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Flora van de duinen, 1990-2016
Indicator | 30 oktober 2017
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Veel kenmerkende plantensoorten van de duinen zijn in de laatste jaren in verspreiding
vooruitgegaan. Dat komt door de maatregelen die de duinbeheerders hebben genomen.

Download figuur [2]
Download data (ods) [3]
Download data (xlsx) [4]

Trends plantensoorten in de duinen
De voor duinen kenmerkende plantensoorten gaan gemiddeld vooruit in verspreiding. Dat geldt voor
planten van droge duinen (71 soorten vooruit, 32 achteruit; eerste tabblad) en nog sterker voor
natte duinen (25 soorten vooruit, 6 soorten achteruit; tweede tabblad).
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Oorzaken
De plantensoorten gaan recent vooruit door herstelmaatregelen. Vóór 1990 gingen
veel plantensoorten van de droge duinen juist achteruit. Dat werd veroorzaakt door vergrassing en
verstruiking als gevolg van het vastleggen van het duinlandschap waardoor deze veel minder
verstuift dan vroeger en door stikstofdepositie. De stikstofdepositie is onder meer afkomstig van
industrie en landbouw, maar ook van een verhoogde uitstoot van ammoniak door algen in de
kustzone van de Noordzee. Plantensoorten van de natte duinen zijn eveneens vóór 1990 juist
achteruitgegaan. Door grondwaterwinning in de duinen nam de oppervlakte aan vochtige
duinvalleien af waardoor de plantensoorten van dat habitat achteruitgingen. Rond 1950 werd
voedselrijk rivierwater in een aantal duingebieden gepompt voor de drinkwatervoorziening waardoor
de natte delen van de duinen verruigden.

[indicator=nl1423]

Maatregelen
Met herstelmaatregelen, waaronder het creëren van verstuivingsplekken, het verwijderen van
struiken en bomen en het inzetten van grote grazers, proberen beheerders het dichtgroeien van de
duinen tegen te gaan. Daardoor is de achteruitgang van veel soorten gestopt. Plantensoorten van de
droge duinen gaan gemiddeld sinds 2010 zelfs weer vooruit, vooral op locaties waar bomen en
struiken zijn verwijderd.
Ook voor de planten van de natte duinen zijn veel maatregelen genomen. Inmiddels is de wijze van
drinkwaterwinning in de duinen veranderd en zijn door de duinbeheerders hydrologische
herstelmaatregelen uitgevoerd en nieuwe natte duinvalleien gemaakt. Na 2000 nemen
plantensoorten van natte duinen gemiddeld weer toe, waaronder herfstbitterling,
strandduizendguldenkruid en moeraswespenorchis.
De maatregelen in de duinen hebben volgens het vegetatiemeetnet in de duinen echter nog niet
geleid tot een algehele daling van het aandeel struiken en bomen. Ook blijft herstel van
kenmerkende diersoorten uit, want die gaan als groep nog steeds achteruit.

[indicator=nl1123]
[indicator=nl1535]
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Relevante informatie

FLORON [5]

Technische toelichting
Naam van het gegeven
Flora van de duinen, 1990-2016

Omschrijving
Ontwikkeling verspreiding van plantensoorten in de duinen.

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
Soorten Alle kenmerkende soorten van droge respectievelijke natte duinen zijn in de indicatoren
opgenomen waarvan voldoende gegevens beschikbaar waren om een trend te kunnen berekenen.
Voor de droge duinen waren dat 169 plantensoorten; voor de natte duinen 47 soorten. De
kenmerkende soorten zijn plantensoorten die vooral in het open duingebied groeien; dat wil zeggen
niet in bossen of hoge struwelen. Data De gegevens zijn ontleend aan de databank van FLORON die
deel uitmaakt van de Nationale Database Flora & Fauna en aan het meetprogramma voor hogere
planten in het Netwerk Ecologische Monitoring [6]. De gegevens zijn geaggregeerd naar hokken van
1 km x 1 km per jaar en zijn met logistische regressie geanalyseerd. Er is voor verschillen in
meetinspanning gecorrigeerd door rekening te houden met het aantal gevonden soorten (lijstlengte
methode van Szabo et al. (2010)). De trend in verspreiding (het aantal bezette kilometerhokken in
de fysisch-geografische regio duinen) is een benadering van de trend in populatie-aantallen. De
gebruikte statistische methode is in detail beschreven door Van Strien et al. (2017). Vervolgens zijn
de jaarcijfers per soort geïndexeerd met 1990=100; bij enkele soorten die in 1990 nauwelijks
voorkwamen is 2010 =100 aangehouden. Indicator Om de indicatoren te berekenen zijn de jaarlijkse
indexcijfers meetkundig gemiddeld (van Strien et al., 2016). Daarbij is het laatste jaar op 100 gezet
en zijn de overige jaren geïndexeerd ten opzichte van dat basisjaar. Door de gemiddelde indexen is
een flexibele trend berekend met een 95% betrouwbaarheidsinterval. De trendwaarde (de lijn) voor
het eerste jaar is vervolgens op 100 gezet. Het betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op de
betrouwbaarheid van de indexcijfers van de afzonderlijke soorten (Soldaat et al., 2017). In de jaren
waarin veel soorten ontbreken is de indicator minder betrouwbaar, maar de omvang van deze
onbetrouwbaarheid is onbekend. Een breed betrouwbaarheidsinterval betekent dat er enkele of
meerdere soorten zijn met minder betrouwbare indexcijfers (grote standaardfouten). Daardoor zal
ook het jaarcijfer van de indicator minder betrouwbaar zijn en is het precieze verloop van de trendlijn
minder goed te bepalen. In zo'n geval liggen de meeste of zelfs alle jaarcijfers van de indicator
binnen het betrouwbaarheidsinterval. Een smal betrouwbaarheidsinterval betekent dat de
indexcijfers van de meeste soorten heel betrouwbaar zijn (kleine standaardfouten). Ook indexcijfers
van soorten die sterke jaar-op-jaar schommelingen vertonen, kunnen heel betrouwbaar zijn. In dat
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geval kan een heel betrouwbare trend berekend worden en liggen veel jaarcijfers buiten het
betrouwbaarheidsinterval. Uit de betrouwbaarheidsintervallen zijn trendklassen afgeleid.

Basistabel
Zie de tabel met indexcijfers van afzonderlijke soorten onder 'Download data'.

Geografisch verdeling
De indicator is berekend met gegevens van kilometerhokken die in de duinen liggen.

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
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Betrouwbaarheidscodering
C. Schattingen van trends in verspreiding zijn gebaseerd op niet-gestandaardiseerde metingen die
met een daarop toegesneden statistische methode zijn geanalyseerd.
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