kwelder (M3), en langs de dijk van de 

Mokweg zelfs in een brakke (riet-)kwelder (M4). Feitelijk veranderen de geleidelijke 

overgangen van pionierzone naar hoge kwelder in de karteringsperiode 1984-2018 

in een veel abruptere, scherpere overgang, van pionierzone met zeekraal in het 

lage deel vrijwel zonder overgang in een hoge, danwel brakke kwelder met zeerus 

(Juncus maritimus) en/of riet (Phragmites australis) en heen (Bolboschoenus ma-

ritimus).  

 

De karakteristieke kwelderzonering voor een aangroeiende kust is volgens 

Westhoff en Van Oosten (1991) als volgt: Salicornietum dolichostachyae (pionier-

zone)  Puccinellietum maritimae (lage kwelder)  Juncetum gerardii (beweide 

hoge kwelder) of Junco-Caricetum extensae (onbeweide hoge kwelder). De zone-

ring op de Karhoek wijkt hier sterk van af: Salicornietum dolichostachyae  Sali-

cornietum brachystachyae  Oenantho-Juncetum maritimi en Juncus maritimus-

rijke Cakiletea-begroeiingen. De zonering is sterk in elkaar gedrukt, en de typische 

begroeiingen van de middenhoge kwelder nemen slechts een zeer ondergeschikte 

rol in. Dit is te verklaren door een veronderstelde tweedeling in de mate van dyna-

miek op de Karhoek: de lage delen zijn dynamischer geworden (door verlaging van 

het wad grenzend aan de kwelder, wat ook werd geconstateerd door Baptist et al. 

Figuur 18. Ontwikkelingen in de kwelderzonering tussen 1994 en 2018, op basis van de beschikbare land-

schapsecologische kaarten. 
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(2014)), terwijl de hoge kwelder aan verstarring ten prooi is gevallen. Opvallend in 

dit verband is de ecologische positie van het zeldzame klein slijkgras, een soort 

die al eerder ter sprake kwam. Volgens Sell en Murrell (1996) is deze soort op de 

Britse eilanden kenmerkend voor het lage deel van min of meer zandige kwelders 

waar afslag plaatsvindt. Afname van de dynamiek op het lage deel van de kwelder 

van de Karhoek zou voor deze soort negatief kunnen uitpakken. 

6.7 Menselijke invloed op de vegetatie 

In de vorige paragrafen ging het vooral over de natuurlijke ontwikkeling op de Hors 

en Horsduinen. Niet altijd is menselijke invloed hierin uitgesloten, maar over het 

grote geheel zijn het toch vooral natuurlijke processen die het landschap vormge-

ven en de successie op het terrein richting geven. Dat dit een bijzondere situatie 

is, is wel duidelijk. Vrijwel overal in ons land heeft menselijk ingrijpen de overhand 

over dit soort grootschalige, landschapsvormende processen. Toch zijn ook op de 

Hors directe menselijke invloeden herkenbaar in de vegetatie. Heel plaatselijk, met 

name in de Kreeftepolder en de valleien ten noorden van de Horsmeertjes, wordt 

gemaaid. Dit leidt tot stagnatie van de struweelontwikkeling (zie hiervoor § 6.5) en 

ontwikkeling van dichtgrazige vegetaties (door Doing in zijn code voorzien van een 

achtervoegsel ‘d’). Ditzelfde verschijnsel, het ontstaan van dichtgrazige vegetaties, 

ontstaat overigens bij begrazing, zoals rond de Mokbaai als gevolg van de voor-

malige schapenbegrazing. 

 

Een ander effect treedt op door betreding. Onder invloed van bodemverdichting, 

Figuur 19. Kaartvlakken met duidelijke en relatief langdurige menselijke invloed (aangegeven met een 's' in de 

landschapscode, of met Gg3.2.2 of Gn1 op de vegetatiekaart) 
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waardoor water minder gemakkelijk inzijgt, en de menging van zand met ruwe hu-

mus, ontstaan omstandigheden waarin soorten voorkomen die kenmerkend zijn 

voor licht verrijkte bodems. In de landschapscode is dit aangegeven met het ach-

tervoegsel ‘s’ in de landschapscode, of met Gg3.2.2 of Gn1 op de vegetatiekaart 

(Fig. 19). Vaak ontstaan hierdoor zeer soortenrijke begroeiingen, bijvoorbeeld 

langs de Mokweg, waar vegetatietype Gg3.2 (geel walstro-smalle weegbree-type 

met hertshoornweegbree en muurpeper; Festuco-Galietum trifolietosum) is gekar-

teerd. Dit type is hier ontstaan door de gecombineerde effecten van betreding 

(auto’s, recreanten, schapen) en begrazing (voormalige schapenbegrazing).  

 

Meer indirecte effecten die niet uit de vegetatiekartering zijn af te leiden, zouden 

kunnen ontstaan waar menselijke aanwezigheid tot verstoring van de koloniebroe-

dende meeuwen leidt. Verschuiving of verkleining van de kolonies zou het gevolg 

kunnen zijn, maar of dit daadwerkelijk optreedt kan met de huidige gegevens niet 

worden aangetoond. Bestrijding van ganzen leidt in ieder geval tot verschuiving 

van nestplaatsen van ganzen naar moeilijk zichtbare en/of toegankelijke plekken, 

zoals dichte ruigten en struwelen en verborgen nestplaatsen in het water. Daar-

naast kunnen bestrijdingsmaatregelen de populatieomvang beperken (onklaar ma-

ken eieren, doden ruiende ganzen) de broedpopulatie duidelijk verkleinen (Kleijn 

et al. 2012), maar dat heeft in het onderzoeksgebied niet geleid tot afnemende 

aantallen broedende vogels. 

6.8 Stijgende temperaturen en zeespiegel 

Een factor die grote invloed heeft op alle kustgebieden, het onderzoeksgebied niet 

uitgezonderd, is het veranderende klimaat en de daarmee direct samenhangende 

zeespiegelrijzing. Stijgende temperaturen, waarvan de hogere temperaturen in de 

winter ecologisch gezien waarschijnlijk het belangrijkste zijn, hebben een grote in-

vloed op de ecosystemen op de Hors en Horsduinen. Opmerkelijk is de toename 

van een aantal zuidelijke soorten in het onderzoeksgebied, waarvan dwerggras 

(Mibora minima) en zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) de opvallendste toename 

vertonen. Beide soorten hebben hun areaal in de laatste 20 jaar fors naar het noor-

den toe uit weten te breiden, waar ze voor de eeuwwisseling vrijwel beperkt waren 

tot het zuidwestelijke kustgebied. Dwerggras lijkt inmiddels een vast onderdeel uit 

te maken van de pionier-duingraslanden op het terrein (Phleo-Tortuletum), en zee-

wolfsmelk heeft grote populaties op weten te bouwen in de witte duinen. Dit is de 

aanleiding geweest om in de helmduinen zelfs een tweede associatie te onder-

scheiden voor ons land, de associatie van helm en zeewolfsmelk (het Euphorbio 

paraliadis-Ammophiletum arenariae; Haveman & De Ronde 2019).  
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In de terminologie van Doing zijn soorten die hun hoofdverspreiding ten zuiden van 

ons land hebben ‘U-soorten’. In Figuur 20 zijn de karteervlakken weergegeven 

waarin dergelijke U-soorten voorkomen. Duidelijk is dat deze niet homogeen ver-

spreid over het terrein voorkomen. Vergelijking met de Iteratio-kaart van de trofie 

(Figuur 14) laat zien dat de vlakken met de zuidelijke soorten in elk geval geëutro-

fieerd zijn, maar ook dat in lang niet alle karteervlakken met een verhoogde voe-

dingstoestand ook zuidelijke soorten voorkomen. Doing (1988) wees al op het ver-

band tussen de verhoogde voedingstoestand en het voorkomen van Mediterrane 

soorten in onze kustsystemen, maar hiermee is duidelijk niet een volledige verkla-

ring gegeven voor de beperkte verspreiding van de U-soorten in het terrein. Voor 

dwerggras geldt in elk geval dat ze haar hoofdverspreiding in het terrein heeft waar 

nog grote oppervlaktes pionier-graslanden (kenmerkend voor kalkrijke omstandig-

heden) voorkomen, namelijk aan de westkant van de Kreeftepolder. Zeewolfsmelk 

heeft juist zijn belangrijkste voorkomen op het terrein ten zuidoosten van het oos-

telijke Horsmeertje, in de helmduinen. Wat hier de achtergrond van is is vooralsnog 

onduidelijk. 

 

Een tweede factor die te maken heeft met het veranderende klimaat is een rijzende 

zeespiegel, die versterkt wordt door een tegelijkertijd dalende bodem. In Figuur 21 

is een kaart opgenomen met de hoogte van het terrein ten opzichte van de zee-

spiegel, in klassen van 0,5 meter (beneden de 2 meter). Hieruit blijkt dat de hele 

strandzone en de hele kwelder van de Mokbaai zullen verdwijnen als de zeespie-

gel meer dan 2 meter stijgt. Zelfs als de zeespiegel maar een meter rijst ten op-

zichte van het huidige niveau zal de kwelder van de Mok voor een groot gedeelte 

verloren gaan, alsmede een belangrijk deel van de Hors.  

Figuur 20. Karteervlakken met zuidelijke soorten volgens de typologie van Doing (1985, de zgn. 'U-soorten') 
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Vanzelfsprekend zullen dergelijke grote veranderingen ook grote gevolgen voor de 

rest van de kustlijn hebben, waarbij kustafslag een groot probleem zullen vormen 

voor de duin- en duinvalleisystemen op de Hors. Een nauwkeurige voorspelling 

van de gevolgen is op deze plaats niet te maken, maar het kaartje toont de kwets-

baarheid van kustsystemen voor een rijzende zeespiegel. 

6.9 Landschapssuccesie 

De eerste landschapsecologische kaart van de Hors en Horsduinen werd gemaakt 

in 1984 (Doing 1989; Doing 1990), 34 jaar voor de kartering die beschreven wordt 

in dit rapport. Vergelijking van deze twee landschapskaarten op hoofdlijnen (Fig. 

22) laat in een oogopslag zien wat de grote veranderingen zijn op het terrein. Deze 

veranderingen zijn te begrijpen uit de hiervoor beschreven sturende processen. 

 

De strandzone, gekarakteriseerd door verstuiving en overstroming, heeft zich licht 

naar het zuiden uitgebreid. Uit vergelijking met kaarten uit 2006 en 2011 is duidelijk 

dat de kustlijn aanvankelijk verder naar het zuiden lag, maar dat er de laatste jaren 

erosie optreedt, vooral aan de oostelijke zijde van het terrein. Deze veranderingen 

worden vooral veroorzaakt door de dynamiek in de buitendelta van Texel (Elias & 

van der Spek 2017; Heteren et al. 2006) waarvan de Razende Bol ook deel uit-

maakt. Deze dynamiek is sterk gewijzigd na sluiting van de Zuiderzee, waardoor 

het debiet door het Marsdiep sterk is afgenomen. De verwachte stijging van de 

zeespiegel zal hierop op de middellange termijn ook zijn invloed laten gelden. 

Figuur 21. Relatieve hoogte van de Hors en Horsduinen ten opzichte van de zeespiegel in klassen (Bron: AHN 

2019) 
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Uit een vergelijking van de landschapskaarten uit 1984 en 2018 blijkt dat de hoge 

struweelzone en duinrooszone in de tussenliggende tijd niet noemenswaard zijn 

uitgebreid. Dit hoeft geen verwondering te wekken: het zijn de oudste delen van 

Figuur 22. Landschapszones in 1994 en 2018 
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het terrein en het betreft de (geomorfologisch) minst dynamische zones, en veran-

deringen gaan steeds langzamer naarmate het landschap ouder en de dynamiek 

minder wordt. Dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen optreden in deze 

zones, maar het betreft niet zozeer de grenzen, als wel de inhoud van het land-

schap. In de duinrooszone schrijdt de ontkalking voort, zodat heel lokaal vestiging 

van struikhei en kraaihei mogelijk is geworden en langzaam een omslag naar een 

heidelandschap plaatsvindt. Dit is een natuurlijk proces, dat duidelijk verder voort-

geschreden is in het omringende duinlandschap, waar uitgestrekte heidevelden 

het beeld bepalen. De vegetatie in de duinrooszone bestaat uit duinroosvelden 

(Rosetum spinosissimae) en duin-buntgraslanden met veel korstmossen (Raco-

mitrio-Corynephoretum caricetosum arenariae variant met Cladonia = Violo-Co-

rynephoretum cladonietosum). Tred en begrazing verrijken de vegetatie in deze 

stabiele zone en onder deze invloeden ontstaan geslotener graslanden met veel 

bijzondere soorten (Festuco-Galietum trifolietosum).  

 

In de hoge struweelzone karteerde Doing (1989; 1990) vooral duindoorn-vlier-

struwelen. Door uitloging en humusophoping is duindoorn, een echte pionier van 

kalkrijke omstandigheden, als dominante soort uit grote delen van het landschap 

verdwenen en de struwelen zijn vrijwel helemaal vervangen door nog hoger op-

gaande struwelen van vlier, meidoorn, rozen, bramen en lijsterbes (Roso rubigino-

sae-Rubetum affinis), waardoor de struwelen een bosachtig karakter krijgen. Dit 

proces is, hoewel nog steeds gaande, overigens sneller verlopen dan uit de kaar-

ten 1984-2018 blijkt: ook in 2004 werd dit type (als Sd3b) op ruime schaal gekar-

teerd (Haveman et al. 2006). Alleen aan de zuidrand van deze zone, daar waar de 

overgang ligt naar de zone van geëutrofieerde duingraslanden, is duindoorn (met 

vlier) de aspectbepalende soort in de struwelen (Hippophao-Salicetum tortuleto-

sum en Hippophao-Salicetum sambucetosum nigrae).  

 

Opvallende veranderingen hebben zich voorgedaan in de brede zone tussen de 

hoge struweelzone en de strandzone. Doing (1989) karteerde hier in 1984 een 

brede zone als  helmduinzone, bestaande uit tamelijk hoge witte duinen (begroeid 

met biestarwegras- en helmgemeenschappen, beide behorend tot de Ammophile-

tea arenariae) en brede vochtige tot natte duinvalleien in een primair stadium. De 

zone tussen de hoge struwelen en het strand is sinds de kartering van Doing mid-

den 80-er jaren van de vorige eeuw breder geworden, en de helmduinzone is ont-

wikkeld tot twee verschillende zones. De verstuiving in het oude helmlandschap is 

op grote schaal tot stilstand gekomen en er hebben zich jonge duingraslanden 

ontwikkeld onder invloed van de snelle verzuring van de bovengrond en de opho-

ping van humus. Rond de westpunt van de Kreeftepolder zijn nog pioniergraslan-

den aanwezig waarin opstuiving een rol speelt (Phleo-Tortuletum arenariae), maar 

in grote delen van het voormalige helmduinlandschap speelt stuivend zand nau-

welijks meer een rol. Door het lage initiële kalkgehalte van de bodem gaat de suc-

cessie richting duin-buntgrasland (Racomitrio-Corynephoretum caricetosum are-

nariae = Violo-Corynephoretum) heel snel, vooral tussen 2011 en 2018, en krijgt 

duindoorn nauwelijks tijd om voet aan de grond te krijgen. Het resultaat is een 

smalle strook open, schraal duinlandschap dat we aanduiden als jonge duingras-

landzone. De valleien in deze zone hebben in de tussentijd een fase gekend waarin 
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soortenrijke begroeiingen van vochtige, kalkrijke duinvalleien (Saginion maritimae 

en Caricion davallianae) de overhand hadden, maar ook hier hebben verzuring en 

de hiermee gepaard gaande ophoping van organisch materiaal gezorgd voor een 

omslag in de vegetatie. Struwelen (behorende tot het Salicion arenariae en vooral 

het Salicion cinereae) en rietbegroeiingen (Phragmition australis) hebben hier de 

overhand gekregen, zolang niet wordt gemaaid. Waar wel wordt gemaaid ontstaan 

schraallanden (Caricion nigrae) en graslanden (Calthion palustris) die zeer soor-

tenrijk kunnen zijn. In deze graslanden zijn de eerste ontwikkelingen naar vochtige 

heide zichtbaar, bijvoorbeeld door de vestiging van dophei (Erica tetralix). 

 

Een deel van Doing’s helmduinlandschap uit 1984 heeft een andere ontwikkelings-

richting gekregen door de massale vestiging van kleine mantelmeeuw, zilver-

meeuw en grauwe gans. Deze zone wordt niet gekarakteriseerd door uitspoeling 

en verarming, maar door guanotrofiëring: sterke eutrofiëring door vogeluitwerpse-

len. In deze geëutrofieerde duingraslandzone zijn de oorspronkelijk arme gras-

landen in mindere of meerdere mate vervangen door ruigtes. Op de sterkst ge-

eutrofieerde plaatsen, met name daar waar het grondwater in de wortelzone reikt, 

betreft het hoog opgaande, soortenarme ruigtes van overjarige soorten als grote 

brandnetel (behorende tot de Galio-Urticetea en op vochtiger plekken Convolvulo-

Filipenduletea). In de droge duinen komt hier over grote oppervlakten een ruigte 

tot ontwikkeling met witte winterpostelein (Claytonia perfoliata) en fijne kervel (An-

thriscus caucalis), waarin plaatselijk bijzonderheden als gifsla (Lactuca virosa) en 

glanzende ooievaarsbek (Geranium lucidum) optreden (Claytonio-Anthriscetum 

caucalidis). Ook dit verschijnsel stamt niet van de laatste 6 jaar: ook in de vorige 

kartering werd dit reeds geconstateerd (Haveman et al. 2013). Ook in de valleien 

is deze eutrofiëring zichtbaar, maar hier gaat ze samen op met een autonome eu-

trofiëring van het systeem door ophoping van organisch materiaal. Daardoor con-

vergeert de vegetatie hier naar hetzelfde type struweel als in de vorige zone (Sali-

cion cinereae). De rietkragen rond de Horsmeertjes, een belangrijk biotoop voor 

moerasvogels (waaronder roerdomp, Botaurus stellaris), zijn grotendeels verdron-

gen door deze struwelen. Langs de Horsmeertjes komen nu plaatselijk wel be-

groeiingen tot ontwikkeling met moerasandijvie (Tephroseris palustris), met name 

op jaarlijks droogvallende, eutrofe, slikkige plaatsen die rijk zijn aan organisch ma-

teriaal (Rumicetum maritimi). 

 

Ten zuiden van de (jonge en de geëutrofieerde) duingraslandzone is een nieuwe 

helmduinzone tot ontwikkeling gekomen, waarschijnlijk mede als gevolg van het 

verhoogde aanbod van zand als gevolg van de geïntensiveerde zandsuppletie op 

het Texelse strand. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is deze zone gegroeid, 

waarbij eerst biestarwegrasduinen (Honkenyo-Agropyretum) ontstonden op het 

strand, die gevolgd werden door helmduinen (Elymo-Ammophiletum en Euphor-

bio-Ammophiletum) waar zich een zoetwaterbel ontwikkelde in de jonge duintjes. 

Ontwikkeling naar pionierduingraslanden leidde tot begroeiingen waar duinsterre-

tje (Syntrichia ruralis var. arenicola) het aspect bepaalt (Phleo-Tortuletum bra-

chythecietosum). Dit is het knikpunt naar de zone met jonge duingraslanden. 

Nieuwe duinenrijen omsloten nieuwe vochtige duinvalleien, waarin de successie 



 

90 

 

via diverse pionierstadia (vnl. Saginion maritimae) leidde tot soortenrijke duinval-

leibegroeiingen met veel orchideeën (Junco baltici-Schoenetum nigricantis) en, in 

de iets latere stadia, hieraan verwante soortenrijke kruipwilstruwelen (Pyrolo-Sali-

cetum). Dit proces van vorming van nieuwe duinenrijen en de daaraan gelieerde 

jonge, vochtige duinvalleien lijkt grotendeels tot stilstand gekomen, zodat verou-

dering, afname van de dynamiek, ontkalking en verzuring en daarmee ook de op-

hoping van organisch materiaal meer en meer de dominante processen in het ter-

rein zullen worden. 

 

De kwelder in de Mokbaai tenslotte heeft zich ontwikkeld van een kwelder met 

een duidelijke zonering (van pionierzone via lage naar middenhoge kwelder) ont-

wikkeld tot een kwelder met een scherpe overgang van brakke en hoge kwelder 

naar pionierkwelder, waarbij de zones van de lage en middenhoge kwelder vrijwel 

weggedrukt zijn tussen de verstilde hoge kwelder met zeerusbegroeiingen 

(Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi en afgeleide, soortenarme begroeiingen) 

en de hoogdynamische pionierkwelder met zeekraal (Thero-Saliconion). Natuur-

lijke ophoging van de kwelder in het westelijke deel van de Karhoek en toegeno-

men dynamiek op het laagste deel (waarschijnlijk als gevolg van baggerwerkzaam-

heden in de Mok) zijn de twee tegengestelde processen die de a-typische zonering 

op de Karhoek veroorzaken. Alleen op het kweldertje achter de kazerne zijn nog 

over enige oppervlakte goede voorbeelden te vinden van begroeiingen van de lage 

(Puccinellion maritimae) en middenhoge (Armerion) kwelder. De dynamiek in dit 

deel van de Mokbaai leidt ook tot fraai ontwikkelde aanspoelselgordels van de 

zeeraket-klasse (Cakiletea maritimae). 
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7 Perspectieven: kansen en knelpunten voor 
soorten en systemen 

7.1 De ontwikkeling van het systeem 

De Hors en Horsduinen is een zeer jong en dynamisch duingebied, waar in de 

afgelopen 70 jaar steeds nieuwe duinenrijen en daaraan gelieerde vochtige duin-

valleien zijn ontstaan, al of niet geholpen door de mens door de aanleg van stuif-

dijken. Hierdoor ontstond een hele reeks aan duinen en valleien van verschillende 

ouderdom met de daarbij behorende vegetatiecomplexen en diergemeenschap-

pen. De grote motor achter dit proces van continue verjonging aan de zuidkant van 

het systeem is de kustdynamiek in de buitendelta van Texel, waardoor steeds 

nieuwe zandplaten aanlanden die het systeem van nieuw zand voorzien: Hantgif-

tereef (rond 1400), Noorderhaaks (ca. 1550), Hors (1738) en Onrust (1910).Ver-

hoogde zandsuppletie op het strand van Texel heeft vanaf de jaren 1990 waar-

schijnlijk een zelfde rol vervult op de Hors.  

 

De ontwikkeling van nieuwe zeerepen op de Hors lijkt echter tot stilstand gekomen 

en tussen het dynamische strand, waar ontwikkelingen telkens afgebroken wor-

den, en het Molwerk dat de grens vormt met de polders van Den Hoorn, veroudert 

het systeem. Veroudering betekent in een dynamisch systeem als het onderzoeks-

gebied tevens convergentie: de variatie in systemen neemt af doordat 1) de abio-

tische omstandigheden in de verschillende zones meer en meer op elkaar gaan 

lijken en 2) de veranderingen in oudere systemen steeds langzamer gaan. Jonge 

duinvalleien kennen een grote variatie aan plantengemeenschappen, waarvan de 

soortensamenstelling deels door toeval wordt bepaald. Op de Hors leiden de pro-

cessen van verzuring en humusophoping binnen 10-20 jaar echter onvermijdelijk 

tot het ontstaan van uitgestrekte wilgenstruwelen, met relatief weinig variatie. Iets 

dergelijks gaat op voor de droge duinen: binnen 20 jaar veranderen de jonge duin-

graslanden met veel variatie tot struwelen of, waar duindoorn zich niet op tijd weet 

te vestigen, tot buntgraslanden. De struwelen stabiliseren, en de duingraslanden 

kunnen dan nog zo’n 60 jaar door-ontwikkelen totdat, als gevolg van natuurlijke 

verzuring van de bodem, uiteindelijk over uitgestrekte oppervlaktes heidevelden 

ontstaan. Dit laatste is goed te zien in de delen van de Texelse duinen ten noorden 

van het onderzoeksgebied. 

 

Deze veroudering leidt uiteindelijk dus tot minder variatie: op termijn zal het strand 

begrensd worden door een smalle zeereep waarachter een zone met duinbunt-

graslanden (Violo-Corynephoretum) op de zuidhellingen en heidevelden (Carici 

arenariae-Empetretum en Polypodio-Empetretum, nu al rond het Horntje) het 

beeld zal bepalen. Hoog opgaande struwelen en uiteindelijk bos maken onderdeel 

uit van dit landschap, vooral op plaatsen waar nu al struweel aanwezig is. Tussen 

deze droge duincomplexen zullen wilgenstruwelen (Salicetum cinereae) en Betula-

Alnus-bossen het beeld gaan bepalen. Zelfs op de kwelder van de Mokbaai is dit 
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proces van convergentie waar te nemen: tussen het hoogdynamische lage deel 

van de kwelder, waarin eenjarige zeekralen het beeld bepalen, en het verstilde 

hoge deel waarin zeerus alleenheerser is geworden, is nauwelijks ruimte voor een 

middenhoge kwelder met z’n variatie aan soorten en plantengemeenschappen. 

 

Drie processen maken bovengeschetste ontwikkeling onzeker, namelijk de ontwik-

keling van de meeuwenkolonies op het terrein, de onzekerheid over de aanlanding 

van de Razende Bol (de zandplaat in de buitendelta), en de verwachte zeespie-

gelrijzing. Als de meeuwenkolonies uitbreiden zullen grotere delen van het jonge 

duingrasland- en helmduinlandschap omgevormd worden tot een geëutrofieerd 

landschap. Het is onzeker of de meeuwen op de huidige plaats zullen blijven broe-

den, of dat dit terreindeel op termijn ongeschikt wordt als broedgebied. Mochten 

de meeuwen de huidige kolonies verlaten, dan is de toekomstige ontwikkeling van 

de vegetatie onzeker. 

 

Aanlanding van de Razende Bol zal het systeem weer van zand voorzien, en wel-

licht opnieuw kunnen leiden tot vernieuwing van het duinsysteem aan de zuidzijde. 

Hierbij moet wel in ogenschouw worden gehouden dat de ruimte voor jonge duinen 

op de plaat steeds kleiner wordt en de dynamiek op het strand op een gegeven 

moment te hoog zal worden voor nóg een nieuwe zeereep. Het Marsdiep stelt een 

harde grens aan de groei. De zeespiegelrijzing, gevolg van de klimaatverandering, 

zal vooral stochastische, onvoorspelbare effecten met zich meebrengen, die uit-

eindelijk echter zullen leiden tot afslag van de kust. Regressie is het gevolg, waar-

door oude systemen ten prooi zullen vallen aan verjonging.  

  

Door aanvullend beheer, nu in het overgrote deel van het terrein geheel afwezig, 

zullen lage begroeiingen in stand gehouden kunnen worden, waarbij door auto-

nome veranderingen in de standplaatsomstandigheden deels andere begroeiingen 

zullen ontstaan dan thans aanwezig. Dit gaat vanzelfsprekend ten koste van de 

natuurlijkheid van het systeem en het moet worden afgewogen in samenhang met 

andere factoren die op het terrein van belang zijn, zoals de recreatie en het militaire 

gebruik. Hoog-dynamische systemen in de strand- en helmduinzone vormen nu de 

grote waarde van het terrein, en deze zullen slechts ten dele behouden kunnen 

blijven met aanvullend beheer. 

7.2 Kansen en knelpunten voor soorten 

In onderstaande paragrafen wordt voor een aantal geselecteerde soorten en soort-

groepen nagegaan wat de kansen en knelpunten zijn die volgen uit de analyse in 

de vorige hoofdstukken, om een handvat te geven voor het beheer.  De fauna volgt 

sterk de ontwikkeling van de vegetatie, maar de ontwikkeling van populaties wordt 

daarnaast sterk beïnvloed door ontwikkelingen buiten het terrein, dus buiten de 

invloedsfeer van de hier beschreven processen. Een extreem voorbeeld is de mo-

gelijke verslechtering van overwinteringsgebieden van trekvogels, waardoor de po-

pulatiegrootte van de soort in Nederland en in het onderzoeksgebied negatief 

wordt beïnvloed. Dit soort zaken zal, waar ze aan de orde zijn, worden aangestipt 

in onderstaande behandeling van de soorten.  
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7.2.1 Flora 

 

Groenknolorchis (Liparis loeselii) 

 

Groenknolorchis heeft een groot 

areaal in het koel-gematigde deel 

van het noordelijk halfrond, met 

zwaartepunten in oostelijk Noord-

Amerika en het noorden van Mid-

den-Europa (Weeda in Weeda et 

al. 1994). In Nederland is de soort 

aangetroffen in het Waddenge-

bied, de Hollandse vastelands- en 

eilandduinen, het Hollands-

Utrechtse plassengebied, de kop 

van Overijssel, de noordwestrand 

van de Veluwe, en in de beekdalen 

in Noord-Brabant en Twente. Uit 

de pleistocene gebieden is de 

soort echter al in de 50-er jaren 

van de vorige eeuw verdwenen, en 

in de overige gebieden is de soort 

achteruit gegaan (Fig. 23). Daarte-

genover heeft de soort zich weten 

uit te breiden naar een aantal 

zandplaten in afgesloten zeear-

men in het Deltagebied. Groenknolorchis is opgenomen op de Rode Lijst vaatplan-

ten als ‘bedreigd’ (Sparrius et al. 2013).  

 

In het onderzoeksterrein komt groenknolorchis uitsluitend voor in vochtige, kalk-

rijke duinvalleien. Hier vestigt de soort zich in type Vn1a (Parnassio-Juncetum atri-

capili). Het zwaartepunt (in frequentie en bedekking) ligt in type Vn1b.2, de knop-

biesrijke vorm van het Junco baltici-Schoenetum typicum. Ook in de andere vor-

men van het Junco baltici-Schoenetum komt de soort voor (Vn1b.1 en Vn1c), zij 

het minder geregeld en doorgaans met minder hoge bedekkingen. Het optimum 

van deze vegetatietypen ligt in zone 2 (de helmduin-zone) en zone 3 (de jonge 

duingrasland-zone), waarbij vestiging plaatsvindt in E1-valleien en het optimum in 

E2-valleien ligt.  

 

Het geringe initiële kalkgehalte van de bodem in de Hors en Horsduinen leidt rela-

tief snel tot verzuring van de valleien en groenknolorchis vormt hier dan ook slechts 

tamelijk efemere (deel-)populaties, die 15 tot 20 jaar standhouden, afhankelijk van 

het beheer (Everts et al. 2013, p. 62 e.v.; Grootjans et al. 2017). Kooijman et al. 

(2016) argumenteren dat het voortbestaan van de soort op het terrein geen gevaar 

loopt, gezien de nieuwvorming van duinvalleien elke vijf jaar (gemiddeld). Ook lo-

kale verstuiving, waardoor vers zand wordt aangevoerd, kan wellicht geschikte 

nieuwe standplaatsen opleveren, maar dit is slechts van geringe omvang 

Figuur 23: Verspreiding van groenknolorchis in Nederland voor 

2005 (blauwe blokken) en sinds 2005 (rode stippen) 
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(Kooijman et al. 2016). Uit onze analyse van de vegetatiegegevens komt echter 

naar voren dat de groei van het duingebied, en daarmee die van nieuwe valleien, 

vrijwel tot staan is gekomen, en dat daarmee de ontwikkeling van nieuwe stand-

plaatsen voor groenknolorchis niet vanzelfsprekend is. 

 

Een mogelijkheid tot een duurzame instandhouding van een (kleinere) populatie 

van de groenknolorchis in het terrein bestaat wellicht aan de duinvoet aan de hoge 

kant van de valleien. Hier treedt relatief kalkrijk water uit de zoetwaterlens uit in de 

duinen. Bij het huidige beheer van niets doen verstruwelen de valleien en slaat er 

op termijn bos op, waardoor ook in deze smalle kwelzone geen ruimte blijft voor 

begroeiingen waarin de groenknolorchis optreedt. Waar deze zone gemaaid wordt 

kunnen ook op middellange termijn (enkele decennia) wellicht omstandigheden in 

stand worden gehouden om deze begroeiingen, met daarin ondermeer groenknol-

orchis, een plek te geven op het terrein. 

7.2.2 Fauna 

 

Voor de fauna is een analyse uitgevoerd van de binding van soorten en soortgroe-

pen aan de landschapszones. Deze analyse is hier niet uitgewerkt, maar de resul-

taten zijn te vinden in Tabel 4. Uit de resultaten blijkt dat sommige soorten en 

soortgroepen sterk gebonden zijn aan één zone, terwijl andere groepen een veel 

bredere landschapsamplitude hebben. De tabel geeft hiermee tegelijk inzicht in de 

gevolgen van veranderingen in het landschap op de betreffende soort of soorten-

groep. In het onderstaande worden de meeste soorten(groepen) besproken. 

 

Tabel 3. Zwaartepunt van verspreiding van fauna in de landschapszones  

Toelichting: zwart = zone met zwaartepunt areaal, grijs = zone met beperkt deel areaal, 

of voor beperkt aantal soorten, wit = zone zonder of met weinig betekenis.   

Broedvogelgroep/soort 1 2 3 4 5 6 7

Strandbroeders

Grasland en Kwelder

Duin

Natte ruigten

Kolonievogels

Ganzen

Watervogels, excl. ganzen

Natte oude rietbegroeiingen

Struweel

Oud struweel en jong bos

Hoogwatervluchtplaatsen

Zeehonden

Strandzandloopkever

Noordse woelmuis

Schorzijdebij

Blauwvleugelsprinkhaan

Parelmoervlinders

zone
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Broedvogels 

Hieronder volgt een bespreking van de afzonderlijke broedvogelgroepen, met, 

waar nodig, een aparte bespreking van een aantal bijzondere soorten (zie Bijlage 

3). 

 

Strandbroeders 

De belangrijke plekken voor strandbroeders bestaan uit schelpenbanken in het 

oostelijke deel van de strandzone en langs het kweldertje achter de kazerne. Op 

de havenhoofden broeden visdieven (Sterna hirundo), een van de soorten uit deze 

groep. Veel soorten uit deze groep zijn karakteristiek voor de Waddenzee, zeld-

zaam, vermeld op Rode Lijsten en (inter)nationaal beschermd (Hustings et al. 

2006).  

 

De dynamiek in de strandzone en in de kwelderzone zijn van belang voor deze 

groep, aangezien ze voorziet in de openheid die de soorten prefereren voor hun 

broedplaatsen. Bij afnemende dynamiek neemt de begroeiing toe en hierdoor 

wordt het landschap ongeschikt als broedplaats. Toename van dynamiek is echter 

ook ongunstig, aangezien de soorten uit deze groep al broeden op de meest dy-

namische plaatsen en de broedplaatsen al vaak ten prooi vallen aan hoog water. 

Dit maakt de groep zeer kwetsbaar. Waarschijnlijk zal de vegetatiesuccessie in de 

kwelder de schelpenbanken op termijn ongeschikt maken als broedplaats. In de 

strandzone zijn de veranderingen in de kustlijn en de zeespiegelstijging als knel-

punt te beschouwen. Het is onduidelijk wat de invloed zal zijn op de schelpenban-

ken, maar het risico bestaat dat deze verdwijnen. Hetzelfde geldt overigens voor 

een deel van de hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden voor trek- en win-

tervogels en de ligplaatsen voor zeehonden. Hoewel al deze soorten eventueel 

duinwaarts kunnen opschuiven bij een verder gaande zeespiegelstijging, neemt 

wel de beschikbare oppervlakte van de strandvlakte af, en wellicht komt daardoor 

een groter deel van de plekken binnen het verstoringsgebied van recreanten te 

liggen. Een ander knelpunt vormt de recente verschuiving van de schelpenbank 

op de oostpunt van het strand richting het aanlandingspunt voor militaire oefenin-

gen (med. J. Riemens). Dat zou in het broedseizoen tot regelmatige verstoringen 

kunnen leiden wat ongunstig uit kan pakken voor de strandbroeders. Er is afge-

sproken dat dan gezocht wordt naar een alternatieve landingsplaats voor de mari-

niers. 

 

Al met al is de toekomst voor de groep in het terrein op de lange termijn onzeker 

en bestaat het risico dat strandbroeders uit het terrein verdwijnen. 

 

Broedvogelgroep van kwelder en grasland 

De broedvogelgroep van kwelder en grasland is karakteristiek voor de Waddenzee 

en veel soorten zijn internationaal beschermd, of zeldzaam, of vermeld op de Rode 

Lijst (Hustings et al. 2006). Behalve op de kwelders van de Mokbaai benut deze 

broedvogelgroep ook de jonge fases in de duinvalleien. Door successie in de duin-

valleien (Fig. 15), waardoor de open begroeiing van brakke valleien (M4e) over-

gaat in een meer gesloten begroeiing van vochtige valleien (via E1 en E2 naar E3), 

is de toekomstverwachting voor deze groep in dit biotoop, ook op korte termijn, 
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slecht.  

In het oostelijke deel van Mokbaai zijn weinig soorten van deze groep aanwezig, 

maar broedt wel een kleine kolonie kluten (Recurvirostra avosetta). Deze soort 

maakt vooral gebruik van de lagere begroeiingen op de kwelder en de overgangen 

naar de duintjes die op de landschapskaart zijn aangeduid als M2.1t en M3.5dt. 

De dichte zeerusvelden (M3dt) worden gemeden en lijken ongeschikt. De ver-

wachte doorzetting van de verstarring van de hoge kwelder, die waarschijnlijk zal 

resulteren in een begroeiing die volledig wordt gedomineerd door zeerus (Juncus 

maritimus), zal ook leiden tot verslechtering van dit milieu voor de broedvogelgroep 

van kwelders en graslanden. Tegengaan van de zeerusdominantie op de midden-

hoge en hoge kwelder kan voor het duurzaam voortbestaan van deze broedvogel-

groep op het terrein van belang zijn. 

 

Broedvogelgroep van duin 

De broedvogelgroep van duin heeft zijn zwaartepunt in de helmduinzone en de 

jonge duingraslandzone; daarnaast komen enkele soorten uit deze groep ook voor 

op de kwelder. Ze is karakteristiek voor de Waddenzee en herbergt veel soorten 

die internationaal beschermd zijn of op de Rode lijst staan (Hustings et al. 2006). 

Twee soorten zijn vanwege hun zeldzaamheid en/of status op de Rode lijst van 

belang om te bespreken.  

 

De tapuit (Oenanthe oenanthe) stelt specifieke eisen aan zijn broedbiotoop die 

nauwelijks vervuld worden op het terrein, namelijk een mozaïek van kort-ge-

graasde begroeiingen en open zand in reliëfrijk terrein. Het voorkomen is sterk 

gebonden aan de aanwezigheid van konijnen, die de vegetatie kort houden en 

zorgen voor plekken met open zand. Bovendien nestelen tapuiten vaak in oude 

konijnenholen (Van Turnhout & Van Beusekom 2014). Deze biotoopeisen maken 

dat de soort op het terrein beperkt is tot de droge delen van zone 3, de zone met 

buntgras-grasland, maar dat oudere, dichtgraziger begroeiingen op termijn wellicht 

een plek kunnen bieden aan de tapuit, mits de graslanden begraasd worden. Der-

gelijke graslanden zijn nu te vinden rond de Mokbaai (graslanden met fijn scha-

pengras (Festuca filiformis) en fakkelgras (Koeleria albescens = K. macrantha)). 

De graslanden in zone 3 zullen zich op termijn in die richting ontwikkelen, tenzij 

zich hier meeuwenkolonies vestigen. Als dat niet gebeurt is het uitblijven van be-

grazing wellicht een knelpunt voor het ontstaan voor goed biotoop voor de tapuit.  

De blauwe kiekendief (Circus cyaneus) is een zeer zeldzame soort die recent een 

sterk negatieve trend laat zien. De duinen van Texel vormen met Terschelling het 

bolwerk van de blauwe kiekendief in Nederland, en de soort broedt hier in rijk be-

groeide duinvalleien (Willems et al. 2006). Het dichtgroeien van de broedplaatsen 

in vochtige duinvalleien met struweel en het verslechterde voedselaanbod, met 

name buiten het broedseizoen, zijn waarschijnlijk de oorzaak van de zeer sterke 

achteruitgang van de blauwe kiekendief in Nederland (Van Turnhout et al. 2013; 

Willems et al. 2006). In het terrein is de soort in de laatste twee karteringen niet 

meer aangetroffen, waarschijnlijk door het dichtgroeien van de broedplaatsen. Bij 

gelijkblijvend beheer, waarbij slechts een klein deel van de duinvalleien wordt ge-

maaid, lijkt het toekomstperspectief van de blauwe kiekendief op het terrein niet 
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groot. Alleen in de Kreeftepolder zou de soort wellicht kunnen terugkeren, als hier 

de rietlanden met verspreide wilgen(struwelen) in stand worden gehouden door 

aanvullend maaibeheer. In hoeverre de recreatie in deze vallei, waar een wandel-

route door heen loopt, vestiging van de blauwe kiekendief verhindert is onduidelijk. 

 

Kolonievogels 

De kolonievogels huizen in de zones 2, 3, en 4 (meeuwen) en 6 (lepelaar & aal-

scholver). De soorten zijn allemaal karakteristiek voor het Waddengebied. Alle 

soorten hebben een beperkt areaal hoewel ze in Nederland algemeen zijn; alleen 

lepelaar (Platalea leucorodia) en stormmeeuw (Larus canus) zijn zeldzaam 

(Hustings et al. 2006). Het toekomstperspectief voor de soorten uit deze groep is 

niet primair afhankelijk van de processen op het terrein, met name doordat de fou-

rageergebieden buiten het terrein liggen. De grondnesten  van meeuwen op de 

Hors zijn in ieder geval relatief veilig doordat vossen op het eiland ontbreken.  

 

Het aantal aalscholvers (Phalacrocorax carbo) en lepelaars in het gebied groeit en 

het perspectief voor deze soorten lijkt vooralsnog positief. De bekende broedplaat-

sen kunnen lijden onder langjarige bezetting, waardoor bomen en oude struiken 

afsterven door de excrementen van aalscholvers, maar dit lijkt vooralsnog geen 

probleem: in de Geul zijn nog alternatieve nestplaatsen voorhanden en mogelijk 

ontwikkelen zich op de langere termijn nieuwe potentiele broedplaatsen langs de 

Horsmeertjes. De lepelaar broedt in het defensieterrein overigens op de grond; 

elders in Nederland hebben de kolonies zich verplaatst naar struiken en bomen 

onder invloed van de predatie door vossen. 

 

Het areaal van de meeuwen is in het verleden sterk uitgebreid door de aanleg van 

stuifdijken en de uitbreiding van de helmduinzone. Deels speelt interspecifieke 

concurentie een rol: de stormmeeuw huist bijvoorbeeld vooral op plekken in de 

helmduinzone en mijdt de kolonies van de grote meeuwen. Hun aantal kan in de 

toekomst onder andere beïnvloed worden door toe- of afname van de grote meeu-

wen in de helmduinen. Het blijft de vraag of de meeuwen de kolonisatie van zone 

2 en 3 gaan voortzetten. Dat was tot op heden wel het geval, maar nu de totale 

aantallen landelijk en lokaal lijken af te nemen zou ook kolonisatie van nieuwe 

terreindelen kunnen stagneren. De grote meeuwen zijn opportunistisch in hun 

voedselkeuze, waardoor het moeilijk is de populatieontwikkeling te voorspellen. 

 

Broedvogels van natte ruigten 

De broedvogelgroep van natte ruigten is sterk ontwikkeld in zone 3 en in zone 4 

en maakt gebruik van riet en vochtig kruipwilgstruweel. De groep is karakteristiek 

voor natte duinvalleien in het Waddengebied, maar komt ook wijd verbreid voor in 

natte ruigten elders in Nederland. De meeste soorten zijn algemeen in ons land. 

Alleen de Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) is internationaal beschermd.  

 

De groep is in grote delen van de natte duinvalleien op het terrein op zijn retour. 

Dat wordt veroorzaakt door de uitbreiding van hoog, aaneengesloten struweel. De 

groep zal zonder beheeringrepen op de lange duur verarmen en de dichtheden 

zullen afnemen. Alternatieven zijn nauwelijks voorhanden, hoewel een klein nieuw 
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biotoop ontwikkelt in de Mokbaai. De waterral kan zich handhaven onder oud wil-

genstruweel, als het water daar het hele jaar handdiep boven het maaiveld staat. 

Lokaal maaibeheer langs de randen van de jonge valleien zal soorten met kleine 

territoria wellicht enig soelaas bieden. Voor het behoud van bruine kiekendief is 

vlaksgewijs hakbeheer noodzakelijk, zodat rietbegroeiingen en lage struwelen be-

houden blijven als potentiele broedplaatsen. Dat zijn ook potentiele broedplaatsen 

voor blauwe kiekendief, mocht deze zich opnieuw in het terrein willen vestigen. 

 

Broedvogels van natte oude rietbegroeiingen 

De groep komt vrijwel exclusief voor in zone 4 in de oude rietbegroeiingen langs 

de Horsmeertjes. Hoewel de soorten uit deze broedvogelgroep ook in het Wad-

dengebied voorkomen, zijn ze sterker vertegenwoordigd in grote moerasgebieden 

elders in het land. De roerdomp (Botaurus stellaris) is een zeldzame soort van de 

Rode lijst die internationaal beschermd is (Hustings et al. 2006). De kleine broed-

vogelgroep, die naast roerdomp ook kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) en 

baardman (Panurus biarmicus) omvat, is sterk afgenomen in het terrein door de 

toename van hoog struweel langs de Horsmeertjes en afname van riet, veroor-

zaakt door grazende ganzen. Het perspectief voor de groep op deze plek is niet 

rooskleurig, want in de Horsmeertjes krijgen deze rietbegroeiingen onder de hui-

dige graasdruk nauwelijks kans. De rietbegroeiingen in de Mokbaai  kunnen wel-

licht als alternatief biotoop fungeren, al zullen de dichtheden van kleine karekiet en 

baardman hier waarschijnlijk laag blijven. Tijdelijk biotoop is te vinden in jonge 

natte duinvalleien met riet, die eventueel ook geschikt is voor de roerdomp mits de 

valleien jaarrond voldoende diep watervoerend zijn. De verwachting is dat het niet 

langdurig stand zal houden, onder andere door de verwachte vraat van ganzen, 

het dichtgroeien met struweel, waardoor overblijvende rietbegroeiingen zullen ver-

dwijnen. 

 

Broedvogels van open water. 

Ganzen komen in vrijwel het gehele gebied voor, maar vooral in zone 4. De toe-

komstige ontwikkelingen zijn onzeker. Indien het (nu al beperkte) maaibeheer in 

de valleien wordt beëindigd zal de oppervlakte fourageergebied voor de ganzen 

afnemen doordat de successie zal leiden tot wilgenstruwelen. De aantallen van de 

overige soorten van open water zijn vrij stabiel. Het soortenspectrum is breed. Er 

zijn geen internationaal beschermde soorten aanwezig, maar wel vier soorten van 

de Rode Lijst en veel min of meer zeldzame soorten (Hustings et al. 2006). Het 

perspectief voor de groep is op korte termijn gunstig, maar hangt voor de langere 

termijn af van de snelheid van de verlanding van de Horsmeertjes. 

  

Broedvogels van struweel en hoog struweel en jong bos 

De broedvogelgroep van struweel en die van oud struweel en jong bos beperkt 

zich in het gebied vrijwel tot de zone 5, met uitbreidingen in de aangrenzende zo-

nes. Een aantal soorten uit deze groepen heeft een belangrijk bolwerk in de duinen 

en het Waddengebied, namelijk nachtegaal (Luscinia megarhynchos), zomertortel 

(Streptopelia turtur), roodmus (Carpodacus erythrinus) en kleine barmsijs (Acan-

this cabaret). De nachtegaal (vrij zeldzaam, Rode Lijst (Hustings et al. 2006)) is 

recent sterk gebonden aan struwelen in de Nederlandse kustzone. Bij veroudering 



 

99 

 

van het struweel en de successie richting bos zullen de vogels de ontwikkeling 

volgen, waarbij ze langzaam vervangen worden door soorten van hoog struweel, 

jong bos en echte bossen, waarbij de roofvogels geschikt broedbiotoop zullen be-

houden, met visarend en zeearend als mogelijke aanwinsten. 

 

Noordse woelmuis (Microtus oeconomus subsp. arenicola) 

Het aaneengesloten verspreidingsgebied van de noordse woelmuis omvat Noord-

Scandinavië, Siberië, Alaska en Canada. Gescheiden daarvan leven, als relicten 

van een veel groter areaal tijdens de laatste ijstijd, populaties in Midden-Noorwe-

gen en Zweden, langs de Oostzeekust van Finland, in Oostenrijk, Slowakije, Hon-

garije en Nederland (La Haye et al. 2004). Veel van deze relictpopulaties zijn be-

schreven als aparte ondersoort. De Nederlandse populaties betreffen de westelijk-

ste in Europa, en betreffen de ondersoort Microtus oeconomus subsp. arenicola 

(Wijngaarden & Zimmermann 1965). 

 

In Nederland komt de noordse woelmuis voor in vijf regio’s: het Fries-Overijsselse 

veengebied, Texel, de veengebieden in Noord-Holland boven het Noordzeeka-

naal, het Hollands-Utrechtse plassengebied en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse ei-

landen (La Haye 2000; La Haye et al. 2004). Analyse van de verspreidingsgege-

vens laat zien dat de soort achteruit gaat (La Haye et al. 2004) en hij is daarom 

opgenomen op de Rode Lijst Zoogdieren als kwetsbaar (Zoogdiervereniging VZZ 

2006). De soort is in zijn verspreidingsgebied vooral afhankelijk van vochtige tot 

natte riet- en zeggenvegetaties (La Haye et al. 2004). In droge terreinen wordt de 

noordse woelmuis verdrongen door de aardmuis (Microtus agrestis) en veldmuis 

(Microtus arvalis), maar waarschijnlijk is de noordse woelmuis door zijn hogere 

mobiliteit in staat recent drooggevallen plekken sneller te koloniseren (La Haye et 

al. 2004). Op Texel komt de noordse woelmuis ook op drogere plekken voor, waar-

schijnlijk doordat beide verwante woelmuizen hier tot voor kort ontbraken (Bekker 

et al. 2011). 

 

Analyse van actuele en historische verspreidingsgegevens van de noordse woel-

muis op Texel (Witte et al. 2008) tonen aan dat de soort hier zijn optimum heeft in 

twee milieutypen, te weten primaire natte duinvalleien met kruidenvegetaties en 

kweldervegetaties. Volgens gegevens van de Zoogdiervereniging1 weet de 

noordse woelmuis ook de jongere duinvalleien op de Hors te koloniseren. De Mok-

baai en de duinvalleien op de Hors behoren tot het kerngebied van de soort op het 

eiland, zeker nu zowel aardmuis als veldmuis op het eiland zijn gesignaleerd en 

waardoor de poldergebieden en de drogere duinen minder geschikt worden 

(Bekker et al. 2011). De dichtheden zijn in deze kerngebieden hoog. 

 

Witte Van den Bosch et al. (2009) merken op dat in een natuurlijk kustlandschap 

twee processen het voortbestaan van de soort zullen kunnen bestendigen, name-

lijk periodieke inundatie en het steeds ontstaan van nieuwe duinvalleien. Als de 

geschetste processen (hoofdstuk 6) in ogenschouw worden genomen, dan wordt 

duidelijk dat het ontstaan van nieuwe duinvalleien op de Hors vrijwel tot stilstand 

                                                
1 https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2010/nieuw-leefgebied-voor-de-noordse-
woelmuis-op-texel 
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is gekomen en dat het toekomstperspectief voor de noordse woelmuis zonder aan-

vullende maatregelen dus niet goed is. De voor deze soort benodigde riet- en zeg-

genbegroeiingen gaan door successie binnen 15 jaar over in hoge struwelen van 

grauwe wilg, die als habitat voor de noordse woelmuis grotendeels ongeschikt zijn 

(La Haye et al. 2004; Witte Van den Bosch et al. 2009), en door het ontbreken van 

nieuwe valleien waar de juiste begroeiingen opnieuw kunnen ontstaan blijft er wei-

nig plek over voor de soort. Slechts waar aanvullend maaibeheer wordt uitgevoerd 

zal in de valleien een populatie van de noordse woelmuis kunnen standhouden.  

 

De effecten van de successie van de vegetatie in de Mokbaai op de noordse woel-

muis zijn minder gemakkelijk in te schatten. In 2008 werd onderzoek uitgevoerd 

naar de aanwezigheid en dichtheden van de noordse woelmuis, waarbij ook raaien 

werden uitgezet in de Mokbaai. Vangsten vonden plaats in overgangen van zee-

rus-, fioringras- en rietbegroeiingen en de dichtheden van de soort waren hier hoog 

(Witte et al. 2008). De convergente successie in de verstarde hogere delen van de 

Mokbaai, het leefgebied van de noordse woelmuis, leiden echter tot sterke toe-

name van zeerus, die hier over grote oppervlakten zeer soortenarme begroeiingen 

vormt en naar verwachting zal deze soort in de nabije toekomst een nog grotere 

oppervlakte gaan innemen. In hoeverre de uitgestrekte zeerusvelden in de Mok-

baai op zich geschikt zijn als leefgebied voor de noordse woelmuis is onduidelijk. 

Wellicht dat ook hier beheer moet plaatsvinden om het habitat geschikt te houden 

voor deze soort. 

 

Strandzandloopkever (Cicindela maritima) 

De strandzandloopkever is een soort met een beperkte Europese verspreiding, 

met het zwaartepunt langs de zuidelijke kusten van Noord- en Oostzee. In Neder-

land is de kever vrij algemeen langs de kust. Op enkele plaatsen leeft de soort ook 

in het binnenland (Turin 2000). De strandloopkever is zeer specifiek in zijn biotoop-

keuze en uitgesproken thermofiel. Volgens Turin (2000) is een directe binding met 

zout niet aangetoond. De soort komt voor in dynamische omstandigheden op zeer 

fijn, onbegroeid zand, met name in de zeereep, de buitenste zeeduinen en op het 

strand. De soort wordt vooral waargenomen van april tot september. De eieren 

worden apart in het zand gelegd in gangen die dicht bij elkaar kunnen liggen, op 

twee tot drie centimeter afstand van elkaar (Turin 2000). 

 

In Nederland en België is de soort sterk achteruitgegaan. Dat komt deels door het 

verdwijnen van vindplaatsen in het binnenland, deels door een sterke achteruit-

gang aan de kusten van Zuid- en Noord-Holland. Waarschijnlijk is vooral het ver-

storen van de gangen van de larven door vertrapping de oorzaak van de achter-

uitgang. In België en Nederland is hij aan delen van de kust met veel recreatie na 

1950 nog maar zelden gevangen; ongestoorde grotere strandgebieden zijn nodig 

om duurzame populaties van de soort in stand te houden (Turin 2000).  

 

Op Texel bewoont de soort vooral de duinen. In de Slufter is hij vooral te vinden in 

de lage natte duintjes aan de rand van de kwelder in delen die voor publiek zijn 

opengesteld (Brugge & Heijerman et al in Texel is Anders). Op de Hors is de helm-

duinzone het kerngebied voor de soort, al komt hij ook voor in de zandigste delen 
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van zone 3. Hij komt voor in de helmduinzone net als in de Slufter in natte, lage 

duintjes in licht brakke terreindelen, maar ook in hoger gelegen, droog duin op 

plekken met veel open zand en weinig grasbegroeiingen (eigen waarnemingen).  

 

Gezien de ecologie van de strandzandloopkever zijn de aanwezigheid van zeer 

open begroeiingen en het ontbreken van verstoring belangrijke factoren met be-

trekking tot het perspectief voor de soort in het terrein. De soort is minder gevoelig 

voor zeespiegelrijzing dan strandbroeders, omdat hij zich goed thuis voelt in de 

helmduinzone, ook op de hogere en droge stukken, zolang de oppervlakte fijn, 

open zand er maar groot genoeg blijft. De toekomstige verstoring is moeilijk te 

voorspellen, maar massaal strandtoerisme zal zich er waarschijnlijk niet ontwikke-

len, zolang recreatievoorzieningen ontbreken. Daarnaast is de toegankelijkheid te 

sturen met beheermaatregelen. Al met al lijkt het perspectief voor de soort gunstig. 

 

 

Schorzijdebij (Colletes halophilus) 

 

De schorzijdebij is een solitaire 

graafbij. Zijn wereldareaal beperkt 

zich tot de kusten van West-Frank-

rijk, België, Nederland, Noordwest-

Duitsland en het zuiden en oosten 

van Engeland. In Nederland is de 

soort vrij zeldzaam en vrijwel ge-

heel beperkt tot de kweldergebie-

den in de delta van Zuidwest-Ne-

derland en het Waddengebied. Ne-

derland draagt een belangrijke ver-

antwoordelijkheid voor deze soort 

(Peeters et al. 2012; The UK 

Aculeate Conservation Group 

2009).  

 

De schorzijdebij leeft in kweldergebieden met grote groeiplaatsen van zulte (Aster 

tripolium) in de nabijheid van open, zandige terreindelen. Imago's vliegen in au-

gustus en september. De bij is gespecialiseerd op de laatbloeiende astersoort; an-

dere soorten worden in beperkte mate gebruikt voor het verzamelen van nectar of 

stuifmeel (Peeters et al. 2012). Het voedsel van de larven bestaat voornamelijk uit 

pollen en nectar van zulte. De beschikbaarheid is bepalend voor habitat en vliegtijd 

en voor de ontwikkeling van de larven (Sommeijer et al. 2012; Sommeijer et al. 

2009). De schorzijdebij nestelt in groepen die in de beste biotopen uit honderden 

of duizenden exemplaren kunnen bestaan. De nestplaatsen liggen in zandige bo-

dems op hoog gelegen plekken die niet of zelden overstromen. Het betreft zowel 

horizontale, als hellende en verticale vlakken, zoals zandige plekken in het duin, 

paden of steilkanten (Peeters et al. 2012). In Zeeland blijken kunstmatig opgewor-

pen hopen zand als nestplek geadopteerd te worden, bij voorkeur delen met een 

noordelijke expositie. Als nestplaatsen meer dan driekwart begroeid raken, worden 

Figuur 24: Verspreiding van de Schorzijdebij in Europa (Bron: 

The UK Aculeate Conservation Group 2009) 
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ze verlaten (Calle 2015). 

 

In het Waddengebied komt de soort voor op alle eilanden en verspreid ook langs 

de vastelandskust en op platen met kwelders, zoals Griend en Rottum. In het on-

derzoeksgebied is nooit systematisch onderzoek uitgevoerd naar de soort, maar 

wel zijn waarnemingen beschikbaar (Haveman et al. 2013, alsmede gegevens van 

EIS kenniscentrum en E. van der Spek). Uit de verzamelde waarnemingen komt 

naar voren dat de soort in het gebied op enkele plekken in lage aantallen voorkomt. 

Tussen 2000 en 2010 is de soort herhaaldelijk gevonden langs de zuidrand van 

de Horsvallei (in brakke duinvalleien, M4e), op de Karhoek (op de middenhoge 

kwelder, M2) en het kweldertje achter de kazerne (eveneens met een aanzienlijke 

oppervlakte middenhoge kwelder). Tegenwoordig ontbreekt de soort in de Hors-

vallei, waar nog wel af en toe zwervers worden gezien. De recente situatie op de 

kazernekwelder is onbekend, maar de verwachting is dat de bijen er nog wel voor-

komen, gezien het oppervlakte aan middenhoge kwelder en de dichtheid van zulte 

in deze zone. In de Karhoek wordt de soort de laatste jaren steevast waargenomen 

aan de duinvoet ten zuiden van het Molwerk (Van der Spek in litt.).  

 

Gezien de lage aantallen en de verwachte ontwikkelingen in het onderzoeksgebied 

is de situatie van de schorzijdebij kwetsbaar. De ontwikkeling van nieuwe jonge 

valleien is grotendeels tot stilstand gekomen, waardoor het toekomstperspectief 

van de soort hier vrijwel afwezig is. Op de kazernekweide, en mogelijk voorlopig 

ook nog op de Karhoek lijkt de situatie gunstig, maar op de langere termijn is over-

leving van de schorzijdebij hier onzeker. Door verstarring van de kwelder en de 

zeespiegelrijzing zullen begroeiingen met zulte afnemen, waardoor het leefgebied 

van de bijensoort grotendeels zal verdwijnen. 

 

Grote parelmoervlinder (Speyeria aglaja) 

De grote parelmoervlinder is een soort met een groot areaal in Azië, Europa en 

Noord-Afrika (Bos et al. 2006). In Nederland kwam de soort voorheen vrij wijd ver-

spreid voor in blauwgraslanden en heischrale graslanden in het binnenland en 

soortenrijke duingraslanden aan de kust (Wallis de Vries & Rossenaar 2000). In 

het binnenland leeft nu alleen nog een populatie op de Zuid-Veluwe. Aan de kust 

heeft de soort zich teruggetrokken op Texel en Vlieland. De soort is inmiddels zeer 

zeldzaam en staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst (Van Swaay 2019). 

 

De grote parelmoervlinder vliegt van eind juni tot in het begin van augustus. Het is 

een mobiele soort die grote afstanden kan afleggen. Daarvoor hebben de vlinders 

veel nectar nodig. Belangrijke nectarleveranciers zijn watermunt, koninginnekruid, 

bramen en distels. Op Texel is de aanwezigheid van vochtige duinvalleien van 

enige aren tot een hectare belangrijk (Wallis de Vries & Rossenaar 2000). Als 

voedselplant voor de rupsen dienen duinviooltje (Viola curtisii) of hondsviooltje (Vi-

ola canina). Vanaf midden juli worden eitjes gelegd op of nabij deze soorten. De 

rups kruipt na twee tot drie weken uit het ei en overwintert als nuchtere rups in de 

strooisellaag. Vanaf midden april eet de rups van de viooltjes, waarbij minstens 

drie viooltjes per vierkante meter nodig zijn (Bos et al. 2006). De vegetatiehoogte 
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op de groeiplaats van de viooltjes dient lager te zijn dan 10 centimeter en het aan-

deel kale grond op de groeiplaatsen schommelt rond de 5% (Wallis de Vries & 

Rossenaar 2000).  

 

Op het terrein komen viooltjes nog het meeste voor in type Ds4.2, de duin-bunt-

gras-associatie en typen Gg2.1.1 en Gg2.1.2 de korstmosrijke vorm van de duin-

paardebloemassociatie, maar ook in deze typen is de frequentie aan violen laag, 

al komen ze plaatselijk talrijk voor. Nog minder frequent komt het duinviooltje voor 

in type Ds2.2, de duinsterretjesassociatie. Het potentiële biotoop van de grote pa-

relmoer in het gebied is hiermee beperkt tot de zones 3 en 6. De combinatie van 

voedselplanten voor de imago’s en violenrijke vegetaties is essentieel voor de 

grote parelmoervlinder. Wallis de Vries en Rossenaar (2000) concluderen op basis 

hiervan dat van 4000 ha duingebied op Texel slechts 38 ha geschikt is voor de 

soort, waarbij de beste perspectieven bestonden in de duinen van Eierland, bij de 

Slufter en rondom het Groote Vlak ten noorden van het defensieterrein, maar het 

oefenterrein is door hen niet onderzocht.  

 

In de zones 3 en 6 lijkt die combinatie geen probleem: violenrijke vegetaties (mini-

maal drie viooltjes/m²) liggen overal in de directe omgeving van vochtige duinval-

leien met nectarplanten. Over het voorkomen van de grote parelmoer in het onder-

zoeksgebied zijn geen detailgegevens beschikbaar, maar de soort is af en toe 

waargenomen, met name nabij de Horsmeertjes en de Kreeftepolder, langs de 

Mokweg en bij Neeltjesnol (Gilissen 2017; Haveman et al. 2013; Haveman & 

Hornman 1999).  

 

Kleine parelmoervlinder en duinparelmoervlinder gebruiken hetzelfde biotoop als 

de grote parelmoervlinder. De kleine parelmoervlinder is vrij zeldzaam in Neder-

land en staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. De duinparelmoervlinder is zeldzaam 

en bedreigd (Van Swaay 2019). De kleine parelmoervlinder is meer een pionier-

soort dan de grote parelmoervlinder, leeft in begroeiingen met een groter aandeel 

open zand en benut ook andere viooltjes als waardplant zoals akkerviooltje (Viola 

arvensis) en driekleurig viooltje (Viola tricolor) (Bos et al. 2006). De duinparelmoer-

vlinder neemt ecologisch gezien een tussenpositie in tussen grote parelmoervlin-

der en kleine parelmoervlinder. Als waardplant worden alleen hondsviooltje en 

duinviooltje gebruikt. Rupsen worden aangetroffen in lage begroeiingen die zowel 

gesloten als zeer open kunnen zijn. Rupsen van duinparelmoervlinder en grote 

parelmoervlinder worden elders op Texel vooral aangetroffen op zuidhellingen. Het 

aandeel open grond is bij de duinparelmoervlinder hoger dan bij de grote parel-

moervlinder (Molenaar 2005). Ook van de kleine parelmoervlinder en duinparel-

moervlinder is de mate van voorkomen op het terrein onduidelijk. Het aantal waar-

nemingen van beide soorten is duidelijk hoger dan dat van grote parelmoervlinder 

en ze zijn wijder verspreid in het gebied. De soort wordt in het oefenterrein vooral 

waargenomen in zone 3 en 6, en in aangrenzende delen van de zones 4, 5 en 2. 

 

Omdat de status van de parelmoervlinders in het terrein onduidelijk is kan weinig 

over het perspectief van populaties gesproken worden. Het is onduidelijk of de 

soorten zich voortplanten, al lijkt dat in het geval van duinparelmoervlinder en 
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kleine parelmoervlinder wel waarschijnlijk, gezien het aantal waarnemingen. De 

perspectieven voor het biotoop van parelmoervlinders lijken in ieder geval op het 

eerste gezicht gunstig, doordat de duingraslanden zich zullen ontwikkelen in de 

richting van duinbuntgraslanden met voldoende viooltjes. Ook zijn nu voldoende 

nectarbronnen aanwezig in de valleien. Door deze combinatie biedt het oefenter-

rein wellicht belangrijk aanvullend biotoop op Texel. Op de langere termijn is het 

perspectief mogelijk ongunstiger. De viooltjes in de buntgraslanden in zone 6 zul-

len verdrongen worden door heidebegroeiingen, waarin weinig violen voorkomen. 

Daarnaast is onzeker wat de invloed zal zijn van grote meeuwen en ganzen op de 

duinbuntgraslanden: bij uitbreiding van de kolonies zullen de graslanden groten-

deels ongeschikt worden voor viooltjes en parelmoervlinders, maar de vraag is of 

deze uitbreiding zal plaatsvinden.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Algemeen 

In deze landschapsecologische analyse zijn de belangrijkste processen inzichtelijk 

gemaakt die op de Hors en Horsduinen de patronen in de vegetatie bepalen. Na 

een periode van aangroei, gevolgd door de ontwikkeling van nieuwe duinen en 

duinvalleien, is deze nu – opnieuw – vrijwel tot stilstand gekomen, en krijgen con-

soliderende processen als ontkalking en humusvorming de overhand. De vegetatie 

convergeert hierdoor naar slechts een paar (hoofd-)typen. Deze inzichten bieden 

een handvat voor weloverwogen beheerkeuzes doordat de toekomstige autonome 

ontwikkelingen in het terrein beter ingeschat kunnen worden. Op basis van de ge-

schetste ontwikkelingen kan voor belangrijke soorten een betere inschatting ge-

maakt worden over de populatieontwikkeling in de toekomst aan de hand van de 

verwachte ontwikkelingen in het habitat.  

 

Voor het opstellen van een beheerplan op basis van de hier geboden kennis zou 

een visie ontwikkeld moeten worden op het gebruik en beheer van het terrein 

waarin de gewenste ontwikkelingsrichting van het terrein wordt bediscussieerd en 

vastgesteld. Op basis van de visie zou een beheerplan geschreven moeten wor-

den waarin de visie wordt uitgewerkt op beheerniveau.  

8.2 Kennishiaten 

Uit de systeemanalyse blijkt dat er een aantal kennishiaten bestaat. Hierbij moet 

onderscheid gemaakt worden tussen lacunes die noodzakelijk zijn om in te vullen 

voordat beheerkeuzes gemaakt kunnen worden, en vragen die kennis leveren die 

aanvullend is, ‘nice to have’.  

 

In de eerste categorie (noodzakelijk) valt de vraag of uitgestrekte, soortenarme 

zeerus-begroeiingen, zoals die voorkomen in de Mokbaai, een geschikt habitat 

vormen voor de noordse woelmuis, of dat kleinschaliger mozaïeken met graziger 

begroeiingen nodig zijn. Zie hiervoor §  7.2.2.  

 

Uit de gepresenteerde analyse blijkt het belang van de aanlanding van platen uit 

de buitendelta voor de dynamiek en de nieuwvorming van duinen op het terrein. 

Aan Deltares (Delft) is gevraagd een prognose op te stellen voor de kustlijnontwik-

keling op de zuidpunt van Texel. 

 

In de tweede categorie (aanvullend) valt de vraag naar het voorkomen van duin-

valleimossen. Mogelijk is een deel van de soorten niet herkend tijdens de inventa-

risatie, en nader onderzoek hiernaar zou het beeld kunnen completeren van de 

waarde van de vochtige duinvalleien. Wellicht dat dit bijzonderheden aan het licht 

brengt op basis waarvan andere keuzes gemaakt zouden worden in het beheer. 

Zie § 4.2.11.  
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Van de schorzijdebij en de parelmoervlinders zijn geen systematisch verzamelde 

gegevens van het terrein beschikbaar over het gebruik van het terrein en de dicht-

heid van de populaties. Zowel voor het beheer als het gebruik van het terrein zou 

het nuttig zijn hier kennis over te hebben.  
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Bijlage 1. Nationaal beschermde soorten op OT 
Joost Dourleinkazerne 

Vaatplanten 

Glad biggenkruid (Hypochaeris glabra) 

 

Zoogdieren  
Aardmuis (Microtus agrestis) 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 
Dwergmuis (Micromys minutus) 
Egel (Erinaceus europaeus) 
Gewone zeehond (Phoca vitulina) 
Grijze zeehond (Halichoerus grypus) 
Haas (Lepus europaeus) 
Hermelijn (Mustela erminea) 
Huisspitsmuis (Crocidura russula) 
Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
Waterspitsmuis (Neomys fodiens) 
 
Amfibieën  
Bruine kikker (Rana temporaria) 
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 
Middelste groene kikker (Pelophylax kl. esculentus) 
 
Dagvlinders  
Duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) 
Grote parelmoervlinder (Speyeria aglaja) 
Kommavlinder (Hesperia comma)  
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Bijlage 2: Landschapsecologische kaart 2018 
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BIJLAGE 3: Broedvogelgroepen 
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 Strand                     

 Visdief  12 2 1 73 + - x ge    

 Dwergstern  23 1 9 161 + ? x kw zz  

 Strandplevier    1  1 + ? x be zz  

 Bontbekplevier  7 4 4 5 + - x kw zz  

 Grote Stern  15         ? x be zz  

 Totaal  57 8 14 240 +          

 Kwelder en grasland                     

 Gele Kwikstaart        1 nieuw +   ge    

 Kokmeeuw  62 1 2 9 + 0   z  

 Eider  8 1 4 9 + ? x  zz  

 Tureluur  11 15 7 8 0 -  ge    

 Kluut    8 14 12 0 0 x  z  

 Scholekster  17 28 28 23 0 -        

 Totaal  98 53 55 62 0          

 Duin                     

 Graspieper  63 43 35 63 + 0  ge     

 Kauw  16 3 9 13 + +       

 Holenduif    2 9 12 + +       

 Bergeend  22 27 25 19 0 +   z   

 Kievit  7 8 7 5 - -      

x Wulp  3 11 11 6 - -  kw z   

 Tapuit     2 1 - 0 x be zz   

 Blauwe Kiekendief  3 2       - x ge zzz  

 Totaal  114 96 98 119 0          

 Kolonievogels                     

x Lepelaar        134 nieuw + x   zz  

 Aalscholver     66 140 + 0   z  

 Stormmeeuw  364 229 156 248 + -   z  

 Zilvermeeuw  3090 997 1559 ≥1103 ? -   z  

 Kleine Mantelmeeuw  7830 3255 2921 ≥1441 ? - x   z  

 Totaal  11284 4481 4702 ≥3066 -          

 Open water 

                    

 Geoorde Fuut    1   1 nieuw ?     zz  

 Wintertaling    1  2 nieuw -  kw z  

 IJsvogel      1 nieuw +   zz  

 Nijlgans    4 11 33 + +      

 Pijlstaart      1 + ?  be zzz  

 Grauwe Gans  7 72 148 281 + +      

 Krakeend  6 3 4 6 + +      

 Meerkoet  15 20 10 13 + 0      

 Fuut  6 18 9 10 0 0      

 Kuifeend  22 26 11 12 0 0      

 Dodaars  1 6 4 4 0 0   z 9 

 Zomertaling     1 1 0 -  be zz  

 Knobbelzwaan  1 1 1 1 0 -   z  



 

 
 

 Slobeend  5 8 12 9 - 0  kw z  

 Tafeleend  4 17 15 10 - +   z  

 Waterhoen  6 2 10 4 - 0      

 Grote canadese gans     3 1 - +      

 Rosse Stekelstaart    2       -        

 Totaal  73 181 239 390 +          

 Totaal excl. ganzen  66 105 77 75 +          

 Natte oude rietbegroeiingen                     

 Kleine Karekiet  79 49 48 33 - +        

x Roerdomp  2 3 4 1 - + x kw zz  

 Baardman  6 4 5 1 - 0     z  

 Totaal  87 56 57 35 -          

 Natte ruigten                     

 Waterral  6 2   4 nieuw +     z  

 Bosrietzanger  4 1 3 5 + 0      

 Blauwborst  23 25 84 73 0 +      

 Rietzanger  16 55 91 73 0 +      

 Bruine Kiekendief  3 5 6 4 - 0 x  zz  

 Rietgors  48 67 84 50 - 0      

 Sprinkhaanzanger  5 3 10 3 - +     z  

 Totaal  105 158 278 212 -          

 Struweel                     

 Roodborsttapuit        3 nieuw + x      

 Nachtegaal  25 29 28 33 0 0  kw z  

 Kneu  23 27 38 44 0 +  ge    

 Braamsluiper  7 19 25 26 0 +      

 Spotvogel  3 4 8 7 0 +  ge    

 Grasmus  50 99 103 70 - +        

 Totaal  108 178 202 183 0          

 Oud struweel en jong bos                     

 Putter        4 nieuw +        

 Havik    1  1 nieuw 0   z  

 Zanglijster    9 8 9   +      

 Kleine Barmsijs  1 3 1 1 0 ?   zz  

 Buizerd  1  2 2 0 +      

x Zomertortel  8 11 7 2 - -  kw z  

 Koekoek  4 6 4 1 - +  kw z  

 Roodmus 
 

  1 1   - ? 
 ge zzz  

 Buidelmees 
 

   1   - - 
 ge zzz  

 Torenvalk 
 

  1 1   - - 
 kw z  

 Ransuil  1         0   kw z  

 Totaal  15 32 25 20 0          

             

             
 totaal soorten  58 67 67 74 0      
 tot. aant. zonder kolonievogels  657 762 968 1261 0      

 


