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In de jm~ên 194'.~;. --44 en -45 is er rl.oor de iCJ .F. :î.n Kortenhoef
ge'tnvemtarinecrd, v<.raardeor heel veel bekencl_ is (:eworden- van di+,
unieke veengebied.• De Ter.nltRten '!;ijn reeds hier ep daar bekend gon'.Gè1kt
en i11 de zg, wetenscharrpolijke ritgnve van de bond wordt er dllor ? lt::den
·,van de Kor-bet'Jl.t_oo:f'cor"~''iflsie von de l'T,Z.Y. verB1sr: uitge'!)r,;cht.over :•en
~iverig

gedeelte vr-m het :9lantensocio1og-iro:ch on<:'e:r.!';oek.
·
.
D-it onél.r-:rzoe:; werd gestnund door de V0chtpJ.assencon• ;is~'-:Ï.e, dis
voor (1e benot'li.g,'.e verc:u.nningen zorgde; .h<:t iP nu een.I!'.RrÜ nir-;1; toegec·taan
alle legalrke:r·s 2Il t;rilvcmen te botred8P. AlJ f; gegevone gaflil naar ne
Vecht't)lossenco.'~l .. iSr!ie en JITatnurrn.Ol'll1~:cm:,,3n èli~< beiden zo j_];rerig op il ~
bron str;1an voor natuurbf:.r:cher~5ng •. iorüof ('\8 Wi +, 1:i<d:J:m(1.8lt· in die ui.t·gave Yan i\.;;, bonél het Caricetuc rl.lan/1rflèl, en J2'8.P v~''' .Dijk de r.::o<;rr·sboc: .•
sen en het ontr~tH·:ln hiervan.
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L, Vnn do .Q.0_.St'7,j.ill_(_l wordt ar'Cl0ll helt bord:;:rpc•. ··::.cArro':•.:tl.,
c::;lutino::0o. Dó' plan V")l'l8n<l+, ··~ich ir. '-'·''s··: vo1to:tcl;:
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En1cule afwi,_ilci.ngen. zull.o,n W8 nog niet '•r;Spl'"kun. H.st ,zobied go:,ft e<>n
indruk van een zuj_v<:r "J.aagvc•.:n"zc:hiécl. 0n ot&flt in ~open ve!'binding; net
hot ka riA al Hilversu.n--Vru ..:land.
:S •. Jb-.U~_l. In dit ,g;cbied br~vinöt ."::1~h hvt zan<~-

(F'

''-i'.n;·:i.ng:e cl.ic:ntc, ·

.;,;"_ vaal<" .\':lochts op ?0 cm •. oncler du WF.-.ters::üfig0L .:\.J.s w;vr!.;.z van. dc,zr; on- ,
diE.pt"e: welig;; bcGroci:i.ng r1ut ~aligaan. Vcrd (,r vim', on -"·:G-i wat r:0.c;r op.vall:,;nd j_s, VG~ü mnttr~nbicc un kleine. lisdo'lde ~ n2:•r vrij wc;inig rh:t.,
Het g<oh.: le gebied :{!;G.Jft ·ec,n o1:i.r;otroph0 indruk; onà.< r r·:c::.'r door h8t

voörl<:omcn yan JI-I:üaxis ~ Sturrü1, r.onà.e . zcg<>;e, rlrn 1d zegge, dophei 9 pij pc--,·"'
strootje, vecn.rr,o~:ta:rijten i'nz., ;;n: tot rü,o~ hut J':ourétsborJtypo. "
.· c
· Oncl.Gr r:e,;,r kö.>:1t hior h,~t v:,rbonà Càrj ei on :."'m·c:1c l'Wt Y·-~ol associeti~s

voor. B0n van dio g~z0l~chap~0n wordt hi0rachto~ b0sproken,'
Dit gezc<J.scr"3P · p,gst 1.n. hot stacUm:á .. YIHl h~t. v:olgon.de succóssieschoma, d,at iil h-et &rtikl,l van ,Ja~J:P ovr31'".0e boRson, in-de--wctcnsch'lU·J>OHjkD uitgavö y,:i_tVoerL:·-·r b·:osprok~n.wordt. Liloreerst:. è.it schüJT·a ;·
gdd.t hi!è'f: voor de .@_{lel_:i_ plas, r,~Jar voor een 2.2S1.t;_e]._te ervl'in:
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'ocrkenrijko phRse van het sporken-wilgenbrth:k
Nu vole;t d·an 1o beschrijving van orm van o.:J as3ociatiGs van h10t C8rieion
fuseae, nl. ~~ aRPOeia~i0 van do Rondo z~~ge 0 door Roel~f de Wit. Daarachter rle: be:;c};rijvinp, van d;: bSJGtypc,n dooi· Jaap van DiJk.
":~.

E<::.t è~rie'<.:tur~_dif!Dil!.a~.· ( sm~""'~v~tting)
"'Iet eerst wcrc'c<m we ons· hot voorkon.;n -van dczc;wsocütti<ic bc:'h'U<'t
'in 't kl:;inc,_ doch zo uit.Jrst r:t:rl-'~'12''\rc'li,(!/) nr><JrGsgebj_ed;)e 't .Hol, Dit
gcdl.eeltc: van t •. or-tGnho.::f is he:t r:inst door llc r.,_cnsen beinvl<:>eo. 0n zo
~r0ffen '?!C .er eon se bi tt"rcnd<, vorlandj.nrr, nan ,. WRarbjj wc · 1 t g,;loidelij~{
111 elkHar ov,:.:rga?.n van do vcrsehi1L:nd;; suceessiezorws r;o8d k:f:lnr1.en W8arnc'mcn. In CM.<t-··.<n Weotzijd.) is dv y;~gctntiu vücl <:wnvorJilir:cr, floorn.at
6:i.t hol'" t<Or:A<dn. V<18l m;~"r c\oor f1:: mc3U<len b•..:invlo;;d is. Bi.ini:\ n•lrgons
trc:ff0:n we hiur cc,n g;;l,ddelijk in ulkanr overgaande succcsr::io rw.t:l.
:::!u WF~:? }h•t jufc,t zo r:wrctig, dat we in 1 t Eol ondank8 rl0 uiti:rtcwrèl.
v~~i ['.8l•.;i0d:.'tjlcc ovcrg:Jn,<:>m, toc!t dutdelijk vernch:i.lL:mle zon-21> in <L
succ•}Si:du k:on•~.J.n ond.:.:r~•eh<d.à.e:n. E·::.n"vGn di-J· zon·ls wac het 0Aricc:tnm
0.iE•ndra', dnt we hd: b,:dtc DJnn;m b0sprekcn, :"ls w;-: zijn plar.cts iJ::. c'lo
suocJssiu ~uidolijk in hot licht st~llen,
· ·
De. V·.>rl:.>ndlng 'in het Lol b-'iánt net een hevrod.ing van '.'latc;J:plnntcn ( w:1nrv.nn nog •Nd.ni g b.., k<ónd i. i: in .Kort(onlwef) , ö.icJ opgevolgd wordt
door aGn gaTdel mot plAnten uit hat Magnocsricton, waarin voor81 Snovolzogge en {r':ltordri•:bl<:~d opvallc,n, D~o binding vrm deze twd: :olantcn is
hiar in :\ortenhoc.:f vri,i st.:.:c-k, 'OOdr;t l1et zckGr d." moei.t.:: wr.:'lrd is ook
~cns cld0rs in ons lrind ~r nc0r uit te ~ion. Dit snavclzogge-w~terdricbl:cà.v,~lil. wordt dnn h1 àc; regel o~og.:.yol~:d door r,en begx•ociing, w,nrin
)
D:rar.dzcgge in do kruidlrF:{\ c.11 Schorpioenmos in d0 PJosl:1ag domin'"nt is.
InmiddclH wor<1t <''.c bodt:m ''rij sn0l opgehoogd en :'.lS het !!.OV•Jr is, r'l.::::t de .,
rnosl ~ ~~c ni '"t IT'G•;r i!1 of t0n \1 zll<; .smél~-!2: ,,.,~t•.:Jr gro.:Ji t, tre0d t .:"r e0r b(Jlon2,rij':~o veronc1 o::ring op. D.:: clomin<Jntic V8n Seh_orpioenmos vc:rmind0rt

sturl\:, terwijl nieuwe Jl'.O'-'.POOrtul :üs c~mpyli1.tffi·stellatum en Riccardi::
mul tifldn dG opcngcv::ll0..t'J. plc:f't.<:wn innurr<.n. 1k '~ruidlong ver~:.ndort op·
h..;t oog ni•~t v;;'i}il..; bij dctcrminotL blijk.:;.n àc zegge;s .cehtc:r- lt:mg niet
811·.:::-~w.:ü Drrwdz 0 ggo te z!Jn, mrwr fl(;(;mt ook dG Rond.t'.ze.g.::;.;; nu oGn b>;lnngr:i.jb~ plr:~~ts :in, In v·c·e;etntic:ve toG·s.tend ?,Ïjn dtze pl.~:mtu.n èçhtë:J:l moci1ijk te ondcrnch;:;id•)n,
· ·
• Tenslütt8 g:~".t ook dit I~onè\e-zc·,:;geg&ze1r::ohnp wc,:r to ;:rronde .en'
wordt opacvolgd door oen gczolseh~p vnn Afgekorte zcg~e en Kruip~nd
Struh1grile ;;;n wel, dG vconmosrijke ph[ln.';. Op en5!!;o pl()l:jer.-> in h.;,t I·~ol is
dc·h1.crbovcn geseYwtstf, ontwilc:l:~Jine schiti;or.:md woni' t'-" nomen c:n zien
we: zelfs ûOl du:tchüijk,~ ovr;rgc:n{; in de v0e110osbogro.:.ding: eerst Sph~'!gnu.m
c;c;uarrosum un -subsGCl.'_nc1.run on vcrvo1e,:·;n8 f.o macr ::cidiphiele aoorten
als SphngnU)ll rccmzvum, --plumulosum erl''-pqlustre. Ikt rosult:.J<>t Vf.!n dG
successic Ü3 ton sllc- tijde bosvorming, W'ènr. w0 in è.i t 8rtikol nog' nc:dur
on ~ullcn tóruglromsn.
··
·
_
.
_
·
De pl·mten die in de Honde.:.zeggè-gordel groeiden vertoonden 'eeJ"'.
.zo duidelijke binding met elkaar 1 dAt het ir1ce, het geheel als ~~n associatie te· bestempelen, zlch als het viRre vaw;elf aan ons opdrong •. Zeer
ty'!!:i.sch vms· het' constant voorkomen va.iJ.· Stur!1}a, Mala;xis en Klein Blaasjeskruid. NF.J d.e inventari.satie van 1S44 kon uit de e.-emaa 1':'te opnames een

.. 3 ••

tabel samengestel<l worden, die in verkorte vorm: in de jubilet~nmi te::we
van d~; Bond opgenomen wordt. Als locale lrensoorten voor het Caricetum
diandrae te Kortenr.oef ktw.nen ons inziens gelden: Ronde zegp_~e, Kle:i.n
Blaasjeskruj_d, Stu1•mia en Malaxis en van de rnosnen: Campylium stellatum,
Bryum 'Jinum en Iüccr;n:·él.ia mul tificlu. ·
1
Vergelijkrl:ng van het haven'staande met het stulrje van Bot~_1ée d.e ,Tonr; J
over de Gagelpolder 13at duidelijk ii~n, dat we in feite ~e~elfde vegetal
ties beschreven hebbenj alleen deed Bouke het volgens de ~oorse Dethode j
en wij volgens de Frans-Zwi tsersohe. We zijn er over en weer echter volko-:i
men van overtuigd, dat beide methodes hier bruikbaar ~ijn en ~an ~~derdaad tot de respectie--velijke door BonJ.·:e en door ons beschreven conc1cè3j_er-~
voeren.
liadst we in het Eol Fl'~t het Car:i.cetrur, 0.iaric1.ree l':oed Vf>rtrou·xd waren
I s_:eraakt, troffen 'f!e 1'e+. in Oost:-. en W?stzi_jd(' eveneens a·=!n, zij het dan in I
l oen totaal -vcrschJ.lJ.e.nde vorm. lhrn- VJ.nfl.en we nl, de door ons R.2.nc:agcc:ver.\
' kensoorten van hEt Cl3ric(ot>.li'l d:L-mclrac messtal in onovsrzj chtclij~(.:; 8c:o:ro0'
1ngen, die r'rjk z;jn 'èfl.n ·;:ou~:=tsvaron èn puntnos on ws'l:rin r'~Î voortBcnrlj- I
dc;nè.e O<Jd;n·dom r~ol~_n:l.on .( YOOl'al ]i'j_l:l.:oendulotl~nl-·) pJ.FJnten ViJ[!]C hOO[jlJY"Cé.:Gl
worden. BoukG de ,Tonc trof d.szG V<:ge-tati(3S in de G8f"2lpol(lel' Oo~r a8n :)n ;
rcb:mcl.o ·ze (alwoer volgens cl.o Noorse metho'L) tot hot Jn:"}cion 'F'1:modx:loE
t:n·wijl h~i de voor l"t<ct liol beschrvven 8ElrJoci8-tc,n van l.•.;t riaric::-t;uJU lj .",d:r
tot YH'lt Cari0io.n fU''c:·:,, r-<';k:Jnt en v.'ul tot h:;-~ J:Jusc.,.to---Ch:r·icetuJ~! lc·otoc?.r:
\f.lO. Op g:rond van v <'':-'chilL;n j_n dominantie f..,~r j_r_ beide: vc:gct:Jti•_,s voor/
1 Kouwxvle plant•ön d-v.n 9 ;,:ceng-t; hi.j dcz,, tv''ec ·n,~;etatii;s nwt l~ond,: 3eggc: -~o-t;
i 'twee verscJ:üJLmd.e V·~rbonrlen, waarbij c:;cht(;J' opgem<c:rkt di::;nt trc WOl'r1en,
1 dat hij de Ronr3.e :z,;;:;g•!,'' :Jl,J optimael voorl:omcnd beschrijft in het Junc·:tu.r-i subnodulosi, t·~rwijl hj_;j h0m in zi,in Mur.:c;-to-Caric.•Jtum lasiooarpae als onbelangr~ke tugcleidGr vond,
• . llczc schrd.ding ir. twc:)r.:n is concc~·'l10nt doorgsvoccrl 1 mc.J<>r '>'fCT'ZOi!;O-.:c'
!1o~sten v:ij ~-11 Xo:r.t:r;-~10et: er" to~. beslui-ten _de;'e ? vegeta_ Uety~el> .. i"!1lRb~i.
,1 tot het CRrJ.cetm:~ •hor.:.d:t8e ·.e J eker:en op gro,1d van r'.e e;rote '.laa~dc 1 d1.e
de ii·rans-lwi t8erse i:lchool r-~an (':8 trouw vnn soorten c,lc; de Ronde ze{!.{!:e en!
8turmia etc. toekent. J.iet resul";a·ë--=t was één {!rote tnbel van het CrJricetu'
elianelroe voor het_ r:o:rten.llOefr!e vr.::engebieà. mGt het voor:üchti_c; a:=.neeveü
van een. subns~;ocj_atie, die; dan ~~ls (lj_f-.\'erentierende ~·or·rterL t.o.v. het .
type der 8scociat:'e tüt het Hol rr"n· helfJ ser:i_e :pla.nten uit hc~t :'to:Uvüon \
heeft 1 terwijl ·het type V8Jl. dJ? "JW·lOC)j_atj_e ·?,:ich van rle ll'HoJ.ini.on-·::!lil>''·"f!OC:\
atie" onderschei.~t door soorton Jls Draadzeg3e nn Schorpioenmos, ~ie
'
weer r:lpecifiek voor het Hol zijn. J:n het arti.kel ov0r het Cericetum cliandrae in de Bond21ütrave komen we hi<;r ui tvoeri~' op t'!:r'l.'.~:, lerwin Cl.e 1Ji}~evoegde tabel dan wel een en an~er ~al verduidel~ken.
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De Mo.~_ras"Ços~_..Y2J.l Ko:r_13.f.nh9.~J, ( silrp..~~vatt:lng)
A. De bossen van Oovtz~de,
le. liet Alnetum. Dit is het 'l-tè.erS'~.'1de bosty)'f: v~,_n Oor::tzi_jél,;, voornl
lÊmgshet-GPpacl. het.is eutrooph, of al-thfm~~ -~·:<otrocph, wet
'
goed te !Üen is aan de mosla8g, vraRrjn slec}Jts 6,~n vef;nf!JOG, en
dnn nog ·wel het mim·.t z-m1rriîinnsnc1•,: (Sphc)grmm f·è0U8r::.·o::cc1~:1) .vo.-··r 1\0JY,
Op '~n ankale plAats komen Berken voor en deze pl?ats is ~a~ ~s
~cerunr"rkt door een veel oligot:·opher 1)e{'rceiiny, Wllé'l''':.:m de >".O!-:laag ca.et ui tnlui. terv.<. veenmos:-:en en h;>~Jrmos wel de rh.'.icleJ.ijl'r'te
afspiegeling lr-1, );it berkenhoro wordt onder 2e en onder P bel1,Jndeld. Jllu eerst het Alnohmr:
_!:!o~e _8!r~i,!;:l~or;: eh~, l'leidoorn, lijeterbes, ç:eo( !'de- en :~rm:we
wil~, Gelderse roos.
~age ___ ... "dezel:fde...n,~-t .. wr:tt eH:, brsr:m, !7.'/l,•rte a::lll)e2, "0gel!cers·, k;amper:foelj_e, ~JO"!), haeevdnde, bj ttr>rzoet.
·
;Sr~i ?;l~a§.
, r:1oer::~ss:pi.raeç:.,, v:üer:i.mm, l:orünc:inne1<·r,1i.é\,
gele lis, :riet, e;lidl"T11Ü't, wedtn':i.k, hennepne te 1,
smeerwortel, poelrnit, ste}:elvaren, 1.llnimrrtruir.:
riet 9 F;olfspoot 1 keverorchiF:, Eij k,"'Jfl]_lrap ;Ü~JaTJ i
VPlR 1ezer planten ze2r weel00rin o~ (rilinen1

otterb}.oem, moe::.'aRwocl er:i.lé, pluim-; oever,.., en
oyperc;egge ,, wsteraardbei, .handekenp 1cruül., ):1.
valeriaan, moerasviool, moerasvaren.
~~o~l~a[[
~ooo.m~1j e::;nlO[~, Sp}:agnum. S Tll.C:TTosn!o, ste}~:elslaap
mos, fi,jn laddermos, gewoon ster:rerrJos, rondbladig sterrewos, Lophocolea bidentata, gerimpeld
stRrremoS, }laalr:c;os.
,
Er zi.tr'- t,wee wegcJ1 1 waarlsngs di.t Alnetu."l ontstaat, BeidG ·wegen
ontspringen uj t het Scirpeto-Phrap:mi tetum. De ene lei,~t 7iD. ~een
pluirrlzegge-bGgroej.in" d.irect tot het el:;~enbos,: de elzen vestigen :;;;i eh op d.e hors~en v:m pluinzegge, De andere l<::elli11Cj~1··t coich
d.oor een me.Asale vestiging Ysn {'Je··rerzegge, geme.ngd met een
flinke l'los1<ng Pn wet kleine ''!.C{!gen, Stunnia en Nalayis .• :ue",e ..
weg lr:idt. <1aarnP. over ee1: }'ilj.pcmcl,.üctmn tot het elzenbos,
?e. Ret_lJGTbm:riike st<id:Jcur. van l:let é)uorlren--W:ll,..enbrc'?l~, Het valt on
iJ.ë:;ol~
tio·;:è~·y;e-riëe-ri:i3ï~-f;~;- ~~-8-t''-ii18r~-·ëri-~èrä·~;-:r·-~~äi8E.fru:iken. J)i t
~
bostype )cowt in Oo··+,z·',;'l"' slec~.1ts één '·:eer voor en wel in e.en
g~deelte achte~ de oPee ~e~~ von Kortenhoef. Het is ol:l~otroo·~!
wat voornl tot uitinF komt in d0 ~oslnag.
f·:!o["::lDDg : ~!!l;:~g.rv~;·! r·~l~fJrroPu.m, ·-reca:.rvum 9 -fimb:c-iBtl_U:1 9 ~-1·u"!Jel .
.Lur; 9 èn 11a3rr:JOG:t;arijten.
,.
ZiP ve:rder onder B·,
~ c~

1

·rre·

B, De bossen van hGt Hol.
llj er is het heernendo '.)C8tY')e het .ê.no_-r_!.\'!.'J:l.:~lf.:Ll_::-;~pJ;l_;r:_qs:J;:, en wel· OVPJ!\"C[';onè.

het llerk§_!}J:jj]fc§ .. '.C:.t_:.J,_(lj_::.J,T! h:i.e:rvs:-1, dus '!''eer hetsclfde 1 dat we één 1'G2è' in
Oost:oJjde tegc:n 1W!flillGn. 'ir.+, Atar1:iur.1 vr:lt rUrect op door è.e hoe;e bOGDÜr.wg
ven berk en het voorkoncri ·ren veeT 'pijner;truotje. Het is oJ.i::c;otrooph.
Opvallend is, c~r;-1; de 'ó(•ncll•orJem z:i~0h hier ~~j kvrijls slecl't2' en1wl8 d0c'i.:re
ter2 onder d,e 'qrrt:ersp.i•;gcJ 1•ev:i.ndt. \'Te hcbè>en du:o een "on'l:iepe"·vcr- ·
lr-m0.ing g0!wd,
Stru:i.kÏaog: els, ber1;:, v;rilhoom, p:ogel, gt'Oll.We-· en gocort1e Nilc;, Gel-- - - ·- - - dei·se roon_
··~
!~rl:i~l9ag ~ rüecht ontw:i.Ll·:rllr'!. tcr;ge'rolr:o v;:,n de ye<!nmos,(>:roeL Vel10 're-licten uit d• verland:l~g: Galigacn, riet, ~1. lisfo~~e,
gele lis, c:"·perc;egc;e, -~n;teré'rieblc:c1 , v•wl:;e:r.s:-;Tdbei., moerasweder i~, mel~:eppe, draadzegce, moerasvore~, snavel~egge~
v·8enpluis, stekclv8rAn,. koni.n~svorcn, ;noer~svicol, ~on~ei?
tormen til, p·'.::pes i;root ~ 0, waternavel, ?.onned8U1'1 •
!::!o::.:l§a(;
~.··een.oWéJ cnrer::eers er.d 1 :c:phas;rmm s::nnrTo:mt:l, -:"i:~·brir,, hen,
---:r:ecurVè'r', -polustre, rioû.'.::- -')lu•.mlosnm en -contnrtr:.m.
qe:r~er rin of mecrl
·tekelsla~p~as, fUn lad~crmos, ronf~l.,
DterreHos, ~·:antmo:3 1 l'1.1idel.mos, glanzend pl8.tmos, roçd v.:.lt._)
mos.
Dit bor~<:enr-~i)re éóJ"öT''en---wilgenbroek, d2t zic 1.'. nam.' o>oze _-ener~~~~·~ -~?~:,;'<~~'rè
vochtig Betulwhl~n z.:,l. ont•rr:i.kkelen, tentllotte 1 lJegint natuur .lJ.)-'.,.~ ,, ,,,:.
als een cpor':~en•- en •·ri lFr,Pnopr-'lDE (met ,:;'l.gel Pn. els) in :1e volgende gr"·zelGchappen~
'
I van het C~ricicn fusc~e. de assocjaties:
a) C3ricetum d.i.sndrae
b) CD:'."iceto ean.escPnt~_r::.nAgrost~i detlllîl cani.n~.1e
II

~e

terreinen met bultvo~sing van pUu~strootje en met planten :-1ls: .
dophei, konin~svaren, tor~entil.
'

.

In II komen verdr::r '10é': voor: gele ·zég;;e, ';lo?.eg,:;co, L:aJ..:n:is, Sturmj u,
gagel, veenmossen, "',onner~ mwr ron.z, De 1_;agel be~'ehü 1 l'i1Bn wij als '-dt' 1)e8nbreker voor het Snn~:en-Wilfenbroek. Later wo~dt h~ weer door ~e berken
en wilgen verdronêPn, Bij :·{èt onts't'àrm ven dit Berkenbos, aanvankelijk
berkenrijk stadiv~n ven het S:oorh:en-Wilgenbroek, denken "iii r1.1w vocrnr.Jl·)."
lijlr aan de genoemde gezelsd!'lppen ven het C1:1ricicn fur~cae en het :-;olinietura1 en ni.et, ~~oals b!i het Aln.etr.m, aan de meer YJ;agnocnric:i.cn-·aoht:lge gezelsollappen van pluim- en oeJerzeg~e ~r het Pili:pendlüetnm. Je;
Car:i.cion fnilco.e ,o;e;;.'(~lsc.t>Tp';)e.YJ zi.jn dcn1. oo': ih het Hol rui.rJ vertegenwoor··
cUgd., tel'w1jl Oostr'.ij'~ e eJ:· ar;:1 asn is. De OOI'?.P.~k hiervan lr~·lJ men ~·.oe 1 ;:en
in de geringe ·clie:pte· op ""8le plaateen in h0t .tiol.: de "ondlenP" '.'erLn; ..

r

I

~ling, die hier vooral een zaligaanvc.:·landing ~s. J..•en kan echter ook
.Zoeken in de richting van een grotere voedselàrmoede in het Hol. In
ieder geval is Mt be~lçenrijke stadium van het 3porken""!lilgenbr·oek oli1 gotrooph.
- .
. Dit laatste kan ons clan tot de slotsom voeren;
\
! 9J?.J2.1a s ~ met_l:>~-~]~~!C~·li .Ds.....Y2.~~s e_l~ ·;r. l~:iJ:~~~- ..!::?.._1!.. _:g_r::_h ui ~.L..2.L1~na:.t.J!J3t~
met Oëiiulp,.var; he1::.._:?.2.2E~.!!.:JI'il.ge_r;.P.~:o_§J:~et ~3:;:rk§<1l~~:?-~LQ.I?-tv4.ls~~:...l_el1_::.
;2.ij betrekkeh,)k V..Q§:ds§!J:rij ~ .._ll}1.1J..~y_f!§.!:...A1!!~turn_.
r

I

Het dunkt ons ntet nod.i.g naast het Sperken-Wilgenbroek een -.>erken\Vilgenbroek te onderscheiden, zoals E.eyer Drees gefuan heeft. Kensoo:cten
zullen er nauwelijks voor te vinden zijn. Wij volstaan dan ool-: met dit
als een stadium of fase aan te duiden.

I E D

n
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11 èlima.x is de eindtoestand van ontwikkeling van bodem c::1 plantengroei, clie in een b<;pa~üd klimaut op alle bodems bereikt wordt". 0~) apt:
bodems. ;)us de eindtoestand 'IJOl"dt enkel en a.Lleen bE::paald door hic t kl~
maat. Het caat er dus om, de klinmtolosische tsndcns te zock,m i~1 a~ di,e
begroeiinuen, die niet gezaaid, gepoot 7 met bizondçre zorgen omr~ngo of
door de m~ns mishandeld zijn. D.ct:l:: komt cr dus op noer dat we vocral 1~,:;-
ten op onzo natuurlijlee bcprodingcm, zoals hddçn en verlandingsstad~a,
waar de mens niets a~n doet, maar ook op de half natuurlijke begroding<or:
zoals weg- "'n dijkb9rmen, w<;w.rlanc;s d0 ~@S l;J~planting aa.J!6Gbfa~h~ ht;...f't,
maar waarvaYl dü kru1dcmgroc1 toch de na·._uurl~Jk" tcncl0ns ~n :n.cll nec.ft.
. zelfa uit allBrloi zuiver cultt:r.:;le; begrodingcn, wm,rto~_; wiJ onz:.; gras' land0n en al onzü bosgczelschaj)pèn 1 de) eikonb0rkcn- cm dgennaa.gDc;ukcn-bosscn incl'uis (het natuurlijke; T·~lzçnbos echter ui tgezond.:.rdJ, X'L:kcncn,
i\3 de natuurlij~.:: te_ndens not~ op tEe diepen. Hot gaat (.;r cch'\:-C:.l' ~~,. hoc.. -.
d~t gube:.urt. ,/lJ h<:l;men dat nu e.;;da~n vo:)..eE:ns do motllodc, die WJ.J ikt
mee;sf. bctrouwb;dar v~ndcn o~n de:. .ontw~t.kkel~np~ Véllf. .de vet;<Jtatie tl: or-st\.:c'krt:n; do:: Skandlnavischu- of donllili:lDtJ.emt:tnoch:. N~et gc:110c;,g kunr•cll wo 8 r
bliJkbaar de nadruk op leg:_;<;n: :~lD ·Nij een g<:.z~;;l:;chii"r;> of een vorm van
een ge?elsc{lap beschreven of benocmcls;n was çli t ~ teeCis c;w-.n d~. mnd van
de dom~nant~e van b0paEclde sool't_en.· rlut aard~g.;: 1s nu, ciat w-~.1. me;t d el':e
methode ·tot 0011 volkomt;n b2vestlging g.::komen ZJ.jn van de klass~ekE:: c 1 lmaxdei'initic.7 zoals die boven gc.govcn is.
zoals de ijv0rige le:z~;;r al opguucrkt zal hebben, houden wij h"'t ui/ kenberke:n- en het dke:nhaagb.::ut-.. nbos voor zuiver culturele bosst.rl. Dit
zal nog niet zoveel verbazing wekkun, i,1aar als wij zeggen, dat wij de
e;ik bi,jna overal waar wij hem in ons lo.ndschap ontmot:ten, voor cu1 zt:iverc cultuurplant houden, du;,: ge:zanid, gepoot en met bizondcre zor'<;'--n ·
omringd, dan zal menig.;; on de mond ,openvélll<,n 1 en hij zal direct met e..-.n
flink gedO"cumenteerd verweer komen. Orn duzc N;den de,n ook is ons ]);_;toog
van alle documentatie Vl"ijs;ehoudcn UI bé:perkcn wij ons tot de tlwon.tische uitecnzutting van onze denkbedden. De eik is e,;;n ,plant 1 die ûch
in zijn bewegelijke fase (eikel) mod1ijk vcrplat.üst •. Hij v0rsp1'ádt
zich dus veel trager dan bijvoor])ct.ld clsj berk en den, die in iedGr g"'val dus een veel grotûr ;:scbicd klmnon veroveren dan de eik. Ja 7 n::.cr
onze mening
er bij de eik gecn.kwcstic van Vûrov.ering, Hij nest.slt
::;ich ze0r ·bescheidcm allE: en of in t:nk,:lc exsmplaren hi0r- of daar op e;u1
plC;kje tussen de andere bomcm ·en ontwiki:ult zich rustig tot e011 grote
boom. Bovendien kiemt een dkc-1 vrij moeilijk E:n sl0chts onder zv.r bc:pao.lde omst,:mdighcdt;n, sarnenvattcmd kunnen we wel zc:gge;n 1 ci:J.t de dl;: in
onze floro.' s de ae:nduiding 11 ni;;t algemeen" zou hebben gelJ.ad • , .• o, o o . o •
• • ••• 1 ·als niet de mens er g.:.:wt:<:st was. 7 die juist deze vrij zc,ldz.;èllh.
boom zeer bruikbaar en goed'voor,werk- en bouwhout .bevonden had, en hem
dus wat algemener ging maken door:hem "dt te zaaien en te helpen. Dit
w~s. ongetwijfeld reeds de prehi~~Ol'is9h~ mens j di,e even(..;oecl als zijn primlt~ev~_veeteelt en landbouw,.zlJn pr~l!l~tieve bosoouw z&l hebben gehad 1
toen lnJ tot e_en meer sedenta1re bewonlng van het land ;;;:o,s overgegaan~
DH is dan het tijdstip, dat in de pollenri.iagl'a.Jm1ien eikenstuifmeel talrlJker gaat optreden, f.iien mag dit··tijdstip niet &b<ioluut vastleggen en
verbinden aan een klimae.tswi:i7.i..c··ir~a-, n"l:lT' "hPt. ",..,,._,_. "<'~·~~,"~1 1 ~-,·-1 -- _.,., ' · -
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Haagbeukrijk Slze:1bos
., . Elzenbos

zal verschillen naar gelang ze eerder of later blijvend be~mond nJn ge-·
raakt. Ook zal men, wanneer men veenlaeen vindt met uitsluitend berken·· .,
en dennenstuifmeel, niet zonder meer~- tot laatglaciale of boreale ouderdo; _)
mogen besluiten. Naast· zeer oud kunnen deze lagen ook subrecent zijn.
Uit wav volgt, zal dit nog duidelijker worden i evenzeer l<an het voorkomen
van zulke ·vecmlag,en ·met uitsluitend ~berk' en den en het stuif'meel van dien
een steun zijn vo·or wat volgt.
.
.
Wij zijn wat afgedwaald en keren terug tot de eik, die wi,j in onze
netuurlijke begroeiing een veel bescheidener plaats toekennen, dan zijn
tegenwoordige vèrspreiding zou doen denken. Hvn mde.t ons niet verkeerd
Qegrijpen: wij bostrijden cle op:.:;estclde bosgemo8nschappen: eikt:nbGrlcbnbos
en oik8nbaagbeukenbos ni8t, maar· zien hen .1 '' ..:·zuiver cult\ll'"l·:; bosgduer;;nschap]Jen," die dus zeker niet in aanni0rking komen, om. E<.ls climax beschouwd
te worden. Zij hebben e:clltel' wel bustanddülen van (ie climax in zich: zift
nwn de eik er uit 1 'lan houcit men I'GI:lJlCCticvdijk een· open parklandschap
van berk cm con iets mGcr gesloton bos ·v.an els- over, Deze beiden vormen
dan volgens ons de climax, althans in ons klimaatgebied. •<lij kunni:in dus,
wat de boomlaag aaneaat hel{ias (of gelukkig!) nht · gehuel tot e·tn uilcel
tyP <i! beslui ten, maç.r blijven eon. v0rdc:J.ing in twt:.:.hm a,:nnemcn: ·
le. Berkenbos 1 wa::trvan weer c.; vorwen zijn'!
·a) het. Berken-Dmmenparklandschap
,
. met veel BochtigG smede 1
b) ·het open Vochtige Bcrken~os
.
met ve~l Pijpestroe
2e. Elzenbos, 2 vbrm8n
a) .het .zui Vt;re Elzenbos
b) 'het_ HaagbçUKrijke Elzenbos

.
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Bochtige BmeJ.erijk
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Het lijkt ons· verkeerd deze spli tsiP..g-in tV<edln oekoloeisch te willen veril<laren,. bv •. uit een voedselarmoede en -rijkdom alleen. Daarvoor is de
/ekologie der plunten en zeker der planten::~emeenscl1appen te weinit;; cnder' zocht. Eet enige wat we kunnen zeg~;en; is 1 dat er blijkbaar gronden zijn,
j die een berkenvegetatie 1 en gronden die een elzenvegetatie g<nm drc.geu,
! en dat dit dus respectievelijk berken- .en elzengronden zijn of word0n.
!Deze berkengronden en elzengrondE:;n correspondE:ren ongeveer met wat wij in
1het dagelijles levE.n met de a ekologisch-neutrale termen onvruchtb.?.r-c.:e en
'vruchtbare gronden aanduid·~n. Vruchtbaarheid is wat anders cian v·oedsclrijk.dom. i/anneç,r vlij de dli: zijn bescheidEm plaats in de clifnax vdllen gE.:ven,
idan zijn wij geneigd, hem eerder in het SlzE;nbos um vrij aa:cdige: versprd- '
'ding :te geven, dan in het BcrkEmbos 1 . waarin hij echter ook wel .eens voorlgekomen zal zijn. Zo zal men in c<:n El<:enbos ook b,,;rkc.:n, in een 3erk•.::nbos
Jook elzen vindsn. IIot gaat om de dom:i,nantic!

!

!

Illen

Tot zover hieldon wij ons uitslui tcnd met de boomlaag bede:;. 'lij >li 1de climaxt..cndons in onz0 bc,s:.:·oeiingon nog sch<.:rper hsrkemKn, dan in lwt
!streven naar e<:n van de beidu ,GenoemdE boomlagon. Daartoe he:bllon wc_ lKt
tlJijgevoegde schema opgesteld, waa:rv<;!n de middenmoot e(;n beeld geo1't van
. ide verlanding van open water tot .gras:lsrJdt;czclschap~~'en <;;n moerasstrP.wc.li.m.
iHicr is weer dezelfde tvferJdçli:ng in di.: struwelen te zien: het ene moerasistr\.lweel vartoont ndging naar hGt e;lzt:ribos 1 ht:t andere naar ht:t b<::rkcnbos.
:Volgens hE.:t voorgaande artikel van ~raap en Hoelof tre"'dt dit vu·:3c1lijnscl
~E.:er fraai in E:ortel)hod' op. mq·kwac.rdigc;~~ s ~ror..dt deze twcc.:~blil}e _rr~E:.c_ls
~an. het begin van de verlanding op: belangr~Jk ~s o:l;' de verlanding ln&Clnd
~vordt door riGt o1' door holpijp. Dit ,zou zijn oorzaak kunntcn-llf;bben in dt.
gitJptG van het water, maar wij zhm er zui v"'r toeval in: wat er f',(,t c,orst _

~B: .;aat, :tc~l!ineren. Oecologisch bepaald is de~e. tweedeling lö~kê~ nt~t~
EiJ zet L;~?11 ec~1ter -?edurende de hele verlanding doC;r en .ses:t't dun ,:j.n de
plantendonnnantJ.es d~e opeenvolgend ontstaan wel een zekere sc{lelQ.:i.flb tus,;
se:r; mesotrooph ton olJ.;:;otrooph, Je Iaesotrophe en oli[Sotrophe e:i,,,ensch~npèn
ziJn dan echter door de vegetatie zelf ontsta,;,n, Het is opvall~nd dat" we
de h?ge ,,>esloten Ewerasstruwelen XlQoit ve€1 hoger dan e•-U 5 ef' 6 meter zien
opgl'oeien 1 met andere woorden: ze worden nooit echt bvs, ze komen llet struweel niet te boveri.
-i/ij komen nu tot het tweede belangrijke punt van dit stukjè. Het is
·en veE.l voorkomende mening, dat de climax bos is, en dat dus daaruit zou.
volg~n~ &ct ?et ~'erl&:r;~schap een· dich~e_ bosbegroeiin(;. zou zijn geweest,
vl'aan.n C~;e mens z1ch :nJn bouwland rooJ.de, 1· en werkt dan met het climaxverschijnsel 1 Jat in lcruidenbegroeiin,:_;en bomen OlJSlaan in een zeker tijdsverloop. Ji t tijdsverloop ~.seeft men dan ~en onbe:Ja.üde lenste en ze::;t; op den
duur zal er d~.<s uit de kruiden(1roei eE.'.n ;_;esloten -Dos ontsta ..n. !)i t bos is
is dan de clink~.x. Je fout die hierbij ;::;erna,._kt wordt is, dat men de tijd
naar ;;illel~eur uitbreidt, .lie weet wat er in ze 1 n, bovendien onöe,Ja .ld,.
tiJClSvGrloop plaats zal hebben? In de eerste plants is er het evei1wicht
planteni:'.re:ei ---· rest v1m de vrereld (de mens hierbij voorlopit; uitgezonderd,
on:dat een oerlandschap per de:tïni tie het landscha 1) is 1 toen de wens nog
niet belan;:;riJk was). In de tvrede pla:.ts is er i1c,t evemdcht binnen de .
plantengroe1 zelf 1 en dan viillen we in het bizonder het hisr hebben over
het evemvic'lt tus.sen de lae;en: kruid- 1 strv·Jecl·· en boor:tlaag l·iemen we op
dit ot,enulik eu1 moi!lEcntopname van Rl on;óe natuurlijke be~:.;roeiingen, dus
van om::e illoernsiJegro8iingen 1 onze heiden en duinbe2,roeiingen 1 dan zien we
een verJelin~,; in krui.,i-; strc.;w8é 1- en boombe[:(roeiingen; bijvoorbeeld eEn
plek met l<:ruld- 7 struik- e-n boomlaa,.; 1 . daarnac.cst een plek nwt kruid- Ln
struiklaag, r:u voeren wij de factor tijd in en koreten duc over een onbepaald
töLr lant;c tijd ;Jiel nuL et:ns kijken, Nu hed't de eErste plek een kruidén struikla;;:g töD de twcde et:n kruid-, struik- 8n boomlaag. ·,vij nemen dus
esn evenwicht tue;,en do las en aan. 1i teraard is het niet goEed 1 aEtn te nemen,
dat dé te13cnwoordi;_,e verhoudEngen het evenwicht jui.st as.ngeven; wat kunnen
we echter anders doen?
Tt:r lJeschrij"int. van de climax kunnen WEe dus bGter niGt zeg:;cn 1 dat hij
bos is 1 llk1ar dat
j in twed'n' of' drie~n bestaat:
u) de kruidonclimax
b) de stru·,l" c llo.é .._, of de strUWC<Llclimax
c) de boomclima;~
.
welke in een bepa,.ld8 V<crhouding ondc:r 6lk~v,_r zijn verdeeld v~lt;ens etn
evenwicht, :Jcz8 drie la~~en sc!miven ovt;:r elkaar heLn en weer. :Ju kruidenclimax bijvooJ'be~o;lcl is dus· tcv0ns d8 ondc;;rgrüd van c\8 booJ:tclima;;r. 2eEor .
duidelijk zien w0 dit Dij hLt FilipendulLtum ~n het Alnet:im1 1 bij hE.t Loli~
nit;tum en het ;3ctulc;tum. In het vorigü Kruipni&U\iS h'"bb&n wc do dt'i8 vorme:,.
van het Fi lipcndult. tilm ondcrschûiden ;~ ,usceto- 1 l'hraL;mi tuto- tn cÜn6to- .''ilip0ndt<l0tun. [;v ... nwijdi[, hieraan oncl&rschciden w'"' nu clri'"' vorn10n van l:lut lvio- •
lini&tum:
I:;_~l_ë_C_~.t.<?__:-_1':_o_l_i_n_i.yt_1J!11J.. Pijpcstrootj~;; 1 gekopp~;;ld a<~n ,;e;n moslaag, bijv.
ll<, t blauwgrasland van de· I~rimp<:.;ncrwaard. Ook
.,
vaak e..;JJ. v.:;rlandingsgezt:lschap.
rragmiteto-b~oliniettun, l'iJpestrootjv, gckopyold aan c.t:n, ri.:;tlaag 1 bv,
··-·----···--·---·---- b.n de<;l der bGt;roLiing<on van de boc;;;,;erü~;mden
·
in u<; Frimpo,;ncrwa2rd, :xn VGrlanditli;sg.ozelschap. ·
· .'3etuleto - ;<olinivtum, <Vt.:nals het .ünGto-:,,ilipt.ndë.üctum e•,n w<:grand---------·--·······-·-------- bc;:,roeiing, ma0r nu· mt;.t pij)é<strootjt:; 1 torm0ntil 7
blauvv0 knoop' tandj useras' wat.::rnav<.l, dophei j
.
spork Ln berk.
b;ve;n we dit aiLs zijn plaats in ons sch&ma, d<'\n zien N0 eigenlijk in du
kruidt:nclimax het scherpst rk climaxtend0ns optrt.:den: dv l'oliniongt;~,.lschap
pcn, viildgrasgGzGlschappen staan in he:~ midcldpunt. :3pcl?rekurs zijn dû
Arrhem_therion- <:;n Cor'yn<ilphoriont;<..zt:lSGhappen, maar sp<cCJ.a<;l do ec,rstc;n
zijn cultuur[S.;zelschap~'(;;n, <;U dus niet zo ma';r in de climax te plaat~c.n;
eerst moet er i1et culturele. deel ui tr;e:;;i:t't \vorden. Van de Corynephor~on6ezelschappen komen vo,;ral het st. Janskrui~1.-Gew?on StruiBIFaseezels~hap
en het 3ochtige smeelegezelschap voor de_ clu11ax J.n aanmerk1ng. ze ziJn
echter nooit goed bekeken. Ntet onmogelijk, dat bij be~ere bestudering al del
deze wildgrasgezelschappen uit de kruidenclimax een vrJ.J [,l'Ote verwantschap
blijken te vertonen. Het l'iol.inion zal dan wel in het middelpunt blijven

~':1·

sta:cn, wa:t dan konmerkend voor ons·~ klimaat is.
.
'dij moeten nu nog' wat aandacht besteden aan de struweelclil!îai. Al
1 is er bij oe verlanding eenzelfde deling in tweeên te bespeuren áls in
I de bo·omclimàx, toch is er in de struvieelclililax in het' algemeen (!lus niet
1 alleen het oog gerièht qpde moerasstruwelèn) zeer grote vel"scheidenheid,
t· zo groot zelfs en mét zo typische dominantie van bepaalde soorten, dat we
I eerder aan eensoort verlanding gáan denken of een dichtgroeiing van de
~ ~ lucht door ~P.i<;>pi.~rgez.elschappen; dus een so~wt 11ver'landing van de lucht 11
, ofvrel èeildi1:,l).:t~groeiing van _het luchtruim, waarbij tóch ook wee.t• ~en nieuw
milieu wordt ~eschap,èn. Dan zouden we dus de. atruweelclimax moeten laten
varen en als ·cli!'lla~.X dè kruiden- en de boomclimax overhouden. Hier valt
veel voor., tè. ze'gg\ir11 maar in de praktijk olijkt toch ~t de stru\"teelclim.:."'X,
j bijvoorbeelO. o:p.zt:~ heide 7 eenzelfde stabiliteit bezit als de andere 2 cli- ~
1 ma:x:delen. Als wij_ hem: laten varen, zouden wij een verkeerde indruk vestigen
'· omtrent het oerlandschap. Men dient echter bij de struweelclimax te beden"' ken dat~ het' eigenlijk geen climax is, omdat hij de climaxt·endens niet ver•
toont. We zouden dus kunnen besluiten met de volgende uit,sp:raak1
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Utrecht,

van verschillende zijden werd ik op mijn vingers getikt, dat ik in
dit artikel een F'rans-ZwitsE.rse schapevaebt gebruikt lleb om e~n Skandi: naafse wolf' te hu·bergen, Dat ;nag nutuurlijk niE<t. Ik zal da~~rom de scha; pENacht openkni:ppen en dan komt er de· volgende Skandinaafso wolt' uit :bc
: voorschijn:
'
~

CalaJna•crostis - Vûrband (-i . Filipenduletum)
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I t~Jusci

- Calainagrostis sociatie (- I5usceto - Filipenduletum)
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Het 3jokcongresje zal vE<rrnoedelijk op 4 1 ~-en 6 ~Tanuari 14G g;;houworden in Putten. Nadere modedelingen hierovtor volg&n nog,
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In. na ·ZOn1<:;1• van ~40, toè~1 :l.k pij GCT~ .achtcrhocJ{;s(;. boer Oll\.tl1l'gé.dO•
k..::n '"'1s j moesten :.:r gn•ege1d 6.0 velc'l"!l gehakt ''prdBn 1 waç_rb:L,j wc di.l .
. onkrdd:flot·a te lij:t' tsingen. uez((. b.;;sto~ld uit aL!-crlc;i kliti!'l ~n>'c. 1 dat
r:og lang niet bloeide 1 maar-' toch kei1dt: de b()er. d~. gcre:.;old voox·',;:Ol!!€11de
soort'-"'- in die' toest<l111 ook OQSt ';en· op het· €l•"r.St0 gc"i.cllt) \Îaar il' soms
èver.. az,rzeld{; •· Dit hracht mij .op 1;.;;1;," idee of ér. ni .:;t cór flora te ma~;Gn
zou z:i,jü :9m niet bloeünde pla.ntell, 'dus [.i;,:!.1e8l iu.ar vè~Setati.;;;ve kciru:J<;rken
t;:; c.J.>.:tvnni!lê':r·u,t ot;d<'.t o~8 r.d.st àllcl',in op hakvruchtall:lwrs maax· bij 'lirij,,;G:l icdsre Oj;>:ilame niet Olodende p1Jnt'd1 t66C:.1kon;.;h.
.
:Jit plan is: nu zover u:itGovoe:r·.:l, dat ik voé.>r vrij·.1cl alle ;.:llaritGn,
oeh.:J.lV<: de Gramin~e~n en de :::,..~xn·acee~n 'tabelLm opgest;,:td ~1i:ib. z,:-;11' •
heb it:. al e.cn .:.e.ntal plant<::n ter controle ermee gedct.;nnin;;erd 1 L10.ar nog
lang lli<"t t;'cno<;g on: tot ui tgavç tt; i<.:t:Um6n ov,,;l'[é'.an. C'o:, it.; het noci:ig, ct;:.,.t
"'nderc;;n el~me'c werlcén, om i'J2, te gaan in hot:v<n·re de onderac:1Cidü..zen oi.)j•;:;k·
ti.~f un voor iGder begl'ijpt:lijk -3es'):.cld zijn. ~]~ a•ü ci.r,al"Om prohc;:r•cn ·t.e6bn hi.::t vocrjae.r eon. sel'iG l)roe·:·wulc:-cen t.::r bt:sch.:.kki><; t..; l~rijgon om
·
dzanuc,(: liefhebters te voorzien; die f>r ·':lan een hu;l sf:izosn mee :w:m1"'r:
'i/erken. Jaar::'l.'l 1-::unnen vve d~<r, dG f'out,eü ga..o~n Wt•!::\dC;d:;;n. Ik eindig dWi1·o·1:
dit stukje "'':t h.::t verzoE.k of' icdL:r, dic 'tijd Gn lt•st hcoft ~r;: aar: rllt
rL:vi.sit;wtrk mh tE. clofm~ lJ!.::' dl.t, vr.ii l.::.tt.:l ~~;;te:•, i'::ijn adrc$ .ts~.
~q,n:~J~... '/:1.t:~;~,s~·~tl.:GQ.;_2:!.t.Lq_çJ!b.
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