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I
De gcografische verscheidenheid van het Quercion robori-peiraeae in Ncderland kan op adequate wijzc worden beschrcvcn door ecn indeling in vicarianten, merendeels gcbasccrd op spccificke combinatics van gcografisch differcntiercnde soorten.
(Dit procfschrift.)

II
De toponymische aspecten van de vegetatiekunde zijn in Nederland tot nu
toe ten onrechte veronachtzaamd.
Ill
Successie-onderzoek van bosvegetaties opent onvermoede perspectieven.
IV
Het vermelden van hoogten en bedekkingspercentages van de onderscheiden
etages in beschrijvingen van fytocoenosen is overbodig.
V
Verkorte overzichtstabellen belemmeren het syntaxonomisch literatuuronderzoek.
VI
Voor de kandidaatsstudie in de richting tuinbouwplantenteelt aan de Landbouwhogcschool dient de vegetatiekunde niet langer verplicht gesteld.
VII
Het verdient aanbeveling, de vegetatiekunde een plaats tegeven in het studieprogramma voor fysische geografie aan de Nederlandse universiteiten.
VIII
Voor een onderzoek naar het voorkomen van resten van de oorspronkelijke
bossen van Nederland zijn de oudste uitgaven van de kaarten van de Topografische Dienst in Delft de belangrijkste bronnen.
IX
De z.g. Sarothamnus-varinnt van het Ca//«na-gezelschap, gekarakteriseerd
door onder meer Pteridium aquillnum en Maianthemum bifolium en optimaal
ontwikkeld op de Meinwegbij Roermond, isontstaan door degradatie van oor-
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spronkelijke loofbossenendientnietteworden opgevat alseennoordelijke uitlopervaneenzuidelijk-montaanheidegezelschap opvoedselrijke gronden.
J. TH. DE SMIDT: De samenstelling, verspreiding en bodem van
de Nederlandse heidegezelschappen. Verslag doctoraal onderwerp. Utrecht, 1961.)

X
Ten behoevevan synoecologisch onderzoek kan het gewenst zijn, binnen de
veldpodzolgronden een onderscheid temaken tusseneenijzerrijke eneen ijzerarme variant en de eerstgenoemde te splitsen in vochtige en natte veldpodzolgronden(resp.overeenkomendmetmiddelhogeenlagehumuspodzolen volgens
het oudereNederlandse systeemvan bodemclassificatie, ontwikkeld door Prof.
Dr. C.H. EDELMANen zijn school).
XI
Het dient te worden overwogen- aansluitend bij een onderzoek vanCrommelin- een vergelijkend onderzoek in te stellen naar defloristischesamenstellingvan het Quercion robori-petraeae op niet-lemige tot zwak lemige dekzandgronden zonder hydromorfe kenmerken in de drie gebieden van Nederland,
waar dezegronden mineralogisch van elkaar verschillen, t.w. het noorden, het
middenenhetzuiden(resp.overeenkomend methet Drents,het Geldersenhet
Kempens district).
R.D. CROMMELIN: Sediment-petrologieen herkomst van jongpleistoceen dekzand inNederland. BoorenSpade 14,1965.)

XII
De oplossing voor de huidige crisissituatie in de Nederlandse partijpolitiek
dient teworden gezocht in eenvolledigedeconfessionalisering enineendriedelingineensocialistische,eenliberaleeneenconservatieve partij.
(Naar Mr. E.H. TOXOPEUSineenrede,uitgesproken tergelegenheid van het twintigjarig bestaan van de W D op 20 januari
1968).
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1. I N L E I D I N G

Sinds het begin van de dertiger jaren zijn, merendeels binnen het kader van
de Landbouwhogeschool, tal van bijdragen tot de kennis van de Nederlandse
bosvegetatie verschenen. De belangrijkste recente studies op dit gebied zijn het
proefschrift van DOING (1962a) en een aanvullend artikel (DOING, 1963b), die
een algemeen overzicht van de Nederlandse bos- en struweelgezelschappen omvatten.
Het is opvallend, dat tot nu toe weinig aandacht was geschonken aan de
bosgezelschappen in de zuidelijke zandgebieden, hoewel deze gebieden tot de
bosrijkste van ons land behoren. Daarom leek het van belang, dit onderzoek
ter hand te nemen. De keuze is gevallen op het eikenberkenbos (Quercion
robori-petraeae), dat in de oorspronkelijke vegetatie1 een dominerende oppervlakte moet hebben ingenomen.
Deze studie beoogt in de eerste plaats eenzo veelzijdig mogelijke beschrijving
te geven van het Quercion robori-petraeae in:
1. Noord-Brabant, behoudens het NW-zeekleigebied en het rivierkleigebied
langs de Maas;
2. Noord- en Midden-Limburg, behoudens het Maasdal (zuidgrens de lijn
Echt-Koningsbosch);
3. Rijk van Nijmegen (gemeenten Nijmegen, Ubbergen, Groesbeek, Heumen,
Overasselt en Wijchen);
4. Grensgebied ten oosten van Brunssum en Schinveld.
Volgens de plantengeografische indeling van Nederland door VAN SOEST
(1925, 1929) behoren het onderzochte gedeelte van Noord-Brabant en depleistocene gronden van Noord- en Midden-Limburg ten westen van de Maas tot
het Kempens district (Ke), het onderzochte gedeelte van Limburg ten oosten
van de Maas en het oostelijk deel van het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen (Nijmegen, Ubbergen en Groesbeek) tot het Subcentreuroop district (S)
en wordt het westelijk deel tot het Fluviatiel district (F) gerekend. Op grond van
het uniforme karakter van de flora en het patroon van bodem en vegetatie is het
gehele zandgebied van de Maasstreek, zowel het Limburgse, het Brabantse, als
het Gelderse deel, in afwijking van de bovengenoemde indeling, hier in het
Subcentreuroop district ondergebracht.
In de tweede plaats werd - hoofdzakelijk aan de hand van literatuur - een
vergelijkend onderzoek ingesteld naar het Quercion robori-petraeae in andere
gebieden van Nederland. Wegens het ontbreken van een gedetailleerd overzicht
voor het gehele land2 werden de bij het veld- en literatuuronderzoek verzamelde
1
Onder de oorspronkelijke vegetatie wordt de vegetatie verstaan, die aariwezig was, alvorenshet landschapsbeeld essentieel door demenswerd veranderd. (WAGNER, 1967).
2
Het proefschrift van DOING (I.e.)enhet bijbehorende supplement (1963b)zijn geen detailstudies;dezebevatteneenbeknopt overzichtvanhetQuercionrobori-petraeaein Nederland.
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gegevens bewerkt tot een vegetatiekundige, oecologische en geografische inventarisatie vanhet Quercion robori-petraeae in Nederland.
De binnen het Quercion robori-petraeae in Nederland onderscheiden gezelschappen zijn beschreven met behulp van ,sociologische soortengroepen'
(groepen van soorten met een sterke sociologische affiniteit of, anders gezegd,
meteengroteovereenkomstinsociologischeamplitude).Ditprincipeisvoorhet
eerst toegepast door SCAMONI & PASSARGE (1959) en voor Nederland door
DOING(1962a).
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2. N A T U U R L I J K E G E S T E L D H E I D VAN H E T
ONDERZOCHTE GEBIED
Literatuurverwijzingen:
CROMMELIN & MAARLEVELD (1949), VAN EVERDINGEN (1949), SCHELLING
(1949, 1951), MORZER BRUYNS & WESTHOFF (1951), PONS (1954, 1957), PANNEKOEK, red. (1956), QUITZOW & ZONNEVELD (1956), VISSER (1959), VAN DEN
BROEK & VAN DER MAREL (1962), D E BARKER & EDELMAN-VLAM (1964-1966),
VAN DEN BROEK (1965), CROMMELIN (1965), ZONNEVELD (1965), D E BAKKER &
SCHELLING (1966), BUITENHUIS (1966) en BODEM EN BEMESTING (1966).
Glossarium
I. K l i m a t o l o g i s c h e t e r m e n
G e m i d d e l d e o v e r d a g t e m p e r a t u u r : gemiddelde temperatuur, berekend
over waarnemingen om 8.40 uur, 14.40 uur en 19.40 uur.
Z o m e r s e d a g e n : dagenmet maximumtemperaturen > 25°C.
V o r s t d a g e n : dagenmet minimumtemperaturen < 0°C.
IJsdagen: dagenmetmaximumtemperaturen < 0CC.
II. B o d e m k u n d i g e t e r m e n
a. A l g e m e e n
M ( m e d i a a n ) : korrelgrootte, waarboven en waarbeneden de helft van de
gewichtshoeveelheid van eenfraktie ligt.
T e x t u u r : granulometrische samenstelling of korrelgrootteverdeling van de
grond.
P o d z o l e r i n g : bodemvormend proces, waarbij uitlogingvan sesquioxyden,
neerwaartse verplaatsing van humus en inspoeling van deze beide stoffen in dieperelagen optreden.
H y d r o m o r f e v e r s c h i j n s e l e n : verschijnselen in gronden, die tot hoog in
het profiel permanent of periodiek met water zijn verzadigd of dat voorheen
waren.
Men onderscheidt:
1. gleyverschijnselen (in gronden, waarin ijzer voorkomt), zich manifesterend in een profielgedeelte met ,roest' (oranje-rode vlekken, vlammen,
stippen of concreties), veroorzaakt door heterogeen verdeelde, driewaardige
ijzerverbindingen, waarin oxydatie- en reduktieprocessen elkaar afgewisseld
hebben boven een totaal gereduceerde, donkergrijze ondergrond;
2. h y d r o m o r f e v e r s c h i j n s e l e n in ijzerarme, natte zandgronden (deze hebben geen roest, doch een bleke, lichtgrijze tot lichtgrijsbruine ondergrond).
b. H o o f d i n d e l i n g n a a r de t e x t u u r
De textuurverdeling wordt uitgedrukt in gewichtspercentages berekend op de
minerale delen.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)
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Lutumfraktie
Leemfraktie
Zandfraktie
Grindfraktie

:fraktie < 2 fx
:fraktie < 50 ;x
:fraktie 50-2000u,
:fraktie > 2000 u,

. Indeling naar de mediaan van de zandfraktie (M 50)
50 en 105pi uiterstfijnzand
105en 150 JX zeerfijnzand
M50tussen <( 150 en 210 jx matigfijnzand
210 en 420 JX matig grof zand
420 en2000 fxzeer grof zand
d. Horizontbenaming
Al-horizont: In minerale gronden wordt hiermeede donker gekleurde
(,zwarte')bovengrond aangeduid. Dezebevat eenrelatief hooggehalte aangeheel of gedeeltelijk omgezette, organischestof,intensief gemengdmetminerale
bestanddelen.Bijnaaltijd isditdehorizontmetmaximalebiologischeaktiviteit
enveelaldevoornaamstebewortelingszone.
Aan-horizont: Al-horizont,bestaande uit van elders aangevoerd materiaal(bijv.eenhorizont,ontstaan onderinvloedvanplaggenbemesting).Anis afkomstigvan,antropogeen.'
A2-horizont: Horizontmetmaximaleuitspoeling.Dezeislichtervankleur
dandeboven-enonderliggendehorizont.
AB-horizont: Geleidelijke overgang van eenA-horizont naar een B-horizont.
B-horizont: Horizont, die door inspoeling van bijv. organische stof of
lutumisverrijkt.
B2h-horizont: Zone van de B-horizont met een zeer sterke opeenhoping
vaningespoeldehumus(hisvanhumus).
Bt-horizont: Textuur-B.B-horizont,waarinnetingespoeldemateriaal vrijwelgeheeluit lutum ofuitlutum tezamen met ijzer- en aluminiumoxyden bestaat(tisafkomstigvanhetDuitse,Ton').
C-horizont:Horizont,dieweinigofnietdoorbodemvormingisveranderd;
hetmateriaal,waaruitdezebestaat,wordt,moedermateriaal'genoemd.
e. Definities van een aantal bodemtypen en indelingscriteria
Podzolgronden: Minerale gronden met ingespoelde humus in een laag
onderdebovengrondeneenAl dunnerdan50cm.
Moderpodzolgronden: Podzolgronden met een ,duidelijke moderpodzol-B' (d.w.z.meteeninspoelingshorizont van humus tezamen met Fe- en Aloxyden,waarbijdehumusoverwegendindevormvanmodervoorkomt,d.w.z.
alstrosjestussendezandkorrelsligt).
Holtpodzolgronden: ,Gewone' moderpodzolgronden. ,Gewoon' betekent:meteendunneAl ( < 30cm)enzondereendun stuifzanddek C<40cm),
(fig.1).
4
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FIG. 1. Holtpodzol.
FIG. 1.Haplorthods.

blondzand

FIG. 2. Veldpodzol.
FIG. 2. Typic Haplaquods.

FIG. 3. Haarpodzol.
FIG. 3. Typichaplohumods.

H u m u s p o d z o l g r o n d e n : Podzolgronden met een ,duidelijke humuspodzol-B' (d.w.z.met eeninspoelingshorizont vanvrijwel alleen humus tezamen met
Fe- en Al-oxyden, waarbij de humus overwegend in amorfe vorm, n.l. als huidjes om dezandkorrels, voorkomt en als disperse humus isverplaatst. Deze worden onderverdeeld in hydropodzolgronden en xeropodzolgronden: de eerste
hebben hydromorfe kenmerken (d.w.z. geen ijzerhuidjes op de zandkorrels
direkt onder het sterkst ontwikkelde deelvan de B),in detweede ontbreken deze
kenmerken (d.w.z. hierin komen onder de B-horizont ijzerhuidjes op de zandkorrels voor).
V e l d p o d z o l g r o n d e n : ,Gewone' hydropodzolgronden. ,Gewoon' betekent: zonder een bovengrond of tussenlaag van veen of venig materiaal, met
een dunne Al en zonder een stuifzanddek of kleidek dunner dan 40cm, (fig. 2).
H a a r p o d z o l g r o n d e n : ,Gewone' xeropodzolgronden. ,Gewoon' betekent:
met een dunne Al enzonder eendun stuifzanddek ofeen textuur-B in de ondergrond, (fig.3).
G r o n d e n met een t e x t u u r - B : Zie ondere,(fig.4).
V a a g g r o n d e n : Minerale gronden zonder een duidelijke profielontwikkeling.
D u i n v a a g g r o n d e n : Hoog ten opzichte van het grondwater gelegen zandgronden zonder enigeprofielontwikkeling, afgezien van eeneventueel micropodzol,(fig.5).
V o r s t v a a g g r o n d e n : Hoog ten opzichte van het grondwater gelegen zandMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)
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FIG. 4. Grond met een textuur-B.
FIG. 4. Typic hapludalf.

FIG. 5. Duinvaaggrond.
FIG. 5.Udipsamments.

FIG. 6. Vorstvaaggrond.
FIG. 6. Udipsamments.

gronden met een zwakke bodemvorming. Onder de schrale bovengrond is tot
60a80cmdiepteeenhorizontaanwezig,diezichvoordoetalseenzwakkeB-horizont(zwakkepodzol-Boftextuur-B),(fig.6).

2.1. KLIMAAT

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. De gemiddelde temperatuur in
juli(dewarmstemaand)is± 16,5°C,dieinjanuari(dekoudstemaand) ±1,0°
C. De gemiddeldejaarlijkse temperatuuramplitudeis dus ± 15°C. De gemiddeldejaarlijkse hoeveelheidneerslagbedraagt ongeveer700mm;dezeistamelijk
gelijkmatig overallejaargetijden verdeeld.Ditklimaattypewordtookwel,subatlantisch'of,suboceanisch'genoemd.
Binnen Nederland komen echter vrij aanzienlijke verschillen in klimatologischeomstandighedenvoor.Dezewordeno.m.veroorzaaktdoor:
1. degeografische breedte;
2. deafstandtotdezee.
Zozijninsamenhanghiermeedezomersinhetzuidenenzuidoosten warmer
dan diein het noorden ennoordwesten, terwijl dewinters in het noordoosten
kouderzijndandieinhetnoordwesteneninhetzuiden.
Lokaletemperatuurverschillenwordenreedsuitgedruktdoorcijfers vanenige
6
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gemiddelde waarden voor een aantal meteorologische stations (fig. 7)1, doch
veel overtuigender door dievan extreme waarden, met namevanjaarsommen
vannetaantal ,zomersedagen', ,vorstdagen' en ,ijsdagen' (fig. 8).Medeinverband meteenuiteenzettingover deachtergronden van degeografische variatie
vanhet Quercion robori-petraeae in Nederland (zie par. 6.5) is getracht in de
laatstgenoemdefiguurde binnen ons land bestaande verschillen in deze extremenzoveelmogelijktotnunrechttelatenkomen.
Ook dejaarsomvan deneerslagvarieert binnen onzelandsgrenzen vrij sterk
(fig-9).
Vat men degegevensin defiguren7t/m 9samen,dan kan men het klimaat
vanhetonderzochtegebiedalsvolgtkenschetsen:
1. Dezomerszijn relatief warm,met toenemende temperatuurwaardenin oostelijkerichting.
2. Dewinters zijn relatief zacht, met toenemende temperatuurwaarden inwestelijkerichting.
3. Degemiddeldejaarlijkse neerslagisrelatief gering,metafnemendejaarsommeninoostelijke richting.Oostelijk Midden-Limburgenhetaangrenzendedeel
van Noord-Limburg zijn de droogste streken van Nederland; het klimaat is
hierreedssubcontinentaalgetint(zieookheteerstgenoemdepunt).
2.2 BODEMGESTELDHEID

Naar de geologische ontstaanswijze kan men in het onderzochte gebied de
volgendegrondsoorten onderscheiden.2
1. Dekzandgronden.
Verbreiding:Overgrote oppervlakten van dezandgebieden van Noord-BrabantenLimburgwestelijkvandeMaasstreek.
Datering en ontstaanswijze: Dekzanden stammen uit het Wiirmglaciaal3
(grotendeels uit hetPleniglaciaal-Bendekoude perioden van het Laatglaciaal,
t.w.deOudeenJongeDryastijd),delaatsteijstijd, dieinNederlandgekenmerkt
werd door een periglaciaal klimaat dat eendiep bevroren ondergrond veroorzaakte enslechts eengeringevegetatie toeliet (hetlandijs ishier toen nietmeer
doorgedrongen).Totvoorkortwerdaangenomen datdekzand eeneolischsediment is,waarbij alsgebied van herkomst vooral werd gedacht aan het Noordzeebekken, dat in die periode droog lag. Onderzoek van CROMMELIN (1965)
heeft echter uitgewezen, dat de dekzanden in Nederland moeten zijn ontstaan
door min of meer lokale omwerking van de ondergrond, die in het zuiden uit
oud-enmidden-pleistocene Maasafzettingen isopgebouwd.
1

Defiguren 7en8zijn gebaseerd op gegevens, diewelwillendwerden verstrekt door Dr. H.
TEN KATE, adjunct-direkteur van de afdeling klimatologieen landbouwmeteorologievan het
K.N.M.I.inDeBilt.De namen van stations, gelegeninhet onderzochte gebied, zijn hierin vet
gedrukt.
2
De veengronden zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze voor het studie-objekt
niet vanbetekenis zijn.
3
Vooreen overzicht van deverschillende geologische perioden zijverwezen naar schema 1.
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FIG. 9. Regenkaart van Nederland. Jaarsommen van de neerslagtussen grenzen volgensde
legenda.
FIG. 9. Map ofprecipitationin the Netherlands. Limits of classes of yearly precipitation
according to the legend.
Uit: Handboek der Geografle van Nederland, deel 1, 1949, p. 357.

Topografie: Hoogteligging ± 1-40 mN.A.P.;overwegendzwakgolvend oppervlak,veelalversnedendoorriviertjes enbeken.
Samenstelling: Zeer fijn of matig fijn, niet-lemig tot sterk lemig, chemisch
zeerarmzand (ditlaatstegeldt metname voorhetdekzandin hetzuiden; I.e.).
InNoord-Brabantkomeninverschillendestrekenopgeringedieptelosslagenin
het dekzand voor, dieplaatselijk aan deoppervlakte treden bijv. bij Haaren en
Udenhout.
Voornaamste bodems1: Veldpodzolgronden en haarpodzolgronden. Deze
1
10

Antropogene bodemvorming wordt hier buiten beschouwing gelaten.
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werden voorheen samengevat onder de namen humus- of heidepodzolen. De
eerste zijn laag gelegenjonge ontginningsgronden, de vroegere lageenmiddelhogehumus-ofheidepodzolen. Detweedezijn hooggelegenjongeontginningsgronden,devroegerehogehumus-ofheidepodzolen.
2. Laagterrasgronden.
Verbreiding: Op vele plaatsen in de nabijheid van de Maas in N.-en M.Limburg,N.O.-BrabantenhetRijkvanNijmegen, alsmedelangshaarzijrivieren
deRoer,deSwalmendeNiers.
Datering en ontstaanswijze: Het laagterras isgevormd tijdens het Wurmglaciaal. De ondergrond bestaat uit materiaal, afgezet door z.g. verwilderde of
vlechtende rivieren. Hun stroomgebied bestond uit een patroon van ondiepe
geulen, afgewisseld door zand- en grindbanken met een grillige topografie. De
aanvoervangrofzand engrind gingdoor totinhet beginvan het Laatglaciaal.
Het daaropvolgende degeneratiestadium van dezerivieren, dat tenslotte leidde
tot het ontstaan van meanderende stromen, werd gekenmerkt door zwaardere
afzettingen. Deze vormen de oppervlakte van het laagterras; de hoofdmassa
hiervanisvanlaatglacialeouderdom.Erwordt eenonderscheid gemaakttussen
het laagterras van de Maas (van Susteren tot even ten noorden van Gennep),
het laagterras van de Roer en het laagterras van eenjong-pleistocene Rijnarm
(langs de Niers en langs de Maas, noordwestelijk van de Niersmonding). De
afzettingen langs de laatstgenoemde rivieren dragen over grote oppervlakten
eenverwilderdkarakter.
Topografie:Hoogteliggingvarierendvanbijna 10totruim35mN.A.P.;overwegendzwakgolvend oppervlak,hierendaarversnedendoorbeken.
Samenstelling: Niet-lemigtot sterk lemig,matigfijn, chemisch nietzeerarm
zand ofleem.
Voornaamste bodems: In zandgronden holtpodzolen, in leemgronden met
eentextuur-B. Holtpodzolen werden vroeger o.m.beschreven als (zure) bruine
bosgronden, humusijzerpodzolen of ,brown podzolics'; gronden met een textuur-Bwordenookwel,graybrownpodzolics'genoemd.
3. Stuwwalgronden.
Verbreiding:In eendeelvan het Rijk van Nijmegen (ongeveer tussen Nijmegen,Beek,GroesbeekenMook).
Datering en ontstaanswijze: Tijdens de Riss-ijstijd, toen de uitbreiding van
hetlandijs eenmaximum bereikte,drong eenijslob het toenmalige Rijndal binnen en stuwde defluviatieleafzettingen langs de oostelijke rand van dit dal tot
eenheuvelrug op,diezichvan Nijmegen tot enkelekmtennoordenvan Krefeld
uitstrekt.
Topografie:Hoogteligging± 30-95mN.A.P.;sterkgeaccidenteerdoppervlak.
Samenstelling: Niet-lemig tot sterk lemig, grindhoudend, matig grof, chemischnietzeerarmzand.
Voornaamste bodems: Holtpodzolen.
4. Lossgronden.
Verbreiding:Voornamelijk aan deoostelijke zijde van destuwwal bijNijmegen. Verder valt de noordelijke uitloper vanhet Zuidlimburgse lossgebied ten
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)
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noordwesten vanKoningsbosch (gem.Echt)nogjuist binnenhetbereikvanhet
onderzochtegebied.TenslotteligtopenkeleplaatseninhetBrabantsedekzandgebiedlossaandeoppervlakte(zieonder1).
Datering enontstaanswijze: Lossistijdens hetWiirmglaciaal (hoofdzakelijk
voorhetAllerad-interstadium)door overwegendwestelijkewinden aangevoerd
en op de oostelijke flanken van de stuwheuvels, vooral achter de hoogste en
steilstedelenvanditgebied,waardeluchtbeweginghetkrachtigstwerdgeremd,
totbezinkinggekomen.
Topografie:Ongeveeralsdievandestuwwalgronden.
Samenstelling: Los en poreus, chemisch vrij rijk materiaal met een korrelgrootte-maximum tussen 2en 50 [A;de loss-gronden inhetonderzochtegebied
zijnzandig.
Voornaamstebodems:Holtpodzolenengrondenmeteentextuur-B.
5. Stuifzandgronden, afkomstig vanpleistocenerivierterrassen.
Verbreiding:In grotedelenvandeMaasstreek, vnl.inNoord-Limburgenin
het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen (o.m. in een lang gerekte strook
tenoostenvandeMaas,ongeveertussenGennepenVelden).
Datering en ontstaanswijze: Deze gronden zijn ontstaan in het Laatglaciaal
(in het Rijk van Nijmegen vnl. in dejonge Dryastijd) en in het Preboreaal of
Boreaal(hetovergrotedeelvandestuifzanden inNoord-Limburg oostelijk van
deMaas)doorverstuivingvangrofmateriaalvanhetfluviatielelaagterras.
Topografie: Hoogteligging ongeveer als die van delaagterrasgronden;relief
varierend van vrij vlak tot zeer onregelmatig (de hoge koppen worden veelal
rivierduinengenoemd).
Samenstelling:Matiggrof,chemischnietzeerarmzand.
Voornaamstebodems:Vorstvaaggronden.
6. Stuifzandgronden, afkomstigvan dekzandgronden.
Verbreiding: Betrekkelijk kleine oppervlakten, verspreid in het dekzandgebied.
Datering en ontstaanswijze: Deze gronden zijn ontstaan in het Holoceen
(voor het merendeel in de Middeleeuwen) door verstuiving van dekzanden op
plaatsenwaardevegetatiewasvernietigd.
Topografie: Hoogteligging ongeveer als dievan delaagterrasgronden; relief
varierend van vrij vlak tot zeer onregelmatig (de hoge koppen worden veelal
rivierduinen genoemd).
Samenstelling:Overwegendmatigfijn,chemischzeerarmzand.
Voornaamstebodems:Duinvaaggronden.
7. JungereHauptterrasse'en,ObereMittelterrasse'.
Verbreiding: De westelijke randen hiervan komen nog juist op Nederlands
grondgebied t.w.:
a. bijKoningsbosch,gem.Echt(,JungereHauptterrasse');
b. bij deMeinweg, gem. Melick &Herkenbosch enVlodrop (Jungere Hauptterrasse');
c. tenoostenvanTegelenenBelfeld(,JungereHauptterrasse');
d. bijLingsfort, gem.Arcen &Velden(,ObereMittelterrasse').
12
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Datering en ontstaanswijze: Deze terrassen zijn in het Oud-Pleistoceen ontstaan (de ,Jiingere Hauptterrasse' grotendeels in het Giinz-Mindelinterglaciaal,
de ,Obere Mittelterrasse' waarschijnlijk in het Mindelglaciaal) door afzettingen
eninsnijdingen vande Rijn.
Topografie: Hoogteligging ± 30-80 m N.A.P.; sterk geaccidenteerd oppervlak.
Samenstelling: Niet-lemig tot zwak lemig, grindhoudend, matig grof, chemischnietzeerarm zand, somsmetingesloten lenzen oflagenvan zware klei.
Voornaamste bodems: holtpodzolen.
8. Tertiaire gronden.
Verbreiding: Ten oosten van Brunssum en Schinveld, bij de grens met Duitsland.
Datering en ontstaanswijze: Deze gronden zijn fluviatiele afzettingen uit het
Plioceen.
Topografie: Hoogteligging ± 60-90 m N.A.P.; golvend oppervlak.
Samenstelling: Niet-lemig tot zwak lemig, matig fijn, chemisch zeer arm, wit
zand, afgewisseld door kleiniveaus, grindbanken en soms ook dunne bruinkoollaagjes.
Voornaamste bodems: Haarpodzolen.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)
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3. GESCHIEDENIS VAN DE LOOFBOSSEN VAN HET
ONDERZOCHTE GEBIED SINDS HET NEOLITHICUM

3.1. PREHISTORIE

Palynologische onderzoekingen hebben aangetoond, dat het klimaat in
West-en Midden-Europa gedurendehet tijdperk, waarin wij thans leven, het
Holoceen, steedsgunstigisgeweestvoorboomgroei.Dit betekent, dat eennatuurlijke ontwikkelingvandevegetatieinhet algemeenzouleidentot het ontstaan van loofbossen. Deze bossen zijn in de opeenvolgende klimaatperioden
vanhetHoloceen(zie schema 1)telkensvansamenstellingveranderd.

Schema 1.Indelingvanhet kwartair.
Diagram1.Divisionofthequaternary.
Data** (v.C.)
Data (b.C.)

Geologischeenklimatologischeperiode*
Geologicalandclimatologicalperiod

Holoceen
Holocene
(Recent)

Subatlanticum(Sub-atlantic)

vanaf ± 900

Subboreaal(Sub-boreal)

± 3200-900

Atlanticum (Atlantic)

± 5700-3200

Boreaal (Boreal)

±7700-5700

Preboreaal(Pre-boreal)

±8300-7700

Wurmglaciaal
Wiirm-glacial

Laatglaciaal
Late-glacial

Pleniglaciaal
Pleni-glacial

Pleistoceen
Pleistocene

Jonge Dryastijd
Aller0d
Oude Dryastijd
Boiling

±8900-8300
±9800-8900
±10.400-9800
±11.300-10.400

B
A

Riss-Wiirm-interglaciaal(R-W-interglacial)
Riss-glaciaal(R-glacial)
Mindel-Riss-interglaciaal (M-R-interglacial)
Mindel-glaciaal (M-glacial)
Giinz-Mindel-interglaciaal(G-M-interglacial)
Gtinz-glaciaal (G-glacial)
*Naar PANNEKOEK,red.(1956)
**Naar BUITENHUIS(1966).

14

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

Het is vnl. aan menselijke activiteiten te wijten, dat van de oorspronkelijke
bossen in Nederland nog slechts enkele restanten behouden zijn gebleven. Overigens zijn deze laatste bosresten evenmin van menselijke invloed verschoond
gebleven, wat stellig een stempel op hun vegetatie heeft gedrukt; echte ,oerbossen' zijn hier dus niet meer te vinden.
Op grond van palynologische en archeologische gegevens mag men aannemen, dat de ontbossing in ons land in het Neolithicum (zievoor de indeling van
de prehistorie in archeologische perioden schema 2) is begonnen, toen zich hier
voor het eerst cultuurgemeenschappen vestigden, die landbouw en veeteelt uitoefenden. Het hiervoor benodigde land zal men hebben verkregen door vernietigingvan bossen metbehulpvanvuur en stenen bijlen (WATERBOLK, 1951).
Weihebben opverscheideneplaatsen nogoudere,vnl.jong-paleolithische culturen hun sporen nagelaten - voor wat het onderzochte gebied betreft is met
name de Ahrensburger cultuur van belang; binnen hun verspreidingsgebied vielen Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg (VAN DER HEIDE, 1963) - doch deze
waren nog voedselverzamelaars en zullen het landschap nauwelijks hebben aangetast.
De eerste kolonisten van het onderzochte gebied behoorden tot de klokbekercultuurgemeenschap (o.a. WATERBOLK, 1954; VAN DER HEIDE, I.e.), welke
wordt gedateerd in het Laat-Neolithicum. Overblijfselen van deze cultuur zijn
hier betrekkelijk zeldzaam; de vindplaatsen zijn gelegen in de Kempen, N.O.Brabant, Midden-Limburg en het Rijk van Nijmegen.
In de Bronstijd breidden de open landschappen zich in vrij belangrijke mate
uit (EDELMAN & EDELMAN-VLAM, 1960), wat o.a. is gebleken uit een toename
van het aantal grafheuvels en van de percentages Calluna in de pollenspektra
(WATERBOLK, I.e.). Grafheuvels zijn vooral kenmerkend voor de vroege Bronstijd. De grootste concentratie treft men aan in de streek van de z.g. Acht
Zaligheden, in de zuidwestelijke Kempen (BEEX, 1960). Palynologisch onderzoekvan onder grafheuvels bedolven bodemprofielen, verrichtdoor WATERBOLK
(1.c.)en VAN ZEIST(1955),heeft uitgewezen, dat onderdeoudstegrafheuvels een

Schema 2.Indeling van de prehistorie in archeologische perioden (naar Hijszeler, 1951).
Diagram2. Division of theprehistoryinarcheologicalperiods.
Archeologische periode
(Archeologicalperiod)

Data
(Data)

Uzertijd / Iron age

ca.600v.C.- C.

Bronstijd / Bronzeage

ca. 1500-600v.C.

Neolithicum (JongeSteentijd) /Neolithic

ca. 3000a 2500- 1500v.C.

Mesolithicum (Middensteentijd) /Mesolithic

ca. 10.000- 2500v.C.

Paleolithicum (OudeSteentijd)/Paleolithic
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)
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bruinebosgrond voorkomt, doch dat dezena het Neolithicum steeds op een humus- of heidepodzol rusten. Tot voor kort werd in Nederland algemeen aangenomen, dat het laatstgenoemde bodemtype steeds onder een heidebegroeiing
was ontstaan. Recent onderzoek van HAVINGA (1962)heeft hierover twijfel doen
ontstaan. Deze auteur is geneigd de vorming van een gedifferentieerd podzolprofiel in de meeste gevallen aan ongunstige hydrologische omstandigheden toe
teschrijven enhoudt het dientengevolge nietvoor onmogelijk, dat sterke podzolering zowel onder bos als onder heide kan zijn opgetreden. Men kan aan dit
standpunt de conclusie verbinden, dat de oppervlakte aan heidevelden tijdens
de Bronstijd (vooral in het oudere deel hiervan) niet zo sterkis toegenomen, als
door de bovenvermelde resultaten van WATERBOLK en VAN ZEIST wordt gesuggereerd.
In de IJzertijd zette de uitbreiding van het aantal nederzettingen zich voort,
doch ze bleven aanvankelijk beperkt tot de - relatief hoog gelegen - streken,
waar de bewoningsgeschiedenis reeds in het Neolithicum was begonnen. Pas in
de laatste eeuwen voor het begin van dejaartelling ontstonden in het overige
deelvanhet onderzochte gebied deeerstenederzettingen (BEEX, I.e.).
Men mag aannemen, dat het zuidelijk zandgebied aan het einde van de prehistoric, bij de komst van de Romeinen in ons land (ca. 50 v.C.) een bewoning
moet hebben gekend, diezich over het gehele gebied had verspreid, doch dat de
bevolkingsdichtheid nog zeer gering was.Waarschijnlijk zal deze prehistorische
bevolking alleen op relatief hoge en droge gronden hebben geleefd (EDELMAN &
EDELMAN-VLAM, I.e.) en zal het overgrote deel van het landschap toen nog uit
bos hebben bestaan.
3.2 ROMEINSETIJD

Met de inlijving van het onderzochte gebied bij het Romeinse rijk door CAESAR (bijv. ROMEIN, 1961) begon hier de historische tijd. Uit de periode, waarin
de Romeinen in deze streken verbleven (tot omstreeks 400 n.C), is een aantal
geschreven bronnen bekend; het is in dit verband van belang te weten, dat het
nog heden ten dage aanwezige bosgebied op de stuwwal bij Nijmegen, reeds
door TACITUS wordt genoemd. Het maakte toen deel uit van Sacrum Nemus
Batavorum, het HeiligWoud derBatavieren (VAN ALPHEN, 1939).
Over de invloed van de Romeinen op het landschap zijn de meningen nogal
verdeeld. Het tegenwoordige Noord-Brabant behoorde bij de komst van
CAESAR tot het grondgebied van de Menapiers. Deze zouden zich voor de opdringende Romeinen in de bossen hebben verscholen. Als maatregel hiertegen
zou CAESAR grote gebieden hebben laten ontbossen ( D E LAET, 1950). Ook
BUNK (1902)acht debijdrage van de Romeinen tot een voortgaande ontbossing
van aanzienlijke omvang; zo zou veelhout nodigzijn geweest voor het vervaardigen van schepen en veenbruggen, doch bovenal zou aan ontginning van bos
behoefte hebben bestaan voor uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond ten
dienste van de voedselvoorziening van de Romeinse legers en de bewoners van
hun nederzettingen. Vaker echter wordt de opvatting verkondigd, dat de Ro16
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meinse invloed op het overgrote deel van het landschap van het onderzochte
gebied zeer gering is geweest ( D E W I T & FLAMENT, 1911; DROESEN, 1927;
BIJVANCK, 1943; HUSZELER, 1951; WATERBOLK, 1954).
De Romeinse kolonisatie isvermoedelijk beperkt gebleven tot de Maasstreek
en het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen (DROESEN, I.e.; BIJVANCK,
I.e.). Deze veronderstelling is gegrond op de Tabula Peutingeriana en op
archeologische en toponymische gegevens.
De Tabula Peutingeriana is een reiskaart van het toen bekende deel van de
wereld (bijv. HUSZELER), getekend in de dertiende eeuw naar een voorbeeld uit
het midden van de vierde eeuw (ROMEIN). Hierop staan de plaatsnamen Ceuclum en Blariacum vermeld, tegenwoordig resp. Cuyk (waarschijnlijk een versterkte nederzetting en toentertijd de belangrijkste plaats in Oost-Brabant) en waarschijnlijk - Blerick geheten. Deze waren gelegen aan een belangrijke Romeinse verkeersweg, welke van Tongeren via de Maasstreek naar Nijmegen
voerde. Het wekt dan ook geenverbazing dat menjuist in de nabijheid van deze
verbinding tal van sporen van Romeinse nederzettingen heeft gevonden, met
name tussen Venlo en Swalmen, bij Sint Odilienberg en Melick en in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen (BIJVANCK, I.e.). Hiertoe behoren o.m.
overblijfselen van villae (landhuizen of grote boerderijen, zoals op de Sint
Jansberg bij Mook), ovens van pottebakkers (o.a. bij Holdeurn, ten zuidoosten
van Nijmegen), bakstenen (o.a. in de muren van het kerkje te Asselt, gem.
Swalmen) en aardewerk (terra sigillata); men zie hierover bijv. BIJVANCK en
HUSZELER.

Een derde bron voor de kennis omtrent de occupatie van de Romeinen in dit
gebied vormen de aardrijkskundige namen van Romeinse oorsprong, waarover
een publikatie van HARDENBERG (1947) is verschenen. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de namen, uitgaande op -acum (o.a. Blariacum, thans
Blerick, en Mederiacum, thans Melick) en de namen met ,weiler' of ,wijler'
(o.a. in Wielerheide bij Swalmen, in Wielder bij Blerick en Lottum en in Wijlerberg ten zuidoosten van Nijmegen). Zowel de uitgang -acum als-weiler hebben
de betekenis van ,landgoed'. Voorts dateert waarschijnlijk ook Kessel (in de
Middeleeuwen Kassalo, misschien ontstaan uit castellum, versterking) uit de
Romeinse tijd.
Ook uit andere streken van het onderzochte gebied zijn Romeinse vondsten
bekend (deze werden vooral aangetroffen in Brabant langs de benedenloop van
zijriviertjes van de Maas; zie BIJVANCK), doch dezewijzen niet op een Romeinse
kolonisatie. Daar was de inheemse bevolking gevestigd, waarvan de zuidwestelijke Kempen wellicht het centrum was (BIJVANCK). Hier moet de Romeinse
tijd zelfs een periode zijn geweest, waarin aanzienlijke ontginningen hebben
plaatsgevonden (MULLENDERS & COREMANS, 1964). De oudst bekende nederzetting uit dit gebied is Diessen, waarvan de naam reeds voorkomt op munten
uit de tweede helft van de derde eeuw (GIJSSELING, 1960a). Elders in het onderzochte gebied is de bevolking in de Romeinse tijd waarschijnlijk niet sterk toegenomen, zodat de oppervlakte aan bos daar niet aanmerkelijk is ingekrompen.
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3.3 MlDDELEEUWEN

Omstreeks 500, ongeveer een eeuw nadat deRomeinen zich definitief uitdit
gebied hadden teruggetrokken, behoorde het zuiden van Nederland tot het
Frankische rijk. Er is wel verondersteld, dat in de tussenliggende periode de
continui'teitindebewoning van ditgebied was verbroken. Het boszouzichbijgevolg weer van zijn verloren terrein hebben meester gemaakt, waardoor de
occupatie nadeRomeinse tijd geheel opnieuw zou zijn begonnen (EDELMAN &
EDELMAN-VLAM, 1960; KEUNING, 1965). Hoewel omtrent de geschiedenis in
deze periode, diebekend staat als devolksverhuizingstijd, weinig zekerheidbestaat, mag men dejuistheid van deze uitspraak toch welintwijfel trekken, want
reeds omstreeks hetmidden van devierde eeuwwerd hettegenwoordige NoordBrabant door Franken gekoloniseerd.
Met devestiging vanhet Frankische gezag waren de Middeleeuwen aangebroken. De kennis vanhet landschap en de bevolking tijdens deze periode is
hoofdzakelijk ontleend aan geschreven bronnen.
Hoewel de historische gegevens uit de beginperiode, toen de Merovingers
hier aanhetbewind waren, nog zeer schaars zijn, mogen we wel aannemen, dat
het landschapsbeeld aanvankelijk geen wezenlijke verandering heeft ondergaan.
Ook toen zal de Kempen relatief het dichtst bevolkt zijn geweest, getuige de
vele Merovingische grafvelden, diemenhier heeft gevonden ( D E LAET, 1950).
NogindeachtsteeeuwwerdhettoenmaligeTaxandrie-waartoehet tegenwoordige Noord-Brabant behoorde - beschreven alseenlandschap vanwouden en
moerassen (bijv.inBUNK, 1904a).
Inmiddels waserinde ontwikkeling vanhetlandschap eenkentering opgetreden. Was deoccupatie totomstreeks 700naar allewaarschijnlijkheid geleidelijk verlopen, sindsdietijd totongeveer 1200ontstonden opomvangrijke schaal
nieuwe nederzettingen. Hunnamen wijzen er dikwijls op, datzezijn gevestigd
op plaatsen, dieoorspronkelijk met bos waren bedekt ofwaar het bos eenmin
of meer open karakter had. Voorbeelden vandergelijke plaatsnamen uithetonderzochte gebied - ontleend aan POELL (1851), SLOET (1872—'76), HOEVENAARS

(1892), WELVAARTS (1892), PANKEN &SASSE VAN IJSSELT (1902), BLINK (1904a),
VAN DENBROEK (1947), VANDENBERGH (1949), KUYSTEN (1951), GIJSSELING

(1960b)en D EVRIES(1962) -zijn:
- Namen metloo 1 (lo, le, el),o.a. Leverlo (thans Leveroij, gem. Heijthuizen),
Nisterle (thans Nistelrode), Waderlo (thans Waalre), Eresloch (thans Eersel),
Oerle(gem. Veldhoven), Mierle (thans Mierlo), Roselo (thans Reusel), Bercle
(thans Berkel), Barle (thans Baarle-Nassau enBaarle-Hertog), Bladele (thans
Bladel), Skinle (thans Schijndel), Casterlo (thans Casteren, gem. Hoogeloon)
Ho(e)n (thans Hoogeloon), Berkel(e) (thans Horst) enDusele (thans Duizel,
gem. Eersel).
- Namen met rode (rooi,rade,raai),o.a.Rode (thans St.Oedenrode), Venirode
(thans Venraij), Alletenrode (thans Wanroij), Stramprode (thans Stramproij)
enTiendraai (thans Tienraij,gem. Meerlo).
1

1°

Voor de betekenis vandediversebosnamen zijverwezennaar par.6.4.
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- Namen met bos, o.a. Buscho ducis (thans 's-Hertogenbosch), Baerlebosch
(thans Oudenbosch), Wedebosch (thans Weebosch, gem. Bergeijk) en Wijbosch(gem. Schijndel).
- Namen met hout (holt), o.a. Lieshout, De Hosterholte (thans Oosterhout),
Vroenhout (gem. Roosendaal)en Udenhout.
- Namen met hees, o.a. Hezia (thans Heeze), Hesewich (thans Heeswijk) en
Milheze (thans Milheeze).
- Namen met gestel (gastel), o.a. Gestele (thans St. Michielsgestel en Moergestel).
- Namen van bomen en struiken, t.w.:eik, o.a.in Eijkelberg of Eijkelreberg(h)e
(thans Bergeijk); berk, o.a. in Bercle (thans Berkel bij Tilburg), Berkel(e)
(thans Horst) en Berkt (gem. Bergeijk); hulst, in Hulislaum (thans Hulsel,
gem. Hooge en Lage Mierde), d.i. hulstbosje; haagbeuk, in Hirlar (thans
Herlaar, gem. St. Michielsgestel).
Daarnaast zijn er onder de hedendaagse plaatsnamen talloze voorbeelden
- merendeels namen van gehuchten - aan te wijzen, die aan het voorkomen van
andere bomen en struiken (met name hazelaars en gagel) herinneren, doch
hiervan zijn geen oorspronkelijke vormen beschikbaar.
De sterke uitbreiding van het aantal nederzettingen bracht met zich mee dat
het voordien nog grotendeels met bos begroeide landschap meer en meer in een
cultuurlandschap veranderde. Deze ommekeer moet zich - althans in de Kempen, doch waarschijnlijk ook elders op de zandgronden in het zuiden van ons
land - in een snel tempo hebben voltrokken, want reeds omstreeks het midden
van de elfde eeuw werd ,Campinia' door de Luiker monnik STEFELIJN beschreven als een streek van wijde, door de zon verzengde vlakten (DAAMS, 1952).
Hiermede wordt kennelijk gedoeld op de uitgestrekte heidevelden die destijds in
het onderzochte gebied- vooral inde Meierij van Den Bosch (GOOSSENS,1935)—
voorkwamen en die naar oppervlakte gerekend het belangrijkste onderdeel van
het traditionele agrarischezandbedrijf vormden.
De enorme vermindering van het bosareaal had tot gevolg dat de bevolking
aan het einde van de Middeleeuwen ging klagen over gebrek aan brand- en timmerhout (ENKLAAR, 1941; VAN HASSELT, 1943). Als maatregel hiertegen gold
de uitgifte van z.g.pootkaarten. Hiermee verleenden adellijke heren vergunning
aan dorpen om een strook ter breedte van ongeveer 20 tot 80voet ,gemeyntewaertsinne' 1 of ,ten gemeynten waard' met eiken of eventueel met andere bomen te beplanten. Pootkaarten werden echter in de regel verstrekt om zandverstuivingen over de akkers tegen te gaan (FRENKEN, 1932; ENKLAAR). Volgens
VAN HASSELT werden ter afweer van ,vliegend zand' in West-Brabant vooral
berken geplant.
Over de geografische ligging van de bossen in het Middeleeuwse landschap
van de zuidelijke zandgebieden zijn door dit onderzoek weinig gegevens aan het
1

De .gemeynten' waren de ongecultiveerde gronden in Noord-Brabant en Limburg, die
collectief door de dorpsgemeenschappen werden gebruikt, maar die in tegenstelling tot de
marken in oostelijk Nederland particulier eigendom waren (DROESEN, 1927;ENKLAAR, 1941).
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licht gekomen. Misschien zou een systematisch archiefonderzoek hieromtrent
meerklaarheidkunnen brengen.
Van de toen genoemde bossen zijn thans nog aanwezig de bossen in het
stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen, het Echterbosch, het Liesbosch,
het Ulvenhoutsche Bosch en het Mastbosch (zie voor een beschrijving van de
geschiedenis van deze bossen resp. par. 6.4.2, 6.4.6, 6.4.1 en 6.4.8), zij het dat
deze met uitzondering van het Liesbosch en het Ulvenhoutsche Bosch thans
geheel ofgrotendeels uitnaaldhout bestaan.
Er bestaan aanwijzingen in de literatuur, bijv. bij HABETS (1891), BARON
D'OLNE (1896-97) en MARTENS VAN SEVENHOVEN (1924), dat de eik in de late
Middeleeuwen in het onderzochte gebied de voornaamste houtsoort was. Uit
palynologische onderzoekingen van resp. ESHUIS (1946), JANSSEN (1960) en
MULLENDERS & COREMANS (1964) is gebleken dat in de omgeving van de Peelvenen, in het pliocene gebied bij Brunssum en Schinveld en bij Postel ten Z.W.
van Eerselvoor de grote ontginningen ook de beuk een belangrijk aandeel in de
samenstelling van het bos had. Waarschijnlijk kwam het algemene beeld van
het onderzochte gebied met deze resultaten overeen, want ook elders in Nederland, speciaal in Zuid-Limburg, de Achterhoek en Twente zijn soortgelijke
waarnemingen gedaan (zie JANSSEN, 1960; JONKER, 1963). De achteruitgang
van de beuk ten gunste van de eik wordt vooral in verband gebracht met de
sinds een bepaald tijdstip sterk toegenomen menselijke invloed. In de omgeving
van Postel was dit in de Romeinse tijd, bij Brunssum en Schinveld omstreeks
hetjaar 1000.In ditlichtbezienlijkt devermeldingvan VAN HASSELT,als zouden
nog in de veertiende en vijftiende eeuw bij Gastel (N.-Br.) sporen van beukenbossen zijn aangetroffen, anders dienen te worden gei'nterpreteerd; men is hier
geneigd te denken aan bossen, waarin de beuk nog een natuurlijk bestanddeel
vormde.
In de Middeleeuwen waren de bossen in het onderzochte gebied van belang
voor dejacht (MARTENS VAN SEVENHOVEN, 1924),voor deproduktie van branden timmerhout (BLINK, 1902, 1929)en vooral voor de varkensteelt (VAN GOOR,
1744;HABETS, 1891; VAN HASSELT, 1943; VAN DEN BROEK, 1947).
Hetisniet uitgesloten, dat het dominerende aandeel, dat de eik reeds in de
late Middeleeuwen in de houtsoortensamenstelling had en de ondergeschikte
rol van de beuk in de eerste plaats samenhangt met de bevoorrechte positie
van de eerstgenoemde soort in het belang van de varkenshouderij. Zo zijn uit
1447 bepalingen ten aanzien van het Echterbosch bekend, die dienden om de
eikeloogst voor de varkens te bevorderen (HABETS). DOING KRAFT & WESTHOFF (1959) zijn van mening, dat langdurige hakhoutexploitatie als de voornaamste oorzaak van het terugdringen van de beuk moet worden gezien - doch
hoe is het dan te verklaren, dat in het Teutoburger Woud in de zeventiende
eeuw de beuk overal de belangrijkste houtsoort was, niettegenstaande het feit,
dat hier geen opgaand bos, maar hakhout voorkwam (SCHROEDER, 1963).
JONKER kent vooral grote invloed aan het kolenbranden toe, waarvoor bij voorkeur beukehout werd gebruikt. De meningen over dit vraagstuk lopen dus sterk
uiteen.
20
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3.4 PERIODE ± 1500-1840

In deze periode heeft hetlandschap van dezuidelijke zandgebieden geenessentiele wijzigingen ondergaan. Heidevelden en stuifzandgebieden namenveruit degrootste oppervlakte in. Indemeeste streken kwam bijna geen bosmeer
voor.
Op enige zeventiende- en achttiende-eeuwse kaarten zijn behalve die,welke
reedsinpar. 3.3zijn genoemd,devolgende bosgebieden aangegeven:
1. Ulvenhoutsche Bosch (zieverderpar. 6.4.1).
2. Bosgebied tussen Udenhout en de DrunenscheDuinen(zieverderpar.6.4.1).
3. Bosgebied tenzuiden van Oisterwijk (zieverderpar. 6.4.1).
4. Bosgebied tussen BoxtelenOirschot (zieverder par. 6.4.4).
5. Bosgebied terweerszijdenvan deBroekholtsche Hoop bijHelmond;hetnog
aanwezige deelstaat bekend alsWarande (zieverder par. 6.4.3).
6. Bosgebied ten oosten van Tegelen, nabij de Duitse grens (zieverder par.
6.4.6).
7. Bosgebied langs de Schelkensbeek en Gansbeek, ten oosten van de lijn
Reuver-Belfeld (zieverderpar. 6.4.3en6.4.4).
8. Bosgebied langsdeSwalm(zieverderpar. 6.4.8).
9. Meinweg (zieverderpar. 6.4.6).
10. Leudal,tussen HaelenenHeijthuizen (zieverderpar. 6.4.2).
Op kleine schaal tekende zich een verder gaande bosvernietiging af, deels
waarschijnlijk door wanbeheer - hoeishetanders teverklaren, dathet Rijkswoud bij Nijmegen, datin deveertiende eeuw nogeengesloten eikenboswas,
in de eerste helft van de zestiende eeuw grotendeels uit heide bestond, zoals
MARTENS VAN SEVENHOVEN in 1924 schrijft - deels door oorlogen. Volgens
VAN HASSELT (1943)isdoor de laatstgenoemde oorzaak in Noord-Brabant met
name tussen ± 1505-1750 veel bos vernield. Voorbeelden zijn bekend uit
West-Brabant (VAN DE WATERING, 1945; SLOOTMANS, 1956). Klachten over
houtgebrek (BLINK, 1904b; VANHASSELT, 1943) enschade aanhetgewas door
zandverstuivingen (SLOOTMANS, 1956) hidden dan ook aan.

Toch begon anderzijds debosbouw, zijhetincidenteel, aanbetekenis tewinnen.
De oudst bekende loofhoutbebossing van enige omvang isdeoostelijke helft
van deWouwsche Plantage, dieindeloop van dezeventiende eeuw is ontstaan.
In 1654werd eenverordening uitgevaardigd om hier aanovermatig kappenvan
hout paal enperk testellen. Daarna leed deWouwsche Plantage echter schade
van schapen, koeien envarkens. Sinds deachttiende eeuw isdegrove denhier
debelangrijkste houtsoort (VAN DEWATERING, 1945).
De pootkaarten, die ook na de Middeleeuwen werden uitgegeven, werden
steeds uitvoeriger, maar veranderden aanvankelijk niet essentieel van inhoud
(ENKLAAR, 1941).In 1696werd echter een reglement van kracht, waarbij debevolking in de Meierij van Den Bosch tot herbeplanting van de ,gemeynten'
werd verplicht. Daarnaast moest ieder huisgezin jaarlijks zesbomen planten.
De overheid zorgde voor kwekerijen met eiken, berken enbeuken. Tevens werd
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het halen van strooisel uit de bossen verboden (DAAMS, 1952). In 1746werd dit
reglement vernieuwd en aangevuld (PANKEN & SASSE VAN IJSSELT, 1902). Naar
resp. is ontleend aan VAN HASSELT (1943) en WITTEROOS (1570) werd - hoofdzakelijk door het zaaien van eikels - in sommige Westbrabantse bossen en in
het Rijkswoud reeds in de zestiende eeuw zorg aan het onderhoud besteed.
De bebossingmet loofhout geschieddevoornamelijk met deeik. Op stuifzand
werd de berk geplant ( D E GREZ, 1873). Sinds de achttiende eeuw speelden bovendien de beuk, de wilg en de populier een rol. De beuk werd speciaal aangewend bij de aanleg van bossen met een parkachtig karakter, terwijl de wilg en
depopulier hout voor deklompenmakerijen leverden.
Eerst in de negentiende eeuw werd de bebossing met loofhout van werkelijke
betekenis. Dit was te danken aan de snelle opkomst van de eikehakhoutcultuur
ten behoeve van de leerlooierijen. Inenkele streken had deze cultuur reeds in
de achttiende eeuw enige betekenis, zoals in het oostelijk deel van het toenmalige Markgraafschap van Bergen op Zoom. Hier leverde hakhout naast eikeschors vooral takkenbossen voor dijkversterking in Zeeland en Vlaanderen
(BLINK, 1904a, 1904b). Blijkens de VERZAMELING DER UITKOMSTEN VAN HET
KADASTRALE SCHATTINGSWERK DER ONGEBOUWDE EIGENDOMMEN IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT, DERDE AFDELING, werd hier in de zandstreken omstreeks

1830een oppervlakte van ruim 15.000ha ingenomen door hakhout (voornamelijk bestaande uit eik) tegen ± 3500ha omstreeks 1960 ( D E NEDERLANDSE BOSSTATISTIEK, deel4,1963).

3.5. PERIODE ± 1840 TOT HEDEN

Omstreeks 1840werden de oudste topografische kaarten van het onderzochte
gebied vervaardigd. Deze geven een volledig overzicht van de geografische en
landschappelijke ligging van de toen aanwezige bossen. Het totaalbeeld van het
landschap werd nog steeds beheerst door heidevelden. Toch kwamen ook relatief bosrijke streken voor. Dit waren de z.g. hoevenlandschappen, het landschapstype van de lage, met beekjes doorsneden zandgronden, die men vooral
in Noord-Brabant vind (BIJHOUWER, 1944). Deze gaven een rijke afwisseling te
zien van akkers, weilanden, boerenbedrijfsbosjes en houtwallen, een patroon
dat ongeveer duizend jaar geleden is ontstaan. Een vergelijking van de oudste
stafkaarten met devolgende tweeuitgaven leert ons, dat het merendeel van deze
bosresten en houtwallen in de tweede helft van de negentiende eeuw en in het
eerste kwart van deze eeuw zijn verdwenen. Uit de vegetatie van de weinige
bosjes, die zijn overgebleven, valt op te maken dat vooral het vochtige tot natte
eikenberkenbos indezelandschappen zeerverbreid moetzijn geweest.
Kenmerkte deze periode zich enerzijds door het goeddeels verloren gaan van
de laatste resten van het oorspronkelijke bos, op tal van plaatsen werden toen
juist op grote schaal bebossingen uitgevoerd, zij het voor een groot deel met
naaldhout. De hakhoutcultuur breidde zich aanvankelijk verder uit, vooral
toen tussen 1850en 1875deprijzen van eikeschors tot een maximum stegen. De
uitbreiding van het areaal ging ten koste van de oppervlakte aan bouwland en
22
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heide.Na 1875 trad eensnelleprijsdaling opinverband met deinvoervansynthetische looistoffen. Als reactie op dit prijsverloop is sinds het einde van de
negentiende eeuwzeerveeleikehakhoutontgonnen ofomgevormd tot naaldbos
(DlRECTIEVANDELANDBOUW, 1913).

In detegenwoordige tijd ismetuitzondering van deaanplant van populieren
debebossingmetloofhoutvanondergeschiktebetekenis.
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4. SYSTEMATISCHE INDELING VAN HET
QUERCION ROBORI-PETRAEAE IN NEDERLAND

4.1 TOEGEPASTEPRINCIPES

De bestudeerde eikenberkenbossen zijn ingedeeld naar de floristische samenstelling met inachtneming van de (abundantie-)dominantie en de standplaats.
De toegepaste classificatie-methodiek sluit aan bij dievan de Frans-Zwitserse
School (zie voor een uiteenzetting hiervan bijv. BRAUN-BLANQUET, 1964). Het
accent isechter niet gelegd op het beginsel ,trouw', maar op ,sociologische soortengroepen', waartoe soorten met een overeenkomstig sociologisch gedrag zijn
verenigd, dat wilzeggen soorten dieeen gemeenschappelijk sociologisch zwaartepunt (presentie en abundantie-dominantie) hebben en in andere gezelschappengemeenschappelijk ontbreken (PASSARGE &HOFMANN, 1964).
Aan detraditionele methodezijn nl.enigebezwaren verbonden:
1. Oorspronkelijk hechtte men hoge diagnostische waarde aan ,kensoorten':
soorten, dieineenbepaald gezelschapveelmeervoorkomen dan inalleandere gezelschappen van het onderzochte gebied (definitie van WESTHOFF, 1965).
Aan deze norm blijken echter maar weinig soorten te voldoen. Bovendien
zijn hetveelalzeldzame soorten.
2. De laatste tijd ismen meer en meer gaan werken met ,differentierende soorten':soorten, die in een bepaald gezelschap veel meer voorkomen dan in zekere daarmee vergeleken gezelschappen van het onderzochte gebied (definitievan WESTHOFF, 1965).Het is- zoals BEEFTINK (1965) terecht stelt - mogelijk met behulp van een bepaalde combinatie van differentierende soorten
een gezelschap ten opzichte van alle andere te karakteriseren. Dergelijke
soorten hebben echter in de regel geen gemeenschappelijk optimum, maar
binnen een bepaald gezelschap een gemeenschappelijke grens, met andere
woorden hun sociologische amplitudes kunnen onderling verschillen.
3. De overige soorten - dus de niet-trouwe soorten - van een gezelschap vormen veelal een verzameling van soorten met sterk uiteenlopende amplitudes.
Bij het onderscheiden van gezelschappen met behulp van een bepaalde combinatie van sociologische soortengroepen komt de sociologische plaats van alle
soorten duidelijk naar voren.
De sociologische soortengroepen, die aan dit proefschrift ten grondslag liggen, zijn samengesteld uit alle soorten, die in het bestudeerde opnamenmateriaal van het Quercionrobori-petraeaein Nederland voorkomen op grond van het
sociologisch gedrag van deze soorten in de formaties der bossen en struwelen
binnen onze landsgrenzen. Er is een principieel onderscheid gemaakt tussen
groepen van de boom- en struiklaag, groepen van de kruidlaag en groepen van
de moslaag. Binnen deze lagen zijn de groepen gerangschikt naar hun sociologische verwantschap. Een tweetal groepen is gesplitst in ondergroepen; deze
laatste vertonen voor een verschillend deel van het sociologisch en oecologisch
traject, dat kenmerkend is voor de groep als geheel, een voorkeur. Geografisch
24
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differentierende soorten zijn gekenmerkt met deletter D enin de groepen, waartoezebehoren, onderaan geplaatst.
4.2 OVERZICHT EN BESCHRIJVING VAN DE SOCIOLOGISCHE
SOORTENGROEPEN

Vanelkegroepworden kort omschreven:
a. Sociologische amplitude (het voorkomen in verschillende verbonden, onderverbonden en associaties van deNederlandse bossen en struwelen is ontleend
aan DOING, 1963b).

b. Amplitude met betrekking tot de waterhuishouding en de relatieve voedselrijkdom van de bodem, de milieufactoren, die doorslaggevend zijn voor de
samenstelling van het Quercionrobori-petraeae.
c. Dynamische indicatie binnen het Quercion robori-petraeae (niet vermeld bij
de groepen van de moslaag, omdat deze zonder uitzondering in alle ontwikkelingsfasen optreden). Soorten, kenmerkend voor de slotfase, hebben soms
hun optimum ingelichtebossen (bijv.Pteridium aquilinum).
De nomenclatuur van de hogere planten is ontleend aan HEUKELS-VAN
OOSTSTROOM(1962),dievan demossen aan MARGADANT (1959).
Groepenvan deboom-enstruiklaag (B+S):
1. Sambucus nigra
Crataegus monogyna
a. Alno-Ulmion, (Carpinion), Rubion (eneenkleindeelvan het Quercion).
b. Rijk-nitrofiel; droog tot vochtig.
c. In alle ontwikkelingsfasen.
2. Carpinusbetulus
Prunus avium
Crataegus oxyacantha
Rosa canina var. canina
Corylusaveliana
Malus sylvestris
Ilex aquifolium
Hedera helix
Acer pseudoplatanus
Rhamnus catharticus
D Sambucus racemosa
D Mespilus germanica
a. Carpinion, Carpino-Rubion en een deel van het Quercion; Carpinus betulus
en Corylus avellana bovendien in het Carpino-Berberidion; Rosa canina
var. canina bovendien in het Sambuco-Rubion en in het Berberidion; Hedera helix, Acer pseudoplatanus en Corylus avellana bovendien in het
Alno-Ulmion.
b. (Matig arm)matigrijk tot zeerrijk; (droog) vochthoudend tot nat.
c. Rosa caninavar. canina,Hedera helix en Acer pseudoplatanus in alle ontwikkelingsfasen ;de overige soorten inde slotfase.
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3. Quercuspetraea
Fagussylvatica
a. Carpinion(optimaal) en Quercion.
b. Arm tot zeerrijk; (droogtot) vochthoudend.
c. In de slotfase.
4. Viburnumopulus
Prunuspadus
Alnus glutinosa
Salix cinerea
a. Circaeo-Alnion, Irido-Alnetum, Alno-Salicion cinereaeen een deel van het
Quercion.
b. (Matigarm)matigrijk totzeerrijk; vochtigtot nat.
c. In alle ontwikkelingsfasen.
5. Quercusrobur
Betulaverrucosa
Betulapubescens
Sorbusaucuparia
Frangulaalnus
Castaneasativa
Populustremula
Quercusrubra
Prunusserotina
Salix caprea
Juniperus communis
Lonicera periclymenum
Amelanchier laevis
a. Optimaal in het Quercion; met uitzondering van Quercus rubra, Prunus
serotina, Juniperus communis en Amelanchier laevis bovendien in het Carpinion; Betula pubescens bovendien in het Alnion glutinosae; Juniperus
communisbovendieninopen stuifzandgemeenschappen (optimaal).
b. Arm tot relatief rijk; droogtot nat.
c. In alle ontwikkelingsfasen.
6. Salix aurita
a. Sphagno-Alnetum, Salicion auritae (optimaal) en een deel van het
Quercion.
b. Arm totmatigrijk; vochtigtot nat.
c. Inalle ontwikkelingsfasen.
Groepen vandekruidlaag(K):
1. Urticadioica
Melandrium rubrum
Moehringia trinervia
Scrophularianodosa
Galeopsistetrahit
Rubusidaeus
Rubuscaesius
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Holcus lanatus
a. Alno-Ulmion (optimaal), Carpinion, Rubion en een deel van het Quercion;Moehringia trinervia, Galeopsis tetrahit en Rubus idaeus bovendien
in het Irido-Alnetum; Holcus lanatus bovendien in het Alnion glutinosae.
b. Rijk-nitrofiel; droogtot nat.
e. Inalle ontwikkelingsfasen.
2. Ajuga reptans
Anemone nemorosa
Milium effusum
Lathyrus montanus
Luzulapilosa
Violariviniana
Oxalis acetosella
Poa nemoralis
DLamium galeobdolon
D Senecio fuchsii
D Stachys officinalis
D Scilla non-scripta
DLuzula sylvatica
a. Alno-Ulmion, Carpinion (optimaal) en een deel van het Quercion; Seneciofuchsii bovendieninhet Sambuco-Salicion capreae(optimaal).
b. (Matigrijk) rijk totzeerrijk; vochthoudend tot nat.
c. Ajuga reptans in alle ontwikkelingsfasen; Viola riviniana, Oxalis acetosella,Poa nemoralis en Scilla non-scripta in latere fasen; Anemone nemorosa,Milium effusum, Lathyrus montanus, Luzulapilosa, Luzula sylvatica,
Lamium galeobdolon, Seneciofuchsii en Stachys officinalisin de slotfase.
3. Hedera helix
Stellaria holostea
Polygonatum multiflorum
Convallariamajalis
a. (Alno-Ulmion), Carpinion(optimaal), Carpino-Rubion en eendeelvanhet
Quercion.
b. Matigrijk tot zeerrijk; (droog)vochthoudend tot nat.
c. In latere ontwikkelingsfasen.
4a. Hypericum pulchrum
Solidagovirgaurea
Maianthemum bifolium
Dryopteris spinulosa
Rubus fruticosus
Holcus mollis
Anthoxanthum odoratum
Lonicera periclymenum
D Hieracium murorum
DLuzula luzuloides
D Teucriumscorodonia
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D Calamagrostisepigejos
DPolygonatumverticillatum
D Corydalisclaviculata
a. Optimaal in het Quercion (vooral in de rijkere varianten); Hypericum
pulchrum, Solidago virgaurea, Holcus mollis, Anthoxanthum odoratum,
Teucriumscorodoniaen Corydalisclaviculatabovendien in het SambucoSalicion capreae; Maianthemum bifolium, Luzula luzuloides en Teucrium
scorodoniabovendien in het Carpinion; Dryopteris spinulosa bovendien
in het Alnionglutinosaeenin kaalslaggemeenschappen van het Quercion;
Calamagrostisepigejosbovendienintalvan duingezelschappen.
b. (Arm)matigarm tot relatief rijk; droogtot nat.
c. Dryopteris spinulosa, Rubus fruticosus, Holcus mollis, Anthoxanthum
odoratum,Lonicerapericlymenum, Corydalisclaviculataen Calamagrostis
epigejosin alle ontwikkelingsfasen; Solidago virgaureaen Teucrium scorodoniain latere fasen; Hypericum pulchrum en Maianthemum bifolium
(en Hieracium murorum?) in de slotfase van de ontwikkeling.
4b. Hieracium laevigatum
Hieraciumlachenalii
Pteridium aquilinum
Veronicaofficinalis
Agrostis tenuis
Luzula campestris
Hieracium umbellatum
Deschampsiaflexuosa
Melampyrum pratense
Carexpilulifera
Vacciniummyrtillus
Galiumhercynicum
Polypodiumvulgare
Agrostis stolonifera
D Pyrolaminor
D Trientaliseuropaea
D Vaccinium vitis-idaea
a. Optimaalinhet Quercion(vooral indearmerevarianten).
b. Arm tot relatief rijk; droog tot nat.
c. Vacciniummyrtillus en Vaccinium vitis-idaea na de initiale fase; Polypodium vulgareen Hieracium lachenaliiin latere fasen; Pteridium aquilinum
enTrientaliseuropaeain de slotfase; de overige soorten in alle ontwikkelingsfasen.
5. Epilobiumangustifolium
Senecio sylvaticus
D Digitalispurpurea
a. Quercionenkaalslaggemeenschappen van ditverbond (optimaal).
b. (Arm)matigarm tot relatief rijk; droog tot nat.
2°
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c. Epilobium angustifolium en Senecio sylvaticus in alle ontwikkelingsfasen;
Digitalispurpurea inde slotfase.
6. Festuca tenuifolia
Callunavulgaris
Carex arenaria
Epipactis helleborine
Sarothamnus scoparius
Lycopodium clavatum
a. Deelvan het Quercion.
b. Zeer arm totmatigrijk; droog totvochthoudend (vochtig).
c. Inalle ontwikkelingsfasen.
7. Rumex acetosella
Agrostis caninassp.montana
D Empetrum nigrum
a. Deel van het Quercion.
b. Zeer arm tot matig arm; droog.
c. In alle ontwikkelingsfasen.
8a. Dryopterisfilix-mas
A thyriumfilix-femina
Deschampsia cespitosa
Calamagrostiscanescens
Lysimachia vulgaris
Dryopteris austriaca
Phragmites communis
Galeopsisbifida
a. Deel van het Quercion; Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina en
Deschampsia cespitosabovendien in het Circaeo-Alnion (optimaal) en het
Irido-Alnetum; Calamagrostis canescens,Lysimachia vulgaris, Dryopteris
austriaca, Phragmites communis en Galeopsisbifida bovendien in het
Alnionglutinosae (optimaal).
b. Matig arm tot zeer rijk; (vochtig tot) nat.
c. Dryopteris filix-mas en Athyrium filix-femina in latere fasen; de overige
soorten inalle ontwikkelingsfasen.
8b. Hypericum maculatum
Juncus effusus
Equisetum palustre
Blechnum spicant
Osmundaregalis
D Equisetum sylvaticum
a. Deel van het Quercion; Hypericum maculatum, Juncus effusus en Equisetumpalustre bovendien in het Alnion glutinosae; Osmunda regalis bovendien in het Sphagno-Alnetum (optimaal); Equisetum sylvaticum bovendien inhetAlnion glutinosae (optimaal).
b. (Arm)matig arm tot relatief rijk; (vochtigtot) nat.
c. Blechnum spicant, Osmunda regalis en Equisetum sylvaticum in latere
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fasen; deoverigesoorteninalle ontwikkelingsfasen.
9. Serratula tinctoria
Succisapratensis
Orchismaculata
Luzula multiflora
Moliniacaerulea
Potentilla erecta
Erica tetralix
D Arnica montana
D Cornussuecica
a. Deelvanhet Quercion.
b. Arm totmatigrijk; (vochthoudend)vochtigtot nat.
c. In alle ontwikkelingsfasen.
Groepen van de moslaag (M):
1. Mniumundulatum
Atrichum undulatum
Eurhynchium stokesii
Eurhynchium striatum
Brachythecium rutabulum
D Rhytidiadelphus triquetrus
DPlagiochilaasplenioides
a. Alno-Ulmion (optimaal), Carpinion, Irido-Alnetum en een deel van het
Quercion.
b. Rijk-nitrofiel; droogtot nat.
2. Mnium hornum
Dicranellaheteromalla
Polytrichumformosum
Plagiotheciumlaetum
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium sylvaticum
a. Optimaal in het Quercion;Mnium hornum bovendien in het Alno-Ulmion,
CarpinionenAlnion glutinosae.
b. Armtotrelatiefrijk; droogtot nat.
3. Pohlianutans
Dicranumscoparium
Hypnum cupressiforme
Leucobryum glaucum
Pleuroziumschreberi
Pseudoscleropodiumpurum
Lophocoleabidentata
Lophocoleaheterophylla
Campylopus flexuosus
Aulacomnium androgynum
Dicranum polysetum
D Dicranum majus
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D Rhytidiadelphus loreus
D Hylocomium splendens
D Plagiothecium undulatum
a. Quercion.
b. Zeer arm tot matigrijk (relatief rijk); droogtot nat.
Polytrichumjuniperinum
Cladoniaspec.
a. gwera'ow-gemeenschappenop stuifzand.
b. Zeer arm tot matigarm; droogtot vochthoudend.
Calypogeia trichomanis
Thuidium tamariscinum
Pellia epiphylla
a. Deelvan het QuercionenAlnionglutinosae (optimaal).
b. Arm totmatigrijk; vochtigtot nat.
4 . 3 . HlSTORISCH OVERZICHT VAN DE SYNTAXONOMIE VAN HET EIKENBERKENBOS IN N E D E R L A N D

Voor Nederland zijn drie syntaxonomische overzichten van het eikenberkenbos bekend:
1. Uit: ,Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland'. Tweede druk,
Amsterdam, 1946.
Ass. Querceto-Betuletum.
Subassociatie-groepmet Quercusrobur(zomereikenberkenbos).
Oecologie en verbreiding: Op voedselarm, grof zand, speciaal in het noorden van het land.
Subass. Querceto roboris-Betuletum typicum (droog zomereikenberkenbos).
Oecologie: Op droge, voedselarme zandgrond.
Subass. Querceto roboris-Betuletum molinietosum (vochtig zomereikenberkenbos).
Oecologie: Op voedselarme, zeer zure zandgrond met een hoge grondwaterstand.
Subassociatie-groep met Quercus sessiliflora (wintereikenberkenbos).
Oecologie enverbreiding: Opleem-oflosshoudend zand, vnl.inhet zuiden
van het land.
Subass. Querceto sessiliflorae-Betuletum typicum (droog wintereikenberkenbos).
Oecologie: Op relatief mineraalrijke, zwak zure, vrij droge zandgrond.
Subass. Querceto sessiliflorae-Betuletum molinietosum (vochtig wintereikenberkenbos).
Oecologie en verbreiding: Op ondoorlatende, zware, leemhoudende, zwak
zure zandgrond; ook op vuursteeneluvium in Zuid-Limburg.
Subass. Querceto sessiliflorae-Betuletum violetosum rivinianae.
Oecologie en verbreiding: Op fijne zandgrond, waaronder op 90-100 cm
diepte leemlagen voorkomen. Goed ontwikkeld alleen bekend van Drente.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)

31

Bezwaren tegen deze indeling:
a. Door de sindsdien belangrijk toegenomen kennis van het eikenberkenbos in Nederland, blijkt deze indeling te zijn verouderd.
b. Deze indeling is ontworpen in NW-Duitsland (Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein). De situatie isdaar- speciaal inhet middelgebergte- anders dan
in ons land.
2. Naar DOING (1962a, 1963b).
Verb. Quercionrobori-petraeae.
Onderverb. Violo-Quercion (soortenrijk eikenberkenbos, voorkomend op
nietzeervoedselarme gronden).
Ass. Solidagino-Quercetumpetraeae.
Oecologie en verbreiding: Op zure, ongestoorde leemgronden, bijv. op
plateaus in Zuid-Limburg, op zandige keileem in het Drents district, op
lemige stuwwalgronden van de Veluwe, in het Subcentreuroop district en
op lokaal aanwezige loss aan de Veluwezoom en in Noord-Brabant.
Ass. Violo-Quercetum roboris.
Oecologie en verbreiding: Op zure, maar niet zeer arme zandgronden vnl.
in het midden en zuiden van ons land. De relatieve voedselrijkdom is
dikwijls het gevolg van grondwaterinvloed, zandverstuivingen, erosie of
vroegere bodembewerking en -bemesting.
Ass. Convallario-Quercetumroboris (liever: Convallario-Quercetum dunense)
(duineikenberkenbos).
Oecologieenverbreiding: Opduinzand, strandwalgronden en binnendeltagronden in het kustgebied.
Onderverb. Vaccinio-Quercion (soortenarm eikenberkenbos, voorkomend
op zeer arme gronden).
Ass. Querceto-Betuletum.
Verbreiding: Vnl. in de pleistocene zandgebieden.
Bezwaar tegen deze indeling:
Het floristische onderscheid tussen het Solidagino-Quercetum, het VioloQuercetum en het Convallario-Quercetum is betrekkelijk gering.
3. Naar WESTHOFF(1966b).
Verb. Quercionrobori-petraeae.
Ass. Querco-Betuletum (soortenarm eikenberkenbos, voorkomend op zeer
armegronden).
Ass. Fago-Quercetum petraeae (soortenrijk eikenberkenbos, voorkomend
opniet zeervoedselarmegronden inhet binnenland).
Ass. Convallario-Quercetumroboris (duineikenberkenbos).
Ass.Betuletumpubescentis (berkenbroek).
Bezwarentegen dezeindeling:
1. HetBetuletumpubescentis behoort niettot het Quercion robori-petraeae.
2. Fagus sylvatica en Quercuspetraea zijn betrekkelijk zeldzaam in de naar
deze soorten genoemde associatie; dit betreft dus een bezwaar van nomenclatorische aard.
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3. HetConvallario-Quercetumkan niet als een aparte associatie worden gehandhaafd.
In hethierna volgende voorstel toteenherindeling zijn zowelde soortenarme
eiken-berkenbossen alsderelatief soortenrijke eiken-berkenbossen ineenassociatie ondergebracht. Deze associaties corresponderen resp. met het VioloQuercion en het Vaccinio-Quercion. Deze onderverbonden kunnen eventueel
gehandhaafd blijven, ofschoon hetweinig zinheeft, aangezien beide in Nederland slechtseenassociatie omvatten.
Deverdereindelinghoudt verband metverschillenindeminerale rijkdom van
debodem eninde waterhuishouding.
Verb. Quercionrobori-petraeae.
Obligate soortengroepen:B+S5, K4aen4b.
(Onderverb.Violo-Querciori).
Ass. Maianthemo-Quercetum ass.nov. (Syn.: Solidagino-Quercetum DOING
1962 -|- Violo-Quercetum roboris DOING 1962 + Convallario-Quercetum roboris
DOING 1962).

Obligate soortengroepen: B+S2 en5,K3,4a en4b, M2.
Facultatieve soortengroepen:deoverige.
Subass.Maianthemo-Quercetum anemonetosum subass. nov.
Differentierende soortengroep:K2.
Variant metAthyriumfilix-femina var. nov.
Bodem: relatief zeerrijk; (vochtigtot)nat.
Typische variant var. nov.
Bodem:relatief zeerrijk; vochthoudend totvochtig.
Variant met Convallariamajalisvar. nov.
Bodem: (matig rijk tot)relatief rijk; droog totvochthoudend (soms enigszins vochtig).
Subass. Maianthemo-Quercetum typicum subass.nov.
Variant metBlechnum spicant var. nov.
Bodem:matigrijk (tot relatief rijk); (vochtigtot) nat.
Variant met Molinia caeruleavar. nov.
Bodem: arm (tot matigrijk);vochtig(tot nat).
Variant metPolypodium vulgarevar. nov.
Bodem: arm tot matig rijk; droog tot vochthoudend (soms enigszins
vochtig).
(Onderverbond Vaccinio-Quercion).
Ass. Querceto-BetuletumTiJXEN 1930em. DOING 1962

Obligate soortengroepen: B+S5, K4a, 4b, 6en 9,M2en3
Facultatieve soortengroepen: B + S 3 en6, K7,M4en5.
Variant met Molinia caeruleavar. nov.
Bodem:arm;vochtigtot nat.
Variant metFestuca tenuifolia var. nov.
Bodem:arm; droog totvochthoudend (somsenigszinsvochtig).
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5 S Y N C H O R O L O G I E VANH E T M A I A N T H E M O QUERCETUM ENHET QUERCETO-BETULETUM

Voor de verbreiding van beide associaties in Nederland zij verwezen naar
hoofdstuk 6enhetbijbehorende tabellenmateriaal.
Omtrent het voorkomen van het Maianthemo-Quercetum in het Zuidlimburgse Krijtdistrict dient een kanttekening teworden geplaatst. Deze associatie
ishier boven eenhoogte van ca. 150mnietmeer ,typisch' ontwikkeld. VAN DEN
BROEK &DIEMONT (1966) onderscheiden hier het Querceto petraeae-Betuletum,
sub-associatie metLuzula luzuloides.Ditgezelschap isverwant aanhet LuzuloQuercetum (voor heteerst beschreven door NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1956),de
associatie diederelatief soortenrijke eiken-berkenbossen in de subatlantische
middelgebergtenvan Europa omvat.
Het Maianthemo-Quercetum is eennoordelijk atlantische associatie. Buiten
Nederland komt hetvoor in het dekzandgebied vanBelgie, te verdelen inhet
Kempens district (BODEUX, 1954; TRAETS, 1959)enhetVlaams district (CLAESSENS, 1935; VAN LANGENDONCK, 1935; VANDENBERGHEN, 1950, 1953; DAELS,
1956; DEVOS, 1956),hetlossgebied vanBelgie en N.W.-Frankrijk 1 , te verdelen

in het district ,picardo-brabancon' (MOSSERAY, 1938; ROISIN & THILL, 1952/53,
1955; DETHIOUX, 1955; LEBRUN, NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1955; LATOUR, 1957;
SOUGNEZ, 1963; DURIN, LERICQ & MARCHANT-GRANSARD, 1965; eigen opnamen, n.p.)en het district ,boulonnais' (GEHU & WATTEZ, 1963), de Keulse
Bocht (SCHWICKERATH, 1933; SAUER, 1955; KNORZER, 1957), Munsterland
(RUNGE, 1940; LOHMEIJER, 1967), het Teutoburger Woud (BUKER, 1939),het
laagland van Nedersaksen (TUXEN, 1937; LOHMEIJER, 1951; RABELER, 1957),
Sleeswijk-Holstein (TUXEN, 1937; RUHL, 1957; PASSARGE, 1958), Jutland
(BORNEBUSCH, 1931), Seeland (SISSINGH, 1941), West-Mecklenburg (PASSARGE,

1960, 1962),Darss(FuKAREK,1961),West-Brandenburg (PASSARGE, 1957, 1966),
Hoge Flaming (PASSARGE, 1956a) en Oberspreewald (PASSARGE, 1956b). Het
Maianthemo-Quercetum is optimaal ontwikkeld in Nederland, inhet dekzandgebied vanBelgieenindelaagvlakte vandeBondsrepubliek. Inhet Oostduitse
gebiedenkomen uitsluitend hygrofielegroeperingen voor.
Het Querceto-Betuletum isinhoge mate gebonden aanzeer arme zandgrondeninde noordelijk atlantische laagvlakte van Europa. Buiten Nederland, waar
het zijn optimum heeft, komt hetvoor inhetKempens enVlaams districtvan
Belgie (BODEUX, 1954; TRAETS, 1955/56, 1959resp. VAN LANGENDONCK, 1935),
het lossgebied van Belgie (MOSSERAY, 1938),deKeulse Bocht (KNORZER, 1957),
Munsterland (RUNGE, 1940), hetTeutoburger Woud (BURRICHTER, 1953),het
laagland van Nedersaksen (TUXEN, 1937; BUCHWALD, 1951), misschien in
Jutland (cf. WESTHOFF, 1966, ofschoon literatuur-aanwijzingen ontbreken),
Z.W.-Mecklenburg (PASSARGE, 1962)en N.W.-Brandenburg (PASSARGE, 1966).
1
Maianthemumbifolium schijnt inhet westenvanditgebiedteontbreken, doch heeft elders
in denoordelijk atlantische laagvlakte van Europa zijn optimum indeze associatie, zodatde
naam hiervan gerechtvaardigdis.

->4
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6. B E S C H R I J V I N G VAN H E T Q U E R C I O N R O B O R I PETRAEAE IN NEDERLAND, SPECIAAL MET
B E T R E K K I N G TOT HET O N D E R Z O C H T E GEBIED
6.1. ANALYSE-METHODE VAN DE VEGETATIE

Met behulp van topografische kaarten (schaal 1:25.000) werd in de zandgebieden van Noord-Brabant en Limburg enin het Rijk van Nijmegen een inventarisatie verricht van devoor het Quercionrobori-petraeae representatief geachte
begroeiingen. Dezevoldoen aan devolgende voorwaarden;
1. De bossen zijn gesloten, doch de sluitingsgraadvan de boom- of struiklaag is
niet zo hoog, dat door lichtgebrek geen of vrijwel geen bodemvegetatie aanwezigis.
2. De soortensamenstelling beantwoordt aan die van nagenoeg natuurlijke
eiken-berkenbossen. M.b.t. de houtige gewassen houdt dit in, dat exoten,
zoals Pinus sylvestris1, Quercus rubra, Prunus serotina, Castanea saliva en
Amelanchier laevis,alsmede Fagussylvatica (op twee- floristisch interessante
- uitzonderingen na)geendominerende rol spelen.
In deze begroeiingen werden in floristisch en oecologisch opzicht zo homogeen2 mogelijke proefvlakten uitgezet ter grootte van ca. 100a 150m2 (overeenkomend methetminimum-areaalvan het eiken-berkenbos).
Van de aldus begrensde proefvlakten werden op de volgende wijze vegetatieopnamen vervaardigd. Begonnen werd met het noteren van de aanwezige taxa,
ingedeeld naar de structuur.
Vervolgens werd van elk taxon de (abundantie-)dominantie (resp. de hoeveelheid individuen en de reele bedekkingsgraad, d.i. het produkt van de uitwendige bedekkingsgraad (een schatting volgens de omtrekken der planten) en
de inwendige bedekkingsgraad (het deel van de oppervlakte binnen die omtrek,
dat werkelijk door plantedelen bedekt wordt) bepaald volgens de van de zesdelige schaal van BRAUN-BLANQUET (bijv. 1964,p.39)afgeleide schaalvan SEGAL
& BARKMAN (1960). Deze ziet er als volgt uit:
r3
= sporadisch indebegroeiing alsgeheel.
+r
= sporadisch (1a 2individuen)inhet minimum-areaal.
+p
= weinigtalrijk (ca. 3-20 ind.per min.-areaal),bedekking < 1 %.
-fa
= weinigtalrijk (ca. 3-20 ind. per min.-areaal), bedekking 1-2 %.
-)-b = weinigtalrijk (ca. 3-20 ind. per min.-areaal), bedekking 2 - 5 %.
lp
= talrijk (ca.20-100ind.per min.-areaal),bedekking < 1 %.
la
= talrijk (ca.20-100ind. permin.-areaal),bedekking 1-2%.
lb
= talrijk (ca.20-100ind.per min.-areaal),bedekking2 - 5 %.
2m
= zeer talrijk ( > 100ind. per min.-areaal), bedekking < 5%.
1

Pinussylvestrisis in de huidige klimaatperiode niet meer inheems.
Homogeniteit van devegetatie iseen uiterst ingewikkeld probleem.Volkomen homogene
vegetaties bestaan niet, vooral omdat een overdisperse (groepsgewijze) verdeling der soorten
regelis.
3
Het symbool r is in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven.
2
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2a
= aantalind.willekeurig,bedekking5-12%.
2b
= aantalind.willekeurig,bedekking 12-25%.
3 (a,b) = aantalind.willekeurig,bedekking25-37resp.37-50%.
4 (a,b) = aantalind.willekeurig,bedekking50-62resp.62-75%.
5 (a,b) = aantalind.willekeurig,bedekking75-87resp.87-100%.
Vergelekenmetdetraditioneleschaalbiedtdezeschaal devolgendevoordelen:
1. Hetcijfer 2heeftzijndubbelzinnigebetekenisverloren.
2. De vier abundantiegraden zijn kwantitatief in plaats van kwalitatief omschreven.
3. Deschattingsmethodevandedominantieisgedetailleerder.
Bijhetvervaardigenvandevegetatie-opnamenuitanderegebiedenvanNederland en enige reeds beschikbare opnamen uit het stuwwalgebied van het Rijk
van Nijmegen is de ongewijzigde methode van BRAUN-BLANQUET toegepast.
Desociabiliteit (groeperingswijze der spruiten ofindividuen),zeldeninvegetatie-opnamen ontbrekend, isin deeigen opnamen niet genoteerd enin het uit
de literatuur verzamelde opnamenmateriaal niet overgenomen, omdat deze
veeleervandesoortdanvandestandplaatsafhankelijk is.
6.2. INDELING VAN DETABELLEN

Devegetatie-opnamen uithetonderzochtegebiedzijn tezamenmet opnamen
uitanderegebiedenvanNederland verenigdinacht tabellen (bijlagen 1 t/m 8),
die defloristischeverscheidenheid van de acht binnen het Quercion roboripetraeaeinNederlandonderscheidenvariantenweergeven.
In dez.g.kop van detabelzijn denummersvan de opnamen vermeld en de
afkortingen van de gebieden van herkomst (merendeels plantengeografische
districten ofsubdistricten).Degebruikte afkortingen hebbendevolgendebetekenis:
Ke Kempensdistrict
S Subcentreuroopdistrict
51 laagterrasgebied van N.- en M.-Limburg, N.O.-Brabant en het Rijk van
Nijmegen, benevens het pliocene grensgebied ten oosten van Brunssum en
Schinveld.
52 stuwwalgebiedvanhetRijkvanNijmegen.
53 VeluwezoomvanDoorwerthtotDieren.
54 oostelijk deelvandeAchterhoek.
55 Z.O.-Twente.
ZL Zuid-Limburg(Krijt-enLossdistrict).
G Geldersdistrict.
Gl stroomgebiedvandeIJssel.
G2Veluwe,UtrechtseHeuvelrugenhetGooi.
G3 GelderseVallei.
Dr Drentsdistrict
K kustgebied(duingebiedtussenSchoorlendeNieuweWaterwegenwestelijke
randvanWest-Friesland).
3°
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De soorten zijningedeeld in,sociologische groepen'.
Menzievoor de samenstellingenvolgordehiervan par. 4.2.
De opnamen zijn gegroepeerd naar hun geografische herkomst (zie hiervoor).
Nadere gegevens bij de vegetatie-opnamen zijn in par. 6.4 vermeld. Voor de
aard van dezegegevenszijverwezen naar het beginvan deze paragraaf.
6 . 3 . BlJZONDERHEDEN OVER DE FLORA VAN HET QUERCION
ROBORI-PETRAEAE IN HET ONDERZOCHTE GEBIED

Geraadpleegde literatuur:
a. Fiord's
Flora van Nederland (HEUKELS & VAN OOSTSTROOM, 1962). Flore de la
Belgique, du Nord de la France et des Regions voisines (MULLENDERS, red.,
1967).
b. Tijdschriften
Nederlandsch Kruidkundig Archief.
De Levende Natuur.
Natuurhistorisch Maandblad. Orgaan vanhetNatuurhistorisch Genootschap
in Limburg.
Buxbaumia. Mededelingen van de Bryologische Werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
c. Overigeliteratuur
Plantenkaartjes van het Instituut voor Vegetatie-Onderzoek van Nederland
(n.p.).
Wetenschappelijke Atlas van Nederland, Hoofdstuk VI, kaart 1: Vegetatiekartering(1966).
Schriftelijke mededelingen van Prof. Dr. J. HEIMANS, Amsterdam.
Carpinus betulus. Vrij algemeen in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen; hier en daar in het laagterrasgebied van N.- en M.-Limburg en
N.O.-Brabant; vrijzeldzaaminhet Kempens district.
Prunus avium. Als Carpinus
betulus.
Crataegus oxyacantha. Op verscheidene plaatsen in het heggenlandschap
van het laagterrasgebied van N.O.-Brabant en N.- en M.-Limburg (in het
Q.rob.-petr. opeenrivierduintje bij Mook). Ontbreekt elders.
Malus sylvestris. Vrij algemeen in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen; zeldzaam in het laagterrasgebied van N.- en M.-Limburg (in het
Q. rob.-petr. op een rivierduintje bij Mook, in het heuvelgebied ten oosten van
Tegelen en Belfeld en bij Grubbenvorst) en in het Kempens district (in het
Q. rob.-petr. bijZandoerle, gem. Veldhoven).
Ilex aquifolium. Hier en daar in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen. Voorts is een vindplaats in Midden-Limburg bekend (in het natuurreservaat Meinwegbij Melick-Herkenbosch en Vlodrop).
Rhamnus catharticus. Zeldzaam in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen. Zeer zeldzaam in het laagterrasgebied van N.O.-Brabant en N.-en
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M.-Limburg (in een opname van het Q. rob.-petr. bij Swalmen) en in het Kempens district (in een opname van het Q.rob.-petr.in het Spuitendonksche Bosch
tenZ.W.van Roosendaal).
Sambucus racemosa. Niet zeldzaam in het stuwwalgebied van het Rijk
vanNijmegen (echternietinhet Q.rob.-petr.). Vroeger bij de Meinweg.
Mespilus germanica. Vrij algemeen inhet stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen; zeer zeldzaam in het laagterrasgebied van N.O.-Brabant enN.- en
M.-Limburg (in een opname van het Q. rob.-petr. op een rivierduintje bij Mook
eninhetbosbij kasteelArcen).
Quercus petraea. Algemeen in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen. Voorts hier en daar in het laagterrasgebied van N.- en M.- Limburg (in
twee opnamen van het Q.rob.-petr., t.w.in deZeldersche Driessen bij Ottersum
enbij deMeinweg).
Fagus sylvatica. Op vele plaatsen aangeplant of verwilderd. In het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen en in het heuvelgebied ten oosten van
TegelenenBelfeld wellicht ook hier endaar wild.
Castanea sativa. Op vele plaatsen aangeplant of verwilderd. In het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen misschienreeds sinds de Romeinse tijd ingeburgerd.
Anemone nemorosa. Niet zeldzaam in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen en in het Kempens district. Zeldzaam in M.-Limburg (hier niet in het
Q.rob.-petr.).Ontbreekt elders.
Milium effusum. Vrij algemeen in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen. Voorts in een opname van het Q. rob.-petr. in het pliocene grensgebied ten oosten van Brunssum en Schinveld. In het Kempens district (vroeger?)
bij BredaenVught (hiernietinhet Q. rob.-petr.).
Lathyrus montanus. Zeldzaam in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen (hier vroeger op verscheidene plaatsen voorkomend). Vroeger ook
gevonden in het aangrenzende deel van N.-Limburg (tot Gennep) en op enkele
plaatsen inN.-Brabant, o.a. inhet Liesbosch, bij Chaam enbij Cuyk.
Luzulapilosa. Nietzeldzaam in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen. Zeldzaam in het Kempens district (hier in het Q. rob.-petr. in het Liesbosch,inhet Ulvenhoutsche Bosch,bij Udenhout enbij Liempde)
Voorts in een opname van het Q. rob.-petr. in M.-Limburg bij Belfeld. Ontbreektelders.
Oxalis acetosella. Vrij algemeen in het stuwwalgebied van het Rijk van
Nymegen.Zeerzeldzaam inhet Kempens district (hierin het Q. rob.-petr. in het
Liesbosch eninhetUlvenhoutsche Bosch).
t „ I 0 n ° R ^u™ °VnT
,V£m h C t Q- r°b--petr- i n M -Limburg (in het Leudal,
tussen Heijthuizen en Haelen).Ontbreekt elders
N i f r T J T glleobdolon0

Hier e

* daar in het stuwwalgebied van het Rijk van

m
^ ?• r°b-petrrob
-)vanhet

Zeer Zeldzaam in h
S h i H *
^
* Kempens disSelZ
^ °pna™
Q- -P^- voorkomend, t.w. bij Oisterwijk).
mZJnfntfZ nleTund a a r ^ h C t s t u w w ^ e b i e d van het Rijk van
Nijmegen (met m het Q. rob.-petr.). Voorts in een opname van het Q. rob.-petr.
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bij Vlodrop en in een opname van het Q. rob.-petr. in het pliocene grensgebied
ten oosten van Brunssum en Schinveld. Ontbreekt elders.
Stachys officinalis. Vroeger een aantal vindplaatsen bekend in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen en in het aangrenzende deel van NoordLimburg; voorts aangetroffen bij Koningsbosch, ten zuidoosten van Echt.
Thans verdwenen.
Luzula sylvatica. Algemeen in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen. Ontbreekt elders.
Convallaria majalis. Niet zeldzaamin het stuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen en in het Kempens district. Zeldzaam in M.-Limburg (hier in het
Q.rob.-petr. bij Vlodropeninhet Leudal). Ontbreekt elders.
Hypericum pulchrum. Vrij zeldzaam in het stuwwalgebied van het Rijk
van Nijmegen (hier vroeger vrij algemeen). Elders zelden of niet voorkomend
(vroeger o.a. in het Liesbosch enin het Ulvenhoutsche Bosch). Ontbreekt in het
Q.rob.-petr. inhet onderzochte gebied.
Maianthemum
bifolium. Niet zeldzaam in het stuwwalgebied van het
Rijk van Nijmegen en in het Kempens district. Zeldzaam in M.-Limburg (hier
in het Q. rob.-petr. bij Vlodrop en bij de Meinweg). Voorts in een opname van
het Q. rob.-petr. in het pliocene grensgebied ten oosten van Brunssum en
Schinveld. Ontbreekt elders.
Luzula luzuloides. In een opname van het Q. rob.-petr. in het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen en in een opname door SCHWICKERATH (1933)
van het Q. rob.-petr. in ,Hohenbusch', juist buiten onze landsgrens, gelegen in
het pliocene gebied ten oosten van Brunssum en Schinveld. Ontbreekt elders.
Teucrium scorodonia. Zeer algemeen inhet gehelegebied.
Corydalis claviculata. Vrij algemeen in het Rijk van Nijmegen, zowel
in het stuwwalgebied alsin het laagterrasgebied en - aansluitend bij het laatstgenoemde gebied - plaatselijk in N.O.-Brabant. Eldersin N.-Brabant zeer zeldzaam (in een opname van het Q. rob.-petr., t.w. bij Prinsenbeek). In NoordLimburg bekend van het landgoed De Hamert, gem. Bergen (hier eenmaal in
het Q.rob.-petr.). Ontbreekt zuidelijker in Limburg.
Galium hercynicum. Vrij algemeen in het Rijk van Nijmegen en in het
laagterrasgebied van N.- en M.-Limburg. Ontbreekt in het Q. rob.-petr. in het
Kempens district, doch schijnt in dit gebied (in heischrale graslanden?) niet
zeldzaam te zijn.
Digitalis purpurea. In het Q. rob.-petr. voorkomend in het heuvelgebied
bij Lingsfort, ten oosten van Arcen. Eldersniet aangetroffen.
Blechnum spicant. Algemeen in het Kempens district (hier waarschijnlijk
algemener dan elders in Nederland), waar deze soort behalve langs beschaduwde greppels ook als bodemplant in bossen voorkomt. Plaatselijk op hellingen in
het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen. Voorts in een opname van het
Q. rob.-petr. in M.-Limburg voorkomend (in het Leudal). Elders niet aangetroffen.
Osmunda regalis. Algemeen in beekdalen in Noord-Brabant (hier plaatselijk in het Q.rob.-petr.). Eldersvrij zeldzaam enin het Q.rob.-petr. ontbrekend).
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Serratula tinctoria. Zeerzeldzaaminhetstuwwalgebied van het Rijk van
Nijmegen (hier in een opname van het Q.rob.-petr. bij Groesbeek). Tot voor
kortwerdenvoorditgebiedenvoorhetaangrenzendedeelvanN.-Limburg(tot
Gennep) verschillende vindplaatsen opgegeven. Vroeger ook bij Venlo aangetroffen.
Plagiothecium undulatum. Vrij algemeen in het stuwwalgebied van het
RijkvanNijmegen.Elderszeerzeldzaam(o.a.inhetLiesbosch eninhetUlvenhoutscheBosch,dochhiernietinhetQ.rob.-petr.).
6.4. BESCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDENVARIANTEN

Terinleidingwordttelkenseersteenkortekarakteristiek vandevariantgegeven.Vervolgenswordtdebeschrijvingintweeonderdelengesplitst:resp.metbetrekking tot het onderzochte gebied enmetbetrekking tot andere gebieden van
Nederland.
Heteerstedeelomvat:
a. Gegevensbijdevegetatie-opnamen.
b. Floristischoverzicht.
c. Milieuenverbreiding.
Hettweededeelomvat:
a. Gegevensbijdevegetatie-opnamen.
b. Verbreidingengeografische differentiatie.
Toelichting opdegegevensbij devegetatie-opnamen uit het onderzochte gebied.1
Bijelkeopnamewordenachtereenvolgensvermeld:
Nummerendatum.
Evt.perceelsnaam en/of naamvanhet bos,gemeenteennadere geografische
ligging(cijfersvanhetkm-ruitennetopdetopografische kaart,schaal1:25.000).
Hoogteliggingenrelief.
Geologische formatie en bodemtype (met uitzonderingvangrondenmeteen
textuur-Bophetniveauvanbasiseenhedenvolgenshet,Systeemvanbodemclassificatie voor Nederland', DE BARKER & SCHELLING, Wageningen, 1966;een
tweetalbasiseenhedenvanditsysteemisnogverderonderverdeeld,t.w.1.develdpodzolgronden in ijzerrijke en ijzerarme varianten, waarvan de eerstgenoemde
zijn gesplitst invochtige ennatte veldpodzolgronden, resp.met gleyverschijnselen beginnend op ca. 40-60 cmbenedenmaaivelden< 40cmen2.deholtpodzolgrondeninmiddelhogeenhogeholtpodzolgronden, resp.met gleyverschijnselenbeginnend opca.40-60 cmbenedenmaaiveld en > ca. 60cm of ontbrekend). Ter aanvulling van de aan het begin van hoofdstuk 2vermeldebodemkundige literatuur zijn ook nog enigerapporten van de Stichting voor BodemkarteringteWageningengeraadpleegd.
1

Deze opzet geldtinbeginsel ook voor deaard en devolgorde van degegevens bij de opnamen uit andere gebieden in Nederland, doch kon niet stringent worden doorgevoerd, omdat
veelal slechts summiere gegevens ter beschikking stonden.
40
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Geschiedenis van het bos en het omringende landschap (geraadpleegde kaarten worden beknopt geciteerd: menzievoor eenvolledige opgave p. 143en 144;
auteurs, die schriftelijke gegevens hebben verstrekt, worden geciteerd met de
toevoegingi.L,afkorting van ,inlitteris').
Definiering v a n een a a n t a l b o d e m t y p e n .
L o o p o d z o l g r o n d e n : Moderpodzolgronden met een ,matig dikke AT
(dat wilzeggen met eenAl-horizont, die 30-50 cm dik isen gedeeltelijk door de
mensisopgebracht);zieook fig. 10.
K a m p p o d z o l g r o n d e n : Hydropodzolgronden met een ,matig dikke A T ;
zieook fig. 11.
L a a r p o d z o l g r o n d e n : Hydropodzolgronden met een ,matig dikke A l ' ;
zieook fig. 12.
B r u i n e e n k e e r d g r o n d e n : Gronden met een bruin gekleurde ,dikke AT
(Al-horizont, dikker dan 50 cm). Deze gronden werden vroeger oude bruine
zandbouwlandgronden genoemd. Ze zijn door middel van plaggenbemesting
sterk opgehoogd; zieook fig. 13.
(Eerdgronden zijn minerale gronden met een goed ontwikkelde, donkere
bovengrond van ten minste 15cm en een ondergrond zonder duidelijke profielontwikkeling. Eerd is de oude spelling en een dialectische vorm van aarde; deze
benaming isgekozen omde donkerebovengrond aan teduiden).
G o o r e e r d g r o n d e n : Zandeerdgronden met een A l , dunner dan 50 cm en
met hydromorfe kenmerken (geen ijzerhuidjes op de korrels onder de A-horiA1

A1

A1

donkere

donkere

donkere

bovengrond

bovengrond
40

40

40

bovengrond

humus
podzol

humus podzol

90

90

90
blondzand

blondzand

C
vaalzand
[geen ijzerhuidjes)

FIG. 10. Loopodzol.
FIG. 11.Kamppodzol.
FIG. 12.Laarpodzol.
FIG. 10.PlaggicHaplorthods. FIG. 11.PlaggicHaplohumods.FIG. 12.PlaggicHaplaquods.
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FIG. 13.Bruine enkeerdgrond.
FIG. 13.Plaggepts.

FIG. 14. Gooreerdgrond. FIG. 15.Zwarte bekeerd- FIG. 16. Akkereerdgrond.
FIG. 14. TypicHumaquepts.
grond.
FIG. 16.EnticHaplumbrepts.
FIG. 15. Typic humaquepts.

zont). Voorts hebben deze gronden geen roest in het profiel of roest, die dieper
dan 35cmbegint of overmeerdan 30cm onderbrokenis.Deze gronden vormen
een overgang naar de podzolgronden. Voorheen werden ze wel oligotrofe gleyofelzengronden genoemd;zieookfig.14.
Z w a r t e b e e k e e r d g r o n d e n : Zandgronden met een zwarte bovengrond,
dunner dan 50cm en met hydromorfe kenmerken. Voorts hebben deze gronden
duidelijke gleyverschijnselen. Voorheen werden ze zwarte gleygronden genoemd;zieookfig. 15.
A k k e r e e r d g r o n d e n : Hoog ten opzichte van het grondwater gelegen zandeerdgronden meteen,matigdikkeA l ' ; zieookfig.16.
Voordefinities vandeoverigebodemtypen onder het Quercionrobori-petraeae
in het onderzochte gebied (veldpodzolgronden, haarpodzolgronden, holtpodzolgronden, duinvaaggronden, vorstvaaggronden en gronden met een textuurB) en de hogere eenheden, waarin deze zijn ondergebracht, zij verwezen naar
hetglossariumaan het beginvanhoofdstuk 2.
Definiering van veel v o o r k o m e n d e , a a n de n a t u u r l i j k e gesteldheid o n t l e e n d e t o p o n i e m e n in h e t o n d e r z o c h t e g e b i e d (voor een
deelgenoemd inpar. 3.3).
Literatuurverwijzingen: WEIJNEN (1949), MOERMAN (1951), EDELMAN (1954),
EDELMAN-VLAM (1956), GIJSSELING (1906b), D E VRIES (1962), DITTMAIER (1963)
en D E BARKER & SCHELLING (1966).
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Loo (lo, le, el): 1.Bosje op eenzandige heuvelrug;2.Openplek ineen bos.
Hout (holt): Oorspronkelijk vrijzwaar, opgaand (eiken-)bos,dat voorkomt
opmineralogischrijkezandgronden.
Rode(rooi, rade,raai):BosontginninguitdeMiddeleeuwen.
Woud: Uitgestrekt, moeilijk toegankelijk, hoog opgaand, veelal moerassig
bos.
Broek: 1. Laag moerasbos in gebieden met een goede, natuurlijke afwatering;2.Moeras.
Horst: Met struikgewas of kreupelbos bedekte, zandige opduiking in een
moerassigelaagtemeteengoede,natuurlijke afwatering.
Donk: Zandige opduiking in een moerassige laagte met eengoede,natuurlijke afwatering.
Hees: 1. Kreupelhout;2.Jongeboom,meestaleikofbeuk.
Gestel (gastel:) Bosje op een zandrug aan de rand van een polder of een
moeras.
Geest:Zandruginofaanderandvaneenpolder ofeenmoeras.
Goor: Moeras in afvoerloze laagten ofin beekdalen, diewater uit een zeer
voedselarmachterland aanvoeren.
Laar:Vochtige,openplekineenniet-afvoerlozelaagte.
6.4.1. Maianthemo-Quercetum anemonetosum, variant met Athyriiim filix-femina(tabel1).
Dit gezelschap omvat de eikenberkenbossen van de relatief' rijke, (vochtige tot) natte gronden. Het vertoont verwantschap met de arme groeperingen
van het Circaeo-Alnion. De belangrijkste soortengroepen zijn: B+S2, 4 en 5;
Kl,2,3,4a,4ben8a;M2.
Inhetonderzochtegebied.
a. Gegevens bij devegetatie-opnamen 1 t/m 15van tabel 1.
1 t/m 14:Opnamen uit Ke.
1. 6juni 1964.
,Nieuwe, Oude en Manken Tiend', gem. Udenhout; 44H 139.30/404.45.
± 8 m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein in een laag, nauwelijks relief
vertonend dekzandgebied met tal van weteringen en smalle, genormaliseerde beekjes. Ingesloten tussen het dekzand komen losslagen voor, dieplaatselijk aan de oppervlakte treden.
Zandige loss met eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout onder opgaande eiken. Het hakhout werd vroeger
geexploiteerd meteenomlooptijd van4a5jaar.Derestvanhetbos isgrotendeels moerasbos.
De oudst beschikbare bron over dit bosgebied iseen kaart in de Hattinga-atlassen ( ± 1750),
waarop het temidden vancultuurland met eenovereenkomstige begrenzing, doch meergeslotendanthansisaangegeven.Opdeoudstetop.kaart vandit gebiedwordt hetoostelijk deelvan
dit bos (thans Oude Tiend geheten) het Groene Woud genoemd. Uit de latere top. kaarten
blijkt, dat na omstreeks 1925gedeelten van dit bos zijn ontgonnen tot cultuurgrond (Voornamelijk grasland).In de omgeving komt hoofdzakelijk grasland voor, hier en daar afgewisseld
door boomkwekerijen, bouwland en bos. Ook in de vorige eeuw was deze streek een bosrijk
cultuurlandschap. Udenhout zou vroeger Endehout hebben geheten, wat in overeenstemming
ismet deliggingnabij dezuidgrens van het onderzochte bosgebied.Algemene toponiemen in
de nabijheid van het bos zijn ,broek' en ,laar'.
Literatuur: L. LE MIRE (i.l.).
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2. 9juni 1964.
,Nieuwe, OudeenManken Tiend', gem. Udenhout; 44H 137.12/403.05.
Zandige loss met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Zieverder1.
3. 9juni 1964.
,Nieuwe, Oudeen Manken Tiend', gem. Udenhout; 44H 139.35/403.82.
Zandige loss met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Zieverder 1.
4. 1juni 1964.
Bos op net landgoed Zwijnsbergen, gem. Helvoirt; 45C 143.35/405.70.
± 6mN.A.P.Nagenoegvlak,relatief hooggelegen terrein aan eengenormaliseerd beekje,
dat uitmondtindeZandklei, dieter plaatse door een brede,vrijwel vlakke laagte stroomt.
Sterklemig,matigfijndekzand met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het bos bestaat terplaatse uithakhout onder opgaande eiken. Deleeftijd van dehuidige
generatie eikenis40a 50jaar. Hethakhout werd vroeger geexploiteerd met een omlooptijd
van5a6jaar.Hetlandgoed wordt omstreeks 1300voorhet eerstgenoemd.De oudst bekende
vermeldingvan het bos op Zwijnsbergen dateert uit 1751. Blijkens de kaart van Verheesuit
1794endetopografische kaarten vandit gebied strekte hetboszich voor omstreeks1925
verder naar het oosten uit. Nadien isditgedeelte totgrasland ontgonnen. Opde genoemde
kaarten isZwijnsbergen temidden van graslanden aangegeven. Algemene toponiemen in de
nabijheid zijn ,broek' en,horst'.
Literatuur: J.J.VAN LANSCHOT(i.l.); Nederland invroeger tijd, deel 12,1751.
5. 29juli 1964.
,Jan Gorissenscheut', Liesbosch, gem. Breda; 50A 107.50/399.25.
± 4,5 mN.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein in een laag gelegen, zwak
golvend dekzandgebied, doorsneden met smalle beekjes.
Sterk lemig, matigfijn dekzand met een gooreerdgrond.
Het Liesbosch bestaat voor het grootste deeluithakhout onder vrij zware opgaande eiken.
Langs beekjes komt eenmoerasvegetatie voor, opiets hogere plaatsen eeneikenberkenbos.
Het wordt voorheteerst genoemdineenoorkondevan 1267alshet ,bosdat Liesch wordt geheten'. Blijkens een oorkonde van 1308werd het ,bossevan Lies',dattoen ca. 50habesloeg
door detoenmalige Heer van Breda verkocht aan een kerk. Korte tijd later moet het
Liesbosch opnieuw eigendom van deHeren van Breda zijn geworden, wathettotdeFranse
tijd isgebleven.Inhet begin van dezeventiende eeuw bereiktehet bos ongeveer zijn huidige
groottevanca.200ha.OpeendoorThomasRudd vervaardigdekaart uitdezeperiodekomen
in hetmet groen aangegeven bos enkele ongekleurde vakken voor. Waarschijnlijk warendit
akkers. Hiervoor bestaan de volgende aanwijzingen:
(1) plaatselijk komen inhet Liesbosch laarpodzolgronden voor, terwijl ook detwee meest
verbreide bodemtypen, develdpodzolgronden endegooreerdgronden, voor eenklein deel
cultuurinvloed hebben;
(2)een ongekleurde rechthoek (overeenkomend metvak5,afdeling a)heet Prinsenakker.
In deachttiende eeuw bestond hetLiesbosch voornamelijk uit opgaande eiken, waarvan
sommigezeerhoogendik moetenzijn geweest.Indietijd wasdegehele oppervlaktemet bos
bedekt.Dit blijkt o.a. uiteenkaart vanIsaakTirion( ± 1750).Indenegentiendeeeuwwashet
voormalige opgaande bos grotendeels inhakhout veranderd.
Sinds het einde van de negentiende eeuw wordt hetbosvakkundig beheerd. HetLiesbosch
is gelegen ineenafwisselend landschap vanakkers, houtwallen enkleine loofbosjes op de
hogere terreinen en weiden met beekjes en weteringen inde laagten.Indenegentiende eeuw
kwamenblijkens deuit dietijd daterendetopografische kaarten vandit gebiedveelmeer houtwallen enbosjesvoor dan thans.Een groot aantal hiervan isindeloop van detwintigsteeeuw
verdwenen.Algemenetoponiemen inde nabijheid vanhet bos zijn ,donk' en,goor\
Literatuur: VAN GOOR (1744); MERKELBACH VAN ENKHUIZEN (1946); JAGER GERLINGS

(1953); WAENINK (1963); IR. A.F.TEN BRUGGENCATE(i.l.).
6. 31juli 1964.
,Calot', Liesbosch, gem.Breda; 50A 107.40/399.10.
44

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

Sterk lemig, matigfljndekzand meteengooreerdgrond.
Zie verder5.
7. 5augustus1964.
,Donk\ Ulvenhoutsche Bosch, gem. Nieuw-Ginneken; 50B114.30/396.32.
± 5mN.A.P. Hetterrein loopt langzaam afinderichting vaneensmal, genormaliseerd
beekje (inkl.enkelegraden,exp.0)enisgelegenineenlaag,zwakgolvend dekzandgebiedmet
verscheidene beekjes, gelegen tussen deMark endeBavelsche Loop.
Matigfijndekzand meteengooreerdgrond.
Het Ulvenhoutsche Bosch bestaat grotendeels uit opgaande eiken. Het behoort methet
Liesbosch enhetMastbosch totdedrie oudst bekende bossen vanNoord-Brabant. Deeerste
opgavedateert uitdeveertiendeeeuw.EvenalshetLiesbosch washettotdeFranse tijd eigendom vandeHeren vanBreda. Omstreeks 1500hadhetdezelfde, enigszins onregelmatigebegrenzing alsthans.Hetbestond toen uithakhout, waartussen hierendaar opgaande eikenen
essenvoorkwamen.Vermoedelijk isindezesituatieweinigveranderinggekomen,totomstreeks
1890 een begin werd gemaakt met de hervorming tot opgaand bos.Uit de tussenliggende
periode zijn zeer weinig gegevens over het Ulvenhoutsche Bosch bekend. Opeenkaart van
Coolen uit 1783iseengroot gedeelte alshakhout aangegeven. In 1890, toen eenbegin werd
gemaakt met dehervormingtotopgaand bos,verkeerdeditineenverwaarloosde staat.Inhet
omringende landschap wisselen akkers, weiden, boomgaarden, houtwallen en bossen elkaar
af. Blijkens detopografische kaarten vandit gebied zijn sinds omstreeks hetmidden vande
vorigeeeuwverscheidene houtwallen enkleinebosjes verdwenen. Overigens ishetlandschappelijkekaraktervandezestreeksindsdienweinigveranderd.Algemenetoponiemeninde nabijheid vanhetboszijn ,laar' en,broek\
Literatuur: JAGER GERLINGS(1953); VAN ALPHEN (1964); IR. A. F. TENBRUGGENCATE(i.l.).

8. 21augustus 1964.
,Wolfsgat', Ulvenhoutsche Bosch, gem. Nieuw-Ginneken; 50B115.17/396.05.
± 5 m N.A.P.Nagenoeg vlak,relatief hoog gelegen terrein.
Matig fijn dekzand meteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Zie verder7.
9. 23juli 1964.
Bos ophetLandgoed Groot Wolfslaar, gem. Breda; 50B 114.62/397.15.
3a4mN.A.P. Nagenoeg vlak terrein aandeoever vandeBavelsche Loop ineenweinig
relief vertonend, laag dekzandgebied metbeekjes enweteringen.
Sterk lemig, matigfijndekzand meteen ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Groot Wolfslaar iseenpark, waar aandenoordzijde - waar deopname isgemaakt - opgaand eikenbos meteenvrij natuurlijke vegetatie voorkomt. Hetlandgoed is voortgekomen
uit eenlandbouwbedrijf, dat voor heteerst vermeld wordt in 1525. In 1862werd het tegenwoordigepark opgrasland aangelegd.Hetlandgoed isomgeven door weilanden, hier endaar
afgewisseld door akkers, boomgaarden, bosenhoutwallen. Indenegentiende eeuw kwamen
in dezestreek blijkens deuitdietijd daterendetopografische kaarten vanditgebied meerbossenenhoutwallenvoordanthans.Algemenetoponiemen indenabijheid vanhet landgoed zijn
,donk' en ,laar'.
Literatuur: BREKELMANS(1964).
10. 11augustus1964.
Bos ophetLandgoed Hondsdonk, gem. Chaam; 50B116.62/392.62.
± 7mN.A.P. Nagenoeg vlak terrein inhetdalvandeRoode ofGroote Beek, eenzijbeek
van deChaamsche Beek.
Matig fijn dekzand meteenzwarte beekeerdgrond.
Het bosbestaat terplaatseuithakhout onder opgaande eiken.Hetlandgoed was oorspronkelijk eenlandbouwbedrijf. Alszodanig wordthetvoorheteerstvermeld in1364.Hondsdonk
wordt begrensd door tweeandereeeuwenoude landgoederen:inhetwesten door Luchtenburg
en inhetoosten door Valkenburg. Deoudst beschikbare bron over hetonderzochte gedeelte
van hetbosisdeoudste topografische kaart vanditgebied ( ± 1840).Hondsdonk ende aangrenzende landgoederen bestaan vnl.uitbos.EendeelvanhetbosopHondsdonk isaan het
eindevandeachttiendeeeuwop ontgonnen heidegrond aangelegd.Tennoorden enten zuiden
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vanHondsdonk zijn akkers,weiden,bosjesenhoutwallen gelegen.Indevorige eeuwkwamen
hierblijkens detopografische kaartenmeerbosjesvoor danthans.Algemenetoponiemen inde
nabijheid van het landgoed zijn ,donk' en ,broek'.
Literatuur: VAN MOSSELVELD(1960); MR. F. B. E. BARON PRISSE(i.l.).

11.7 September 1964.
SpuitendonkscheBosch, gem. Roosendaal enNispen; 49E87.05/391.95.
± 6mN.A.P.Geringhellend terrein (inkl.enkelegraden, exp.W)aan derand van hetdal
vandeSpuitendonkscheBeekineenlaag,zwak golvend dekzandlandschap, doorsneden met
beekjes.
Sterk lemig,matigfijndekzand meteen ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
HetSpuitendonkscheBoschbestaatuithakhout.Hetheeft metuitzonderingvan het onderzochtegedeelteeenmoerasvegetatie.Deoudst beschikbarebron over ditbosisdeoudstetopografische kaart van ditgebied ( ± 1850),waarophetisaangegeven alseen onderdeel van een
groot, onregelmatiggevormd, aaneengesloten bosgebied terweerszijden van deSpuitendonkscheBeek,zuidwaartsvandespoorlijn Roosendaal-Bergen opZoom.Blijkens delatere topografische kaarten iseengroot deel vandit bosgebied in detweede helft vande negentiende
eeuw ontgonnen enzijn indeze eeuw tal vanbosjes enhoutwallen inhetomringende landschap, datthans nagenoeg geheel uitakkers enweiden bestaat, verdwenen. Algemene toponiemenindenabijheid van hetbos zijn ,laar' en ,donk'.
12. 25mei1964.
BosophetLandgoed DeHondsberg, gem. Oisterwijk; 51A141.45/397.47.
± 9mN.A.P. Nagenoeg vlak terrein inhetdalvandebenedenloop vandeReusel.
Matigfijndekzand met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Hetbosbestaat uitopgaandeeiken.De oudstbeschikbarebron overditbosiseenkaart van
JudocusHondiusuitdeeerstehelft van dezeventiendeeeuw,waarophet isaangegeven alseen
onderdeel vaneen groot, vrijwel aaneengesloten, onregelmatig gevormd bosgebied terweerszijden vandeReusel, ongeveer 1kmtenzuiden vanOisterwijk. Dienovereenkomstig isdit
bosgebied,inhetzuidengrenzendaaneenuitgestrekt heidegebied(Oisterwijksche en Logtsche
Heide),waarin deOisterwijksche Vennen zijn gelegen,aangegeven opde oudste topografische
kaart vandit gebied (1840). Thans bestaat het zuidelijk deel vandit bosvoornamelijk uit
naaldhout, aansluitend bij de naaldbossen van de voormalige Oisterwijksche en Logtsche
Heide.
13. 3juli 1964.
Bos ophetLandgoed DeUtrecht, gem. Hilvarenbeek; 50H 383.00/139.27.
± 21mN.A.P. Gering hellend terrein (inkl. enkele graden, exp.N)aandeoever van de
bovenloop vandeReusel, welke terplaatse door eensmal dalstroomt, datbegrensd wordt
door een vrij hoog gelegen, golvend dekzandgebied.
Matigfijndekzand met een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het bosbestaat terplaatseuit opgaande eiken,waarvan dehuidige generatieongeveer honderdjaar oud is.Deoudst beschikbare bron over ditbosisdeoudste topografischekaartvan
dit gebied( ± 1840),waarop hetmet eenonregelmatigebegrenzingtemidden van uitgestrekte
heiden metvennen enmoerassen opdehogere gronden aanweerszijden vanhet beekdal is
aangegeven. Deze hogere gronden zdjn thans in hoofdzaak metnaaldbossen bedekt. Metde
aanleg hiervan isaanheteindevan devorige eeuw begonnen.
Literatuur: D.AARDEN (i.l.).
14. 28mei 1964.
Bosje indegem. Oisterwijk; 51A143.00/399.10.
± 7,5m N.A.P. Opeen geringe verhevenheid indelaagte tussen de Voorste enAchterste
Stroom tenzuidoosten van Oisterwijk.
Sterk lemig, matig fijn dekzand meteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Hetdeelvanhetbos, waardeopnameisgemaakt,bestaatuitspaartelgen(A.J. ROOSEN,i.l.).
Het overige deel vanhetbosisiets lager gelegen; hier komen elzen enpopulieren met een
moerasvegetatievoor.Indevorigeeeuwkwamblijkens de uitdietijd daterende topografische
kaartenvanditgebiedopdeplaatsvanditbosgraslandvoor.Opdetopografische kaarten van
deze eeuwishetalsbostemidden van weilanden aangegeven. Eendeel vandeze weilanden
4"

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

staat bekend onder de naam Het Broek.
15. Opname uit SI.
11augustus 1965.
Bosje in de gem. Vlodrop; 58G H 206.57/350.85.
± 38mN.A.P.Terrein afdalend (inkl. ± 5°,exp.ZO)naar deRoodeBeek,eenzijbeek van
de Roer. Deze beek stroomt op enkele tientallen meters afstand van de plaats van opname
door een smal dal,dat begrensd wordt door eenhooggelegen, geaccidenteerd, oud-pleistoceen
terrasgebied.
Matig fijn Zandvan het laagterras met eenveldpodzolgrond zonder roestverschijnselen.
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron over dit bosje isde oudste topografische kaart vanditgebied ( ± 1845),waarop hetmeteenonregelmatige begrenzing te midden van uitgestrekte heiden op de hogere gronden die het beekdal begrenzen, is aangegeven.
Thans zijn deze laatste overwegend met naaldbossen bedekt.

b. Floristisch overzicht (zieook tabel 1,opn. 1 t/m 15).
Het Maianthemo-Quercetum anemonetosum, variantmetAthyrium filix-femina
isin het onderzochte gebied hoofdzakelijk samengesteld uit de soortengroepen:
B + S 2 met Carpinus betulus2(-\—2), Prunus avium2( + ) , Corylus avellana 12
(2-4), Ilex aquifolium 1( + ) , Hedera helix 3(H—1),Acer pseudoplatanus 4 ( + )
en Rhamnus catharticus 1( + ) ;
B+S4 met Viburnum opulus 2 ( + ) , Prunus padus 8 (H—2), Alnus glutinosa 8
(-\—2)enSalix cinerea2 ( + ) ;
B+S5 met Quercus robur 15 (2-5),Betula verrucosa1 (2),B.pubescens 5 (2),
Sorbus aucuparia 13 (H—2), Frangula alnus 11 (-\—2), Castanea sativa 1 ( + ) ,
Populus tremula 2 ( + ) , Quercus rubra 3 (H—2), Prunus serotina 2 (H—4),
Lonicerapericlymenum 8(H—2)enAmelanchier laevis4 ( + ) ;
K2 met Anemone nemorosa 9 (-)—2),Luzulapilosa 5(H—1), Viola riviniana 4
(H—2), Oxalis acetosella 2(2),Poa nemoralis 1(2),Lamium galeobdolon 1(1) en
Seneciofuchsii 1 (1);
K3 met Hedera helix 11(H—4), Stellaria holostea 6(1-2),Polygonatum multiflorum 4( + ) en Convallariamajalis 3(1-2);
K4a met Solidago virgaurea3 ( + ) , Maianthemum bifolium 6 (1-2), Dryopterisspinulosa4 (-\—1), Rubusfruticosus 15(H—2), Holcus mollis 7 (1-2), Anthoxanthum odoratum 2 ( + ) , Lonicera periclymenum 14 (-|—3), Teucrium scorodonia5(1-2);
K4b metPteridium aquilinum 7(2-5), Deschampsia flexuosa 3( + ) , Melampyrumpratense 2(H—2), Carexpilulifera 3( + ) en Galiumhercynicum 1(1);
K8a met Athyrium filix-femina 8 (H—2), Deschampsia cespitosa 7 (H—1),
Calamagrostis canescens 3 (H—1), Lysimachia vulgaris 8 (H—2) en Dryopteris
austriaca 1 (3);
M2 met Mnium hornum 9 (H—2), Dicranella heteromalla 7 (H—2), Polytrichumformosum 2( + ) enPlagiothecium laetum 2(H—2).
Bovendien zijn ingeringemate vertegenwoordigd:
Kl met Moehringia trinervia 1( + ) , Galeopsis tetrahit 1( + ) en Rubus idaeus

i(+);
K8b metBlechnum spicant2 (1-2);
K9met Molinia caerulea2(-\—2);
Ml metAtrichum undulatum 3(-\—2);
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M3met Dicranumscoparium 1( + ) .
Opn. 14iseenvoorbeeld vaneenvroegefaseindesuccessievandit gezelschap,
deoverige opnamenzijn kenmerkend voor de slotfase.
Opn. 5 (Liesbosch) en 8 (Ulvenhoutsche Bosch) zijn floristisch het rijkst en
het meest verwant. Blijkbaar heeft zich in deze eeuwenoude bossen een evenwicht tussen bodemvegetatie en milieu ingesteld. Het is een open vraag in hoeverre een dergelijk eindstadium- climax genoemd, indien men zich aansluit bij
WESTHOFF (1965), die dit begrip definieert als een vegetatie, waarvan niet isin te
zien, hoe dezenog gewijzigd zou kunnen worden, zolang het klimaat niet verandert - overeenkomt met de oorspronkelijke vegetatie. Het feit, dat het in historisch opzicht met het Liesbosch en het Ulvenhoutsche Bosch vergelijkbare
Zonienwoud ruim vier eeuwen geleden geen wezenlijk andere bodemflora had
dan thans (THOEN, 1965)wekt de indruk, dat de oorspronkelijke ondergroei tijdens de periode van menselijke bei'nvloedingvan deze bossen niet aanzienlijk is
veranderd, hoewel het zeer wel mogelijk is, dat deze invloed in de Middeleeuwenveelingrijpender isgeweest dan daarna (cf. SCHROEDER, 1963).
Geografisch differentierende soorten:
a. In KeLamium galeobdolonen Teucriumscorodonia.
b. In SI Seneciofuchsii enTeucrium scorodonia.
c. Milieuen verbreiding.
Het Maianthemo-Quercetum anemonetosum, variant met Athyrium filix-femina komt in het onderzochte gebied meestal voor op niet-lemig of sterk lemig
dekzand (opn. 4 t/m 14). Verder vindt men het soms op zandige loss (opn. 1
t/m 3) en op matig fijn zand van hetlaagterras (opn. 15).
Het bodemtype is een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond (opn. 2, 3,4, 8, 12, 13
en 14),een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (opn. 1,9en 11), een gooreerdgrond (opn. 5 t/m 7), een zwarte beekeerdgrond (opn. 10) of een veldpodzolgrond zonderroestverschijnselen (opn. 15).
De variant met Athyrium filix-femina isin het betrokken gebied sterk geconcentreerd op relatief hoog gelegen terreinen, z.g. donken, in de hoevenlandschappen van de zwak golvende, soms vrijwel vlakke, met beekjes doorsneden
dekzandgebieden nabij de Mark, de Roosendaalsche Vliet en de omgeving van
Ulvenhout en Helvoirt (opn. 1t/m 12en 14),waar voorts de toponiemen ,laar'
en ,broek' algemeen verbreid zijn. Daarnaast werd deze variant een enkele
maal aangetroffen in smalle beekdalen, begrensd door een vrij hoog, golvend
dekzandgebied (opn. 13) en een geaccidenteerd, oud-pleistoceen terrasgebied
(opn. 15).
De opn. 1 t/m 3zijn gemaakt in de ,Nieuwe, Oude en Manken Tiend' (bosgebied in de gem. Udenhout), 4 in het bos op het landgoed Zwijnsbergen (gem.
Helvoirt), 5 en 6 in het Liesbosch (gem. Breda), 7 en 8 in het Ulvenhoutsche
Bosch (gem. Nieuw-Ginneken), 9 in het bos op het landgoed Wolfslaar (gem.
Breda), 10 in het bos op het landgoed Hondsdonk (gem. Chaam), 11 in het
Spuitendonksche Bosch (gem. Roosendaal en Nispen), 12 in het bos op het
landgoed De Hondsberg (gem. Oisterwijk), 13 in het bos op het landgoed De
4°
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Utrecht (gem. Hilvarenbeek), 14in een bosje tussen deVoorste enAchterste
StroombijOisterwijken 15ineenbosjebijdeRoodeBeek(gem. Vlodrop).
Het bosgebied bij Udenhout, hetbosophetlandgoed Zwijnsbergen, delen
vanhetLiesbosch,hetUlvenhoutscheBosch,delenvanhetbosophetlandgoed
Hondsdonk, het Spuitendonksche Bosch, delen vanhetbosophetlandgoed
De Hondsberg en de beekdalbosjes op het landgoed De Utrecht en bij de
Roode Beekzijn misschienrestenvanhetoorspronkelijke bos.Dezeveronderstellingisgebaseerdopdevolgendeoverwegingen:
1. Deze bossen zijn ,vanoudsher' bekend (hetUlvenhoutsche Bosch endelen
vanhetLiesboschsindsdelateMiddeleeuwen,hetonderzochtegedeeltevan
De Hondsberg sinds de eerste helft vande zeventiende eeuw, het bosbij
Udenhout en hetbosopZwijnsbergen sinds omstreeks 1750, het onderzochtegedeeltevanHondsdonkenDeUtrecht, het SpuitendonkscheBosch
enhetbosjebijdeRoodeBeeksinds1840a1850).
2. Zehebben(ofhadden)een onregelmatigebegrenzing,zulksintegenstellling
totkunstmatigebossen,dievrijwelaltijd eenminofmeerrechthoekigevorm
hebben(cf. WATERBOLK, 1951).
3. Ze zijn gelegen in hoevenlandschappen of in beekdalen, dus op plaatsen,
waaroorspronkelijkebossenrelatiefhetlangststandhebbengehouden.
4. Erkomensoorten,kenmerkendvoorde climax,invoor.
De overige twee bossen, gelegen ophet landgoed Wolfslaar en tussen de
VoorsteenAchtersteStroombij Oisterwijk zijn ruimeeneeuwgeledenresp. in
dezeeeuwisopgrasland aangelegd.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevensbijdevegetatie-opnamen16t/m32vantabel1.
16. Opname uit S4.
Bos bij kasteel Slangenburg bij Doetinchem; opname op dekzand (KNOPPIEN, 1945).
Oudst beschikbare bron: een kaart in de ,Grooten Atlas' vanBlaeu ( ± 1660).
17 t/m 25:Opnamen uit S5.
17. Bosbij Markelo; opname op dekzand metroestverschijnselen binnen 35cmbeginnend
(THIJSEN, 1960).

18. Bos bij Losser; opname op dekzand met roestverschijnselen binnen 35cm beginnend
(THIJSEN, 1960).

19. Bosbij Hengelo; opname op dekzand metroestverschijnselen binnen 35cm beginnend
(THIJSEN, 1960).

20. Bosbijdebuurtschap Woolde onder Hengelo (HAZEMEIJER, 1935).
21. BosbijKasteel Nijenhuis bijDiepenheim (HAZEMEIJER, 1935).
22. Assinkbosch bijHaaksbergen (HAZEMEIJER, 1935).
23. Bosinhetoosten vanTwente (KOP, 1955).
24. Boslangs deBoekelerbeek; roestverschijnselen indebovengrond (DOING, n.p.).
25. BosbijDiepenveen (THIJSEN, 1960).
26 t/m 28: Opnamen uit ZL.
26. Elzeterbosch, ten oosten van Epen; opname op loss (studenten Landbouwhogeschool
(n.p.)). HetElzeterbosch iseendeel vanhet bosgebied tussen Epen enVaals.Oudstbeschikbare bron: deoudste topografische kaart vanditgebied (blad 62, ± 1840).
27. Als 26.
28. Ravensbosch, ten noordwesten vanValkenburg; opname op grindhoudend, matig grof
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zand van hethoogterras (KUIPER, 1956).Oudst beschikbare bron:deoudstetopografische
kaart van dit gebied (blad 62, ± 1840).
29 en 30: Opnamen uit Gl.
29. Bos bij Olst; opname op voormalige cultuurgrond met roestverschijnselen binnen 35cm
beginnend (THIJSEN, 1960).
30. Bos bij Diepenveen (THIJSEN, 1960).
31 en 32:Opnamen uit Dr (eigen opnamen).
31. Bos bij Nietap, tussen Roden en Eelde, relatief hoog gelegen in een laag, nagenoeg vlak
tot zwak golvend versneden dekzandgebied. Opname op sterk lemig dekzand met een
ijzerrijke, natte veldpodzolgrond. Oudst beschikbare bron: de oudste topografische kaart
van dit gebied (blad 12, ± 1850). Het omringende landschap bestaat overwegend uit
weilanden.Omstreekshet middenvan devorigeeeuwwerden dezeop tal vanplaatsen afgewisseld door bosjes en houtwallen. Algemene toponiemen in de nabijheid van het bos
zijn ,horst' en ,woud'.
32. Bosje bij debuurtschap Zulthe, ten noordwesten van Roden. Zie verder31.

b. Verbreiding engeografische differentiatie.
Het Maianthemo-Quercetum anemonetosum, variant met Athyrium filix-femina is hier het meest vertegenwoordigd in Twente. Voorts komt het een enkele
maal voor in Zuid-Limburg, in het stroomgebied van de IJssel en in het Drents
district.
De opn. 16, 17, 18, 19, 31 en 32zijn gemaakt op dekzand, 26 en 27 op loss
en28opmatiggrofzand van het hoogterras.
Bijdeoverigeopn.isdegrondsoort niet vermeld.
De bodemprofielen, behorend bij opn. 17, 18, 19,29, 31en 32hebben hydromorfekenmerken.Deoverigeprofielen zijn niet beschreven.
De opn. uit Zuid-Limburg zijn afkomstig uit het Elzeterbosch (nrs. 26 en 27)
en het Ravensbosch (nr. 28).De oudst beschikbare gegevens over beide bossen
daterenuitomstreeks 1840.
De opn. 31en 32zijn vervaardigd in bosjes op relatief hoog gelegen terreinen
in het hoevenlandschap tussen Roden en Eelde. Ook deze bosjes zijn ruim een
eeuw bekend.
Opn. 16isgemaakt in het bos bij Kasteel Slangenburg. De oudst beschikbare
bron over dit bosiseenzeventiende-eeuwse kaart.
Bij de overige opn. ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en
over de bosgeschiedenis.
Alleopn. zijn kenmerkend voor deslotfase in de successie van dit gezelschap.
Geografisch differentierende soorten:
a. In S4Teucrium scorodonia.
b. In S5Teucrium scorodonia.
c. In Gl Corydalis claviculata.
d. In ZL Sambucus racemosa, Lamium galeobdolon, Senecio fuchsii, Stachys
officinalisenDigitalis purpurea.
6.4.2. Maianthemo-Quercetum anemonetosum, typischevariant (tabel2).
Dit gezelschap omvat de eikenberkenbossen van de relatief rijke, vochthoudende tot vochtige gronden. Het vertoont verwantschap met het Carpinion. Belangrijkste soortengroepen: B + S 2 en 5; K l , 2, 3, 4a en 4b; M2. Voornaamste
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floristischeverschillen met de Athyrium filix-femina-variant: veel zwakkere
vertegenwoordigingvandegroepenB+S4enK8a.
Inhetonderzochtegebied.
a. Gegevens bijdevegetatie-opnamen 1t/m4vantabel2.
1. Opname uit SI.
18augustus1965.
,Aan St.Elisabethmolen', inhetLeudal, gem. Haelen; 58D193.42/362.22.
± 25m N.A.P. Bovenaan de helling van het ter plaatse smalle dal van de Leubeek of
Heijthuizerbeek (inkl.0tot ± 5°,exp.NW).
Sterk lemig, matigfijnzand vanhetlaagterras meteen middelhoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat terplaatseuithakhout.Devegetatievormteenovergangtussen moerasbos
vlak langs debeek enzeer soortenarm eikenberkenbos aande rand vandehogere gronden,
diehetdalbegrenzen.Deoudst beschikbare bronnen over ditboszijn een kaart vanHondius
en eenkaart inde ,Grooten Atlas' vanBlaeu (resp. uit deeerste endetweede helft vande
zeventiende eeuw), waarop hetisaangegeven alseenonderdeel vaneengroot, onregelmatig
gevormd bosgebied ter weerszijden vande Leubeek (op de laatstgenoemde kaart onder de
naam ,Keysers bos'). Blijkens detopograflsche kaarten vanditgebied bestaat hethoog gelegen gedeelte vanditbosgebied sinds detweede helft vandenegentiende eeuw overwegenduit
naaldhout.
2 t/m4: Opnamen uitS2(nr. 4isvervaardigd door VAN ECK, 1950).
2. 9juni 1965.
Boswachterij Groesbeek, gem. Groesbeek; 46B + E 191.90/421.60.
± 80mN.A.P.Depressieineenhoog gelegen,sterk geaccidenteerd stuwwalgebied.
Sterk lemig, grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal meteenhoge holtpodzolgrond.
Het onderzochte gedeeltebestaatuitkreupelhouttemiddenvaneenvegetatievankruidenen
dwergstruiken, waarin o.a. Genista germanica voorkomt (deenige groeiplaats in onsland).
Het boscomplex inhetstuwwalgebied vanhet Rijk vanNijmegen wordt voor het eerstvermeld indeRomeinse tijd. Hetmaaktetoen deeluitvanhet,Sacrum Nemus Batavorum',het
Heilig Woud derBatavieren, dat zich uitstrekte totbijKleef enGoch. In de Karolingische
tijd werd denaam van ditbosgebied veranderd inhet Rijkswoud. IndeMiddeleeuwen diende
het hoofdzakelijk alsjachtterrein enalsleverancier vanbrandhout. Omstreeks 1330wordthet
beschreven alseeneikenbos. Ruim twee honderd jaar later ( ± 1565)washetgrotendeelstot
heidemetverspreid voorkomendestruiken gedegradeerd. Niet langdaarna (1655)zoudende
laatste opgaande eiken zijn geveld. Uiteeniets vroegere periode dateert eenkaart met bijbehorend register vanhetNederrijkswoud (1570),hetophethuidige Nederlandse grondgebied
gelegengedeeltevanhetbos. Blijkensdezebronbestondalthansdit gedeeltenog hoofdzakelijk
uit bos(ca. 6000ha),zijhet, datditopdemeesteplaatsen hetkarakter van vrij open kreupelhout had.Toch kwamen hier endaar ookopgaande bomen voor. Opdekaart, dieeenlosse
verzameling vandeafzonderlijke percelen omvat, zijn dehoutige gewassen geschetst. Gezien
deze schetsen bestond hetopgaand hout uiteiken enbeuken. Hetonderzochte perceel stond
bekend onder de naam ,Bouckholtsdael'. In 1758besloeg het Nederrijkswoud nog slechts
1500ha.Nochtans istenoosten vanNijmegen-Mook hetgrootste oude boscomplex van het
onderzochte gebied gelegen. Hetisaangegeven opalle oude kaarten, dievandit gebied zijn
bestudeerd (behalve dereeds genoemde kaart behoren hiertoe eenkaart vanVan Berkenrode
uit 1629,eenkaart vanHondius uitdeeerstehelft van dezeventiende eeuweneenkaart inde
.Grooten Atlas' vanBlaeu ( ± 1660).Vanhet oorspronkelijke loofbos is weinig over. Inde
laatste twee eeuwen isditgebied grotendeels metnaaldhout bebost.
Literatuur: MARTENS VAN SEVENHOVEN (1924); VERKUYL (1937); VAN ALPHEN (1939).

3. 16juni 1965.
Bossen bijBeek, gem. Ubbergen; 40D191.60/426.50.
± 80m N.A.P. Aandevoet vaneenhelling (inkl. ± 10°, exp. ZO).
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Grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit opgaande eiken en beuken. Zie verder 2.
4. Wijlerberg, gem. Ubbergen.
Gering hellend terrein (inkl. ± 5°,exp. N).
Zandige loss.
Zieverder 2.

b. Floristischoverzicht(zieooktabel2,opn.1 t/m4).
De typischevariant van het Maianthemo-Quercetum anemonetosum isin het
onderzochtegebiedhoofdzakelijk samengestelduitdesoortengroepen:
B+S3metQuercuspetraea2(2-4)enFagussylvatica2(H—3);
B+S5 metQuercusrobur3(+-3), Betulaverrucosa 1 (3),B.pubescens 1 (3),
Sorbus aucuparia 2 (+-2), Frangula alnus2 (+), Populus tremula 1(+) en
Lonicerapericlymenum2( + ) ;
K2metAnemonenemorosa2(-\—1), Miliumeffusum 1 (+),Lathyrusmontanus1 (1),'Luzulapilosa 1 ( + ) ,Violariviniana2(+) enOxalisacetosella 2(-\—1);
K3metHederahelix2(1),Stellariaholostea2(+-1), Polygonatum multiflorum 1 (+)enConvallariamajalis2(2);
K4amet Solidago virgaurea2(H—1),Maianthemum bifolium2 (1-3), Dryopterisspinulosa 1(+), Rubusfruticosus 1(2), Holcusmollis 2 (H—I),Lonicera
periclymenum2(H—2),Teucriumscorodonia2(1)enCorydalisclaviculata 1 ( + ) ;
K4b met Hieracium laevigatum 3(+), Pteridium aquilinum 2 (1-4),Agrostis
tenuis 1 (+),Deschampsiaflexuosa2(1),Melampyrumpratense1 ( + ) en Vacciniummyrtillus2(1-2);
M2metMnium hornum 3{-\—2), Dicranella heteromalla 2(H—1)en Polytrichumformosum 1 (+).
Bovendienzijningeringematevertegenwoordigd:
B+S2metCarpinusbetulus 1 (+), Corylusavellana 1 (+) enMalussylvestris

i(+);
K8bmetBlechnumspicant 1 (+);
K9met Serratula tinctoria 1(1),Succisapratensis 1 (1)enPotentilla erecta 1

(+);
M3metDiacranumscoparium 1 (+),Leucobryumglaucum 1 (+),Pleurozium
schreberi1 (+)enLophocoleabidentata 1 (+);
M5metThuidiumtamariscinum 1 (+).
Alle opnamen zijn voorbeelden van de slotfase in de successie van dit gezelschap.
Geografischdifferentierende soorten:
a. InSITeucriumscorodonia.
b. InS2TeucriumscorodoniaenCorydalisclaviculata.
c. Milieuenverbreiding.
De typische variant van het Maianthemo-Quercetum anemonetosum komt in
het onderzochte gebied voor op sterk lemig of niet-lemig, matig grofzandig
stuwwalmateriaal (opn.2en3),opsterklemig,matigfijnzand van het laagterras(opn. 1)enopzandigeloss(opn.4).
Bijdeopn.2en3ishet bodemtype eenhogeholtpodzolgrond, bijopn. 1 een
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middelhogeholtpodzolgrond enbijopn.4ishetnietvermeld.
Dezevariant ishierzeldzaam.Zeisslechtshier endaar vertegenwoordigd in
het stuwwalgebied vanhetRijkvanNijmegen (opn.2t/m 4)enop eenplaatsin
hetlaagterrasgebiedvanMidden-Limburg(opn. 1).
HetstuwwalgebiedvanhetRijkvan Nijmegenisvooreengroot deelmetbossen bedekt. Hetishetoudstbekendeboscomplex van het onderzochte gebied.
Zonder twijfel vormt het een overblijfsel van het oorspronkelijke bos, want
reeds in de Romeinse tijd wordt er melding van gemaakt. In de late Middeleeuwen zijn grote oppervlakten tot heidemetverspreidvoorkomende struiken
gedevasteerd. Tijdens de laatste eeuwen heeft herbebossing met overwegend
naaldhout plaatsgevonden.
Opn. 1is afkomstig uit het bosgebied ter weerszijden van de Leubeek of
Heijthuizerbeek. Ook dit ismisschien eenrestvan het oorspronkelijke bos.De
oudst beschikbare bronnen zijn tweezeventiende-eeuwse kaarten. Het beekdal
enderand hiervanzijn begroeidmetloofbos. Deaangrenzende hogeregronden
zijn sindsdetweedehelftvandenegentiendeeeuwmetnaaldbosbedekt.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevensbijdevegetatie-opnamen 5t/m35vantabel2.
5 t/m 12: Opnamen uit S5.
5. Bos bij Diepenheim; opname op dekzand (voormaligecultuurgrond) met roestverschijnselen binnen 35cm beginnend (THIJSEN, 1960).
6. Bos bij Hengelo; opname op dekzand (voormalige cultuurgrond) met roestverschijnselen
binnen 35cm beginnend (THIJSEN, 1960).
7. Bos bij Borne; opname op lemigdekzand, voormalige cultuurgrond (THIJSEN, 1960).
8. Altena's Bosch, bij de buurtschap Beckum onder Hengelo; opname op vochtig dekzand
(HAZEMEIJER, 1936).

9. Bos in het oosten van Twente; opname op dekzand, waaronder op ca. 40cm leem voorkomt (KOP, 1955).
10. Bos bij De Lutte; opname op tertiaire leem (MEIJER DREES, 1936).
11. Bos bij Saasveld; opname op dekzand met roestverschijnselen in de bovengrond (DOING,
n.p.).
12. Bos bij Saasveld; opname op dekzand met roestverschijnselen in de bovengrond (DOING,
n.p.).
13 t/m 15: Opnamen uit ZL.
13. Schweibergerbosch, ten westen van deweg Slenaken-Mechelen; opname aan de voet van
een helling, op loss (KUIPER, 1956).
Oudst beschikbare bron: deoudste topograflsche kaart van dit gebied (blad 62, ± 1840).
14. Colmonderbosch bij Nijswiller; opname op eenlossplateau (DOING KRAFT, 1954).Oudst
beschikbare bron: de oudste topograflsche kaart van dit gebied (blad 62, ± 1840).
15. Bos op de Trichterberg, tussen Gronsveld enEckelrade; opname op loss (DOING KRAFT,
1954). Oudst beschikbare bron: de oudste topograflsche kaart van dit gebied (blad 62,
± 1840).
16 t/m 18: Opnamen uit Gl.
16. Bos bij Olst; opname op lemig dekzand (THIJSEN, 1960).
17. Bosbij Diepenveen;opnameoplemigdekzand,voormaligecultuurgrond (THIJSEN, 1960).
18. Bos bij Diepenveen; opname op vochtig dekzand (THIJSEN, 1960).
19 t/m 21: Opnamen uit G3.
19. Houtwal bij Barneveld (DOING, n.p.).
20. Bos op het landgoed Rensselaar bij Nijkerk; z.g. bosrelikt op dekzand (WEEVERS, 1933).
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Oudst beschikbare bron: de oudste topografische kaart van dit gebied (blad 32, 1847/48).
21. Bos op het landgoed Oldenaller bij Nijkerk; z.g. bosrelikt op dekzand (WEEVERS, 1933).
Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart vandit gebied (blad 32,1847/48).
22
22.
23.
24.
25.
26.

t/m 35: Opnamen uit Dr.
Bos bij Ommen; opname op dekzand (THIJSEN, 1960).
Bos bij Eursinge;z.g. oerwoudrelict (WATERBOLK, 1945).
Als 23.
Bos bij Eext; z.g. oerwoudrelict (WATERBOLK, 1945).
Zeijer Strubben; z.g. oerwoudrelict (WATERBOLK, 1945).
Bos op dekzand, gelegen op degrens van de esendeheidebij Zeijen. Oudst beschikbare
bron: eenkaart uit 1634van Pynacker.
27. Bosbij Uffelte; z.g.oerwoudrelict, gelegen op degrensvandeesen deheide bij Holtinge
(WATERBOLK, 1945).Oudst beschikbare bron: een kaart van Pynacker uit 1634.
28. Bosje bij de buurtschap De Baars, gem. Steenwijkerwold, relatief hoog gelegen in een
golvend dekzandgebied; opname op dekzand, waaronder op ca.40cmkeileem voorkomt
(eigenopname).Oudst beschikbare bron: eenkaart uit 1634van Pynacker. Het is gelegen
in een oud cultuurlandschap, rijk aan houtwallen.
29. Lieverder Noordbosch bij Lieveren, relatief hoog gelegen in het dal van het Lieverder
Diep; opname op sterk lemig dekzand met een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond (eigen
opname). Oudst beschikbare bron: een kaart uit 1634 van Pynacker. Tot in de tweede
helft van de vorige eeuw vormde het een geheel met het Lierverder Zuidbosch, toen nog
resp. Lieverder Noordholt en Lieverder Suudholt geheten.
30. Lieverder Noordbosch; opname opzwak lemigdekzand met eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (eigen opname).Zie verder29.
31. Norgerholt. Bosopzwaklemigdekzand, gelegenop deesbij Norg; bijbehorend bodemtype een hoge holtpodzolgrond (eigen opname). Oudst beschikbare bron: een kaart uit
1634van Pynacker.
32. Bosjeopzwaklemigdekzand,gelegenopdees bijPeest;bijbehorend bodemtypeeenmiddelhogeholtpodzolgrond (eigen opname). Omstreeks 1880geplant (E. PELINCK, i.l.).
33. Norgerholt. Zieverder31.
34. Mantingerbosch,relatiefhooggelegenbosinhetdalvanhetOudeDiep;opname op sterk
lemig dekzand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (eigen opname). Oudst beschikbare bron: de oudste topografische kaart van dit gebied (blad 17, ± 1850).
35. ThijnsBosch,nabijhetMantingerbosch;opnameopniet-lemigdekzandmeteen ijzerrijke,
vochtige veldpodzolgrond (eigen opname). Zieverder 34.

b. Verbreidingen geografische differentiatie.
De typische variant van het Maianthemo-Quercetum anemonetosum is hier
algemeen in het Drents district en komt voorts op verscheidene plaatsen in
Twente en op enkele plaatsen in Zuid-Limburg, in het stroomgebied van de
IJsselenindeGelderseValleivoor.
Drentsdistrict.
De opn.22,26en28t/m 35zijn gemaakt opdekzand. Bijde opn. 23,24en
27 is degeologischegesteldheidnietvermeld.
Het bodemprofiel isbeschreven bij denrs. 30,34 en 35 (ijzerrijke, vochtige
veldpodzolen), 29 (ijzerrijke, natte veldpodzol), 31 en 33(hoge holtpodzolen)
enbij 32 (middelhogeholtpodzol).
De opn. 29 en 30 (Lieverder Noordbosch), 34 (Mantingerbosch) en 35
(ThijnsBosch)zijnvervaardigdopopduikingeninbeekdalen.Deoudstbeschikbare bron overhet Lieverder Noordbosch iseenkaart uit 1634.De oudstegegevens,die overhet Mantingerbosch enhet Thijns Bosch konden worden ver54
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kregen,daterenuithetmiddenvandenegentiendeeeuw.
De opn. 26(Zeijer Strubben) en27(bosbijUffelte) zijn gemaakt opde overgangenvan essennaar heidevelden,deopn. 31, 33(Norgerholt)en32(bosje bij
Peest) op essen. De oudst beschikbarebron van deZeijer Strubben, hetbos bij
Uffelte en het Norgerholt iseenkaartuit 1634.Hetbosje bij Peestis omstreeks
1880aangelegd.
Opn. 28(bosje bij debuurtschap DeBaars,gem.Steenwijkerwold) is afkomstig uit een oud cultuurlandschap, rijk aan houtwallen. De oudst beschikbare
bronoverditbosjeiseenkaartuit1634.
Bijdeopn. 22t/m 25ontbreken gegevensoverdelandschappelijke liggingen
overdebosgeschiedenis.
Opn. 32iseenvoorbeeld vaneenovergangsfase indesuccessievan ditgezelschap,deoverigeopn.zijnkenmerkendvoordeslotfase.
Geografischdifferentierende soort:Corydalisclaviculata.
Twente.
Deopn. 5t/m 9, 11en 12 zijn gemaakt opdekzand, nr. 10iseenopn. optertiaireleem.
Debodemprofielen, behorend bijdeopn.5,6,8,11 en 12hebben hydromorfe
kenmerken.
Naderestandplaatsgegevens ontbreken.
Alleopn.kanmenrekenentot deslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Lamium galeobdolonen Corydalis
claviculata.
Zuid-Limburg.
Bijalledrieopn.bestaatdebodemuitloss.
Opn. 13 isafkomstig uit het Schweibergerbosch, opn. 14uit het Colmonderbosch en opn. 15uit het bos op de Trichterberg. De oudst beschikbare bron
overdezebosseniseenkaartuitomstreeks1840.
Deopn.vertegenwoordigen deslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Mespilus germanica, Luzula luzuloides
enTeucriumscorodonia.
StroomgebiedvandeIJssel.
Alle drie opn. (16 t/m 18)zijn gemaakt op dekzand. Het bodemprofiel, behorend bij 18heeft hydromorfe kenmerken.
Naderestandplaatsgegevens ontbreken.
Deopn.zijn voorbeelden vandeslotfaseindesuccessie van dit gezelschap.
Geografisch differentierende soort:Corydalisclaviculata.
GelderseVallei.
De opn. 20 (bos op het landgoed Rensselaar bij Nijkerk) en 21 (bos op het
landgoed OldenallerbijNijkerk)zijngemaaktopdekzand.
De oudste gegevens,dieoverdezebossenkonden worden verkregen, dateren
uithetmiddenvandenegentiendeeeuw.
Bijopn. 19zijngeenstandplaatsgegevensvermeld.
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Deopn.behorentotdeslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Geografischdifferentierende soort:Corydalisclaviculata.
6.4.3. Maianthemo-Quercetum anemonetosum, variant met Convallaria majalis
(tabel3).
Dit gezelschap omvat de eikenberkenbossen van de (matigrijke tot) relatief
rijke,drogetotvochthoudende (soms enigszins vochtige) gronden. Belangrijkstesoortengroepen:B+S2,3(inS2, S3,ZLenG2)en5;Kl, 2,3,4aen4b;M2
en 3.Voornaamste floristische verschillen metdetypische variant: zwakkere
vertegenwoordiging van K2, sterkere vertegenwoordiging vanK4,ontbreken
vanB+S4enK8a,aanwezigheidvanM3.
Inhetonderzochtegebied.
a. Gegevensbij devegetatie-opnamen 1t/m 21 van tabel3.
1 t/m 11: Opnamen uitKe.
1. 2juni 1964.
Bosop het landgoed Zegenwerp, gem. St.Michielsgestel; 45D 151.90/404.72.
± 10mN.A.P. Heuvelig terrein (inkl.0tot± 10°,exp.inverschillende richtingen) ineen
vrijlaag,golvend dekzandgebied, dat inhet oosten begrensd wordt door het dal vande Dommel.
Matigfljndekzand met een haarpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uitruim honderdjarige opgaande eiken enbeuken. Zegenwerp
was oorspronkelijk eenlandbouwbedrijf, waarvan de oudste opgave uit 1381dateert. In1473
wordthetbeschrevenalseen,huysmeteenre hoeven, landen, bempden1,heydenendeweyden
en de andere zijner toebehoirtte'.
Inbeschrijvingenvan 1743en 1809wordenookbossengenoemd.Deoudstbeschikbare bron
over hetonderzochte gedeelte vanhetbosisde oudste topografische kaart vandit gebied
( ± 1840).Zegenwerp grensde toeninhet westen aan heide (deel van deTheere Heide) en in
hetoosten aangraslanden(inhetdalvandeDommel).Blijkens delateretopografische kaarten
is de aangrenzende heide later indenegentiende eeuw met naaldhout bebost.
Literatuur: SASSE VAN IJSSELT(1922); C. W. J. BARON DE WEICHS DE WENNE (i.l.).

2. 26augustus 1964.
Bos op hetlandgoed Lindonk, gem. Woensdrecht; 49D 79.45/385.12.
± 10mN.A.P. Plateau vaneenhoge steilrand, diedegrens vormt tussen eenvrij laag,
golvend dekzandgebied en deholocene gronden langs de Oosterschelde.
Matigfljndekzand met een vorstvaaggrond.
Het onderzochte gedeeltevan Lindonk iseen houtwal. De oudst beschikbare bron over het
landgoed isdeoudste topografische kaart van dit gebied( ± 1850).Het bestond toen, evenals
thans, uitakkers, houtwallen enenkeleloofbosjes. Inhetoosten grenst hetaannaaldbossen
op hetlandgoed Mattemburgh, dieomstreekshet midden van denegentiende eeuwop heidegronden zijn aangelegd.Algemenetoponiemen in de nabijheid van dehoutwal zijn ,donk'en
,geest\
Literatuur: VAN HASSELT(1943).
3. 2September 1964.
Warande, gem.Helmond; 51F 172.32/388.57.
± 18mN.A.P.Nagenoegvlak,relatiefhooggelegenterreininhetdalvandeBroekholtsche
Loop, een zijriviertje van de Aa.
Zeer fljn dekzand met een laarpodzolgrond; opca. 65cmroestvlekken beginnend.
De Warande bestaat vnl. uit vrij zwaar, opgaand eikenbos,dat hier en daar een parkachtig
karakter heeft. De oudst beschikbare bronnen over dit bos zijn een kaart van Hondius uit de
1
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Lees:beemden.
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eerste helft van zeventiende eeuw en een kaart in de „Grooten Atlas' van Blaeu ( ± 1660).
Op de Iaatstgenoemde kaart wordt het ,Parck van Helmondt' genoemd. Blijkens de oudste
topografische kaarten van dit gebied bestond het omringende landschap in devorige eeuw uit
graslanden. Thans worden deze hier en daar afgewisseld door akkers, boomgaarden en moerasbosjes.
4. 22juli 1964.
Bos op het landgoed Zoudtland, gem. Breda; 50A 108.60/398.70.
± 4,5 m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein in een laag zwak golvend
dekzandgebied.
Zwak lemig, zeer fijn dekzand met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout onder ongeveer honderjarige opgaande eiken. De
oudst beschikbare bron over het bos op Zoudtland is de oudste topografische kaart van dit
gebied ( ± 1840), waarop het is aangegeven in een cultuurlandschap van overwegend akkers,
afgewisseld door houtwallen. In deze eeuwzijn demeestevan deze houtwallen verdwenen.
Literatuur: J. J. GRAUMANS(i.l.).
5. 26 augustus 1964.
Bos op het landgoed Lindonk, gem. Woensdrecht; 49D 79.85/385.07.
± 13m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een vrij laag, golvend dekzandgebied, dat in het
westen grenst aan de holocene gronden langs de Oosterschelde.
Matig fijn dekzand met een laarpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte is een hakhoutbosje.
Zie verder 2.
6. 26augustus 1964.
Bosje in de gem. Woensdrecht; 49G + 55E80.85/384.55.
± 13m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in eenvrij laag, golvend dekzandgebied, dat in het
zuiden aan het dal van een genormaliseerde beek grenst.
Matig fijn dekzand met een laarpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron is de oudste topografische kaart
van dit gebied ( ± 1850),waarop het, evenals thans, met een rechthoekige begrenzing te midden van een blokvormig complex van akkers, naaldbossen, zandverstuivingen op de hogere
gronden en graslanden in het beekdal is aangegeven.
7. 24juli 1964.
,Schapenwei\ landgoed Burgst, gem. Prinsenbeek; 44C 109.75/402.18.
± 3,5mN.A.P.Nagenoegvlak terreinineenlaag,zwakgolvend dekzandgebied, dat inhet
noorden en oosten begrensd wordt door het dalvan de Mark.
Zeer fijn dekzand met een bruine enkeerdgrond.
Het bosbestaat terplaatseuit hakhout enopgaandeberken.Blijkens denegentiende-eeuwse
topografische kaarten van dit gebied ishet onderzochte gedeeltevan het bos op het landgoed
Burgst tussen ± 1840en 1890opbouwlandaangelegd.In deomgevingkomenakkersen tuingronden, hier en daar afgewisseld door weiden en loofbossen voor. In devorige eeuw was de
landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
8. 28juli 1964.
,De Wildert', landgoed Burgst, gem. Prinsenbeek; 44C 109.55/402.27.
Het bos bestaat ter plaatse uit opgaande beuken.
Zie verder 7.
9. 15juni 1964.
Bos op het landgoed Beukenhorst, gem.Vught; 45C 148.45/404.10.
5,5 a 6m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein in een laag, zwak golvend
dekzandgebied,datinhetzuidenenoostenwordtbegrensddoorhetdalvandeEsscheStroom.
Zeer fijn dekzand met een akkereerdgrond.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit opgaandeeiken.Blijkens denegentiende-eeuwse topografische kaarten van dit gebied is dit een voormalige akker, die tussen ± 1840 en 1890 is
bebost. In de omgeving komen akkers, hier en daar afgewisseld door weiden en loofbossen
voor. In de vorige eeuw was delandschappelijke situatie dienovereenkomstig.
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10. 24 augustus 1964.
Bos op het landgoed Meilust, gem. Bergen op Zoom; 49B 78.75/391.62.
± 9mN.A.P.Nagenoegvlak,relatiefhooggelegenterreinineenvrijlaaggolvend dekzandgebied, dat in het westen doorjonge zeekleigronden wordt begrensd.
Zeerfijndekzandmeteenakkereerdgrond; opca.50a60cmroestverschijnselen beginnend.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit hakhout onder opgaande eiken. Blijkens de oudste
topografische kaarten is het bos op Meilust tussen ± 1850en 1900 op bouwland aangelegd.
In de omgevingkomen overwegend akkers voor. In de vorige eeuw was de landschappelijke
situatie dienovereenkomstig.
11. 9junil964.
Bosje in de gem. Udenhout; 44H 135.75/405.17.
± 17,5mN.A.P.Nagenoegvlak terrein in een vrij laag,golvend dekzandgebied ten zuiden
van de Drunensche Duinen.
Matigfijndekzand met een bruine enkeerdgrond.
Het bosje bestaat uithakhout onder opgaande eiken.Blijkens denegentiende-eeuwse topografische kaarten ishet tussen ± 1840en 1890 op bouwland aangelegd. Het is omringd door
akkers. In de vorige eeuw was de landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
12 t/m 19: Opnamen uit SI.
12. 10augustus 1965.
Bosje in degem.Beesel; 58E365.10/200.55.
± 25mN.A.P.Opeenplateau boveneensteilrandvanhetlaagterras, gelegen langsdeTasof Huilbeek; dezesteilrand wordt inhet westen begrensd door het Maasdal.
Zandige leem van het laagterras, waarschijnlijk met een textuur-B; op ca. 45 cm roestverschijnselen beginnend.
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron isde oudste topografische kaart
van ditgebied( ± 1845),waarop het- evenalsop delaterekaarten - temidden van akkers is
aangegeven.
13. 9 augustus1965.
Bos bij Kasteel Hillenraad, gem. Swalmen; 58G + H 200.15/359.30.
± 25 m N.A.P. Op een hoge oever van de Eppenbeek, een zijbeekje van de Swalm; deze
beek stroomt door eenzwak golvend laagterrasgebied.
Zandige leemvan het laagterras,waarschijnlijk met eentextuur-B.
Het onderzochtegedeelteiseensmallestrook hakhout ondervrijjonge,opgaandeeiken. De
oudst beschikbare bron over deze bosstrook is de oudste topografische kaart van dit gebied
( ± 1845). In de omgeving komen akkers, weiden, boomgaarden en bossen van overwegend
loofhout voor. In de vorige eeuw was de landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
14. 4 augustus 1965.
Bosje in de gem.Brunssum; 60D 196.80/330.02.
± 60 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan de rand van het dal van de bovenloop van de
Roode Beek, een zijbeek van de Geleen.
Zwak lemig, matigfijnplioceen zand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bosjebestaat uithakhout enspaartelgen.De oudst beschikbare bron isdeoudste topografische kaart van dit gebied ( ± 1840), waarop het - evenals thans - is aangegeven op de
grensvan graslanden inhet dalvande Roode Beek engemengd loof- en naaldhoutbos op de
hogere gronden.
15. 16augustus 1965.
,Bronkensteinsmolen', houtwal in de gem. Beesel; 58E 204.35/367.42.
± 25mN.A.P.Op eenhoge oever langs de Schelkensbeek, een zijbeek van de Maas; deze
beek stroomt door een vrij vlak tot zwak golvend laagterrasgebied.
Matigfijnzand van het laagterras met een hoge holtpodzolgrond.
Deze houtwal is een deel van een smalle strook bos ter weerszijden van de Schelkensbeek
tussen demondingvan de Maas en het dorpje Offenbeek. De oudsi beschikbare bronnen zijn
eenkaartvanHondiusuitdeeerstehelft vandezeventiendeeeuweneenkaart in de .Grooten
Atlas'vanBlaeu( ± 1660),waarop dezestrook isaangegeven alseenonderdeel vanhet groot,
5°
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onregelmatig gevormd bosgebied. Op de oudste topografische kaart van dit gebied ( ± 1845)
heeft dit boszijn tegenwoordige begrenzing.Evenalsthans bestond het omringendelandschap
toen uit cultuurgronden (overwegend akkers) en kleine oppervlakten heide.
16. 22junil965.
,Bergs Boske', gem. Meerlo; 52E203.90/392.50.
± 15mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenzwakgolvendlaagterrasgebied, dat hier grenst
aan het dal van een zijbeek van de Molenbeek.
Zwak lemig, matig fljn zand van het laagterras met een hoge holtpodzolgrond.
Deoudst beschikbarebron overditbosjeiseenkaart uit 1820vanBiben,waarophet- evenals thans - is aangegeven op de grens vangraslanden inhet beekdal en akkers op de hogere
gronden.
17. 23juni 1965.
,Meikamp', gem. Grubbenvorst; 52G 207.62/379.90.
± 20m N.A.P.Heuvelig terrein (inkl.0tot ca. 30°,exp.inverschillenderichtingen) ineen
zwakgolvend laagterrasgebied, dathiergrenst aanhet dalvandeEverloscheBeek,een zijbeek
van de Maas.
Matig fijn zand van het laagterras met eenhoge holtpodzolgrond.
Het onderzochte gedeeltebestaat uithakhout.Hetmaaktdeeluitvaneensmallestrook bos
terweerszijden van deEverloscheBeek.Deoudstbeschikbare bron over dezebosstrook iseen
kaart uit 1820vanBiben,waarophet- evenalsthans- ineencultuurlandschapvanoverwegend
akkers is aangegeven.
18. 25mei 1965.
Bosje in de gem. Overasselt; 46A 183.32/420.92.
± 12m N.A.P.Nagenoeg vlak, vrij hoog gelegen terrein ineen golvend tot heuvelig stuifzandgebied.
Matig grof stuifzand, afkomstig vanpleistocene rivierterrassen met een vorstvaaggrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. Blijkens een kaart van Verhees en de oudste topografische
kaart van dit gebied, ishet tussen 1794en ± 1840aan derandvaneenheidelandschap aangelegd. Op de latere topografische kaarten (sinds ± 1890) is derest van dit landschap grotendeels als naaldbos aangegeven.
19. 2juni 1965.
Bos op het landgoed Hantert, gem. Cuyk en St. Agatha; 46B + E 190.15/414.10.
± 12,5mN.A.P.Nagenoeg vlak terrein ineenvrij vlak tot zwak golvend laagterrasgebied.
Niet-lemig tot zwak lemig, matigfijnzand vanhet laagterras met een loopodzolgrond.
Het onderzochtegedeeltebestaatuit spaartelgen.Blijkens eenkaart vanVerheesen deoudstetopografische kaart vanditgebied,ishetbosopHantert tussen 1794en ± 1840opcultuurgrond aangelegd. Het omringende landschap bestaat overwegend uit akkers. In de vorige
eeuw was de landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
20 en 21: Opnamen uit S2.
20. 19mei 1965.
Bos op het landgoed St. Jansberg, gem. Ottersum; 46B + E 193.10/416.90.
± 58 m N.A.P. Onderaan een helling (inkl. ± 5-10°, exp.Z).
Zandige loss met een hoge holtpodzolgrond of een textuur-B.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit hakhout onderopgaandeberkenen tamme kastanjes.
Zie verder de gegevens bij tab. 2, opn. 2.
21. 9juni 1965.
Boswachterij Groesbeek, gem. Groesbeek; 46B + E 191.85/421.62.
± 80 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan derand van een depressie.
Sterk lemig, grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit kreupelhout.
Zie verder de gegevens bij tab. 2, opn. 2.
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b. Floristisch overzicht (zieooktabel 1,opn. 1 t/m 15).
Het Maianthemo-Quercetum anemonetosum, variant met Convallaria majalis
is in het onderzochte gebied hoofdzakelijk samengesteld uit de soortengroepen:
B+S2 met Carpinusbetulus 5( + - 2 ) , Prunus avium 6( + ) , Corylus avellana 9
( + - 4 ) , Ilex aquifolium 6 ( + - 4 ) , Hedera helix 5 ( + - 1 ) , Acer pseudoplatanus 3
(H—2),Rhamnus catharticus 1 ( + ) enMespilus germanica 1( + ) ;
B-I-S5 met Quercusrobur 20 ( + - 4 ) , Betula verrucosa 6 ( + - 3 ) , B. pubescens
9 ( + - 3 ) , Sorbus aucuparia 19( + - 2 ) , Frangula alnus 18( + - 3 ) , Castanea sativa
6(H—3),Populustremula4( + ) , Quercusrubra3(H—2),Prunusserotina 8(-)—2),
Lonicerapericlymenum 8(H—1)enAmelanchier laevis5(-j—2);
K3 met Hedera helix 12(2-3), Stellaria holostea 5( + - 2 ) , Polygonatum multiflorum 11(H—2)en Convallariamajalis9(-\—4);
K4a met Solidago virgaurea 2 (H—2), Maianthemum bifolium 6 (2), Dryo/7/era spinulosa 1 ( + ) , Rubus fruticosus 19 (H—4), Holcus mollis 15 (H—5),
Anthoxanthum odoratum 4 (H—1),Lonicera periclymenum 14 (H—2), Teucrium
scorodonia6(H—2)en Corydalisclaviculata2(1-3);
K4b met Hieracium laevigatum 4 (H—2), Pteridium aquilinum 12 (H—4),
Agrostis tenuis4 (H—1),Luzula campestris 3( + ) , Hieracium umbellatum 1 ( + ) ,
Deschampsia flexuosa 10 (H—3), Melampyrum pratense 4 (H—2), Carex pilulifera 3 ( + ) , ,Vaccinium myrtillus 3 (H—2), Polypodium vulgare 6 (H—2) en
Agrostis stolonifera 1( + ) ;
M2 met Mnium hornum 9 (H—2), Dicranella heteromalla 5 (H—2), Polytrichumformosum 3( + ) enPlagiothecium laetum 3(H—2).
Bovendienzijningeringematevertegenwoordigd:
B+S1 met Sambucusnigra2 ( + ) ;
B+S3 met Quercuspetraea 2{-\—2)enFagussylvatica 2 ( + ) ;
Kl metMoehringia trinervia2{-\—1) en Galeopsistetrahit 3 ( + ) ;
K2 met Anemone nemorosa 2 (-\—2), Milium effusum 1 (1), Luzula pilosa 1
( + ) en Violariviniana2 ( + ) ;
K6metFestucatenuifolia 1( + ) ;
K8ametAthyriumfilix-femina 1 ( + ) enLysimachia vulgaris2 ( + ) ;
K8bmet Blechnumspicant 1( + ) ;
Ml metAtrichum undulatum 2 ( + ) ;
M3metPohlianutans 1 ( + ) enHypnum cupressiforme 1 (2).
De opnamen 6en 18zijn kenmerkend voor eenvroege fase in de successie van
ditgezelschap,de overigevoorde slotfase.
Geografisch differentierende soorten:
a. In KeTeucrium scorodonia.
b. In SI Teucriumscorodoniaen Corydalis claviculata.
c. In S2Mespilusgermanica en Teucrium scorodonia.
c. Milieuen verbreiding.
De variant met Convallaria majalis van het Maianthemo-Quercetum anemonetosum komt inhet onderzochte gebiedhoofdzakelijk voor op niet-lemig, soms
zwak lemig,zeer fijn dekzand (opn. 3,4, 7, 8, 9en 10),opniet-lemig, matig fijn
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dekzand (opn. 1,2,5,6en 11)en opniet-lemig, somszwaklemig, matigfijnzand
van het laagterras (opn. 15, 16, 17en 19). Daarnaast vindt men dit gezelschap
een enkele maal op zandige leem van het laagterras (opn. 12en 13), op zandige
loss (opn. 20), op sterk lemig, grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal (opn. 21), op matig grof stuifzand, afkomstig van pleistocene rivierterrassen
(opn. 18)en opzwak lemig,matigfijnplioceenzand (opn. 14).
Het bodemtype is een hoge holtpodzolgrond (opn. 4, 15, 16 ,17 en 21), een
haarpodzolgrond (opn. 1,3,5en 6),een bruine enkeerdgrond (opn. 7, 8en 11),
een akkereerdgrond (opn. 9en 10),waarschijnlijk eentextuur-B(opn. 12en 13),
een vorstvaaggrond (opn. 2 en 18), een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond
(opn. 14), een loopodzolgrond (opn. 19) of een hoge holtpodzolgrond dan wel
eentextuur-B (opn.20).
De Convallaria-va.tia.nt is verspreid over vrijwel het gehele onderzochte gebied en vaker vertegenwoordigd dan de beide andere tot het MaianthemoQuercetum anemonetosum behorende varianten.
De opn. 4(bos op het landgoed Zoudtland bij Breda), 7en 8(bos op het landgoed Burgst bij Prinsenbeek) en 9(bos ophetlandgoed Beukenhorst bij Vught)
zijn afkomstig uit lage, zwak golvende dekzandgebieden. De oudst bekende gegevens over het bos op Zoudtland dateren uit omstreeks 1840. Misschien is het
een rest van het oorspronkeJijke bos.Deonderzochte gedeeltenvan de bossen op
Burgst en op Beukenhorst zijn tussen ± 1840en 1890op bouwland aangelegd.
Te oordelen naar de benaming Schapenwei (terrein van opn. 7) is op het landgoed Burgst in het verleden naast akkerbouw ook schapenteelt uitgeoefend.
Het omringende landschap van deze drie landgoederen bestaat reeds lang uit
cultuurgronden (overwegend akkers), afgewisseld door loofbossen of houtwallen.
De opn. 1 (bos op het landgoed Zegenwerp bij St. Michielsgestel), 2 en 5
(houtwal resp. bos op het landgoed Lindonk, gem. Woensdrecht), 10 (bos op
het landgoed Meilust bij Bergen op Zoom) en 11(bosje ten zuiden van de Drunensche Duinen) zijn gemaakt in iets hogere en sterker golvende dekzandgebieden. De oudst beschikbare bron over het onderzochte gedeelte van het bos
op Zegenwerp is een kaart uit omstreeks 1840. Misschien is het een rest van het
oorspronkelijke bos.Zegenwerp grenstin hetwestenaan een deel vande Theere
Heide, diein deloop van denegentiende eeuwmet naaldhout isbeoost en in het
oosten aan oude graslanden in het dal van de Dommel. De oudst bekende gegevens over de houtwal en het bos op Lindonk dateren uit het midden van de
negentiende eeuW. Misschien is het bos hier altijd aanwezig geweest. Het landgoed bestaat reeds lang uit akkers, afgewisseld door houtwallen en enkele loofbosjes. Het wordt in het oosten begrensd door naaldbossen van het landgoed
Mattemburgh, die omstreeks het midden van denegentiende eeuw op heide zijn
aangelegd. Het bosje ten noordoosten van Woensdrecht is eveneens sinds omstreeks 1850 bekend. Te oordelen naar de rechthoekige vorm, evenals die van
het aangrenzende complex van bouwlanden aan de rand van zandverstuivingen
en naaldbossen en naar de plaats van de vegetatie in de successie (zie p. 60) is
het waarschijnlijk een bosje, dat ineenjong ontginningslandschap is aangelegd.
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HetbosopMeilustenhetbosje tenzuidenvandeDrunensche Duinen zijntussen ± 1850en1900resp.tussen ± 1840en 1890opbouwlandaangelegd.Inde
omgevingkomenreedslangoverwegendakkersvoor.
De opn. 12(bosje bijBeesel), 13(smalle strook bosbij Kasteel Hillenraad,
gem. Swalmen), 15(bosje tennoordoosten van Reuver), 16(bosje in de gem.
Meerlo), 17 (bosindegem.Grubbenvorst) en19 (bosophetlandgoed Hantert
(gem.CuykenSt.Agatha)zijn gemaakt invrijvlakketotzwak golvende laagterrasgebieden, veelalaanofin denabijheid vanbeekjes (nrs. 12,13,15, 16 en
17). Hetbosje bijReuver isreeds opzeventiende-eeuwsekaarten aangegeven.
Hetmaaktetoendeeluitvaneengroot, onregelmatiggevormd bosgebied, zonder twijfel eenrest van het oorspronkelijke bos.De oudst bekende gegevens
over debosjes bijMeerlo enGrubbenvorst dateren uit 1820,debosstrook bij
Hillenraad sinds omstreeks 1840.Eerst- enlaatstgenoemd bosje zijn misschien
restenvanhetoorspronkelijke bos,hettweedeis geziendebenaming(Meikamp)
misschien opbouwland aangelegd. Hetlandgoed Hantert iseenbebossing op
cultuurgrond, welkeuitomstreeks hetbeginvandenegentiende eeuw dateert.
Het landschap waarin deze bosjes op laagterrasafzettingen zijn gelegen, bestaatreedslangoverwegenduitakkers.
Opn. 3(Warande, gem. Helmond) isopeenrelatief hoog gelegen terreinin
eenbeekdalvervaardigd,opn. 14 (bosjebij Brunssum)aanderandvaneenbeekdal. DeWarande isreeds opzeventiende-eeuwse kaarten aangegeven. Zonder
twijfel isheteenrestvanhetoorspronkelijke bos.Ditgeldtmisschien eveneens
voorhetbosje bijBrunssum, waarvan deoudst beschikbare bron uitomstreeks
1840dateert. Hetomringendelandschapvanheteerstgenoemde bosbestaatuit
oudegraslanden, hierendaar afgewisseld door akkers, boomgaarden enmoerasbosjesuiteenlatereperiode.HetbosjebijBrunssumisreedslanggelegenop
degrensvangraslanden langsdeRoode Beek enbossenvangemengd loof-en
naaldhoutopde hogeregronden.
Deopn.20en21 zijn afkomstig uitdebossenvanhetstuwwalgebied vanhet
Rijk vanNijmegen. Voor eenbeknopte beschrijving van de geschiedenisvan
dezebossenzij verwezennaarpar.6.4.2,p. 51.
Opn. 18(bosjeindegem.Overasselt)isgemaakt ineengolvend totheuvelig
stuifzandgebied, ontstaanuitpleistocenerivierafzettingen. Ditbosjeis omstreeks
het beginvandenegentiendeeeuwineenheidelandschap aangelegd. Eengroot
deelvanhetomringende landschap islater in denegentiende eeuw metnaaldhoutbebost.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevensbij de vegetatie-opnamen22 t/m 85 vantabel3.
22 t/m 25: Opnamen uitS3.
22. Bos bij Doorwerth; opname op stuwwalgrond (REIJNDERS, 1955). Oudst beschikbare
bron: eenkaart inde.Grooten Atlas' vanBlaeu ( ± 1660)
23. Als 22.
24. Bosop deBeekhuizerberg bij Rheden; opname op stuwwalgrond (VAN OLDENEEL TOT
OLDENZEEL, 1941).

25. BosbijDieren; opname oplosshoudend zand (MEIJER DREES, 1936).
z
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26. Opname uit S4.
Bos ophetlandgoed Bijvanck bijDidam; opname opdekzand (SISSINGH, 1953).
27 t/m 35: Opnamen uit S5.
27. BosbijAmbt Delden; opname opvochtig dekzand (THUSEN, 1960).
28. BosbijEnschede; opname oplemig dekzand, voormalige cultuurgrond (THUSEN, 1960).
29. Bosbij Markelo; opname opdekzand (THUSEN, 1960).
30. BosbijHengelo (HAZEMEHER, 1935).
31. Bosinhet oosten vanTwente; opname oplemig dekzand (KOP, 1955).
32. Houtwal indebuurtschap EulebijHengelo (HUBBELING, 1940).
33. Bosindebuurtschap Eule bijHengelo (HUBBELING, 1940).
34. BosbijLosser (DOING, n.p.).
35. Bosindebuurtschap EulebijHengelo;opnameoplemigdekzand met roestverschijnselen
in debovengrond (HUBBELING, 1940).
36 t/m 43: Opnamen uit ZL.
36. OndersteBosch,gem.Wittem;opnameopeenlossplateau(eigenopname).Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart vanditgebied (blad 62, ± 1840).
37. Savelsbosch, ten oosten van Gronsveld; opnamen op een lossplateau (eigen opname).
Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart van ditgebied (blad 62, ± 1840).
38. Kerperbosch, tussen VaalsenEpen; opnameoploss,waaronder opca. 50cm vuursteeneluviumvoorkomt (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942). Het Kerperbosch iseen

deel vanhetbosgebied tussen Epen enVaals.Zieverder degegevens bijtab. 1,opn. 26.
39. Elzeterbosch,tenoostenvanEpen;opnameoploss(DOING, 1963a).Zieverderdegegevens
bij tab. 1,opn.26.
40. Ravensbosch, tennoordwesten vanValkenburg; opname opgrindhoudend, matig grof
zand vanhet hoogtenas (KUIPER, 1956).Oudstbeschikbarebron: deoudste topografische
kaart vanditgebied (blad 62, ± 1840).
41. Ravensbosch; opname oploss.Zieverder40.
42. Preusbosch bij Vaals; opnameopeenlossplateau (DOING KRAFT, 1954).Zieverder degegevens bijtab.1,opn. 26.
43. Schweibergerbosch, tennoorden van Slenaken; opname op loss (DOING KRAFT, 1954).
Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart van ditgebied (blad 62, ± 1840).
44 t/m 46: Opnamen uit Gl.
44. BosbijRaalte; opname opdekzand (THUSEN, 1960).
45. BosbijDiepenveen; opname opdekzand, voormalige cultuurgrond (THUSEN, 1960).
46. Bosophetlandgoed Bockhorst bij Rheden; opnameopdekzand (SCHNEIDER &WESTRA,
1955).
47 t/m 55: Opnamen uit G2.
47. Bos op het landgoed Everwijnsgoed, gem. Renkum; opname op fluvioglaciaal zand
(SCHNEIDER & WESTRA, 1955).

48. Oranje Nassau's Oord, gem.Renkum; opname op stuwwalgrond (VLIEGER, 1937).
49. Als48.
50. Bosophet landgoed Noordereng bijBennekom; opname opstuifzand (VANOLDENEEL
TOT OLDENZEEL 1941^

51. Bosbij Amerongen; opname op stuwwalgrond (VANOLDENEEL TOTOLDENZEEL, 1941).
52. Fransche Berg, Nationale Park DeHoge Veluwe; opname ophumeus stuifzand (VOORBEUTEL CANNENBURG, 1941).Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaartvan
ditgebied (blad 33, ± 1845),waarophetisaangegeven alseendeelvaneengroot, onregelmatig gevormd bosgebied temidden vanzandverstuivingen.
53. BosbijAmerongen; opname opstuwwalgrond (VAN MEDENBACH DE ROOY, 1940).
54 Als 53
55.' Speulderbosch, ten noordwesten van Garderen. Op stuwwalgrond (LEYS & BANNINK,
n.p.).Deoudst beschikbarebron overhet Speulderbosch iseenoorkondeuit 855 (GAZENMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)
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BEEK, 1966).Aanheteindevandezestiendeeeuwwarenhier- evenalsinhet aangrenzende
Sprie'lderbosch- deeikendebeuk debelangrijkste houtsoorten (SLOET, 1911).Eengroot
gedeeltevanhetoorspronkelijke loofbos islater omgezet innaaldbos.
56 t/m 61: Opnamen uit G3:
56. Bosophetlandgoed Oosterbos bijBarneveld (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
57. Bos ophetlandgoed Oostereng bijNijkerk (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
58. Bos bij Harskamp (VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL, 1941).

59. Als58.
60. BosbijHarskamp, opname opdekzand metroestverschijnselen indebovengrond(DEN
DULK, 1937).

61. Als60.
62 t/m 84:Opnamen uitDr.
62. BosbijTubbergen; opname oplemig dekzand (THIJSEN, 1960).
63. Bosbij Gramsbergen; opname op dekzand, voormalige cultuurgrond (THIJSEN, 1960).
64. Bosbij Denekamp; opname opdekzand metroestverschijnselen binnen 35cmbeginnend
(THIJSEN, 1960).

65. BosbijDarp; z.g. oerwoudrelict (WATERBOLK, 1945).
66. BosbijEext; z.g. oerwoudrelict (WATERBOLK, 1945).
67. Schoonloer Strubben (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942). Bos op dekzand,

gelegenopdegrensvandeesendemet naaldhout beboste heide bij Schoonlo. Oudstbeschikbare bron: een kaart uit1634vanPynacker.
68. Bosbij Uffelte; opname opzandige keileem (eigen opname). Zieverder degegevens bij
tab. 2, opn.27.
69. Boswachterij Odoorn; spaartelgenbosje op stuifzand te midden van naaldbossen (eigen
opname).Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart vanditgebied (blad17,
± 1850).
70. BosbijEes,gelegenaanderandvan deZuides;opnameoplemigdekzand(eigenopname).
Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart vanditgebied (blad 17,± 1850).
71. BosbijRamps,tussenAssenenRolde,opdekzandgelegenaanderand vandeesbijBallo
(eigen opname). Oudst beschikbare bron: de oudste topografische kaart van dit gebied
(blad 12, ± 1850).
72. Zeijer Strubben (eigenopname).Zieverder degegevensbijtab.2,opn. 26.
73. Als72.
74. Hooghout, tenoosten vanRoden, relatief hoog gelegen inhetdal vanhet Peizer Diep;
opname op lemig dekzand met een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond (eigen opname).
Oudst beschikbare bron: deoudstetopografische kaart vanditgebied (blad 12, ± 1850).
75. Lieverder Zuidbosch. Relatief hoog gelegen bos; opname opdekzand meteen ijzerrijke,
natte veldpodzolgrond (eigen opname). Zieverder degegevens bijtab.2,opn. 29.
76. Bosje bijZeegse, gelegen opdegrens vandeesendemetnaaldhout beboste heide bij
Zeegse; opname op dekzand meteenhoge holtpodzolgrond (eigen opname). Oudstbeschikbare bron: deoudste topografische kaart vanditgebied (blad 12,± 1850).
77. Bos bijBoyl, Friese Wouden, gelegen opdeovergang vanhetdalvandeLinde naar de
hogeregronden; opname op sterk lemig dekzand meteenhoge holtpodzolgrond (eigen
opname).Omstreeks 1860geplant opeengraslandperceel (E. DE BOER, i.l.).
78. Mantingerbosch; opname op dekzand meteenvochtige veldpodzolgrond zonder roestverschijnselen. Zieverder degegevens bijtab. 2,opn. 34.
79. Als78.
80. Lieverder Noordbosch; opnameopzwak lemigdekzand met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond. Zieverder degegevens bijtab.2,opn.29.
81. Als80.
82. Zeijer Strubben (eigen opname). Zieverder degegevens bijtab.2,opn. 26.
83. Bos bijVries,gelegen opdeHoltes; opname opzwak lemig dekzand meteenhogeholtpodzolgrond (eigen opname).Oudst beschikbare bron deoudste topografische kaartvan
dit gebied (blad 12, ± 1850).
"4
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84. Bos bij Vries; opname op sterk lemig dekzand met een haarpodzolgrond. Zie verder 83.
85. Opname uit K.
Bosop het landgoed Ockenburgh bij Loosduinen (VAN HYLCKEMA VLIEG, 1937). Oudst
beschikbare bron: de oudste topografische kaart van dit gebied (blad 30, ± 1850).

b. Verbreiding en geografische differentiatie.
De Convallaria-variant van het Maianthemo-Quercetum anemonetosum is
hier zeer algemeen in het Drents district en is voorts op verscheidene plaatsen
in Twente, in Zuid-Limburg en op de Veluwe met de Utrechtse Heuvelrug vertegenwoordigd, alsmede hier en daar in de Gelderse Vallei, het stroomgebied
van de IJssel, langs de Veluwezoom en op eenplaats in deAchterhoek en in het
kustgebied.
Drents district.
De opn. 62, 63,64,67en 70t/m 84zijn gemaakt opdekzand, de opn. 68en 69
op zandige keileem en op stuifzand. Bij de opn. 65en 66 is de grondsoort niet
vermeld.
Het bodemprofiel is beschreven bij de nrs. 74, 75, 80 en 81 (ijzerrijke, natte
veldpodzolen), 78, 79 en 83 (hoge holtpodzolen), 78 en 79 (vochtige veldpodzolenzonder roest)en 84(haarpodzol).
De opn. 67 (Schoonloer Strubben), 68 (bos bij Uffelte), 70 (bos bij Ees), 71
(bos bij Kamps, tussen Assen en Rolde), 72,73,82(Zeijer Strubben), 76 (bosje
bij Zeegse), 83en 84 (bos bij Vries) zijn gemaakt op essen, veelal aan de randen
hiervan. De oudst beschikbare bron over de Schoonloer Strubben is een kaart
uit 1634; de oudste gegevens, die over de bossen bij Ees, bij Kamps, bij Zeegse
en bij Vries konden worden verkregen, dateren uit omstreeks 1850. Voor een
beknopte beschrijving van degeschiedenis van deZeijer Strubben en het bos bij
Uffelte zijverwezen naar par. 6.4.2,p.54.
De opn. 74 (Hooghout, bij Roden), 75 (Lieverder Zuidbosch), 78, 79 (Mantingerbosch), 80, 81 (Lieverder Noordbosch) zijn vervaardigd op opduikingen
in beekdalen; opn. 77 (bos bij Boyl) is gemaakt aan de rand van een beekdal.
De oudst beschikbare bron over Hooghout is een kaart uit omstreeks 1850.
Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het Lieverder Noorden Zuidbosch en het Mantingerbosch zij verwezen naar par. 6.4.2, p. 54. Het
bos bijBoylisomstreeks 1860opgrasland aangelegd.
Opn. 69 is afkomstig uit de boswachterij Odoorn. Deze bestaat hoofzakelijk
uit naaldhout. De oudste gegevens, die over het onderzochte gedeelte van dit
boscomplex konden worden verkregen, dateren uit het midden van de negentiende eeuw.
Bij de opn. 62 /t/m 66 ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging
en over de bosgeschiedenis.
Alle opn. zijn kenmerkend voor de slotfase in de successie van dit gezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Corydalis claviculata, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaeaenPlagiotheciumundulatum.
Twente.
De opn. 27, 28, 29, 31 en 35zijn gemaakt op dekzand. Bij de opn. 30, 32, 33
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en 34isdegeologische gesteldheidnietvermeld. •
De bodemprofielen, behorend bij de nrs.27en 35hebben hydromorfe kenmerken.
Nadere standplaatsgegevens ontbreken.
Alleopnamen behorentotdeslotfase indesuccessievanditgezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Corydalis claviculata en Vaccinium
vitis-idaea.
Zuid-Limburg.
De opn. 36t/m 39en 41 t/m 43zijn gemaakt op loss, nr. 40is een opn.op
grindhoudend, matiggrofzandvanhethoogterras.
Opn. 36is afkomstig uit het Onderste Bosch; opn. 37 uit het Savelsbosch,
opn. 38uit het Kerperbosch en opn. 39uit het Elzeterbosch; de opn. 40en41
zijn gemaakt in het Ravensbosch; opn. 42isvervaardigd inhet Preusbosch en
opn. 43inhetSchweibergerbosch. Deoudst beschikbare bron over deze bossen
iseenkaart uitomstreeks 1840.
Alle opn. zijn typerend voor deslotfase indesuccessievandit gezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Sambucus racemosa, Mespilus germanica,Luzula sylvatica,L. luzuloides, Teucrium scorodonia,Polygonatum verticillatumenPlagiochilaasplenioides.
VeluweenUtrechtse Heuvelrug.
De opn.48,49,51,53,54en 55zijn gemaakt op stuwwalgrond, de opn.47
en 52resp.opfluvioglaciaalzand enop stuifzand.
Opn. 52(Fransche Berg, Nationale Park De Hoge Veluwe) is afkomstig uit
een stuifzandgebied. De oudst beschikbare bron over dit bos is een kaart uit
omstreeks 1845.
•° Q « ' ~ iS g e m a a k t i n h e t Speulderbosch. De oudste opgave hiervan dateert
uit 855 Oorspronkelijk washet een loofbos, thans bestaat een groot gedeelte
6
uitnaaldhout.
Bij de overige opn. ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en
overdebosgeschiedenis.
Opn. 50behoort tot eenovergangsfase inde successie vandit gezelschap, de
overige opn. vertegenwoordigen de slotfase
differenti§rende

clavkuMa^

soorten:

Teucrium scorodonia en Corydalis

GelderseVallei.
ve^oni

6

° Cn ^

Zljn 8 C m a a k t

b e h l t t00VtlS!r!fr °Pn-}56 ^

° P d e k Z a n d m e t roe ^verschijnselen in debo59) n t b r e k e n

°

^dplaatsgegevens.Alleopn.

behoren totdeslotfase indesuccessievanditgezelschap
Geografisch differentierende soort: Corydalis claviculata.
Stroomgebiedvan deUssel.
Alledrie opn. (44t/m46)zijn gemaakt opdekzand.
Nadere standplaatsgegevens ontbreken.
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Opn. 44 is een voorbeeld van een overgangsfase in de successievan dit gezelschap,deandere twee opn. kan menrekenen totde slotfase.
Veluwezoom.
De opn. 22 t/m 24 zijn gemaakt op stuwwalgrond, nr. 25is een opn. op losshoudend zand.
De opn. 22en 23zijn afkomstig uit een bosbij Doorwerth. De oudst beschikbare bron over dit bosiseenkaart uit omstreeks 1660.
Alle opn. zijn karakteristiek voor de slotfase in de successie van dit gezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Teucrium scorodonia, Corydalis claviculataen Trientalis europaea.
Achterhoek.
Opn. 261isgemaakt opdekzand. Naderestandplaatsgegevens ontbreken.
De opn. vertegenwoordigt deslotfase indesuccessievan dit gezelschap.
Geografisch differentierende soort:Teucriumscorodonia.
Kustgebied.
Bij opn. 85 ontbreken gegevens over debodemgesteldheid. De opn. is afkomstig van het bos op het landgoed Ockenburgh bij Loosduinen. De oudste gegevens,die over ditboster beschikking stonden, dateren uitomstreeks 1850.
De opn. is kenmerkend voor een overgangsfase in de successie van dit gezelschap.
6.4.4. Maianthemo-Quercetum typicum, variant met Blechnumspicant (tabel4).
Dit gezelschap omvat de eikenberkenbossen van matig rijke (tot relatief
rijke), (vochtige tot) natte gronden. Belangrijkste soortengroepen: B+ S2, 4en
5;K3,4a,4b,8ben9;M2.
In het onderzochte gebied.
a. Gegevens bij devegetatie-opnamen 1t/m 29van tabel4.
1 t/m 23:Opnamen uitKe.
1. 18augustusl964.
Bos bij het landhuis Angorahoeve op de Oude Buissche Heide bij Achtmaal, gem. Zundert;49H 387.10/98.40.
Sterklemig,matigfijn dekzandmeteen ijzerrijke vochtigeveldpodzolgrond.
± 12,5m N AP Nagenoeg vlak terrein ineenvrij laag, zwak golvend dekzandgebied.
Het onderzochtegedeeltevanhetbosbestaat uithakhoutenspaartelgen;elderskomt overwegend naaldhout voor. De oudst beschikbare bron over het bosrondom Angorahoeve is de
oudste topograflsche kaart van dit gebied ( ± 1850),waarop het-met dezelfde, rechthoekige
1
Dit is deenigebeschikbare opnamevan het Maianthemo-Quercetumanemonetosummt de
Achterhoek terwijl dezesubassociatiein het in oecologisch opzicht nauw verwante Twente
opverscheideneplaatsenis vertegenwoordigd. Misschien moot de oorzaak van dit verschil
worden gezocht in het feit dat de Twentse loofbossen vegetatiekundig vollediger zijn onderzocht dan die van de Achterhoek. In de belangrijkste studie over het laatste onderwerp het
proefschrift van MEIJER DREES(1936)ontbreekt nl.eenbeschryvingvandevegetatievan hakhout, terwijl de meeste eikenberkenbossen in Nederland tot voor kort als zodan.g werden
geexploiteerd.
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begrenzing als thans- is aangegeven, te midden van heiden, vennen en hoogveenmoerassen.
Blijkens lateretopografischekaartenzijn inhet beginvan dezeeeuwgrote delenvan dit voordienafvoerloze, moerassigegebiedontgonnen(hoofdzakelijk tot graslanden).Alleen ten noordenvanhet bosbijAngorahoeve komt nog eenlaaggelegenheidegebied voor(OudeBuissche
Heide).Indebegroeiingvanhet onontgonnen landschapmoetMoliniacaemleaeen belangrijk
aandeelhebbengehad,getuigehetveelvuldigvoorkomenvanhettoponiem ,bunt'.
2. 30junil964.
BosophetlandgoedEeckenrhode.gem.Waalre;51G377.15/161.67.
Sterklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke vochtige veldpodzolgrond.
± 20mN.A.P. Nagenoegvlak,relatief hoog gelegen terrein inhet dalvan de Tongelreep,
eenzijriviertje vandeDommel.
Het onderzochtegedeeltebestaat uit spaartelgen.Eldersheeft het bos een moerasvegetatie.
De oudst beschikbare bron over dit bos is de oudste topografische kaart van dit gebied
( ± 1840),waarop het temidden vangraslanden isaangegeven. De tegenwoordige landschappelijkesituatieisdienovereenkomstig.
3. 27meil964.
BosophetlandgoedEickloo,gem.Oisterwijk; 51A 141.75/397.80.Lemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
± 9mN.A.P.Nagenoegvlak terrein aan derand vanhet dal van de benedenloop van de
Reusel.
Hetbosbestaatterplaatseuit spaartelgen.
Zieverderdegegevensbijtab.1,opn.12.
4. 28mei1964.
Bosjeindegem.Oirschot;51 A150.47/393.72.
± 10,5m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein in een vrij laag, zwak golvenddekzandgebied, doorsnedenmetgenormaliseerde beekjes.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bosjebestaat uitspaartelgen.Het behoort toteenuitgestrekt bosgebied, gelegen tussen
de plaatsen Boxtel, Liempde, Best en Oirschot. Dit bosgebied bestaat uit eikenberkenbos,
plaatselijkafgewisselddoornaaldbos oprelatief hogeterreinen enmoerasbos in delaagten.De
oudst beschikbare bron over dit bosgebied iseenkaart van HONDIUSuit deeerste helft van de
zeventiendeeeuw.Blijkens detopografische kaarten vandit gebiedzijn sinds het eindevan de
negentiende eeuw hier en daar gedeelten van deze voordien nog bijna aaneengesloten bossen
ontgonnen (voornamelijk tot grasland).Algemenetoponiemen in denabijheid van dit bosgebiedzijn ,laar', ,donk'en ,broek'.
5. 13junil964.
Kinderbosch,gem.Oirschot;51 A148.95/395.37.
±10mN.A.P.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Hetbosbestaatuithakhout onderopgaandeeiken.
Zieverder4.
6. 13junil964.
Kinderbosch,gem.Oirschot;51A149.10/39535
± 10mN.A.P.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Zieverder4.
7. 12junil964.
BosophetlandgoedHeerenbeek,gem.Oirschot;51 B152.70/39440
±llmN.A.P.
Matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Hetbosbestaatterplaatseuitopgaandeeiken.
Zieverder4.
8. 12junil964.
DeMortelen,gem.Oirschot;51 B151.32/39472
±llmN.A.P.
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Matig fijn dekzand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond; roestverschijnselen beginnendopongeveer45 cm.
Hetbosbestaat terplaatseuitspaartelgen.
Zieverder4.
9. 4augustus1964.
,NieuweKranelaar',UlvenhoutscheBosch,gem. Nieuw-Ginneken; 50 B114.67/396.57.
± 5mN.A.P.Nagenoeg vlak,relatief hooggelegenterreinineenlaag,zwakgolvend dekzandgebied, doorsneden met beekjes.
Matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, vochtigeveldpodzolgrond.
Het onderzochtegedeeltebestaatuitopgaandeeiken.
Zieverder degegevensbijtab.1,opn.7.
10. 4augustus1964.
,Bosachter't Veer',landgoedValkenberg,gem.Gilze-Reijen; 50 B 117.40/394.10.
± 8,5mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenvrijlaag,zwakgolvenddekzandgebied, doorsnedenmetgenormaliseerde beekjes.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke,vochtige veldpodzolgrond.
Het bosbestaat terplaatseuit spaartelgen.Valkenbergwordt voor heteerst genoemd inde
veertiendeeeuw.In 1561wordt het beschrevenalseenhoevemetbossen,houtgewasen andere
toebehoorten. In 1660bestonden 10ha uit cultuurgrond enruim 90ha uit bos en heide. Aan
het eindevan deachttiende eeuwwerden moerassige gedeeltenontgonnen en hoogten beplant
met loof- en naaldhout. Thans ishetlandgoed ruim200ha groot.De oudst beschikbare bron
is de oudste topografische kaart van dit gebied (± 1840).Zie verder de gegevens bij tab. 1,
opn.10.
Literatuur: VAN MOSSELVELD(1960).
11. 5augustus1964.
.Beekbosje',landgoedHondsdonk, gem. Nieuw-Ginneken; 50B115.92/392.75.
± 8m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein ineenvrij laag, zwak golvend
dekzandgebied, doorsnedenmetbeekjes.
Zwak lemig, matigfijn dekzand meteenvochtigeveldpodzolgrondzonderroestverschijnselen.
Het bosje bestaat uit hakhout onder opgaande eiken. De oudst beschikbare bron is de
oudstetopografische kaartvanditgebied( ± 1840).
Zieverderdegegevensbijtab. 1, opn.10.
12. 14augustusl964.
Bosjeindegem.Goirle;50F 130.82/389.70.
± 16m N.A.P.Nagenoeg vlak terreinin het dalvandePoppelsche Lei, de bovenloop van
een zijriviertje van de Reusel.
Matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit spaartelgen. Deoudst beschikbarebron overdit bosje iseenkaart uit
1794van VERHEES.Opdeoudstetopografische kaartvanditgebied(± 1840)ishetaangegeven
te midden van uitgestrekte heiden op de hogere gronden aan weersznden van het dal van de
Poppelsche Lei.Blijkens delater verschenen topografische kaarten ishet he.degebied tenoosten van dit riviertje, inhet beginvan dezeeeuwontgonnen; aandewestzndevanhet dal komt
nog veel heide voor.
13. 8September1964.
DeGeelders,gem.Liempde;51 B154.67/399.97.
± 8m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein ineenvrij laag, zwak golvend
dC
ZwakTemt; matig fijn dekzand met een vochtigeveldpodzolgrond;roestverschijnselen beginnendopongeveer40cm.
. , , . , ,
i_
_.-»u
Het onderzochte gedeelte bestaat uit spaartelgen. De oudst besch.kbare bron over d.t bos
iseenkaart uit 1794vanVerhees.DerestvanDeGeeldersbestondtoenu,t heide,h.eren daar
afgewisseld door bouwland. Uit een verge.ijking met de oudste topografische kaart van d,t
gebied ( ± 1840) blijken de heidevelden van De Geelders omstreeks het begin van de negentiendeeetwtezijn bebost.Dit bosgebied bestaat afwisselend u.tloofhout (opdelageterremen
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populieren, opdehogereterreinenmeesteiken)ennaaldhout.
14. 4junil964.
Bosjeindegem. Berkel;50F137.12/396.20.
± 10,5mN.A.P. Nagenoeg vlak terrein aanderand van hetdalvandeVoorste Stroom.
eenzijriviertje vandeReusel.
Lemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bosjebestaat uithakhout onderopgaandeeiken.Hetis omstreeks1895aan derandvan
de Gemeene Heide aangelegd. Deze heideisblijkens detopografische kaarten vanditgebied
inhetbeginvandezeeeuwontgonnen(hoofdzakelijk totgraslanden).
Literatuur:G. L. VANDENBERGH(i.l.).
15. 8junil964.
NieuweWarande,gem.Tilburg;50F136.02/399.88.
± 12,5mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenvrijlaag,zwakgolvend dekzandgebied.
Lemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke,vochtigeveldpodzolgrond.
De oudst beschikbare bron over deNieuwe Warande iseenkaart uit 1794 vanVERHEES,
waarophetalseenvrijgroot,aaneengesloten,rechthoekiggevormdbos isaangegeven. Blijkens
detopografischekaartenvanditgebiedzijninhetbeginvandezeeeuwgroteoppervlakten van
ditbosgebiedontgonnen(hoofdzakelijk totgraslanden).
16. 29julil964.
BosophetlandgoedHetIJzerHek,gem.Prinsenbeek;44D111.50/403.62.
± 1,5mN.A.P. Nagenoeg vlak terrein ineenlaag,zwak golvend dekzandgebied, dathier
grenstaanhetdalvandeMark.
Matigfijn dekzandmeteenlaarpodzolgrond.
Het bosopHet IJzer Hek bestaat uitspaartelgen.Ditbosisongeveer 300 jaar geleden aangelegd. Op detopografische kaarten vanditgebied ishetaangegeven ineen cultuurlandschap
van overwegend akkers, afgewisseld door loofbosjes en houtwallen. Blijkens deze kaarten
kwamhierindevorigeeeuwmeerbosvoordantegenwoordig.
Literatuur: J. A. M. VAN RIJCKEVORSELO.L).

17. 2September1964.
Warande,gem.Helmond;51F172.47/388.62.
± 18mN.A.P.Nagenoegvlak,relatiefhooggelegenterreininhetdalvandeBroekholtsche
Loop,eenzijriviertje vandeAa.
Zeerfijn dekzandmeteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Zieverderdegegevensbijtab.2,opn.3.
18. 24junil964.
,LageBeemden',bosjeindegem.Valkenswaard;57B159.32/371.50.
± 25mN.A.P.NagenoegvlakterreininhetdalvandebovenloopvandeDommel.
Matig fijn dekzand meteenhaarpodzolgrond; opca.65cmroestverschijnselen beginnend.
Het bosje bestaat uit hakhout. Deoudst beschikbare bron over ditbosje iseenkaart uit
1794vanVERHEES, waarop het- evenals thans- met eenrechthoekige begrenzing te midden
vancultuurgrondenisaangegeven.
19. 17augustusl964.
BosjebijWernhout,gem. Zundert;50C103.10/382.47.
± 13 mN.A.P.Nagenoegvlakterrein ineenvrijlaag,zwakgolvend dekzandgebied.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het bosje bestaat uithakhout onder opgaandeeiken.Blijkens de negentiende-eeuwse topografische kaarten van ditgebied isditbosje tussen ± 1840en1900opheide aangelegd.Het
omringende landschap bestaat uitakkers enweiden. Indevorige eeuw kwam in deze streek
vrijveelheidevoor.
20. 31julil964.
Bosjeindegem.Rijsbergen; 50A 109.45/393.90.
± 4.5m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein aanderand vanhetdalvandeAaofWeerijs, een
zijriviertje vandeMark.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmet eenijzerrijke, natteveldpodzolgrond; roestverschijnselenbeginnendopongeveer35cm.
™
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Het bosje bestaat uithakhout onder opgaande eiken.Blijkens denegentiende-eeuwse topografischekaarten vanditgebiedisditbosjetussen ± 1840en1900opbouwlandaangelegd.Het
omringendelandschap bestaat uitcultuurgronden, afgewisseld door bossen(voornamelijk bestaande uitnaaldhout) enhoutwallen. Indevorige eeuw wasdelandschappelijke situatie
dienovereenkomstig.
21. 10junil964.
Bos ophetlandgoed Annanina's Rust, tenoosten van Hilvarenbeek, gem. Diessen;
50F 139.00/388.50.
± 15mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenvrijlaag,zwakgolvend dekzandgebied.
Zwaklemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke,vochtigeveldpodzolgrond.
De opname isgemaakt ineenperceel opgaand eikenbos.Opdeoudste topografische kaart
van ditgebied( ± 1840)isditperceelalsbouwland aangegeventemidden vanpercelen bosen
cultuurgrond, gelegen aanderand vaneenuitgestrekt heidegebied (Diessensche Heide).Uit
eenvergelijking met delaterverschenentopografische kaartenblijkt omstreeks 1900het onderzochteperceelmetloofhout endeaangrenzendeheideveldenoverwegendmetnaaldhout tezijn
bebost.
22. 5junil964.
Wilhelminapark,gem.Boxtel;45D 150.30/404.40.
± 5mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenlaag,zwakgolvend dekzandgebied.
Lemig,matigfijn dekzandmeteennatteveldpodzolgrond zonder roestverschijnselen.
De opname isgemaakt ineenperceel hakhout onder opgaande eiken. Blijkens detopografische kaarten vanditgebied ishetWilhelminapark omstreeks het begin van deze eeuw
aangelegd: het onderzochte gedeelte opeenakker, dietussen ± 1840en 1890na ontginning
in eenheidegebied wasontstaan enhet overige gedeelte, dat afwisselend uitloof- en naaldhoutpercelen bestaat, opheidevelden.
23. Iljunil965.
Bosjeindegem.Diessen;51C140.90/386.50.
± 16mN.A.P.NagenoegvlakterreinaandeoevervandebovenloopvandeReusel.
Sterk lemig,matigfijn dekzandmeteenijzerrijke, natteveldpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte bestaat uithakhout onder opgaande eiken. Blijkens de topografische kaarten vanditgebiedisditbosjetussen ± 1840enheteindevandevorigeeeuwaande
randvandeBeersche Heideaangelegd, terwijl derestvanditheidegebied omstreeks het begin
vandezeeeuwisontgonnen (hoofdzakelijk totgraslanden).
24 t/m28:OpnamenuitSl.
24. 2juni 1965.
„
,^imtn/mtci
,Eikenbos'of,Eikelenbos',bijKasteelBleijenbeek, gem Bergen;46G201.50/405^2_
± 15m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aanderand vanhetdalvandeEckelsche Beek,een
zijbeek vandeMaas.
.. ... .. , . ,,„, „ J
Zwak lemig, matig fijn zand vanhetlaagterras meteenuzernjke, natte veldpodzolgrond.
S^

b
u

t £ X t e t p ° o t f i s c h e bron isdeoudste

f

*

^

^

*

'

^

( ± 1S40), waarop hetis' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^
£."££
van deEckelsche Beekenu.tgestrektehedeu aigewissem
topografische kaarP
g
gelegen grondenaanweerskantenvanhetdalvande beek.Blnke^
opp erv ]akten v a n d e
ten zijn na omstreeks 1840- vooral in hetbegin vandeze eeuw &v
w
aangrenzendeheidegronden ontgonnenofmetnaaldhout bebost.
25.
2junil965.
J, ^.juiii
J7UJ.
r\nlAf\Q ^1
BosjebijSiebengewald,gemBergen;46G ^ ^ ^ ^ j n e e n z w a k g o l v e n d l a a g .
± 15m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog geiegen
terrasgebied.
i.a„terras meteenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Sterk lemig, matig fijn zand vanhetJ » * ^ ™ " J i s deoudstetopografischekaart
Hetbosjebestaatuithakhout.De? ^ ^ ^ j £ e n
^
^
^
van ditgebied ( ± 1840),waarop het>^aangegeven,em
]andscha ppelijke karakter
en daar afgewisseld door loofbosjes enhoutwallen. ™ui C
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van dezestreeknietveranderd.Algemenetoponiemenin denabijheid vanhetbosjezijn,horst'
en,donk'.
26. 21junil965.
,Witbroek',tenzuidenvanKasteelArcen,gem.ArcenenVelden; 52H 210.25/385.52.
± 17m N.A.P.Nagenoegvlak terrein in het dal van de Lommerbeek, een zijbeek van de
Maas.
Matigfijn zandvanhetlaagterrasmeteenmiddelhogeholtpodzolgrond.
Het bos bestaat uit hakhout onder opgaande eiken. De oudst beschikbare bron over dit
bosjeisdeoudstetopografischekaartvanditgebied(± 1840),waarophetisaangegeven opde
grensvangraslandenenloofbosjesinhetdalvandeLommerbeekenbouwlandenopdehogere
gronden.Thansisdelandschappelijke situatie dienovereenkomstig.
27. 16augustus1965.
,Schorf,bosstrookindegem.Belfeld;58E204.82/368.17.
± 24mN.A.P.OpeenhogeoeverlangsdeGansbeek, eenzijbeekje van de Maas; dezebeek
stroomt dooreenzwakgolvend laagterrasgebied.
Matigfijnzandvanhetlaagterrasmeteenmiddelhoge holtpodzolgrond.
De bosstrook bestaat uit spaarteJgen. De oudst beschikbare bronnen zijn een kaart van
Hondius uit de eerste helft van dezeventiende eeuw en een kaart in de ,Grooten Atlas' van
Blaeu ( ± 1660),waarophetisaangegeven alseenonderdeelvan eenvrij groot, onregelmatig
gevormd bos. Op de oudste topografische kaart van dit gebied ( ± 1840) heeft dit bos zijn
tegenwoordigeafmetingen.Evenalsthanswerdhettoenbegrensd doorakkers.
28. 3augustus1965.
Bosindegem.Schinveld;60D 129.67/332.60.
± 60 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan de rand van het vrij brede dal van de Roode
Beek,eenzijbeekvandeGeleen.
Sterklemig,matigfijn plioceenzandmeteenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout onder opgaande eiken.De oudst beschikbare bron
over dit bos is de oudste topografische kaart van ditgebied ( ± 1840),waarop het - evenals
thans - isaangegevenopdegrensvangraslandeninhetdalvandeRoodeBeekenakkersopde
hogeregronden.
29. OpnameuitS2.
Iljunil965.
Wijlerberg, gemeenteUbbergen;40D 193.22/425.40.
± 50mN.A.P.Hellendterrein(inkl. ± 20;exp.ZW).
Zandigelossmeteenhogeholtpodzolgrondofeentextuur-B.
Het bosbestaat terplaatseuitspaartelgen.
Zieverderdegegevensbijtab.2,opn.2.

b. Floristischoverzicht(zieooktabel4,opn. 1 t/m29).
Het Maianthemo-Quercetum typicum, variant met Blechnum spicantisin het
onderzochtegebiedhoofdzakelijk samengestelduitdesoortengroepen:
B+S2 met Carpinusbetulus 5(+-2),Primusavium 5(+-1), Corylusavellana
15(+-3), Ilexaquifolium 2(+-1), Hedera helix2(+) enAcerpseudoplatanus
4(+-2);
B+S4 met Viburnum opulus 4(+), Prunuspadus 7(+-1), Alnusglutinosa 1
(+) enSalixcinerea5(+);
B+S5 met Quercusrobur29(3-5),Betula verrucosa 2(+-2),B.pubescens22
(+-4), Sorbus aucuparia 25(+-4), Frangula alnus 28(+-2), Castanea saliva 6
(+), Populus tremula 3(+-1), Quercus rubra 9 (+), Prunus serotina 9 (+-2),
Lonicerapenclymenum 14(+-2) enAmelanchierlaevis9(+-2)•
K3metHederahelix 10(1-3), Stellaria holostea 2(1),Polygonatum multiflorum 11 (+-2)enConvallariamajalis1 (2);
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K4a met Solidago virgaurea 8 (+-2), Maianthemum bifolium 9 ( + - 2 ) , Dryopteris spinulosa 10 ( + - 2 ) , Rubusfruticosus 25 (+-2), Holcus mollis 19 (1-5),
Anthoxanthum odoratum 5(+-1),Lonicerapericlymenum 23(+-3) en Teucrium
scorodonia 18 (-\—2);
K4b met Hieracium laevigatum 5(+), Pteridiumaquilinum13(1-4), Agrostis
tenuis 8 (H—3), Luzula campestris 1 ( + ) , Hieracium umbellatum 5 (H—1),
Deschampsia flexuosa 20(H—5),Melampyrumpratense9(H—2),Carexpilulifera
6 (H—1), Vaccinium myrtillus 15 (H—3), Polypodium vulgare 1 (1) en Agrostis
stolonifera2{\);
K8a met Athyrium filix-femina 10 (H—2), Deschampsia cespitosa 3 ( + ) ,
Calamagrostis canescens 3 (1-2), Lysimachia vulgaris 19 (H—2) en Dryopteris
austriaca2(-\-);
K8b met Hypericum maculatum 1(+), Blechnumspicant 9( + - 2 ) en Osmundaregalis2(+);
K9 met O c f e maculata 1 ( + ) , Molinia caerulea 13 (+-2) en Potentilla
erecta 1( + ) ;
M2 met Mnium hornum 14 (+-3), Dicranellaheteromalla 11 (+-2), Po/jtrichumformosum 6(-|—2)enPlagiothecium laetum3( + ) .
Bovendien zijn ingeringemate vertegenwoordigd:
B + S l met Sambucusnigra 1 ( + ) en Crataegusmonogyna 1( + ) ;
B + S 3 met Quercuspetraea 1 (2)enFagussylvatica1 ( + ) (inS2);
B+S6 met Salix aurita 1( + ) ;
Kl met Scrophularia nodosa 1 ( + ) en Galeopsistetrahit2 ( + ) ;
K6 met Festuca tenuifolia2( + ) enEpipactishelleborine 1( + ) ;
M3 met Pohlia nutans 2 ( + ) , Hypnum cupressiforme 3 (+-1), Leucobryum
glaucum 4( + - 2 ) enLophocoleaheterophylla1( + ) ;
M5 met Calypogeia trichomanis3(+).
De opnamen 1, 14, 15, 16, 19,20,21,22en 23zijnvoorbeelden van een overgangsfase in desuccessievanditgezelschap,deoverigevan de slotfase.
Geografisch differentierende soorten:
a. In K2 Teucrium scorodonia.
b. In SI Seneciofuchsii enTeucriumscorodonia.
c In S2Luzula sylvatica enPlagiotheciumundulatum.
c Milieu en verbreiding.
Het Maianthemo-Quercetum typicum, variant met Blechnum spicant kom m
het onderzochte gebied meestal voor op niet-lemig tot sterk lemig inhetalgemeen matig fijn, een enkele maal zeer fijn dekzand (opn. 1t/m 23). Bovendien
is het vertegenwoordigd op niet-lemig tot sterk lemig, matig fijn zand van he
laagterras (opn. 23 t/m 27), op sterk lemig, matig fijn phoceen zand (opn. 28)
enopzandigeloss (opn. 29).
,,
, „
Het bodemtype ismeestal een ijzerrijke, vochtigeveldpodzolgrond (opn. 1,2
4 , 7 , 8 9 10 11 13 14, 15, 21 en 28) of een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond
(opn 3 5 6 'l2 17 19 20 22 23, 24en25).Daarnaast komenvoor een muldelMeded. Landbouwhogeschool Wageningen69-19(1969)
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haarpodzolgrond (bijnr. 18) eneenhogeholtpodzolgrond ofeengrond meteen
textuur-B(bijopn. 29).
De Blechnum-variant ishoofdzakelijk verbreid inNoord-Brabant (opn.
1 t/m 23). Voorts isdit gezelschap hier en daar in het laagterrasgebied van
Noord-enMidden-Limburgontwikkeld(opn.24 t/m27) benevensopeenplaats
inhetpliocenegrensgebied ten oostenvan Brunssumen Schinveld (opn 28)en
inhetstuwwalgebiedvanhetRijkvanNijmegen(opn.29).
De opn 1(bos bij het landhuis Angorahoeve op de OudeBruisscheHeide
gem Zundert), 4t/m 8(bosgebied Boxtel, Liempde, Best en Oirschot) 9(UlvenhoutscheBosch), 10(bosophetlandgoed Valkenberg, tussen Ulvenhout en
rTm m) A ,i ??• h 6 t l a n d g ° e d H o n d s d ° n k , tussen Ulvenhout en Chaam),
13 (DeGeelders,by Liempde), 15(NieuweWarande,gem.Tilburg), 16(bos op
?bl
w , ? U Z 7 . H e k ' 8Cm - P r i n s e n b eek), 19 (bosje bij Wernhout), 21
bo op het landgoed Annanina's Rust, ten oosten van Hilvarenbeek) en 22
(Wlhelminapark tussen Vught en Boxtel) zijn afkomstig uit lage of vrij lage,
T a h o e t l H and/ebiedfn- ^ OUd S te g C g e V e n s ' di * o v e r *« bos bij A *
t M f f V t n d e ; 7 ° r d e n ™k™Z™' daterenuithetmidden van denegentienfn de J ; I 0 ° ; d e l e n ^ a r d e rechthoekige vorm, de plaats van de vegetatie
in de successie (ziedd
p. 73) enn
de ligging
in een landschap van jonge ontginishetgeen

7":zzzl T:
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?
^ iseen kaart uit 1794.
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oudstbeken

-

d a t e r e n evene

een groot rechthnekia 17
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ens uit 1794.Het wastoen
e e u w \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ w ™ inhet begin van deze
vegetatie inde Z e s S T ™ ^
* T ^ VOrm e n d e PIaatsv a n d e
matig bos. Het Z ^ L l ^ ^ l t ^ f ^ * ^ ^
^
e r H e k 1S on
jaar geleden op cultunromJ 7
.
geveer drie honderd
Het
ringendelandl ' 2 ^ " e e i X ^ t t ^
^
^
^
^
lt
afgewisseld door l o o f b S ^ h S S l S 1™ ™Z™nd
(overwegend
akkers),
b SJebienWer hout tussen
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»

»

enweiden.Indevorisee e u w t t I g e l e g e n m e e n landschapvan akkers
zochtegedeeltev S S a ^ H « 7 ^ ^ h d d e V ° ° r H e t o n d e r "
landperceel. Het is gelegen a a n d et H " T ± 1 8 4 0 e n 1900bebostbouw^ ' t e p e r i o d e i n e t o ^ ^ n ^ C f t T ^ ° i e S S e n s c h e H < ^ > dfe * de "
hetWilhelminapark isomstreeksheth - S
° S t H e t o n d e r z o ^ t e gedeeltevan
grond aangelegd. Het wordt begrensd I n n r ^ ^ u t ' ^ ° P j ° n g e ° n t g i n n i n g S "
oegrensd door heidebebossingen uit dezelfde tijd.
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De opn. 2 (bos op het landgoed Eeckenrhode, gem. Waalre), 3(bos op het
landgoed Eickloo bij Oisterwijk), 12(bosje in degem. Goirle), 14(bosje in de
gem. Berkel), 17 (Warande, gem. Helmond), 18 (,Lage Beemden', Valkenswaard), 20 (bosje in de gem. Rijsbergen), 23 (bosje in de gem. Diessen), 24
(bosje bij Kasteel Bleijenbeek, gem. Bergen), 26(,Witbroek', gem. Arcen en
Velden) en 28 (bos in de gem. Schinveld) zijn gemaakt in beekdalen of op de
overgangen hiervan naar de hogeregronden. De oudst beschikbare bron over
het bos op Eeckenrhode is een kaart uit omstreeks 1840. Misschien is het een
restvanhet oorspronkelijke bos.Hetwordtreedslangbegrensddoorgraslanden
in het dal van de Tongelreep. Het bos Eicklooiseen onderdeel van het bosgebied ter weerszijden van debenedenloop van deReusel,tenzuidenvan Oisterwijk. Voor een beknopte beschrijving vandegeschiedenisvan dit bosgebied zij
verwezennaar par. 6.4.1,p.46. De oudst beschikbarebronoverhetbosjeinde
gem. Goirle iseen kaart uit 1794.Hetwordt begrensd doorjonge ontginningsgronden en heidevelden opdehogeregrondenlangshet dalvan dePoppelsche
Lei. Het bosje in degem.Berkelisaanheteindevandevorigeeeuwaangelegd
aanderand vandeGemeeneHeide,diehieraanhetdalvandeVoorsteStroom
grensde. Dit heidegebied is in het begin van deze eeuw ontgonnen. Voor een
beknopte beschrijving van de geschiedenis van de Warande zij verwezen naar
par. 6.4.3, par. 56. De oudst bekende gegevens over het bosje in de gem.
Valkenswaard dateren uit 1794. Gezien de benaming (,Lage Beemden') is het
op grasland aangelegd. Het wordt reeds lang begrensd door cultuurgronden
inhetdalvandebovenloopvandeDommel.Hetbosjeindegem.Rijsbergen is
tussen ± 1840 en 1900 op bouwland aangelegd. Het omringende landschap
bestaat reeds lang uit cultuurgronden, afgewisseld door naaldbossen en houtwallen.Hetbosjeindegem.Diessenistussen ± 1840enheteindevandevorige
eeuw aan de rand van de Beersche Heide aangelegd. Dit heidegebied is omstreekshetbeginvandezeeeuwontgonnen.Deoudstbeschikbare bronoverhet
bosje bij Kasteel Bleijenbeek iseen kaart uit omstreeks 1840.Misschien ishet
eenrestvanhet oorspronkelijke bos.Hetisgelegenopdegrensvancultuurgrondeninhet dalvan deEckelscheBeekennaaldbossenenheide-ontginningsgronden op de hogere gronden. De oudst bekende gegevens over ,Witbroek'enhet
bosje indegem. Schinveld dateren eveneensuitomstreeks 1840. Mogehjkerwijs
mag men ook deze bosjes als resten van het oorspronkelijke bos opvatten. Ze
worden reeds lang begrensd door graslanden in de dalen van de Lommerbeek
resp.deRoodeBeekenbouwlandenopdehogeregronden.
„ , _ , , . ..
De opn. 25(bosje bij Siebengewald)en27(bosstrook indegem Belfeld)zyn
vervaardigd in zwak golvende laagterrasgebieden. De oudst beschikbarebronnenoverdezebosjesdaterenresp.uitomstreeks1840enuitdezeventiendeeeuw.
Misschien zijn hetrestenvanhetoorspronkelijke bos.Heteerstgenoemde bosje
is relatief hoog gelegen in het hoevenlandschap van het stroomgeb.ed van de
Niers.Het tweedebosjeiseenoverblijfsel vaneengroot, onregelmat.ggevormd
bosgebiedlangsdeGansbeek. Groteoppervlaktenervanzynreedslanggeleden
totbouwlanden ontgonnen.
, „..,,
Opn. 29 isafkomstig uit debossen van het stuwwalgebied van het Ryk van
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Nijmegen.Vooreenbeknoptebeschrijving vandegeschiedenisvan dezebossen
zijverwezennaarpar.6.4.2.,p.51.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevensbij de vegetatie-opnamen30 t/m 43 vantabel4.
30 en31:OpnamenuitS4.
30. BosbijVoorden;opnameopvochtigdekzand (MEIJER DREES,1936).
31. BosbijBarchem;opnameopvochtigdekzand (KNOPPIEN, 1945).
32 t/m 37: OpnameuitS5.
32. BosbijAmbt Delden; opname opdekzand metroestverschijnselen binnen 35cmbeginnend,voornamelijk cultuurgrond (THIJSEN,1960).
33. Bosbij Diepenheim; opname op dekzand metroestverschijnselen binnen 35cm beginnend (THIJSEN,1960).
34. BosinhetoostenvanTwente;opnameopdekzand (KOP, 1955).
35. Bosinde buurtschap Eulebij Hengelo;opnameop dekzand met roestverschijnselen inde
bovengrond (HUBBELING,1940).
36. Bosophetlandgoed Egheria bij De Lutte; opname op periodiek natte, tertiaire leem
(DE JONG,1960).

37. Als36.
38. OpnameuitGl.
BosbijDiepenveen;opnameopvochtig,lemigdekzand (THIJSEN, 1960).
39 t/m42:Opnamen uitDr.
39. Bosbij Ommen; opname op dekzand metroestverschijnselen binnen 35cm beginnend,
voormaligecultuurgrond (THIJSEN,1960).
40. BosbijGramsbergen (THIJSEN,1960).
41. LieverderZuidbosch;opnameopdekzand meteenijzerrijke, natteveldpodzolgrond (eigen
opname).Zieverderdegegevensbijtab.2,opn.29entab.3,opn.75.
42. Asser Stadsbosch; opname ineenperceel opgaande eiken, gelegen aanderand van het
dal vanhetAnreeper Diep, ophumeus dekzand meteengooreerdgrond (eigen opname).
• De oudst bekende opgave van dit bosdateert uithetmidden vandedertiende eeuw(W.
EEFTING,i.l.).

43. OpnameuitK.
SmalleBos,gem.Lisse,gelegen opdeovergangvaneenstrandwal naar een strandvlakte;
opname op veraard veen (Drs.E.C.J. OTT, Wageningen, n.p.). Oudst beschikbare bron:een
kaart inde'Grooten Atlas'vanBlaeu( ± 1660),waarop degehelestrandwal bijLisse alseen
smallestrookbosisaangegeven,aanweerskantenbegrensd door cultuurgronden.

b. Verbreidingengeografische differentiatie.
DeBlechnum-va.ria.nt van hetMaianthemo-Quercetum typicum ishier op een
aantal plaatsen in Twente enin hetDrents district vertegenwoordigd en een
enkele maalindeAchterhoek, hetstroomgebied vandeIJssel eninhetkustgebied.
De opn. 30t/m35,38,39,40en41 zijn gemaakt opdekzand, deopn. 36 en
37optertiaireleem,nr.43 iseenopn.opveraardveenenbijnr.40isdegeologischegesteldheidnietvermeld.
Het bodemprofiel is beschreven bijdenrs. 41(ijzerrijke, natte veldpodzolgrond) en42(gooreerdgrond). Deprofielen, behorend bij de nrs.30t/m39
hebbeneveneenshydromorfekenmerken.
Opn.41(Lieverder Zuidbosch)isvervaardigd opeen opduiking ineen beek'°
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dal,opn. 42(Asser Stadsbosch)aan derand vaneenbeekdal.Voor een beknopte
beschrijving van de geschiedenis van het Lieverder Zuidbosch zijverwezen naar
par. 6.4.2, p. 54. De oudst bekende vermelding van het Asser Stadsbosch
dateert uit het midden van dedertiendeeeuw.
Opn. 43 (Smalle Bos bij Lisse) is gemaakt op de overgang van een strandwal
naar een strandvlakte. De oudst beschikbare bron over dit bos is een kaart uit
omstreeks 1660.
Bij de overige opn. ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en
overde bosgeschiedenis.
De opn. 37, 38, 39, 40 en 43 zijn voorbeelden van een overgangsfase in de
successievan dit gezelschap, deoverigeopn.behorentot de slotfase.
Geografisch differentierende soorten:
a. In S4Equisetum syhaticum.
b. In S5Mespilus germanicaenLuzulaluzuloides.
c. In Dr Corydalis claviculataen Vaccinium vitis-idaea.
d. In K Teucrium scorodoniaen Corydalisclaviculata.
6.4.5. Maianthemo-Quercetum typicum, variant metMolinia caerulea(tabel 5).
Dit gezelschap omvat de eikenberkenbossen van arme (tot matig rijke)
vochtige (tot natte) gronden. Belangrijkste soortengroepen: B+S5; K4a, 4b en
9; M2. Voornaamste floristische verschillen met de Blechnum spicant-variant:
veel zwakkere vertegenwoordiging van de groepen B+S2 en 4, K3, K4a en
aanwezigheid van M3.
In het onderzochte gebied.
a. Gegevens bij devegetatie-opnamen 1 t/m 7vantabel5.
1 t/m 7: Opnamen uit Ke.
1- 25juni 1964.
Hogeloons Bosch, Hoogeloon, Hapert en Casteren; 51C147.55/379.10.
± 24mN.A.P. Nagenoegvlak,relatiefhooggelegenterreininhetdalvandeKlemeBeerze.
Zandige leem met een ijzerrijke natte veldpodzolgrond.
.....
Het bos bestaat ter plaatse uit opgaande eiken.De oudst beschikbare bron over d.t bos is
eenkaart uit 1794van Verhees,waarop het- evenalsthans- temiddenvancultuurgronden is
aangegeven.
2- 29juli 1964.
.Lindenbleik', Liesbosch, gem.Breda; 50A107.83/399.05.
Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein.
„i„ r „„j
Sterk lemig, matig fijn dekzand met eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Zie verder de gegevens bij tab. 1, opn.5.
' Bos'oVhenandgoed Eickloo, ^ ° ^ k ^ ^ S vande benedenloopvan de
± 9m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan derand van net adi vanu
usel
Reusel.
A
A
Matig fijn dekzand met een ijzerrijke vochtige^
^
^
b i j t a b . 1§ o p n . 1 2 .
Het bos bestaat ter plaatse uit spaartelgen.Zieveraer uegcBC
• 4juni 1964.
Bosje in de gem. Diessen; 51A M2.00/39052.
^
golyend
± 12,5mN.A.P.Nagenoegvlak,relatiefhooggeiegen
dekzandgebied, doorsneden met genormaliseerde beekjes.
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Matigfijndekzand met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit spaartelgen. De oudst beschikbare bron over dit bosje is de oudste
topografische kaartvanditgebied( ± 1840),waarophetisaangegevenineenafwisselend landschapvanakkers,graslanden,bosjesenhoutwallen.Blijkens dedaaropvolgende topografische
kaartenzijn hierlatervelebosjesenhoutwallenverdwenen.Algemenetoponiemenin denabijheid van dit bosje zijn ,horst' en ,broek'.
5. 10augustus 1964.
Doornenbos, gem.Prinsenbeek; 44C 106.25/401.42.
± 2,5mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenlaag,zwakgolvend dekzandgebied, dat inhet
westen begrensd wordt door het dal van de Mark.
Matigfijndekzand met eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het onderzochteperceelisbegroeid met opgaandeeiken; de restvan het bos bestaat overwegend uit naaldhout.
De oudst beschikbare bron over ditbosisdez.g. aanwijzende tafel van het kadaster, welke
uit omstreeks 1830 stamt. Daarin wordt het onderzochte terrein als dennenbos beschreven.
Opdeoudstetopografische kaartvanditgebied( ± 1840)ishetalsloofbos aangegeven.Doornenbos is gelegen temidden van akkers, graslanden en een kleine oppervlakte, begroeid met
een open struweel van gaspeldoorn. In devorigeeeuwwasdelandschappelijke situatiedienovereenkomstig.
Literatuur: P.J. A. BAETENS(i.l.).
6. 10augustus 1964.
Bosdal, gem.Prinsenbeek; 44C 107.30/403.25.
± 2mN.A.P.Nagenoegvlak terrein ineen laag,zwak golvend dekzandgebied, dat in het
westen begrensd wordt door het dal van de Mark.
Matigfijndekzand met eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bos bestaat uit hakhout onder opgaande eiken. Bosdal is in de tweede helft van de
zeventiende eeuwop devoormaligeOverveldse Heide aangelegd. Op de oudste topografische
kaart van dit gebied ( ± 1840)isdit bos- evenals thans- met eenrechthoekige begrenzing te
midden van akkers en graslanden aangegeven.
Literatuur: P.J. A. BAETENS(i.l.).
7. 11September 1964.
De Berken, gem.Deurne; 52C182.02/381.23.
± 24 mN.A P. Nagenoeg vlak terrein aan de oever van de Astensche Aa, een zijriviertje
van de Aa.
Matigfijndekzandmeteenijzerrijke, natteveldpodzolgrond; roestverschijnselen beginnend
op 20a 30cm.
Het onderzochte gedeeltevan De Berken bestaat uit opgaande eiken. Elders komt afwisselend loof- en naaldhout voor. Blijkens de negentiende-eeuwse topografische kaarten van dit
gebied isdit bos tussen ± 1840en het eindevan denegentiende eeuw op grasland aangelegd.
Hetwordtbegrensd doorgraslandeninhetdalvandeAstenscheAa.In devorigeeeuwhad dit
landschap een overeenkomstig karakter.

b. Floristischoverzicht(zie ooktabel5, opn. 1t/m7).
Het Maianthemo-Quercetum typicum, variant met Moliniacaerulea is in het
onderzochtegebiedsamengestelduitdesoortengroepen:
B+S5 met Quercus robur 7 (4), Betulaverrucosa 4 (+-2), B. pubescens 6
(+-2), Sorbus aucuparia 7 (+-2), Frangula alms 6 (+-2), Castanea saliva 2
(+-2), Quercus rubra 3(+-1),Prunusserotina 2(+), Lonlcerapericlymenum 2
(+-1) en Amelanchlerlaevis4 (+-2);
K4a met Solldago virgaurea 1(+), Maianthemum blfoltum 1 (2), Dryopterls
spinulosa 1(+), Rubusfruticosus6 (+-2), Holcusmollis2 (+-2), Lonicera
periclymenum 6(+-2) enTeucriumscorodonia 1 (2);
K4b met Pteridium aquilinum 5 (2-5), Hieracium umbellatum1 (+), Des78
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champsiaflexuosa5(+-2), Melampyrumpratense2(+), Carexpilulifera 3 (+)
en Vacciniummyrtillus7(2-3);
K9metMoliniacaerulea7(-|—2);
M2metMniumhornum4+(-2)enDicranellaheteromalla3(+).
Bovendienzijningeringematevertegenwoordigd:
B+S2 met Carpinus betulus 1(+),Prunus avium 1 (2),Corylus avellana 1 (2)
enAcerpseudoplatanus 1 (2);
B+S4 metPrunusavium 1 (+);
K3metPolygonatummultiflorum2(+);
K8a metLysimachia vulgaris 3(H—1),Dryopteris austriaca 1(+) en Phragmitescommunis 1 (2);
K8bmetBlechnumspicant2(1-2);
M3metPohlianutans 1 (+),Leucobryumglaucum 2(2) enLophocoleabidentata 1 (+).
De opnamen 6 en 7 behoren tot een overgangsfase in de successie van dit
gezelschap,deoverigetotdeslotfase.
Geografischdifferentierende soort:inKeTeucriumscorodonia.
c. Milieuenverbreiding.
Het Maianthemo-Quercetum typicum, variant met Molinia caerulea komt in
hetonderzochtegebiedmeestalvooropniet-lemig,eenenkelemaalsterklemig,
matigfijndekzand (opn.2t/m7).
Daarnaastishetopeenplaatsopzandigeleemontwikkeld(opn.1).
Het bodemtype is eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (opn. 2,3,5 en 6)
ofeenijzerrijke, natteveldpodzolgrond (opn.1,4en7).
DezevariantisbeperkttoteenaantalplaatseninNoord-Brabant.
De opn. 2 (Liesbosch), 4 (bosje in degem. Diessen), 5(Doornenbos,gem.
Prinsenbeek) en 6 (Bosdal, gem. Prinsenbeek) zijn afkomstig uit lage of vrij
lage,zwak golvende dekzandgebieden. Het onderzochte gedeelte van het Liesbosch en het bosje in degem.Diessenzijn relatiefhooggelegenin hoevenlandschappen. Voor een beknopte beschrijving van de geschiedems van het Liesbosch zij verwezen naar par. 6.4.1, pag.44. De oudst beschikbare bron over
hetbosje bij Diesseniseenkaart uitomstreeks 1840.Deoudst bekendeopgave
van Doornenbos dateert uit omstreeks 1830.Hetonderzochteperceelwastoen
begroeid met dennen.Inhetdaaropvolgende decenniumishetomgezetin oofhout. Bosdalisin detweedehelft van dezeventiendeeeuwopheideaangelegd.
Het omringende landschap van deze bossen bestaat reeds lang uit akkers en
graslanden.
,_. ,, ... _. t ...x
Deopn. 1 (HoogeloonsBosch),3(bosophetlandgoedEickloobijOisterwijk)
en7(De Berken, gem. Deurne)zijnvervaardigdin beekdalen.Deoudstegegevens, die over het Hoogeloons Bosch konden worden verkregen da eren uit
1794. Het wordt reeds lang begrensd door cultuurgronden in het dal van de
KleineBeerze.HetbosopEicklooiseenonderdeelvanhetbosgebiedterweerszijden van debenedenloopvan deReusel,tenzuidenvan OisterwijL Voor een
beknopte beschrijving vandegeschiedenisvanditgebiedzijverwezen naar par.
79
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6.4.1,pag. 46.DeBerken,eenbosdat afwisselend uit loof- en naaldhoutbestaat,istussen ± 1840 enheteindevandenegentiendeeeuwopgrasland aangelegd. Hetaangrenzende landschap vandeAstensche Aabestaat reeds languit
graslanden.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevensbijdevegetatie-opnamen 8t/m 16vantabel5.
8 en 9: Opnamenuit S4.
8. Buskersbosch, gem. Winterswijk; opname op dekzand met roestverschijnselen inde
bovengrond (MEIJER DREES, 1936).

9. Bosophetlandgoed Bijvank bijDidam; opname opvochtig dekzand (SISSINGH, 1953).
10 en 11:Opnamen uit S5.
10. BosbijDenekamp; opname oplemig dekzand metroestverschijnselen binnen 35cm beginnend (THIJSEN, 1960).
11. Bosophetlandgoed EgheriabijDeLutte;opnameopdekzand met roestverschijnselen in
de bovengrond (DEJONG, 1960).
12 en 13: Opnamen uit Gl.
12. Bos bijDiepenveen (THIJSEN, 1960).
13. Bos bijVorden; opname opdekzand met roestverschijnselen indebovengrond (THIJSEN.
1960).
14. Opname uit Dr.
Bosje bij Jipsinghuizen (Westerwolde); opname inhet dal vande Ruiten Aa (VAN DFR
VEER, 1956).

15 en 16: Opnamen uitK.
15. Bosophetlandgoed Raaphorst bijWassenaar, gelegenopdeovergangvan een strandwal
naar een strandvlakte; opname opoudduinzand (Drs.E.C.J. OTT,Wageningen, n.p.).
Dit bosisaanheteindevan deachttiende eeuw geplant (DOING, 1962b).
16. SmalleBos, gem. Lisse.Zie verder degegevens bijtab.4,opn. 43.

b. Verbreidingengeografische differentiatie.
DeMolinia-variantvanhetMaianthemo-Quercetum typicumishiereenenkele
maalontwikkeldindeAchterhoek, Twente,hetstroomgebied van deIJssel, het
Drentsdistrictenhetkustgebied.
Deopn.8,9,10,11 en13zijngemaaktopdekzand methydromorfe kenmerken,nr. 15en16resp.opoud duinzand enopveraard veen;bijdenrs. 12en14
isdebodemgesteldheidnietvermeld.
Opn. 14(bosjebijJipsinghuizen)isafkomstiguiteenbeekdal.
De opn.15(bosophetlandgoed Raaphorst bijWassenaar) en 16 (Smalle
Bos, gem.Lisse)zijn gemaakt opdeovergangen van strandwallen naar strandvlakten. HetbosopRaaphorstisaanheteindevan deachttiende eeuwgeplant.
Vooreenbeknoptebeschrijving vandegeschiedenisvan hetSmalle Boszij verwezennaarpar.6.4.4,p. 76.
Bij deoverige opn. ontbreken gegevens over delandschappelijke liggingen
overdebosgeschiedenis.
Deopn. 10en 16zijn voorbeelden vaneenvroegefaseindesuccessievan dit
gezelschap,deopn. 11en15van een overgangsfase, deopn. 8,9, 13en 14van
deslotfase.
Geografisch differentierende soorten:
80
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a. InS4Teucriumscorodoniaen Vacciniwnvitis-idaea.
b. InGl Corydalisclaviculata.
6.4.6.Maianthemo-Quercetumtypicum,variantmetPolypodiumvulgare(tabel6).
Dit gezelschap omvat deeikenberkenbossenvanarme tot matigrijke, droge
tot vochthoudende, (soms enigszins vochtige) gronden. Belangrijkste soortengroepen: B+S2, 3 (in S2, S3,ZL en G2)en 5; Kl (vrij zwak), 3(vrij zwak),
4a, 4b, 6 (vrij zwak) en 9(vrij zwak); M2en 3.Voornaamstefloristischeverschillen met de Molinia-variant van dezesubassociatie:sterkere vertegenwoordigingvan de groepen B+S2,Kl en3,zwakkerevertegenwoordigingvangroep
K9en aanwezigheid van groep K6.
Inhetonderzochtegebied.
a. Gegevensbijdevegetatie-opnamen1 t/m38vantabel6.
1 t/m 12: Opnamen uit Ke.
1. 25mei 1964.
Bos op het landgoed de Hondsberg, gem. Oisterwijk; 51A141.45/397.53.
± 9 cm. N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan de oever van de benedenloop van de Reusel.
.Matig fljn dekzand met een haarpodzolgrond.
Zie verder de gegevens bij tab. 1,opn. 12.
2. 11 juni 1964.
Bosje in de gem. Diessen; 51C 140.85/386.85.
K„„,,„i„„n v q n Ae.
± 17m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein op een hoge, stale oever van debovenloop van de
Reusel, die hier door vrij laag, zwak golvend dekzandgebied stroomt.
Matig fijn dekzand met een haarpodzolgrond.
Het bos e bestaat uit spaartelgen. De oudst beschikbare bron over^dit bosje de oudste
topografische kaart van dit gebied ( ± 1840), waarop het is ^ f ™ ^ £
™ £ ^
Beersche Heide.Blijkens delateretopografische kaartenisdezehe.deomstreekshet begmvan
dezeeeuw ontgonnen (hoofdzakelijk tot graslanden).
3. 16juni 1964.
n o An/A1155
Bos bij het Kasteel van Drunen; gem. Drunen; 44H l 3 9 - 6 0 ' 4 * 1 ,^; 7 a n d e e b i e d
± 3m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein ineenlaag, zwak golvend dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een haarpodzolgrond.
beschikbarebronoverdit bos
Het bosbestaat uithakhout onder^ f ^ ^ ^ ^ T met dezelfde, recht>s de oudste topografische kaart van dit gebied ( ± J^'rllndschap vanoverwegend akkers,
hoekigebegrenzing alsthans- isaangegevenineencultuurlanascnapva
hier en daar afgewisseld door loofbosjes e n h o , u t J a " e " m s t r e e k s 1 9 2 5 verscheidene loofbosjes
Blijkens delatere topografische kaartenznnhierna omstreeKs i * »
en houtwallen verdwenen.
4. 29juni 1964.
H I SRHRf) 75
Oerlesche Bosschen, gem. Veldhoven; 5}°™-*l"z
d d e k z a n d g e bied.
± 24 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein ineen vnjz hoog,_zwa ,g
Zwak lemig, matig fijn dekzand met e e n * ^ ° 2 d g e n . D e restvan deze bossen beHet onderzochte gedeelte bestaat uit hakhout en spaartelgen.
staat overwegend uit naaldhout.
DeSmelengenaamd.Blijkenseen
flVkers
DeOerlesche Bosschen zijn aangelegd opverlaten a* ,
d
mQ)
dateren
dste p o g
kaart uit 1794van Verhees en de ° "
f
™ d e ee uw Het omringendelandschap bedezebossen uit omstreeks het begin van denegenue
naa ldbosjes. In de vorigeeeuw
staat uit akkers, afgewisseld door enkele graslandpercelen
was de landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
Literatuur: KAKEBEEKE(1949).
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5. 29juni 1964.
Bosje tussen Toterfout en Zandoerle, gem. Veldhoven; 51D 152.72/380.90.
± 24m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein in een vrij hoog, zwak golvend dekzandgebied.
Matigfijndekzand met een loopodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. Blijkens de kaart van Verhees uit 1794 en de oudste topografischekaartvanditgebied(± 1840)isditbosjeomstreekshetbeginvandenegentiendeeeuw
op cultuurland aangelegd.
Zie verder 4.
6. 30juni 1964.
Bosje tussen Oerleen KleineVliet, gem.Veldhoven; 51D 152.80/381.70.
± 22,5mN.A.P.Nagenoeg vlak terrein in eenvrij hoog,zwak golvend dekzandgebied.
Matigrun dekzand met een loopodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. Blijkens een kaart uit 1794van Verhees en de oudste topografische kaart van dit gebied ( ± 1840) is dit bosje omstreeks het begin van de negentiende
eeuw op bouwland aangelegd.
Zie verder 4.
7. 24juli 1964.
Bos in de gem. Rijsbergen; 50A 109.62/393.50.
dekzandgeWed^' N a g e n ° e g

vIak relatief h o o g

'

8 e l e § e n t e r r e i n m een laag,zwak golvend

Matig fijn dekzand met eenmiddelhoge holtpodzolgrond
uit naafdhor. 15 **"** * ^

drieh

° e k i g P e r C e d m e t s P a a r t < ^ n ; derestvanhet bos bestaat
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X
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™T°P het ° P d e 8 r e n s v a n ^ l a n d «»heide is aangegeven. Blij^ S S ^ ^ T
° P O t g r a f i s c h e k a a r t e n ^ * ^ t beginvandezeeeuwdeaangrenzende
8 31Tultl964
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™J laa g- ™ak golvend dekzandgebied.
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Zwak lemig, matig fijn dekzand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
De opname is gemaakt in een perceel opgaand eikenbos, het zuidwestelijk deelvan Annanina's Rust. Blijkens de topografische kaarten van dit gebied is dit perceel omstreeks het
beginvandetwintigste eeuw opcultuurgrond (aanvankelijk grasland,later bouwland)aangelegd.Zie verder de gegevens bij tab. 4, opn.21.
12. 13augustus 1964.
-,cMm™
Bos op het landgoed Vischdonk, gem.Roosendaal enNispen; 49F 92.75/392.30.
± 8,5 mN.A.P.Nagenoegvlak,relatief hoog gelegenterreinineenvnj laag,zwak golvend
dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een ijzerrijke vochtige veldpodzolgrond.
Het onderzochte gedeeltebestaat uiteenhakhoutsingel onderopgaandeeiken.Elderskomt
bosvan gemengdloof- ennaaldhoutvoor. Het bosophet landgoed Vischdonk ,sindezeventiendeeeuw op heide aangelegd. Op deoudstetopografische kaart van d.t gebied ( ± 1850)is
dit bos - met dezelfde, rechthoekige begrenzing als thans - aangegeven aan de ™ d ™n e e n
uitgestrekt heidegebied met vennen. Blijkens de daaropvolgende topografische kaarten isdit
gebied in deze eeuw ontgonnen tot akkers en weiden.
Literatuur: VAN HASSELT(1943).
13 t/m 29: Opnamen uit SI.
13. 11augustus 1965.
,„«,-,£•/ c~>
Meinweg, gem. Melick en Herkenbosch; 58G + H
^
^
^
geaccidenteerd(
± 70mN.A.P. Gering hellend terrein (inkl.0-± 5 ,e x P - ^ "' ~
. ; „ . m juneere
oud-pleistoceen terrasgebied. Dit terras staat in Duitsland bekend onder de naam Jungere
^Zwak lemS'grindhoudend, matig grof zand met eenhoge hjtpodzolgrond^
Het bos bestaat ter plaatseuit hakhout ^
^
^
^
^
S
S
^
en een
de Meinweg zijn een kaart van Hondius uit de eerst^ ' " ^
was toen
heel met
kaart in de ,Grooten Atlas' van Blaeu uit omstreeks 6 6 0 ^ e ^ ™ ™
d e oostelijke
bosbegroeid.Op deoudstetopografische kaartvand.tJ
^
^
^
W
als heide.
rand van de Meinweg, waar de opname is gemaakt, als bos aangegeven,
Nadien is de landschappelijke situatie niet veranderd.
14. 26mei 1965.
„
. < r , , Q 8 47/41200
,Dassenbouw', Zeldersche Driessen, gem.Ottersurn;4 © ^ 4 7 ^
olvend laagterras.
± 14mN.A.P.Nagenoegvlak,relatief hooggelegenterreinineenzw
^Mat'ig grof zand van het laagterras met ^ I t Z o T S o l L beschikbare bron over
Het onderzochte,rechthoekige perceelbestaat urthaknou
de^
D a a r o p is d i t
deZeldersche Driessen iseenDuitsekaart u.the emdev a n °
d e . e e u w s e t0p0grafische
perceel als bos aangegeven, de rest als he.de. Blijkens de
kaarten van dit gebied zijn dezeheidevelden tussen ± 1840en
15. 25 mei 1965.
.,... 02
Heumensche Bosch, gem. Heumen; 46A 1 8 ;-f v 7^ 1 s t u i f z a n d g e bied. Matiggrof stuifzand,
± 10mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineengolvend^ ™ 8
afkomstig van pleistocene rivierterrassen, met eenvorsiv > » . u i , n a a l d h o u t . Blijkens
Het onderzochte gedeeltebestaat uitspaartelgen,a e j f l
^ m g e b i e d ( ± 1 8 4 0 ) is h e ,
eenkaart uit 1794van Verheesendeoudste^P0*™™™™ „ e u w o p heide aangelegd.
Heumensche Bosch omstreeks het begin van denegent.ende eeuw
16. 22juni 1965.
Velden- 52H213.00/387.22.
Bos ten oosten van Lingsfort, gem.Arcenen vc
,
^ ^ westelijkerand vaneen
± 25mN.A.P.Gering hellend terrein(inkl. ± 3_,e*y.• ^ ^ o n d e r d e n a a m o b e r e
oud-pleistoceen terrasgebied. Dit terras staat in Du.isid
Mittelterrasse'.
h o g e holtpodzolgrond.
Zwak lemig, grindhoudend, matig grof zand met ee
" j ^ ^ b r o n o v e r d it bos,dat
Hetbos bestaat terplaatse uit opgaandee.ken.u e
nagenoeggeheelbedekt,isde
hetopNederlands grondgebied gelegendeelvandezeterrasrand
^
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oudste topografische kaart van dit gebied ( ± 1840).
17. 24juni 1965.
Bos ten oosten van Lingsfort, gem.Arcen en Velden; 52F 212.75/387.70.
± 25m N.A.P. Op een steile helling (inkl. ± 45°,exp.Z).
Grindhoudend, matig grof zand met eenhoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout en spaartelgen.
Zie verder 16.
18. 30juni 1964.
,Remije Beemd', perceel in een bos in de gem.Belfeld; 58E 207.70/369.20.
± 30mN.A.P.Aandevoetvaneenhelling(inkl.0tot 20°, exp.ZW)aan dewestelijke rand
van een oud-pleistoceen terrasgebied. Dit terras staat in Duitsland bekend onder de naam
Jungere Hauptterrasse'.
Zwak lemig, grindhoudend, matig grof zand met eenhoge holtpodzolgrond.
Het onderzochte perceel bestaat uit spaartelgen. De oudst beschikbare bronnen over dit
bos, dathetopNederlandsgrondgebiedgelegendeelvandezeterrasrand nagenoeggeheelbedekt
en dat overwegend uit naaldhout bestaat, zijn eenkaart vanHondius uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw en eenkaart in de ,Grooten Atlas' van Blaeu ( ± 1660).
19. 30junil965.
,Windhond' of .SnelleSprong', deHoltmiihle, gem.Tegelen; 58E 207.90/370.80.
± 32,5 m N.A.P. Op een helling (exp. W, inkl. ± 10-20°).
Zwak lemig, grindhoudend, matig grof zand met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout en spaartelgen.
Zie verder 18.
20. 1juli 1965.
Bos in de gemeente Venlo; 58E 209.32/373.30.
± 40m N.A.P. Op eenhelling (inkl. ± 30°,exp.N).
Grindhoudend, matig grof zand met eenhoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout.
Zie verder 18.
21. 13augustus 1965.
Echterbosch, gem.Echt; 60B 193.12/342.32.
± 44 mN.A.P. Gering hellend terrein (inkl. 0 tot ± 5°,exp. W) in de overgangszone van
hetZuidlimburgslossgebiedeneenoud-pleistoceen terrasgebied,dat inDuitsland bekend staat
onder de naam ,Jungere Hauptterrasse'.
Mengsel van lossen matig grof zand en grind met een hoge holtpodzolgrond.
Het bosbestaat terplaatseuithakhout.HetEchterbosch wordt volgensoverleveringen voor
heteerstvermeldrond 700,toenhetdoor PEPIJN VANHERSTAL,hofmeier derMerovingers,aan
de bewoners van het kerspel Echt, ,ten eeuwigen gebruike' zou zijn geschonken wegens door
hen verleende diensten. Aan het einde van de vijftiende eeuw bestond het uit ,wald', ,boss'
(waarschijnlijk resp. opgaand bos en hakhout), heide, weiland en moeras.
De oudst beschikbare kaarten, waarop het Echterbosch is aangegeven zijn een kaart van
Hondius uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en een kaart in de ,Grooten Atlas' van
Blaeu( ± 1660).Vanhetoorspronkelijke loofbos isnagenoegnietsmeerover:reedsomstreeks
het midden van de vorigeeeuw wordt het Echterbosch beschreven als een dennenbos.
Literattur: HABETS(1891); POELL(1850).
22. 24juni 1965.
Bos op het landgoed De Hamert, gem.Bergen; 52E208.72/392.00.
± 20mN.A.P.Nagenoegvlak terrein aan dezuidwestelijke rand van een golvend tot heuvelig stuifzandgebied.
Matiggrof stuifzand, afkomstigvanpleistocenerivierterrassen meteen vorstvaaggrond.
Het bos bestaaat uit spaartelgen. Het is gelegen in het zuidwesten en aan de westrand van
De Hamert; de rest van dit landgoed bestaat grotendeels uit heide.
De oudst beschikbarebron overDeHamert isde oudste topografische kaart van dit gebied
( ± 1840).Het landgoed had toen een overeenkomstig karakter.
°4
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23. 17augustus 1965.
,Reutsberg\ gem. Heel en Panheel; 58D 190.05/355.42.
± 27,5 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein ineenzwak golvend laagterrasgebied.
Zwak lemig, matig fijn zand van het laagterras met een loopodzolgrond.
Het bosbestaat uit hakhout. Blijkens eenkaart uit 1794vanVerheesendeoudste topograflsche kaart van dit gebied ( ± 1840)ishetomstreekshetbeginvandenegentiendeeeuwineen
akkerlandschap aangelegd. Thans is de landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
24. 17augustus 1965.
Spaansche Bosch, gem. Grathem; 58C 188.80/357.57.
± 30m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in eenzwak golvend laagterrasgebied.
Niet-tot zwaklemig,matigfijnzandvanhetlaagterrasmeteenhoge holtpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit hakhout.
De oudst beschikbare bron over dit bos iseenkaart uit 1794van Verhees,waarop het met
eenonregelmatigerbegrenzing danthansisaangegeven.Het SpaanscheBoschwordt begrensd
door graslanden in het dal van de Choorbeek en bouwlanden op de hogere gronden. In de
vorigeeeuw was de landschappelijke situatie dienovereenkomstig.
25. 12augustus 1965.
,Aanschrevershof, gem. Maasbracht; 60B191.40/347.40.
± 30mN.A.P.Nagenoegvlakterrein nabij deKrombeek,diedooreenzwakgolvend laagterrasgebied stroomt.
,
,
Zwak lemig, matig fijn zand van het laagterras met eenhogeholtpodzolgrond
Deopnameisgemaakt ineenperceel hakhout.Eldersbestaat hetbosgrotendeelsu. naald
hout. De oudst beschikbare bron over het onderzochte bosperceel isdeoudste W ° V ^
kaartvan dit gebied ( ± 1840),waarop hettemiddenvanakkersisaangegeven.Uteenvergelijking met de later verschenen topografische kaarten blijkt, dat de rest van het bos tussen
± 1840en 1890 is aangelegd.
26. 4 augustus 1965.
Bosje in de gem. Schinveld; 60D 198.55/329.50.
^ t t i n e e n aan
± 88mN.A.P.Nagenoegvlak terrein ineengolvendgebied,waarplioceneafzettmgen aan
deoppervlakte liggen.
.
,
Zwak lemig, matig fijn, plioceen zand met eenhaarpodzolgrond
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron overf'l b ^ J ^ s d e o u ^ t e °
pografische kaart van dit gebied ( ± 1840), waarop het - evenals thans - met een ongeveer
rechthoekige begrenzing te midden van bouwlanden is aangegeven.
27. 24mei 1965.
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tiende-eeuwse topografische kaarten van dit geb.ed is dit bos tussen ±
heidevelden en zandverstuivingen aangelegd.
28. 24mei 1965.
^ . , , n<-/1QTn<
Bos in de gem. Mook en Middelaar; 46B+ E416.05/192.05.
± 15 m N.A.P. Gering hellend terrein (inkl. ± 5 , exp. ^)Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout.
Zieverder27.
29. 24mei 1965.

„

| E

.

0

, -JCMIS52

Bos in de gem. Mook en Middelaar; 46B+ E I92 ; j5 / 4 J. 3 . '
± 12,5m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout.
Zieverder 27.

30t/m 38: Opnamen uit S2.
..
o m p n v a n D l J K (1941)en 36 t/m 38 zijn
30 t/m 33 zijn eigen opnamen, 34en 35zijn opnamen van D.J
^
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opnamenvan VAN ECK (1950).
30. 18 mei 1965.
Kiekberg, gem. Mook en Middelaar; 46B+ E 192.45/417.60.
± 60m N.A.P. Plateau.
Zandige loss met een hogeholtpodzolgrond of een textuur-B.
Het bos bestaat ter plaatse van de opname uit hakhout.
Zie verder de gegevens bij tab.2, opn.2.
31. 8juni 1965.
Wijlerberg, gem.Ubbergen; 46B+ E 194.35/424.80.
± 40m N.A.P. Opeen steilehelling (inkl. ± 30°, exp.ZO).
Matig grofzandig stuwwalmateriaal met eenhoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout en spaartelgen.
Zie verder degegevens bij tab.2,opn.2.
32. 18 mei 1965.
Oostberg, gem.Mook en Middelaar; 46B+ E 190.90/417.37.
± 5 5 m N.A.P. Geringhellend terrein (inkl. ± 5°,exp.ZO).
Zandige lossmet een hogeholtpodzolgrond of een textuur-B.
Het bos bestaat ter plaatse uit spaartelgen.
Zie verder de gegevens bij tab.2,opn.2.
33. 16mei1965.
Wijlerberg, gem. Ubbergen; 40D 193.42/425.20.
± 4 5 m N.A.P.Op een vrij steilehelling (inkl. ±20-30°, exp. ZW)
Sterk lemig,matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout en spaartelgen.
Zieverder degegevens bij tab.2,opn.2.
34. Bos op het Landgoed St.Jansberg.
Op een steilehelling (inkl. ± 30°, exp.ZO).
Sterk lemig, grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Zieverder de gegevens bij tab.2,opn.2.
35. Landgoed St.Jansberg.
Vrij geringhellend terrein (inkl. ± 10°, exp.ZO).
Zandig loss met een hogeholtpodzolgrond of eentextuur-B.
Zie verder degegevens bij tab.2,opn.2.
36. Wijlerberg, gem.Ubbergen.
Vrij gering hellend terrein (inkl. ± 10°, exp.N).
Zandige lossmet een hoge holtpodzolgrond of een textuur-B.
Zieverder de gegevens bij tab.2,opn.2.
37. Wijlerberg, gem. Ubbergen.
Op een vrij steile helling (inkl. ±25°, exp.N).
Zandige lossmet een hoge holtpodzolgrond of een textuur-B.
Zie verder de gegevens bij tab.2, opn. 2.
38. Wijlerberg, gem. Ubbergen.
Gering hellend terrein (inkl. ± 5 ° , exp.Z).
Zandige lossmet een hogeholtpodzolgrond of een textuur-B.
Zieverder degegevens bij tab.2,opn.2.

b. Floristisch-overzicht(zieooktabel6,opn. 1 t/m38).
Het Maianthemo-Quercetum typicum,variant met Polypodium vulgare is in
hetonderzochte gebiedhoofdzakelijk samengestelduitde soortengroepen:
B+S2 met Carpinus betulus 1(2),Primus avium10 (+-2), Crataegus oxyacantha2(+), Corylusavellana 11(+), Malussylvestris 6(+-2), Acerpseudoplatanus2(+-1),Rhamnuscatharticus 1 (+) enMespilusgermanica2( + ) ;
B+S3metQuercuspetraea6(+-2) enFagussylvatica 8(+-2);
^

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)

B+S5 met Quercus robur 38 (2-5), Betula verrucosa 21 ( + - 3 ) , B. pubescens
9(+-4), Sorbus aucuparia 26 ( + - 2 ) , Frangula alnus30( + - 2 ) , Castanea sativa
4( + - 4 ) ,Populus tremula 5( + ) , Quercusrubra4(+),Prunusserotina10( + - 2 ) ,
Salix caprea 1 ( + ) , Lonicera periclymenum 12 (+-1) en Amelanchier laevis 6

(+-5);
K3met Hedera helix 2 (1-2), Stellaria holostea1 ( + ) en Polygonatum multiflorum%{-\—1);
K4a met Solidago virgaurea 6(+-1), Maianthemumbifolium 6 (1-2), Dryopteris spinulosa 1 ( + ) , Rubus fruticosus 14 ( + - 2 ) , Holcus mollis 20 ( + - 2 ) ,
Anthoxanthum odoratum 5 ( + ) , Lonicerapericlymenum 27 ( + - 2 ) , Luzula luzuloides 1 ( + ) , Teucrium scorodonia 18( + - 2 ) en Corydalisclaviculata 1 (3);
K4b met Hieracium laevigatum 16 (+-1), Pteridium aquilinum 19 ( + - 5 ) ,
Agrostis tenuis 11 ( + - 2 ) , Laza/a campestris 9 (+-1), Hieracium umbellatum2
(1), Deschampsia flexuosa 34 ( + - 5 ) , M e t a # r « m ? r a W 16 ( + - 2 ) , Care*
/»7«/(fera 10( + - 1 ) , Vacciniummyrtillus 15( + - 4 ) , Galium hercymcum3 ( + - 2 ) ,
Polypodiumvulgare 11( + - 3 ) enAgrostisstolonifera1 (2);
K5 met Epilobium angustifolium 5(+), &»«*> ^/vfltfatf 1( + ) en ^ « / «
purpurea2(H—1);
. . _
. ,
K6 met Festuca tenuifolia 9( + - 2 ) , Callunavulgaris 5 ( + ) C « « « ' ™ 3
(+-2), £/H/KK*Whelleborine2( + ) enSarothamnusscopanus21 ( + ) ,
K9met Molinia caerulea 10{-\—2);
p„/„*,.;
M2 met M/HK*! tom«« 11 ( + - 2 ) , Dicranella heteromallaj ^ ' ^ J ^
chumformosum 8( + - 2 ) , Plagiothecium laetum5( + - 2 ) enPlagu,thecam dent,culatum2(+-2);
.
, , . ^ prvnm.m Cu-

pressiforme 7(+-1), I W , ^ * / « » 2 C + ^ / ^ ^ j f ^ ^ X S
heterophylla2( + - 1 ) en Rhytidiadelphus loreus 1 (+)•
Bovendien zijn in geringematevertegenwoordigd:
B + S l met Sambucusnigra I {+)',
.
, . ( r / i n . n /?«/>«£
Kl met Scrophularia nodosa 1 ( + ) , Galeopsis tetrahit 5 (+-1) en Aitaf
cae«i« 1 (2);
K2metLuzulapilosa 3(H—1);
K7met Rumex acetosella 3 ( + ) ;
K8a metLysimachia vulgaris5( + - 2 ) ;
„„,>„„/ H4-V
K8bmet i m - maculatum 1 ( + ) en*fe*fe«m spear/1 ( + ) ,
Ml met^ M m m b t o i 1 ( + ) e n f l * r * > « * » " * ' o t o " ( + ) '
M4met Cladoniaspec. 1( + ) ;
M5met Calypogeia trichomanis 1 (+)•
f a s e i n de sucDe opnamen 22, 27, 28 en 29 zijn ™f*f?™™n
e n 23van een overcessievan dit gezelschap, de opnamen 3,4, :>,o, o, , >
gangsfase, de overige van de slotfase.
Geografisch differentierende soorten:
a. In KeTeucrium scorodonia.
.
Digitalispurpurea.

b. InSI r ™ m , W

0

^ ^ ^
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c. In S2Mespilus germanica, Teucrium scorodoniaen Rhytidiadelphus lorens.
c. Milieu en verbreiding.
Het Maianthemo-Quercetum typicum, variant met Polypodium vulgare komt
in het onderzochte gebied voor op niet-lemig, soms zwak lemig, meestal matig
fijn,een enkele maal zeerfijndekzand (opn. 1t/m 12), op zandige loss (opn. 30,
32, 35, 36, 37en 38), op matig grof stuifzand, afkomstig van pleistocene rivierterrassen (opn. 15,22,27,28en 29), op zwak lemig, soms niet-lemig, grindhoudend, matig grofzand van deJiingere Hauptterrasse' (opn. 13, 18, 19en20), op
niet-lemig ofzwak lemig,matigfijnzand van het laagterras (opn. 23t/m 25), op
niet-lemig of zwak lemig, grindhoudend, matig grof zand van de ,Obere Mittelterrasse' (opn. 16 en 17), op niet-lemig of sterk lemig, grindhoudend, matig
grofzandig stuwwalmateriaal (opn. 31, 33 en 34), op matig grof zand van het
laagterras (opn. 14), op zwak lemig, matig fijn, plioceen zand (opn. 26) en op
een mengsel van loss en matig grof zand en grind van de ,Jungere Hauptterrasse' (opn.21).
Het bodemtype is een hoge holtpodzolgrond (opn. 13, 14, 16, 17, 18, 19,20,
21, 24, 25, 31,33 en 34), een hoge holtpodzolgrond of een textuur-B (opn. 30,
32, 35,36, 37en 38),een haarpodzolgrond (opn. 1,2, 3,9, 10en 26), een vorstvaaggrond (opn. 15,22, 27,28 en 29), een loopodzolgrond (opn. 4, 5, 6 en 23),
een rjzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (opn. 8, 11, 12) of een middelhoge
holtpodzolgrond (opn. 7).De Polypodium-variant is zeer algemeen verspreid
over vnjwel het gehele onderzochte gebied.
De opn. 2 (bosje in de gem. Diessen), 3 (bos bij het Kasteel van Drunen), 7
(bos in de gem. Rijsbergen), 9 (bosje in de gem. Hoeven), 10 (bos op het landgoed Rmtershove bij Bergen op Zoom) en 12(bos op het landgoed Vischdonk,
ten zuidoosten van Roosendaal) zijn afkomstig uit lage of vrij lage, zwak golyende dekzandgebieden. De oudst bekende gegevens over het bosje in de gem.
Diessen dateren uit omstreeks 1840.Misschien is het een rest van het oorspronJcelyke bos. Het isgelegen op een hoge oever van de Reusel, aan de rand van de
voormahge Beersche Heide, die omstreeks het begin van deze eeuw is ontgonnen. De oudst beschikbare bronnen over het bos bij het Kasteel van Drunen,
het onderzochte gedeeltevan het bosin degem. Rijsbergen, het bosje in de gem.
Hoeven en het bos op Ruitershove dagtekenen uit dezelfde periode, doch zijn,
te oordelen naar hun regelmatige vorm en/of de plaats van de vegetatie in de
het h T h " Z n V ° ° r ?laatStC P - 8 ? ) k u n s t m a t i 8 - Het omringende landschap van
hierenH^ T™ TT " ^ k n g u i t c u l t u ^ g r o n d e n (overwegend akkers,
b I n wo/dt H 8eW1SSel , d , d00r u l00fb0SJeS e n h o u twallen. He!bosperceel bij Rijsden) en n ^ T
^
^
^
( — d e e l jonge ontginningsgronde hdft vSfln°HpRUiterShOVe iS g d e g e n ° P d e g r e n s v a n bouwlanden en in de tweev m l n Het £ , " ^ S T n a a W h ° U t b e b o s t e heidevelden en zandverstuiHet s ee "e en a°nPH
H ° n k 1S ^ d c Z 6 V e n t i e n d e e e u w °P * ^ ™^d'
8
ontgonnen
' " ^ ^ V ° ° r m a l i g h e i d ^ b i e d , dat in deze eeuw is
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Deopn. 4 (Oerlesche Bosschen, gem.Veldhoven), 5(bosje bij Zandoerk)en
6(bosjeten westenvan Oerle)zijn gemaaktineenvrijhoog,zwakgolvenddekzandgebied. Deze bossen zijn omstreeks het begin van de negentiende eeuw
opbouwland aangelegd (deOerlesche Bosschen opverlatenakkers,DeSmelen
genaamd).Het omringendelandschapbestaatreedslanguitakkers,hierendaar
afgewisseld door weilanden en naaldbosjes.
De opn. 13 (Meinweg), 16 en 17 (bosgebied bij Lingsfort, gem. Arcen en
Velden) 18 19en20(bosgebied tenoostenvanTegelenenBelfeld)zijn afkomstiguit oud-pleistocene terrasgebieden. Deoudst beschikbare bronnen overde
Meinweg en het bosgebied achter Tegelen en Belfeld zijn twee zeventiendeeeuwsekaarten. De oudst bekende gegevensover hetbosbij Lingsfort dateren
uit omstreeks 1840. Zonder twijfel komen hier resten van het oorspronkelyke
bosvoor, al doet de naam van hetperceelwaar opn. 18isvervaardigd(Remije
Beemd')vermoeden, dat dit niet overal het geval is. De Meinweg, reeds lang
overwegendeenheidegebied,wasvroegergeheelmetbosbedekt.
Opn. 21 (Echterbosch) is gemaakt in de overgangszone tussen het Zuidhmburgselossgebied en een oud-pleistoceen terrasgebied. De oudste opgave van
hetEchterbosch dateert uit omstreeks700.Hetwasoorspronkelijk een loofbos,
dochbestaatreedslangnagenoeggeheeluitnaaldhout.
De opn. 14(Zeldersche Driessen, bij Ottersum), 23•CReutstog gem. Heel
enPanned), 24(SpaanscheBosch,gem.Grathem)en25(bosindegern^Maa
bracht) zijn vervaardigd in zwak golvende laagterrasgebieden. De^oudst be
schikbare bron over de Zeldersche Driessen is een ^ ™ \ ^ \ ^ ™ ^
achttiende eeuw. Het onderzochte,
" * ^ ^ ^ X £ £
derestuitheide.Ditheidegebiedistussen± 1840en18Wwoo
is omstreeks het begin van de
^
^
^
^
^
^
^
t
gelegd.De oudst bekende gegevensoverhetS;paansche>*»£
Misschien ishet een rest van het oorspronkelyke bos.™™™°*Zn
opde
opdegrens van graslanden in hetdd van
^
^
^
t
^
L
hogere gronden. De oudst b c ^ ^ ^ ^ 1 ^ ° S ^ d i t n i „ 1 I 1 e n n ^
mdegem. Maasbracht iseen kaart uit omstreeks i»w.
schienopvattenalseenrestvanhetoorspronkelykebos.Hetis gelegen
Krombeek,temiddenvanakkersen^ ^ J ^ g ^ D e Hamert,gem.
De opn. 15(Heumensche Bosch),22(bos ophettan g
Bergen), 27, 28, en 29 (bos tussen Flasmota^enj * ^ ^
^
afkomstig uit golvende tot heuvehge^ ^ ^ . d uitnaaldhoutbecenerivierterrassen. Het HeumenscheBosch,oai
^ heidegebied aange.
staat,isomstreeks het beginvandeMgmtiejdeMu
^ ^ ^ omstreeks
legd. De oudst beschikbare bron over De « a m e
heidevelden en loofbos
1840.Evenals thans bestond dit gebiedwt mtge"
p l a s m o l e n e n Middelaar
inhetzuidwesten enlangsdewestrand.Het cos
aangelegd.
istussen ± 1840en 1890oph e i d e v e l d e n ^ ^ ^ X v a n ^ W ) *
Opn. 1(bos op het landgoed D e H o n d S f 2 ' t o r i u m D e Klokkenberg,ten
vervaardigd in een beekdal, opn. 8(bosje
raj
d e h o g e r e gr0 nden.
zuiden van Breda) op de overgang van een beekdal
^
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Vooreenbeknoptebeschrijvingvandegeschiedenisvanhet bosop DeHondsberg zij verwezen naar par. 6.4.1, p. 46. De oudst beschikbare gegevens over
het bosje bij De Klokkenberg dateren uit omstreeks 1840. Het is reeds lang
gelegenopdegrensvangraslandeninhetdalvandeBoven-Markendoorhoutwallen omzoomde akkers op dehogeregronden.
Opn.26 (bosjeindegem. Schinveld)isgemaaktineengebied,waarpliocene
afzettingen aan de oppervlakte liggen. De oudste gegevens, die over dit bosje
konden worden verkregen, stammen uit omstreeks 1840. Het was toen - evenals thans - met een ongeveer rechthoekige begrenzing te midden van akkers
gelegen.
De opn. 30t/m 38zijn afkomstig uit de bossen van het stuwwalgebied van
het Rijk van Nijmegen. Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis
vandezebossenzijverwezennaarpar. 6.4.2,p. 51.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevensbij devegetatie-opnamen 39t/m 93van tabel6
39. Opname uitS3.
b r ° o n b l S Z e r t h H ; T a m e °? f t u w w a ' g r o n d (REUNDERS, 1955). Oudst beschikbare
bron. een kaart in de .Grooten Atlas' van Blaeu (+1660)
v
40. Opnameuit S4.
''

Ords^hthlfh 8 6 1 1 1 3 1 1 ' 8 ,^

Doetinchem

; °Pn 1 opdekzand (KNOPPIEN,1945).
Oudst beschikbare bron: een kaart in de .Grooten Aliasame
van Blaeu ( ± 1660).
41t/m 43. OpnamenuitS5.

4L

SSZha!m^°ed

42

B

d

' z anVe?aitt
43
tebn*

E8heriabijDeLutte;opnameop dekzand v o o r m a I i bouwland

>

rddeE8heHria:

s

nderzochte

^ °
^ e e l t e is gelegen op zwak lemig dekdenegentiendeeeuw opheideaangelegd (DE JONG, 1960).

43. Bos b,j Delden, opname op dekzand (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

44t/m 50. Opnamen uit ZL
"" ^

^

T

^

S

^

^

^

1

^

°Pname °P

^S^S^^S^^t^
het biina geneel tot heIH?3
! ', T
^ZSS%£^JSS£^°^
n

45
d

'e t h v L t X ™ l e w ™
topografisT^

fische kaart van d i f

g

n V a n

f

We

een

P l a t e a u °P ™**> loss (eigen

°°;spronkeIijkGraetbosch feroot
eeuw was
1891) T ezeventiende
g e n W 0 bestaat
° ^ hetuit

het m i d d e n v a n de

« Sle -ken.Mechelen; opname op vuursteen-

^bW60 e ^ ^

T

^

"

^

* °UdSte

k , :opnameop16ss ( K

5s^ h S-TSS^J? r r

"

^

i956 oudst

™ ' >-

Uatt
Van dit ebied
49. Schweibergerbosch opname T ^ ^
S
("ad 62, ± 1840).
grmdhoudend
(KmPER.me)^Zie'verdeMS.
> ™«S grof zand van het hoogterras
50. Savelsbosch, ten oosten van Gronsveld- ™,™m
e P l o s s ( D o i N G 19
bare bron: de oudste toooerafWh I ' P
°
> 54). Oudst beschik-

si«.M,oP„am„* ; ; ~
51- Bo, bij W t o ( t o , ; o

p n
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, „ opd t o n d > ^

^

^
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^
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52. Bosbij Gorssel; opname opdekzand (MEIJER DREES, 1936).
53. Bosbij Oeken, ten westen vanBrummen; opname op dekzand (MEIJER DREES, 1936).
54. Bosbij Klarenbeek; opname op dekzand met roestverschijnselen in de bovengrond
(MEIJER DREES, 1936).

55t/m 68. Opnamen uitG2.
55. Bosbij D e Dorschkamp bij Wageningen; opname op stuwwalgrond (SCHNEIDER &
WESTRA, 1955).

56. Elspeter Strubben bijElspeet; opname opstuwwalgrond (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
57. Bos bij Staverden (SCHNEIDER & WESTRA, 1955).

58. Eder Bosch bijE d e ;bosopstuwwalgrond (NAEZER, 1938). Oudst beschikbare bron:een
kaart inde,Grooten Atlas' van Blaeu ( ±1660).
59. Als 58.
60. Bosbij Woeste Hoeve, tussen Apeldoorn enArnhem; opname opstuwwalgrond (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

61. Fransche Berg, Nationale Park D eHoge Veluwe; bos opstuifzand (VOORBEIJTEL CANNENBURG, 1941). Zieverder degegevens bij tab.3,opn. 52.
62. Oranje Nassau's Oord, gem.Renkum; bosopstuwwalgrond (VLIEGER, 1937).
63. Eder Bosch bij Ede (VANOLDENZEEL TOT OLDENZEEL, 1941). Zieverder58.
64. BosopdeAmersfoortsche Berg bij Amersfoort; opname opstuwwalgrond (VAN MANSVELT 1941).
65. Bosbij Amerongen; opname opstuwwalgrond (VAN MEDENBACH DE ROOY, 1940).
67! Speulderbosch, tennoordwesten van Garderen; bosop stuwwalgrond (LEYS & BANNINK,
n.p.). Zieverder de gegevens bij tab.3,opn. 55.
68. Als 67.
69 t/m 71. Opnamen uitG3.
69. Bos bij Harskamp (VAN OLDENZEEL TOT OLDENZEEL, 1941).

70. BosbijHarskamp ( D E NDULK, 1937).
71. Bostussen Amersfoort enWoudenberg (VANMANSVELT, 1941).
72 t/m 76.Opnamen uitDr.
72. Houtwal inLieveren (WATERBOLK, 1945).
73. Houtwal opdegrens van de buurtschap De Baars enhet landgoed DeEese, gem. Steen
wijkerwold; opname opdekzand (eigen opname).
J „ J „ „„„-„»„« hii fab3
74. Boswachterij Odoorn; bosje opstuifzand (eigen opname).Z.e verder degegevens b.j tab.3,
75. Schoonloer Strubben (eigen opname). Zieverder degegevens bijtab 3 , o p n . 6 7 .
76. Woldberg, gem. Steenwijkerwold; opname opdekzand (e.gen opname). Oudst besch.k
bare bron over dit bosgebied: eenkaart uit 1634 van Pynacker.
^ . t s j ^ t X r e n ^ n hetHeiloo.rbosch, tussen Hei.oo en A.kmaar, ge.egen op een
strandwal. ( D R S . E. C.J.OTT,Wageningen, n.p.).
78. Bosje langs deRinge Weg, gem.Zijpe, gelegen opkalkarm, jong zeezand (DRS. t . o
79. H e T L r b o s c h , tussen Heiloo enAlkmaar,
^ r ^ Z ^ Z ^ F
Dit bosisomstreeks 1710op tuingronden " " ^ J ^ g S ^ J ^
80. Ruigenhoek, ten westen vanD e Zilk, gem. Noordwijkerhout, DOS p

81. K " ^ t S S d Leeuwenhorst, gem. N o o r d w « « opname,opeen

^ i T '
str'andwa.

,

—

lensmael,sr,ookbosis

w^^x^^^^r^^
verder 81.
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83. Bos bij Kasteel Marquette, gem. Heemskerk, gelegen op een strandwal (DRS. E.C. J.
OTT).

84. Keukenhof bij Lisse;bos opeenstrandwal (DRS. E. C.J. OTT).Zieverder degegevens bij
tab. 4,opn. 43.
85. Bos ten noorden van Schoorl, gelegen op binnendeltagrond (Drs.E. C.J. OTT).
86. Bosje bij Sint Maartensvlotbrug, gem. Zijpe, gelegen op kalkarm, jong zeezand (DRS.
E. C.J. OTT).
87. Bos op het landgoed Oude Hof, ten westen van Bergen, gelegen op binnendeltagrond
(eigen opname). Oudst beschikbare bron over dit bos: een kaart in de ,Grooten Atlas'
van Blaeu (8 ± 1660), waarop het met dezelfde rechthoekige begrenzing als thans is aangegeven.
88. Bos in De Verbrande Pan, ten zuiden van de weg Bergen-Bergen aan Zee; opname op
kalkarm zand (eigen opname). De Verbrande Pan bestaat uit laag bos, afgewisseld door
open terreinen en is gelegen in het overgangsgebied tussen de kalkrijke en de kalkarme
jonge duinen. Opeen kaart in de ,Grooten Atlas' van Blaeu ( ± 1660)isdit gebied alseen
openlandschap aangegeven.Deoudst beschikbare bronover het hieraanwezigebos isde
oudste topografische kaart van dit gebied (blad 19,1858).
89. Heilooerbosch (eigen opname). Zie verder 79.
90. Bos in De Verbrande Pan; opname op kalkarm zand (eigen opname). Zie verder 88.
91. Bosje bij Aagtdorp, tussen Bergen en Schoorl, gelegen op binnendeltagrond (eigen opname). Oudst beschikbare bron: de oudste topografische kaart van dit gebied (blad 19,
1858).
92. Bosop het landgoed Ockenrode bij Loosduinen (VAN HYLCKEMA VLIEO, 1937).
93. Bos op het landgoed Duin- en Kruidberg bij Santpoort, gelegen aan de binnenrand van
de kalkrijke, jonge duinen (DOING, n.p.).

b. Verbreidingengeografische differentiatie.
DePolypodium-varmnt van het Maianthemo-Quercetum typicum is hier algemeen inhetkustgebied enop deVeluwe metdeUtrechtscheHeuvelrug. Voorts
vindt men dit gezelschap plaatselijk in Zuid-Limburg,in het stroomgebied van
deIJsseleninhetDrentsdistricteneenenkelemaallangsdeVeluwezoom,inde
Achterhoek,inTwenteen indeGelderseVallei.
Kustgebied.
Deopn.77,79t/m 84,89en 91 zijngemaaktopoud duinzand,deopn. 88 en
90 op kalkarm,jong duinzand, de opn. 85,87en 91 op binnendeltagrond, de
opn. 78 en 86op kalkarm,jong zeezand, nr. 93is een opn. op kalkrijk, jong
duinzandenbij nr. 92 isde geologischeformatienietvermeld.
De opn. 77(bosje ten noorden van het Heilooerbosch), 79en 89 (Heilooerbosch),80(Ruigenhoek, tenwestenvanDeZilk),81 en82(bosophet landgoed
Leeuwenhorst, gem. Noordwijkerhout), 83 (bos bij Kasteel Marquette, gem.
Heemskerk) en84(bos op Keukenhof) zijn vervaardigd op strandwallen. Het
Heilooerbosch is aan het begin van de achttiende eeuw op tuingronden aangelegd.Deoudstbeschikbarebron overdebossenopLeeuwenhorsten Keukenhof iseen kaart uit omstreeks 1660.
De opn. 85(bos ten noorden van Schoorl), 87 (bos op het landgoed Oude
Hof, tenwestenvanBergen)en91 (bosjebij Aagtdorp,tussenBergenenSchoorl)
zijn afkomstig uit het vrij vlakke binnendeltagebied. De oudst beschikbare
bron overdebebossingopOudeHof is eenkaart uit omstreeks 1660.De oudst
bekende gegevens over het bosje bij Aagtdorp dateren uit omstreeks 1860.
De opn. 88en 90(bosin De Verbrande Pan bij Bergen)zijn gemaakt in het
92
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kalkgrensgebied. De oudste gegevens,die over dit bos konden worden verkregen, dateren uit omstreeks 1860.Het iswaarschijnlijk door natuurlijke successieontstaan.
Elders ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en over debosgeschiedenis.
Deopn.75,76,77,81, 82,88en90zijnvoorbeeldenvaneenvroegefaseinde
successievan dit gezelschap,deoverigeopn.vertegenwoordigen eenovergangsfase.
Geografisch differentierende soorten: Scilla non-scripta, Teucrium scorodonia
enCalamagrostisepigejos.
VeluweenUtrechtseHeuvelrug.
De opn. 55,58,59,60en 62t/m 68zijn gemaakt op stuwwalgrond, nr. 61is
eenopn.opstuifzand enbijnr.57isdegrondsoortnietvermeld.
Deopn. 58,59en 63zijn afkomstig uit het Eder Bosch, deopn. 67en 68uit
het Speulderbosch. De oudst beschikbare bron over het Eder Bosch is een
kaart uit omstreeks 1660.Voor een beknopte beschrijving van degeschiedems
vanhetSpeulderboschzijverwezennaarpar.6.4.3,p. 63en64.
Opn. 61 is gemaakt op de Fransche Berg in het Nationale Park De Hoge
Veluwe,een stuifzandgebied. Vooreenbeknoptebeschrijving vandegeschiedenisvanditboszij verwezennaarpar.6.4.3,p. 63.
Bijdeoverigeopn.ontbrekengegevensoverdebosgeschiedenis.
Opn. 66 is kenmerkend voor een vroege fase in de successie van dit gezelschap, de opn. 59en 68behoren tot een overgangsfase en de overige opn. tot
Geografisch differentierende soorten: Teucrium scorodonia, Corydalis claviculataenHylocomiumsplendens.
Zuid-Limburg.
,„ ..
. ,,
Deopn. 44,46,48en50zijn gemaakt oploss,deopn.47en49opgrmdhoudend,matig grof zand van hethoogterrasennr.45iseenopn.opvuursteeneluV

T p n . 44isvervaardigd op deGraetheide bij Born,oorspronkehjk eenbosgebied (Graetbosch, d.i. groot bos, genaamd), dat omstreeks 900voor het eers
wordtvermeld.In dezeventiendeeeuwwasdeGraetheidegrotendeelstotheide
gedegradeerdenthansbestaatditgebiedoverwegencIuit™ltuurgronden.
De opn. 45 en 49 zijn afkomstig uit het Schweibergerbosch, opn 46 isge
maakt in het Onderste Bosch, opn. 47in het Bunderbosch opn Aimhet Ra
vensbosch en opn. 50in het Savelsbosch. De oudst beschikbare gegevensover
dezebossendaterenuitomstreeks 1840.
.
„„,».wiian'
Alleopn.zijn typerend voor deslotfase indesuccessievan^t g e z e ^ l ^
Geografisch differentierende soorten: Sambucus racemosa, Luzula sylvatica
enTeucriumscorodonia.
StroomgebiedvandeIJssel.
Devieropn.(51t/m54)zijngemaaktopdekzand.
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Hetbodemprofiel,behorendbijnr.54heeft hydromorfekenmerken.
Naderestandplaatsen ontbreken.
Opn. 54is een voorbeeld van een vroege fase in de successie van dit gezelschap, de opn. 52en 53zijn karakteristiek voor een overgangsfase en opn. 54
behoorttotdeslotfase.
Geografisch differentierende soorten: Teucrium scorodonia, Rhytidiadelphus
loreusenHylocomiumsplendens.
Drentsdistrict.
De opn. 73,75en76zijngemaaktopdekzand,nr.74iseenopn.op stuifzand
enbijnr.72isdegeologischegesteldheidnietvermeld.
Hetbodemprofielisbijgeenderopn.beschreven.
Opn. 74isafkomstig uitdeboswachterij Odoorn, opn. 75uit de Schoonloer
Strubben en opn. 76van deWoldberg, gem. Steenwijkerwold. Voor de landschappelijkeliggingendebosgeschiedenis vanhet onderzochte gedeelte vande
boswachterij Odoorn en de Schoonloer Strubben zij verwezen naar par. 6.4.3,
p. 64. Deoudstbeschikbarebron overhetbosgebiedWoldbergiseenkaartuit
1634.
Bij de opn. 72en73ontbreken gegevens over delandschappelijke liggingen
overdebosgeschiedenis.
Alleopn.zijnkenmerkendvoordeslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Geografisch differentierende soorten: Corydalis claviculata, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea enPlagiothecium undulatum.
Veluwezoom.
Opn. 39isgemaakt opstuwwalgrond, ineenbosbij Doorwerth, waarvan de
oudstbeschikbarebroneenkaartuitomstreeks 1660is.
Deopn.behoorttotdeslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Geografisch differentierende soort: Corydalisclaviculata.
Achterhoek.
De opn. 40is gemaakt op dekzand, in het bos bij Kasteel Slangenburg bij
Doetinchem,waarvan de oudst beschikbare bron eenkaart uit omstreeks 1660
is.
Deopn.iskarakteristiek voordeslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Twente.
Dedrieopn.(41 t/m43)zijngemaaktopdekzand.
Opn.42isvervaardigd in het bosophet landgoed Egheria bij De Lutte; het
onderzochte gedeelteisaanhet eindevandenegentiende eeuwopheideaangelegd.
Naderestandplaatsgegevens ontbreken.
Deopn.41en42zijn voorbeelden vaneenvroegefase in desuccessievan dit
gezelschap,opn.43kanmenrekenentotdeslotfase.
Geografisch differentierende soort:Corydalisclaviculata.
GelderseVallei.
Bijdeopn.uitditgebied(nrs.69t/m71)zijngeenstandplaatsgegevensvermeld.
"4

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)

Opn. 71iseenvoorbeeld vaneen overgangsfase indesuccessievan ditgezelschap,deopn.69en70vertegenwoordigen deslotfase.
Geografischdifferentierende soort:Corydalisclaviculata.
6.4.1. Querceto-Betuletum, variant met Moliniacaerulea (tabel7).
Dit gezelschap omvat de eikenberkenbossen van zeer arme, vochtige tot
natte gronden. Belangrijkste soorten: B+S5; K4a, 4b, 6en 9; M2 en3.
In het onderzochte gebied.
a. Gegevens bij de vegetatie-opnamen 1 t/m 13van tabel 7.
1 t/m 12. Opnamen uit Ke.
1. 26mei 1964.
Bosperceel in de gem. Berkel; 51A 140.80/397.80.
±9,5mN.A.P.NagenoegvlakterreinindelaagtetussendeVoorsteStroomen debenedenloopvan de Reusel, ten 2uiden van Oisterwijk.
Matig fijn dekzand met een veldpodzolgrond zonder roestverschijnselen.
Het bosje bestaat uit spaartelgen.
Zie verder de gegevens bij tab. 1, opn. 12.
2. 25juni 1964.
Bos in de gem. Bladel en Netersel; 51C 143.40/380.35.
±22 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan derand van het dal van de Groote Beerze.
Matigfijn dekzand met eenveldpodzolgrond zonder roestverschijnselen.
Het onderzochte gedeeltebestaat uithakhout. Blijkens eenkaart uit 1794vanVerheesende
oudste topografische kaart van dit gebied (±1840) is het omstreeks het begin van de negentiendeeeuw aan derand vaneenheidegebied aangelegd. Het wordt begrensd door graslanden
inhet dalvande Groote Beerzeenpercelen met overwegend naaldhout, waarm omstreeks het
begin van deze eeuw de heidevelden op de hogere gronden zijn veranderd.
3. 4augustus 1964.
Sint Annabosch, gem. Nieuw-Ginneken; 50B 116.45/395.83
±5,5 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een laag, zwak golvend dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
„ wrW p„» n H nit
De opname is gemaakt in een hakhoutperceel. De rest van het bos bestaa ovenvegef u,t
naaldhout. De oudst beschikbare bron over het St.Annabosch is ^ ^ J V * ™
Coolen.Het bestond toen hoofdzakelijk uithakhout, waartussen rneren daar opgaandee,ken
voorkwamen.
4. 5augustus 1964.

0<;/IQS <;7

Sint Annabosch, gem. Nieuw-Ginneken; 50 B 116.83/39:0/.
± 6,5 m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein.
Zeer fijn dekzand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit hakhout onder opgaande e&en.
Zie verder 3.
5. 11augustus 1964.
Bosje in de gem. Baarle-Nassau; 50D 116.95/38453.
dekzandgebied.
± 15m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een vnj laag zwak golvend dekzanagen
Sterk lemig, matig fijn dekzand met een gooreerdgrond.
negentiendeDe opname is gemaakt in een perced hakhout en spaartelge«. Bhjke n s * nege
eeuwsetopografische kaarten vandit gebied isdit bosje tussen ± ^ ^ I Z tot graslanden
bied aangelegd. De omliggende heidevelden zijn in het begm van deze eeuw
gr
ontgonnen.
6
' G r t e S t e n , gem. Hoogeloon, Hapert en Gasteren; *£M.W^£
Beerze.
±22,5 m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein aan d e r a n c ^ ^ ^ ^ ^
Grindhoudend, matig grof dekzand met een ijzernjKe, vocni B
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DeGrijze Steenbestaat overwegend uithakhoutenheide.Blijkens detopograflsche kaarten
van dit gebied is het hier aanwezige bos omstreeks het begin van deze eeuw op de Landschotsche Heide aangelegd. Het grootste deel van dit heidegebied is na omstreeks 1925 ontgonnen.
7. 3junil964.
Bos aan de noordoostelijke rand van de Kampinasche Heide, gem. Boxtel; 51A 148.80/
398.25.
± 8 mN.A.P.Nagenoegvlakterreinineenvrijlaag,zwakgolvend dekzandgebied, dat hier
grenst aan het dalvan deBeerze.
Sterk lemig,zeerfljndekzand met een ijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het bos bestaat uit hakhout onder opgaande eiken, hier en daar gemengd met groveden.
Het loofbos isdoornatuurlijke successieuitheide ontstaan, blijkens detopografische kaarten
van dit gebied tussen ± 1840en 1925.
Literatuur: M.J. BEIJE(i.l.).
8. 23junil964.
Bosje in de gem. Eersel; 57B150.62/372.70.
± 27,5 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan de oever van de Run, een zijriviertje van de
Dommel.
Sterk lemig, matig fijn dekzand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout en spaartelgen. Blijkens de topograflsche kaarten van dit gebied is het omstreeks het begin van dezeeeuw aangelegd op de toen ontgonnen Lage Heide,
die zich ten oosten van de bovenloop van de Run uitstrekte.
9. 24juni 1964.
,Lage Beemden', bos in de gem. Valkenswaard; 57B 159.42/371.32.
± 25 m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen in het dal van de bovenloop van de
Dommel.
Matigfijn dekzand met eenhaarpodzolgrond; op ca.65cmroestverschijnselen beginnend.
De opname is gemaakt in een perceel hakhout. Blijkens de topografische kaarten van dit
gebied is dit bos omstreeks het begin van deze eeuw op grasland aangelegd. De rest van het
bos heeft een moerasvegetatie. De aangrenzende percelen in het dal van de Dommel zijn op
topografische kaarten alscultuurgronden aangegeven.
10. 3juli 1964.
Bosje in de gem. Hooge en Lage Mierde; 50H 139.10/380.85.
± 23 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein aan de rand van het dal van de Stroom, een zijriviertje van de bovenloop van deReusel.
Matig fijn dekzand met een gooreerdgrond.
Het bosjebestaatuitopgaandeeiken.Blijkensdetopografische kaarten vandit gebiedishet
in het begin van deze eeuw aangelegd op de toen voor eendeelontgonnen Mispeleindsche
Heide, die zich westwaarts tot de Stroom uitstrekte.
11. 15augustus1964.
Bos op het landgoed De Moeren, gem.Zundert; 50A 101.05/388.37.
± 10mN.A.P.Nagenoeg vlakterrein ineenvrij laag,zwak golvend dekzandgebied.
Zwak lemig,matigfijndekzand met eenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
De opname isgemaakt in een hakhoutsingel, die blijkens detopografische kaarten van dit
gebied in het begin van deze eeuw op grasland is aangelegd. De Moeren bestaat grotendeels
uit gemengdeloof- en naaldbossen, die uit de achttiende en negentiende eeuw dateren. Rondomdezebossenzijn opdetopografische kaarten cultuurgronden enheidevelden aangegeven.
Literatuur: VAN HASSELT(1943).
12. 2juli 1964.
,De Geuzen', bosje in degem.Waalre; 51D379.05/157.90.
± 18mN.A.P.Nagenoeg vlak terrein inhet dal van de bovenloop van de Dommel.
Sterk lemig, matig fijn dekzand met een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. Blijkens de negentiende-eeuwse topografische kaarten van
dit gebied isdit bosje tussen ± 1840en het einde van de vorige eeuw op grasland aangelegd.
De aangrenzende percelen in het dal van de Dommel zijn op de topografische kaarten als
9°
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cultuurgronden (overwegend graslanden) aangegeven.
13. Opnameuit SI.
Bosje bij Heumen (DIJK, 1941).

b. Floristisch overzicht (zie ook tabel 7, opn. 1 t/m 13).
Het Querceto-Betuletum, variant met Moliniacaerulea is inhetonderzochte
gebiedhoofdzakelijk samengestelduitdesoortengroepen:
B+S5 met Quercus robur 13(3-5), Betulaverrucosa 2 (+-2), B. pubescens
12 (2-4), Sorbus aucuparia10 (+-2), Frangulaalnus13 (+-2), Castanea
sativa1 (+),Populus tremula 3(+-3), Quercus rubra 3(+-2), Prunusserotina
1 (+),Lonicerapericlymenum5(H—2)enAmelanchierlaevis6(H—2);
K4a met Dryopteris spinulosa 2 (+), Rubusfruticosus7 (H—2),Lonicera
periclymenum7(H—2)enCorydalisclaviculata 1 (+);
K4bmetPteridium aquilinum 1 (2),Hieracium umbellatum 1 (+), Deschampsiaflexuosa7(H—3),Melampyrumpratense 1 (1), Vacciniummyrtillus 10(H—5)
enAgrostisstolonifera1 (1);
K9metMoliniacaerulea 10(H—4);
M2metMniumhornum 7{-\—2), Dicranellaheteromalla6{-\—2),Polytrichum
formosum3 (H—2)enPlagiotheciumlaetum2(2);
M3 met Pohlia nutans1(2), Dicranum scoparium 2 (1-2), Hypnum cupressiforme 3 (H—2), Leucobryumglaucum 2 (H—1), Pleuroziumschreberi 1 (+),
Pseudoscleropodiumpurum 1 (2)enLophocoleabidentata1 (1).
Bovendienzijningeringematevertegenwoordigd:
B+S4metPrunuspadus 1 (+) enAlnusglutinosa 1 (+);
B+S6metSalixaurita 1 (+);
K3metPolygonatummultiflorum 1 (+);
K6metFestucatenuifolia2(+) enCallunavulgaris2(+);
K8ametLysimachiavulgaris1 ( + ) ;
K8bmetBlechnumspicant3(+) enOsmundaregalis3(+);
Ml metEurhynchiumstokesii1 (1);
M5met Calypocheiatrichomanis2(+).
Deopnamen2,5,6,7,9, 10,11 en 13 zijnvoorbeelden vaneenvroegefasein
desuccessievanditgezelschap,deopnamen 1,3,4en 12vaneen overgangsfase
enopname8kanmenrekenentot deslotfase.
Debossenwaarindeopnamen2en5zijngemaakt,daterenresp.uithetbegin
vandevorigeeeuwenuitdeperiode tussen ± 1840en ± 1895.Bijopname13
ontbreken gegevens over de ouderdom van het bos. De opnamen 1,3,4en 12
zijntyperendvooreenovergangsfase.Denrs. 1, 3en4zijnafkomstiguit bossen,
diereedstenminuteeenpaarhonderdjaarbekendzijn.Hetbos,waarinopname
12isgemaakt, isin devorige eeuwna ± 1840aangelegd. Opname 8vertegenwoordigt de slotfase. Op de plaats van deze opname is echter nog maar sinds
omstreeks het begin van dezeeeuwbosaanwezig, doch het terrein isomgeven
door een oude houtwal.
Geografisch differentierende soort:Corydalisclaviculata(inSI).
c. Milieuenverbreiding.
.
Het Querceto-Betuletum, variant met Moliniacaerulea komt in het onderMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)

zochtegebied vrijwel uitsluitend vooropniet-lemigtot sterklemig,inhetalgemeenmatigfijn,eenenkelemaalzeerfijn ofmatiggrofdekzand (opn. 1 t/m12).
Het bodemtype is een ijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (opn. 4, 6, 8, 11
en 12),eenijzerrijke, natteveldpodzolgrond (opn.3en7),eenveldpodzolgrond
zonder roestverschijnselen (opn. 1en 2), een gooreerdgrond (opn. 5en 10)of
eenhaarpodzolgrond (opn. 9).
Bijopn. 13isdebodemgesteldheidnietvermeld.
DitgezelschapwerdoverwegendinNoord-Brabant aangetroffen.
Daarnaast ishet op eenplaats vertegenwoordigdinhetlaagterrasgebied van
hetRijkvanNijmegen.
De opn. 1 (bosperceel in degem. Berkel),2(bosin degem. Bladel en Netersel), 6(Grijze Steen,gem.Hoogeloon, Hapert enCasteren),8(bosjeindegem.
Eersel),9(,LageBeemden',bosindegem.Valkenswaard), 10(bosjein degem.
Hooge en LageNierde) en 12(,De Geuzen', bosje in degem. Waalre)zijn vertegenwoordigd inbeekdalen ofopdeovergangen hiervan naar dehogere gronden. Het onderzochte perceel in de gem. Berkel behoort tot het bosgebied ter
weerszijden van de Reusel, ten zuiden van Oisterwijk. Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis van dit bosgebied zij verwezen naar par. 6.4.1,
p. 46.Het onderzochtegedeeltevanhetbosindegem.Bladelc.a.isomstreeks
het begin van de negentiende eeuw op heide aangelegd. Het wordt begrensd
door graslanden in het dal van de Groote Beerze en eenjonge heidebebossing
van overwegend naaldhout op dehogere gronden. De Grijze Steen bestaat uit
bosenheide.DitbosisomstreekshetbeginvandezeeeuwopdeLandschotsche
Heideaangelegd. Eengroot deelvandezeheideisinhet tweedekwart vandeze
eeuw ontgonnen. Het bosje in de gem. Eersel is omstreeks het begin van deze
eeuwaangelegd op detoen ontgonnen Lage Heide, diezich ten oosten van de
bovenloop van de Run (een zijriviertje van de Dommel) uitstrekte. ,Lage
Beemden' is- zoals ook uit de benaming blijkt - bebost grasland. Dit bos dateertuit omstreekshetbeginvandezeeeuw.Deaangrenzendepercelen, evenals
de ,Lage Beemden' in het dal van de Dommel gelegen, zijn reeds lang als cultuurgronden in gebruik. Het bosje in degem. Hooge en Lage Mierde isin het
beginvandezeeeuwopdetoenvooreendeelontgonnen Mispeleindsche Heide
aangelegd. ,De Geuzen' is een tussen ± 1840en het einde van de negentiende
eeuwbebostgraslandperceelinhetdalvandeDommel.Deaangrenzendebeekdalgrondenzijnreedslangincultuur.
De opn. 3en4(St. Annabosch, gem. Nieuw-Ginneken), 5(bosje in degem.
Baarle-Nassau), 7 (bos aan de noordoostelijke rand van de Kampinasche
Heide) en 11(hakhoutsingel op het landgoed De Moeren, gem. Zundert) zijn
afkomstig uit lage of vrij lage, zwak golvende dekzandgebieden. De oudst bekendegegevensoverhet St.Annabosch, oorspronkelijk eenloofbos, thansgrotendeels eennaaldbos, dateren uit 1774.Opgrond van het ontbreken van oude
bosplanten zoals bijv.Pteridium aquilinum (dezehandhaaft zich na omvorming
van loofbos in naaldbos) mag men het, in tegenstelling tot het aangrenzende
Ulvenhoutsche Bosch, waarschijnlijk niet als een rest van het oorspronkelijke
bos opvatten. Het bosje in degem. Baarle-Nassau istussen ± 1840en 1900in
9%
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een heidegebied aangelegd. De omliggende heidevelden zijn in hetbeginvan
dezeeeuwtotgraslanden ontgonnen. Hetbosinhetnoordoosten vandeKampinasche Heide istussen ± 1840en 1925door natuurlijke successie uit heide
ontstaan. Dehakhoutsingel opDeMoeren isinhetbegin vandeze eeuwop
grasland aangelegd. Dit landgoed bestaat grotendeels uit oude, gemengde
loof-ennaaldbossen.Indeomgevingkomencultuurgrondenenheideveldenvoor.
Bij opn.13ontbreken gegevens over delandschappelijke ligging enoverde
bosgeschiedenis.
InanderegebiedenvanNederland.
a. Gegevens bijdevegetatie-opnamen 14t/m31 vantabel7.
14. Opname uit S4.
Bos in debuurtschap Meddo, gem.Winterswijk; opname op vochtig dekzand (MEIJER
DREES, 1936).

15t/m 19:Opnamen uit S5.
15. BosbijDiepenheim; opname opvochtig, lemig dekzand (THIJSEN, 1960).
16. BosbijHaaksbergen; opname opvochtig dekzand (THIJSEN, 1960).
17. BosbijDeLutte; opname opvochtig dekzand (MEIJER DREES, 1936).
18. BosbijDelden;opnameopvochtigegrond (WESTHOFF &WESTHOFF-DEJONCHEERE,1942).
19. Bos op het landgoed Egheria bij De Lutte; opname op periodiek natte, tertiaire leem
(DE JONG, 1960).

20t/m 23: Opnamen uit Gl.
20. BosbijVorden; opname opvochtig dekzand (MEIJER DREES, 1936).
21. Bosbij Voorst; opname op vochtig dekzand (MEIJER DREES, 1936).
22. BosbijAlmen; opname opvochtig dekzand (MEIJER DREES, 1936).
23. BosbijEmpe, tenzuiden vanVoorst; opname opdekzand (MEIJER DREES, 1936).
24. Opname uit G2.
Bosaandeoever vandeHeelsumsche Beek (VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL, 1941).
25t/m27:Opnamen uit G3.
25. Bosophetlandgoed Meerveld, tenwestenvanBarneveld (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
26. Bosophetlandgoed Essenberg, gem. Harderwijk (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
27. Bosaandeoever vandeLuntersche Beek, bijWoudenberg (VAN MANSVELT, 1941).
28t/m 31: Opnamen uitDr.
28. Bosbij Ommen; opname op dekzand metroestverschijnselen binnen 35cm beginnend
(THIJSEN, 1960).

29. Zeijer Strubben (WATERBOLK, 1945).Zieverder degegevens bij tab.2,opn. 26.
30. Zeijer Strubben (STAPELVELD, 1956).Zieverder degegevensbijtab.2,opn. 26.
31. Lieverder Noordbosch; opname op lemig dekzand meteenijzerrijke, vochtige veldpodzolgrond (eigen opname).
Zie verder degegevens bijtab.2,opn. 29.

b. Verbreiding engeografische differentiatie.
Het Querceto-Betuletum, variant metMolinia caeruleaishier endaar vertegenwoordigdinTwente,inhetstroomgebiedvan deIJssel,in de GelderseValleieninhetDrentsdistrict,enopeenplaatsindeAchterhoeken opdeVeluwe.
Deopn. 14t/m17,20t/m 23 en28t/m31zijn gemaakt opdekzand,nr. 19is
een opn. optertiaire leem enbijdenrs. 18,24,25,26en27isdegeologische
gesteldheidnietvermeld.
Het bodemprofiel isbeschreven bijopn.31(ijzerrijke, vochtige veldpodzolMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

grond). De profielen, behorend bijdenrs 15t/m22en28hebbeneveneenshydromorfekenmerken.
Opn.31 (LieverderNoordbosch)isgemaaktopeenopduikingineenbeekdal,
de opn. 24en27zijri vervaardigd op beekoevers.Voor een beknopte beschrijvingvan degeschiedenisvan het Lieverder Noordbosch zijverwezen naar par.
6.4.2,p.54.
Deopn.29en30zijnafkomstiguitdeZeijerStrubben,gelegenopdegrensvan
deesendeheidebijZeijen.Vooreenbeknoptebeschrijvingvandegeschiedenis
vanditboszijverwezennaarpar.6.4.2,p.54.
Eldersontbrekengegevensoverdelandschappelijke liggingenover debosgeschiedenis.
De opn. 21, 23,26,27,28,en 30zijn voorbeelden van een vroege fase in de
successie van dit gezelschap, de opn. 14, 17, 18, 19,22, 24, 25 en 31 van een
overgangsfase endeopn. 15,16,20,25en29vandeslotfase.
Geografischdifferentierende soorten:
a. InS4Vaccinium vitis-idaea.
b. InS5Vaccinium vitis-idaeaenArnicamontana.
c. InDr Vaccinium vitis-idaeaenCornussuecica.
6.4.8. Querceto-Betuletum,variantmetFestucatenuifolia(tabel8).
Dit gezelschap omvatdeeikenberkenbossen van zeerarme, droge tot vochthoudende (soms enigszins vochtige) gronden. Belangrijkste soortengroepen:
B+S3(inS2,S3,ZLenG2)en5;K4a,4b,6en9(vrijzwak);M2,3 en4.Voornaamste floristische verschillen met de Molinia-variantvan deze associatie:
sterkere vertegenwoordiging van groep K6,geringere vertegenwoordiging van
groepK9en'aanwezigheidvangroepM4.
Inhetonderzochtegebied.
a. Gegevens bij de vegetatie-opnamen 1 t/m 37van tabel 8.
1 t/m 16:Opnamen uit Ke.
1. 27meil964.
Bos in de gem.Berkel; 51A 140.50/397.45.
± 10m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein in een vrij laag,zwak golvend dekzandgebied.
Matigfijndekzand met een haarpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse van de opname uit hakhout en spaartelgen.
Zie verder de gegevens bij tab.1,opn.12.
2. 19augustus 1964.
Bosje in deDrunensche Duinen, gem.Drunen; 44H 138.77/406.95.
±20 m N.A.P. Op een stuifkopje (ink). 0 tot ±20°, exp. in verschillende richtingen
0-20°) in een heuvelig stuifzandgebied.
Matigfijndekzand, afkomstig van dekzand met een duinvaaggrond.
Het bosje bestaat uit eikestrubben.Blijkens de topografische kaarten van dit gebied is het
tussen ± 1840en 1890ineenlandschapvanzandverstuivingen ontstaan.Het isthans gelegen
temidden van naaldbossen, waarmee het oostelijk deelvan deDrunensche Duinen sinds omstreeks het begin van deze eeuw grotendeels is bedekt.
3. 30junil964.
Bosje in de gem.Waalre; 51D 376.92/158.70.
±22,5 m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein in een vrij hoog, zwak golvend dekzandgebied.
'""
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Matig fijn dekzand meteen loopodzolgrond.
Het bosje bestaat uithakhout. Blijkens eenkaart uit1794van Verheesendeoudste topografische kaart vanditgebied ( ± 1840) isditbosje omstreeks hetbegin vandenegentiende
eeuwopcultuurgrond aangelegd. Indenegentiende eeuw bestond hetomringende landschap
uit akkers enheidevelden.
In deze eeuw ishier veelheide met naaldhout bebost.
4. 30juli 1964.
Bosje tenzuiden vanSprundel, gem. Rucphen; 50A 100.83/394.17.
±12,5 mN.A.P. Nagenoegvlakterreinineenvrijlaag,zwak golvend dekzandgebied.
Zwak lemig, matig fijn dekzand meteen loopodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron over dit bosje is de oudste
topografische kaart van dit gebied (±1840), waarop het - evenals thans - met een rechthoekige begrenzing is aangegeven in eencultuurlandschap vanoverwegend akkers, hieren
daar afgewisseld door loofbosjes enhoutwallen.
5. 12augustus 1964.
,Le Nieuwbosch', Mastbosch, gem. Breda; 50B 112.90/396.90.
± 4 mN.A.P. Nagenoeg vlak terrein ineen laag, zwak totsterk golvend gebeid van dekzandgronden, dieplaatselijk worden afgewisseld door stuifzandgronden.
Matig fijn dekzand met een laarpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte bestaat uit hakhout enspaartelgen. Deoudst bekende opgave
vanhetMastbosch dateert uitdeveertiende eeuw.Totinhet beginvan dezestiende eeuwbestond hetvrijwel uitsluitend uiteikehakhout, waartussen hier endaar opgaande eiken voorkwamen.Omstreeks 1515deedde grove denhier zijn intrede.In 1890besloeg dehiermeebeboste oppervlakte bijna 70%, in 1910 zelfs 85%.Thans isweer ca.70% metgrove den begroeid. Deresterende oppervlakte wordt ingenomen door opstanden vanandere naaldhoutsoorten of opgaand loofhout enenig eikehakhout. Deopname isgemaakt inhet noordelijk
deel vanhet Mastbosch. Hier komen gronden voor meteenmatig diktot dik cultuurdek.
Op deoudste topografische kaart van ditgebied ( ±1840)ishier bos aangegeven.
Literatuur: BARON VAN LYNDEN & WAENINK (1963); VAN ALPHEN (1964).

6. 24augustus 1964.
Bos ophetlandgoed DeBeek, gem. Halsteren; 49B 77.82/394.44.
± 9mN.A.P.Geringhellend terrein (incl. ± 5°,exp.0)ineenvrijlaag,golvend gebiedvan
dekzandgronden, dieplaatselijk worden afgewisseld door stuifzandgronden.
Matigfijn stuifzand, afkomstig van dekzand, meteen vorstvaaggrond.
Het bosbestaat terplaatseuithakhout enspaartelgen.Elderskomen gedeeltenvoormeteen
parkachtig karakter. Deoudst beschikbare bron overditbosisdeoudste topografische kaart
van ditgebied ( ±1850), waarop hetisaangegeven ineen afwisselend landschap vanakkers,
graslanden, loofbosjes enhoutwallen. Thans komen in deomgeving vrijwel uitsluitend cultuurgronden voor.
7. 3September 1964.
Bosje indegem. Son enBreugel; 51E 163.70/390.27.
± 15mN.A.P.Nagenoeg vlak terreinineenvrij laag,zwak golvend dekzandgebied,dat in
het westen begrensd wordt door hetdalvan demiddenloopvan deDommel.
Matigfijndekzand meteenloopodzolgrond; opca.55cmroestverschijnselen beginnend.
Het bosje bestaat uithakhout. Blijkens een kaart uit1794van Verheesende oudste topografische kaart van dit gebied ( ±1840) isdit bosje omstreeks hetbegin van denegentiende
eeuw opcultuurgrond aangelegd. Opdetopografische kaarten ishettemidden van deHooidonksche Akkers aangegeven.
8. 23junil964.
Bos ophetlandgoed Witrijt, gem. Bergeijk; 57A144.90/368.60.
± 38 m N.A.P. Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein ineenhoog, zwak golvend
dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een haarpodzolgrond.
De opname isgemaakt ineenperceel opgaand loofhout. Eldersbestaat hetlandgoed overwegend uitnaaldbossen. Debossen opWitrijt zijn aangelegd ineenuitgestrekt heidegebied.
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Het onderzochteperceel isin 1894bebost, derest van het bosgebied dateert uit het begin van
dezeeeuw.
Literatuur:A.P.J.G. CLAESSEN(i.l.).
9. 3juli1964.
Bos in de gem.Hooge en Lage Mierde; 50H 377.37/138.00.
± 27m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een vrij hoog, zwak golvend dekzandgebied, dat
inhetoostenbegrensdwordtdoorhet dalvandebovenloopvandeReuse).
Matigfijndekzand met een haarpodzolgrond.
Het onderzochte gedeelte van het bos bestaat uit opgaande eiken, de rest uit naaldhout.
Blijkens de negentiende-eeuwse topografische kaarten van dit gebied is dit bos tussen ± 1840
en 1900 op heide aangelegd. De aangrenzende percelen zijn op de topografische kaarten als
cultuurgrondenaangegeven.
10. 24junil964.
,Malpiebeemden', bos in de gem. Valkenswaard; 57B 159.92/369.90.
± 25,5 m N.A.P. Op een stuifheuvel is een vrij hoog, zwak golvend tot heuvelig gebied
van dekzandgronden, die plaatselijk worden afgewisseld door stuifzandgronden. Dit gebied
grenst in het oosten aan het dalvan de bovenloop van deDommel.
Matig fijn stuifzand, afkomstig van dekzand, met een duinvaaggrond.
Het onderzochtegedeeltebestaatuit hakhout, dat omstreeks 1865opeenstuifheuvel isaangelegd.Derest vanhet bosheeft een moerasvegetatie.Dit gedeelteisomstreeks het begin van
deze eeuw op graslanden in het dal van de Dommel aangelegd. Het bos wordt in het westen
begrensd door een heidegebied.
Literatuur: H.J. KINDEREN(i.l.).
11.2juli 1964.
Boswachterij Leenderbosch, gem. Leende; 57E 165.05/372.17.
± 27,5 m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een vrij hoog, golvend tot heuvelig gebied van
dekzand-en stuifzandgronden.
Matig fijn stuifzand, afkomstig van dekzand, met een duinvaaggrond.
Deopnameisgemaakt ineenperceelhakhout, gelegenaandeoostrand vandeboswachterij.
Elders komt overwegend naaldhout voor. Blijkens de topografische kaarten van dit gebied
zijn deze bossen omstreeks 1930 in een uitgestrekt gebied van heiden en zandverstuivingen
aangelegd.
12. 3augustus 1964.
Bos op het landgoed De Hartel, gem. Terheijden; 44D 404.50/112.80.
± 3,5mN.A.P.Hellend terrein(inkl.0tot ±10°,exp.0)ineenklein,laaggelegen, golvend
tot heuveliggebiedvan dekzand- en stuifzandgronden, dat begrensd wordt door het dal van
de Mark en eenuitgeveend poldergebied.
Matig fijn stuifzand, afkomstig van dekzand, met een duinvaaggrond.
Het bos bestaat uit hakhout onder opgaande eiken. Blijkens de negentiende-eeuwse topografische kaarten van dit gebied isdit bos tussen ± 1840en 1890opzandverstuivingen aangelegd. De aangrenzende, lagere gebieden zijn op de topografische kaarten grotendeels als
graslanden aangegeven.
13. 3augustus1964.
Linie van den Munnikenhof, gem.Terheijden; 44D 113.37/405.90.
± 4 m N.A.P. Op een brede wal in een laag, zwak golvend dekzandgebied, dat begrensd
wordt doorpolders.
Matig fijn dekzand met een vorstvaaggrond.
De Linie van den Munnikenhof ismet hakhout begroeid. Hetiseenvoormaligevestingwal,
die blijkens de topografische kaarten van dit gebied omstreeks het begin van deze eeuw is
bebost. De aangrenzende gronden zijn op de topografische kaarten als bouwlanden aangegeven.
14. 20augustus1964.
Bosperceel aandenoordrand van deLoonscheDuinen, gem.Loon opZand; 44H 133.10/
407.70.
± 7,5mN.A.P.Nagenoegvlak terrein ineenlaag,zwak golvend dekzandgebied, dat in het
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zuiden begrensd wordt door deLoonsche Duinen.
Niet-lemig tot zwak-lemig, matigfijndekzand met een kamppodzolgrond.
Het onderzochte perceel bestaat uit hakhout. Blijkens de topografische kaarten van dit gebied is het een voormaligeakker, die omstreeks het beginvan dezeeeuw isbebost. Het isgelegenaan denoordrand van deLoonscheDuinen, dietussen ± 1840en 1890grotendeels met
naaldhout zijn bebost.
15. 2September 1964.
Bosje in de gem. Aarle-Rixtel; 51F 175.20/393.45.
± 15m N.A.P.Nagenoeg vlak,relatief hoog gelegen terrein in een vrij laag, zwak golvend
dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een haarpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout onder opgaandeeiken.Blijkens detopografische kaarten van
dit gebied ishet omstreeks het begin van dezeeeuw op heide aangelegd. De omringende percelen zijn op de topografische kaarten als cultuurgronden (overwegend graslanden) aangegeven.
16. 11 junil964.
Bos op het landgoed Huize te Baast, gem. Oost-, West- en Middelbeers; 51A 145.50/
389. 20.
± 16m N.A.P.Nagenoeg vlak, relatief hoog gelegen terrein in eenvrij laag, zwak golvend
dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een haarpodzolgrond.
De opname is gemaakt in een perceel opgaande eiken en beuken. Het landgoed bestaat
grotendeels uit naaldbossen. Blijkens een kaart uit 1794van Verhees en de oudste topografischekaart van dit gebied ( ± 1840)zijn debossen van dit landgoed omstreeks het beginvan
denegentiendeeeuwaangelegd.Het onderzochteperceelwasvoordienalscultuurgrond ingebruik, elders komen heidebebossingen voor.
17t/m 29: Opnamen uit SI.
17. 21 juni 1965.
,DeWildtand', bosjetenzuidenvanLomm,gem.ArcenenVelden;52G384.00/209.32.
± 17,5mN.A.P.Nagenoeg vlak terrein ineenzwak golvend laagterrasgebied.
Matigfijnzand van het laagterras meteenhoge holtpodzolgrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron over dit bosje is de oudste
topografische kaartvanditgebied( ± 1840),waarophet- evenalsthans- meteenrechthoekige
vorm te midden van cultuurgronden (overwegend akkers) is aangegeven.
18. 23juni 1965.
,Kreupelbos', gem. Horst; 52G 210.95/386.57.
± 22,5m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een vrij hoog, zwak golvend dekzandgebied.
Matig fijn dekzand met een haarpodzolgrond. De oudst beschikbare bron over dit bos is
een kaart uit 1794 van Verhees. Het omringende landschap bestaat uit cultuurgronden en
naaldbossen, die blijkens dezekaart en deoudste topografische kaart van dit gebied (±1840)
omstreeks het begin van de negentiende eeuw op heidevelden zijn aangelegd.
19.24juni 1965.
Bos op het landgoed De Hamert, gem.Bergen; 52E209.30/391.30.
± 20mN.A.P.Enigszinsheuveligterrein(inkl.0tot ± 5°,exp.inverschillendenchtingen).
Zie verder de gegevens bij tab.6,opn.22.
20. 24juni 1964.
Smallestrook bostennoordwestenvanKapelDeHamert,gem.Bergen;52E208.82/391.82.
± 17,5mN.A.P.Geringhellendterrein(inkl. ± 5°,exp.ZW)aanderandvan een golvend
tot heuvelig stuifzandgebied.
Matig grof stuifzand, afkomstig vanpleistocenerivierterrassen met een vorstvaaggrond.
Het bos bestaat uit hakhout. Het sluit aan bij het bos ophet landgoed De Hamert.
Zie verder de gegevens bij tab.6,opn.22.
21. 10juni 1965.
Heezeland, gem. Bergen; 46D 196.00/410.80.
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±13,5m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein in een golvend tot heuvelig stuifzandgebied.
Matig grof stuifzand, afkomstig van pleistocene rivierterrassen met een vorstvaaggrond.
Heezeland bestaat uit enkele percelen hakhout, bouwland en heide. De oudst beschikbare
bron is de oudste topografische kaart van dit gebied ( ± 1840).
Daarop is het aangegeven alseen onderdeel van een tamelijk brede strook loofbos tussen
Gennep en Heijen, aan de westrand van een uitgestrekt gebied van heidevelden en zandverstuivingen. Blijkens de latere topografische kaarten zijn omstreeks het begin van deze eeuw
gedeelten van Heezeland, het aangrenzende loofbos en nabijgelegen heidevelden tot bouwlanden ontgonnen, terwijl het zuidelijk deel van het gebied van ,woeste gronden' toen met
naaldhout isbebost.
22. lOjuni 1965.
Bosje ten noorden van Heijen, gem.Bergen; 46D 196.12/409.95.
±15mN.A.P.
Matiggrof stuifzand, afkomstig vanpleistocenerivierterrassen met een vorstvaaggrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. Het maakte vroeger deel uit van een brede strook loofbos
tussen Gennepen Heijen.
Zie verder21.
23. 25mei 1965.
Bosje in de gem.Wijchen; 46A 181.75/422.90.
± 10m N.A.P.Nagenoeg vlak terrein in een golvend tot heuvelig stuifzandgebied.
Matiggrof stuifzand, afkomstig vanpleistocenerivierterrassen met een vorstvaaggrond.
Het bosje bestaat uit hakhout. De oudst beschikbare bron over dit bosje is een kaart uit
1794 van Verhees. Daarop is het met enkele nabijgelegen bosjes aangegeven te midden van
uitgestrekte heidevelden, afgewisseld door zandverstuivingen. Uit een vergelijking met de
topografische kaarten van dit gebied blijkt, dat de omliggende heidevelden tussen ± 1840en
1890tot bouwlanden zijn ontgonnen.
24. 10augustusl965.
Bos bij Wielerheide, gem. Swalmen; 58G+ H 201.05/362.40.
± 22,5mN.A.P.Nagenoegvlak terrein in eenzwak golvend laagterrasgebied.
Zwak lemig, matigfijn zand van het laagterras met een hoge holtpodzolgrond.
Het bosbestaat uit hakhout onder opgaandeeiken.De oudst beschikbare bron over dit bos
isdeoudstetopografische kaart vandit gebied( ± 1845),waarophet- evenals thans- meteen
rechthoekige begrenzing temidden van akkers en graslanden is aangegeven.
25. 11augustus1965.
Meinweg, gem. Melick en Herkenbosch; 58 G+ H 207.82/354.82.
± 75m N.A.P. Op een plateau.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout.
Zie verder de gegevens bij tab.6, opn.13.
26. 16augustus1965.
.Groenewoud', bos langs de Swalm, nabij de grens met Duitsland, gem. Swalmen; 58
G + H 202.35/360.57.
± 27,5mN.A.P.Geringhellend terrein (inkl.0tot ± 5 °,exp.ZO) aan derand vanhet dal
vandeSwalm.
Matigfijn zand van het laagterras met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat terplaatseuit spaartelgen.De oudst beschikbare bronnen over dit bos zijn
een kaart vanHondius uit deeerstehelft vandezeventiendeeeuweneenkaart in de ,Grooten
Atlas' van Blaeu (±1660). Het onderzochte gedeelte wordt begrensd door broekbos aan de
oevervandeSwalmennaaldbossen opdehogeregronden.De aangrenzende naaldbossen zijn
blijkens detopografische kaarten vandit gebied tussen ± 1845en 1890opheidevelden aangelegd.
27. 18augustus1965.
.Vrijthof, boslangs de Heijthuizer Beek, gem. Neer; 58B 195.72/362.80.
±22,5 m N.A.P. Sterk hellend terrein (inkl. ±30°, exp.0) aan de rand van het dal HeijthuizerBeek.
Matig fijn zand van het laagterras met eenhoge holtpodzolgrond.
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Het bos bestaat ter plaatse uit spaartelgen.
Zie verder de gegevens bij tab.2,opn. 1.
28. 22junil965.
,De Vree', bosperceel ten noordoosten van Schandelo, gem. Arcen en Velden; 52H
212.07/384.15.
± 18m N.A.P. Nagenoeg vlak terrein in een zwak golvend laagterrasgebied.
Leemvan het laagterras met eenijzerrijke, natte veldpodzolgrond.
Het onderzochte perceel is begroeid met hakhout. Blijkens de negentiende-eeuwse topografische kaarten van dit gebiedishet tussen ± 1840en 1890ineenvoormalig heidelandschap
ontstaan.Deomringendeheideveldenzijnindezeperiodemetnaaldhout bebostof ontgonnen.
29. 24mei1965.
Bos in de gem. Mook en Middelaar; 46B+ E 416.17/192.22.
± 15m N.A.P. Gering hellend terrein (inkl. 5°, exp.Z).
Het bos bestaat ter plaatse uit opgaande eiken.
Zie verder de gegevens bij tab.6, opn.27.
30 t/m 37: Opnamen uit S2. De opnamen 33 t/m 35 zijn vervaardigd door DIJK (1941), de
overige zijn eigen opnamen.
30. 18mei 1965.
Kiekberg, gem. Mook en Middelaar; 46B+ E 191.90/417.72.
± 7 5 m N.A.P. Bovenaan een helling (exp. NW, inkl. ± 5 - 1 0 ° ) .
Zandige loss met een hoge holtpodzolgrond of een textuur-B.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout en spaartelgen.
Zie verder de gegevens tab.2,opn.2.
31. 18 mei 1965.
Bosje aan de oostelijke rand van de Mookerheide, gem. Mook en Middelaar; 46B+ E
191.02/418.55.
± 72m N.A.P. Op een plateau.
Grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit spaartelgen.
Zie verder de gegevens bij tab.2, opn.2.
32. 25mei 1965.
Boswachterij Groesbeek, gem.Groesbeek; 46B+ E 190.67/420.77.
± 80mN.A.P.Op eenplateau.
Sterk lemig, grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout.
Zie verder de gegevens bij tab.2,opn.2.
33. Bos op het landgoed St.Jansberg.
Hellend terrein (inkl. ± 10°,exp.ZO).
Zie verder de gegevens bij tab.2,opn.2.
34. Kiekberg.
Hellend terrein (inkl. ±20°, exp.ZO).
Zie verder degegevens bij tab. 2, opn. 2.
35. Bos op het landgoed St.Jansberg.
Hellend terrein (inkl. ± 30°, exp.Z).
Zie verder de gegevens bij tab. 2, opn. 2.
36. 19mei1965.
Boswachterij Groesbeek, gem. Groesbeek; 46B+ E 192.10/42.07.
± 50m N.A.P.Aan devoet van een helling (inkl. ±5-10°, exp.NO).
Zwak lemig, grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met een hoge holtpodzolgrond.
Het bos bestaat ter plaatse uit hakhout onder opgaande eiken.
Zie verder de gegevens bij tab.2, opn.2.
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37. 19meil965.
Oostberg, gem. Mook en Middelaar; 46B+ E 190.25/417.55.
±30 m N.A.P. Aan de voet van een helling (inkl. ± 5 - 1 0 ° , exp.ZW).
Grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal met eenhoge holtpodzolgrond.
Het onderzochtegedeelteiseensmallestrookhakhout aandevoetvandeOostberg.Derest
van de Oostberg is grotendeels begroeid met heide.Blijkens de negentiende-eeuwse topograflsche kaarten van dit gebied ishet bos onderaan dezeheuvel tussen ± 1840en 1890op heide
aangelegd.
Zie verder de gegevens bij tab.2,opn.2.

b. Floristisch overzicht(zieook tabel8,opn. 1 t/m 37).
Het Querceto-Betuletum, variant metFestuca tenuifolia isin het onderzochte
gebiedhoofzakelijk samengesteld uit de soortengroepen:
B + S 5 met Quercus robur 37 (2-5), Betula verrucosa 12 (-\—3),B. pubescens
14 (H—3), Sorbus aucuparia 27 (-\—2), Frangula alnus 28 (-J—2), Castanea
sativa 2(H—2),Populus tremula4 ( + ) , Quercusrubra 11(H—2),Prunus serotina
10(H—2),Lonicerapericlymenum 3(H—1)enAmelanchier laevis6 (H—1);
K4amet Rubusfruticosus 10(-|—1),Holcus mollis 9 (-\—2),Lonicera periclymenum 17(H—2)en Teucriumscorodonia 1( + ) ;
K4b met Hieracium laevigatum 10 (H—2), Pteridium aquilinum 15 (1-5),
Agrostis tenuis8(H—3),Luzula campestris 7( + ) , Hieracium umbellatum 5(-\—1)
Deschampsia flexuosa 34 (H—5), Melampyrum pratense 13(H—2), Carex pilulifera 9(H—1), Vacciniummyrtillus 16{-\—4), Galiumhercynicum 4 (H—2), Po/ppodium vulgare1(-\—2)enAgrostis stolonifera 1 (2);
K6 met Festuca tenuifolia 8 (-)—3), Calluna vulgaris8(H—1), Carex arenaria
5(H—3),Epipactis helleborine 1 ( + ) en Sarothamnus scoparius3 ( + ) ;
K 9met Molinia caerulea11 (H—3).
M2 met Mnium hornum 5 (H—2), Dicranella heteromalla 12 (H—2), Polytrichumformosum 6 (H—2),Plagiothecium laetum 4 ( + ) , Plagiothecium denticulatum 1 (1)enPlagiothecium sylvaticum 1( + ) ;
M3 met Pohlia nutans 8 (H—2), Dicranum scoparium 11 (H—2), Hypnum cupressiforme 16 (H—2), Leucobryum glaucum 2 {-\—1),Pleurozium schreberi 4
(-j—2), Pseudoscleropodiumpurum 1( + ) , Lophocolea bidentata 1 ( + ) , Lophocolea heterophylla 1 ( + ) , Dicranum polysetum 2 ( + ) en Plagiothecium undulatum 1(+)•
Bovendien zijningeringematevertegenwoordigd:
B + S 2 met Carpinusbetulus 1( + ) , Prunus avium 3 ( + ) , Corylus avellana 5
( + ) , Ilex aquifolium 1 ( + ) enMespilus germanica 1( + ) ;
B + S 3 met Quercuspetraea 4(2-4) enFagussylvatica 5 ( + - 4 ) ;
Kl met Galeopsistetrahit 1( + ) ;
K3metPolygonatum multiflorum 1( + ) ;
K7metAgrostis caninassp.montana 4(H—2);
K8bmetBlechnumspicant 1( + ) ;
M4metPolytrichumjuniperinum 1 ( + ) en Cladoniaspec.4 ( + ) .
De opnamen 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 19,28 en 29 zijn voorbeelden
van een vroege fase in de successie van dit gezelschap, de opnamen 1,4, 14, 17,
20en24van eenovergangsfase, de overigevan de slotfase.
1^6
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Geografischdifferentierende soorten:
a. InKeTeucriumscorodonia.
b. InS2MespilusgermanicaenPlagiotheciumundulatum.
c. Milieuenverbreiding.
Het Querceto-Betuletum, variant met Festuca tenuifolia komt in het onderzochtegebiedvoor opniet-lemig,somszwaklemig,matigfijndekzand (opn. I,
3,4,5,7,8,9, 13,14,16en 18),opmatiggrofstuifzand, afkomstig vanpleistocenerivierterrassen (opn. 19t/m 23en29),opniet-lemigtot zwaklemig,matig
fijn zandvanhetlaagterras(opn. 17,24,26en27),opniet-lemigtotsterklemig,
grindhoudend, matig grofzandig stuwwalmateriaal (opn. 31,32, 36en 37), op
zandige loss (opn. 30),opleemvan het laagterras (opn. 28)en op zwak lemig,
grindhoudend,matiggrof zandvandeJiingereHaupterrasse'(opn.25).
Hetbodemtypeiseenhogeholtpodzolgrond (opn.17,24,25,26,27,31,32,36
en37),eenvorstvaaggrond (opn. 6, 13,19,20,21,22,23en 29), een haarpodzolgrond (opn. 1,8,9, 15,16en 18),een duinvaaggrond (opn.2, 10, 11en 12),
eenloopodzolgrond (opn. 3,4en 7),eenlaarpodzolgrond (opn. 5),een kamppodzolgrond(opn. 14)ofeenijzerrijke,natteveldpodzolgrond.
Bijdeopn.33t/m35isdebodemgesteldheidnietvermeld.
De Festuca tenuifolia-v&nant iszeer algemeen en over vrijwel het gehele onderzochtegebiedverspreid.
Deopn. 1 (bosindegem.Berkel),4(bosjetenzuidenvanSprundel),5(Mastbosch,tenzuidenvanBreda),6(bosophetlandgoed DeBeek,gem.Halsteren),
7 (bosje in de gem. Son en Breugel), 12(bos op het landgoed De Hartel, gem.
Terheijden), 13(Linievan den Munnikenhof, gem.Terheijden), 14(bosperceel
aandenoordrand vandeLoonscheDuinen), 15 (bosjeindegem.Aarle-Rixtel)
en 16(bos op hetlandgoed HuizeteBaast, gem.O.-,W.-enM.-Beers)zijn afkomstig uit lage ofvrij lage,in het algemeen zwakgolvende dekzandgebieden.
Het bos in de gem. Berkel behoort tot het bosgebied ter weerszijden van de
Reusel, ten zuiden van Oisterwijk. Vooreenbeknoptebeschrijving vandegeschiedenis van dit bosgebied zij verwezen naarpar.6.4.1, pag.46,
De oudst beschikbare gegevensoverhet bosje bij Sprundel dateren uit omstreeks 1840.Hetmoetopcultuurgrondzijnaangelegd(bijbehorendbodemprofiel eenloopodzolgrond). Het omringende landschap bestaat reeds lang overwegend uit akkers, hier en daar afgewisseld door graslanden, loofbosjes en
houtwallen. De oudstbekendevermeldingvanhetMastboschstamtuitdeveertiende eeuw.Oorspronkelijk washet eenloofbos, doch sedert langetijd komt
hierhoofdzakelijk groveden voor, die hier in het begin van dezestiendeeeuw
werd gei'ntroduceerd.
Het onderzochte gedeelte is gelegen op cultuurgrond (bijbehorend profiel eenlaarpodzolgrond). Debenaming(,LeNieuwbosch')doetvermoedendat
het in de Franse tijd isaangelegd. De oudst beschikbare bron overhet bos op
DeBeekdateert uithetmiddenvandevorigeeeuw.Hetwastoengelegenineen
afwisselend landschapvanakkers,graslanden, loofbosjes enhoutwallen. Thans
bestaat het omringende landschap vrijwel uitsluitend uit cultuurgronden. Het
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bosjeindegem.SonenBreugelisomstreekshetbeginvandenegentiendeeeuw
ineenakkerlandschap(HooidonkscheAkkers)aangelegd.HetbosopDeHartel
istussen ± 1840en 1890opzandverstuivingen aangelegd.In de nabijheid van
dit landgoed komen laaggelegen gebieden voor, diereeds langgrotendeelsals
grasland incultuurzijn. DeLinievan denMunnikenhofiseenvoormaligevestingwal,dieomstreekshetbeginvandezeeeuwisbebost.Dezewalwordtreeds
lang door bouwlanden begrensd. Het onderzochte perceel aan de noordrand
van deLoonscheDuinen iseenvoormalige akker, dieomstreekshet beginvan
dezeeeuwisbebost.DeLoonscheDuinenzijn grotendeelsbegroeid metnaaldbossen, die tussen ± 1840 en 1890 op zandverstuivingen zijn aangelegd. Het
bosje in de gem. Aarle-Rixtel is omstreeks het begin van deze eeuw op heide
aangelegd.Deomringendepercelenzijn reedslangincultuur. Het onderzochte
gedeelte van het bos bij Huize te Baast is omstreeks het begin van de negentiendeeeuwopcultuurgrond aangelegd. Derestvanhetlandgoed bestaat overwegenduitheidebebossingenmetnaaldhout,dieuitdezelfdeperiodedateren.
De opn. 3(bosje in de gem. Waalre), 8(bos op het landgoed Witrijt, gem.
Bergeijk), 9(bosin degem.Hooge enLageMierde), 10(,Malpiebeemden', bos
in de gem. Valkenswaard), 11 (boswachterij Leenderbosch, tussen Valkenswaard en Leende) en 18(bosin degem.Horst) zijn vervaardigd in hoge of vrij
hoge,overwegendzwakgolvendedekzandgebieden. Hetbosjeindegem.Waalreisomstreekshetbeginvandenegentiendeeeuwopcultuurgrond (waarschijnlijk bouwland) aangelegd. Het omringende landschap bestaat uit akkers en
jonge heidebebossingen met naaldhout. Het bos op Witrijt is op uitgestrekte
heidevelden aangelegd. Het onderzochte gedeelte dateert uit het einde van de
negentiendeeeuw;derestvanhetbosisietsjonger enbestaat vrijwel geheel uit
naaldhout. Het bos in de gem. Hooge en Lage Mierde, dat grotendeels uit
naaldhoutbestaat,istussen ±1840 en 1890 opheideaangelegd.De omliggende percelen zijn reeds lang in cultuur. Het onderzochte gedeelte van ,Malpiebeemden'is ongeveer een eeuw geleden op een stuifheuvel aangelegd. De rest
bestaat uit broekbos, dat omstreeks het begin van deze eeuw op graslanden in
hetdalvandeDommelisaangelegd.Deaangrenzendehogeregrondenzijn met
heidebegroeid.Het Leenderbosch iseenuitgestrektbosgebied van overwegend
naaldhout, dat omstreeks 1930op heidevelden en zandverstuivingen is aangelegd. Deoudst beschikbare bron overhet ,Kreupelbos'in degem.Horst iseen
kaartuit 1794.Hetomringendelandschapbestaat uit cultuurgronden ennaaldbossen, die omstreeks het begin van de negentiende eeuw op heidevelden zijn
aangelegd.
Deopn. 19en20(bosopresp.nabij hetlandgoed DeHamert,gem.Bergen),
21(Heezeland, tussen GennepenHeijen),22(bosjetenzuidenvanHeezeland),
23(bosje in degem.Wijchen) en29(bostussen PlasmolenenMiddelaar, gem.
Mook) zijn afkomstig uit golvende tot heuvelige stuifzandgebieden, ontstaan
uitpleistocenerivierterrassen.Vooreenbeknoptebeschrijvingvandegeschiedenisvan het bos op en aansluitend bij DeHamert zijverwezen naarpar. 6.4.6,
pag. 84. De oudst beschikbare bron over Heezeland en het bosje ten zuiden
hiervan is een kaart uit omstreeks 1840.Deze terreinen maakten toen deel uit
'^8
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van een brede strook loofbos tussen Gennep en Heijen, aan de westrand van
eenuitgestrekt gebiedvanheideveldenenzandverstuivingen. Omstreekshetbegin van deze eeuw zijn gedeelten van dit bos en nabijgelegen heidevelden tot
bouwlanden ontgonnen, terwijlhetzuidelijk deelvanditgebiedtoenmetnaaldhout is bebost. De oudste beschikbare gegevens over het bosje in de gem.
Wijchen dateren uit heteindevan deachttiende eeuw.Het wastoen gelegenin
eengebiedvanuitgestrekteheidevelden,afgewisseld doorzandverstuivingen. De
omringendeheideveldenzijntussen ± 1840en 1890totbouwlanden ontgonnen.
Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het bos tussen PlasmolenenMiddelaar zij verwezennaarpar. 6.4.6,pag. 85.
De opn. 17(bosje tenzuiden vanLomm,gem.Arcen enVelden),24(bos bij
Wielerheide,gem.Swalmen)en28 (bosperceeltennoordenvanSchandelo,gem.
Arcen enVelden)zijn gemaakt inzwakgolvendelaagterrasgebieden. De oudst
beschikbare bronnen over het bosje bij Lomm en het bos bij Wielerheide zijn
kaarten uit omstreeks 1840resp. 1845.Daaropzijn dezebossen- evenalsthans
- met een rechthoekige begrenzing temidden van cultuurgronden aangegeven.
HetonderzochtebosperceelbijSchandeloistussen ± 1840en 1890ineenheidelandschap ontstaan. Deomringendeheideveldenzijnindezeperiodemetnaaldhoutbebost ofontgonnen.
De opn.26(,Groenewoud\ gem. Swalmen)en27(,Vrijthof, gem.Neer)zijn
op de overgangenvanbeekdalennaar de hogeregrondenvervaardigd. Deoudst
beschikbare bronnen over ,Groenewoud' zijn twee zeventiende-eeuwse kaarten. Het wordt begrensd door broekbos langs de Swalmen oude naaldbossen
op de hogere gronden. Vrijthof behoort tot het bosgebied langsde Heijthuizer
Beek of Leubeek. Voor een beknopte beschrijvingvan degeschiedenis van dit
bosgebied zij verwezennaarpar.6.4.2,pag. 51.
Opn. 2 is gemaakt op een stuifkopje, begroeid met eikestrubben,indeDrunensche Duinen. Dit bosje istussen ± 1840en 1890- waarschijnlijk door natuurlijke successie - in een landschap van zandverstuivingen ontstaan. Het is
thans gelegen temidden van naaldbossen, die omstreeks het begin van deze
eeuwinhetoostelijkdeelvandeDrunenscheDuinenzijnaangelegd.
Opn. 25 (Meinweg) is afkomstig uit een oud-pleistoceen terrasgebied. Voor
een beknopte beschrijving van de landschapsgeschiedenis van de Meinweg zij
verwezennaarpar. 6.4.6, pag. 83.
De opn. 30t/m 37zijn vervaardigd in debossenvan het stuwwalgebied van
het Rijk van Nijmegen. Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis
vandezebossenzij verwezennaarpar.6.4.2,pag. 51.
In andere gebieden van Nederland.
a. Gegevens bij devegetatie-opnamen 38t/m 98van tabel 8.
38t/m 41: Opnamen uitS3.
38. Onzalige Bosschen, Nationale Park Veluwezoom; opname opzandigeloss(WESTHOFF&
WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

39. Bos bij Doorwerth; opname op stuwwalgrond (REIJNDERS, 1955). Oudst beschikbare
bron: een kaart in de ,Grooten Atlas'van Blaeu ( ± 1660).
40. Bos op het landgoed Hof te Dieren (MEIJER DREES, 1936).
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41. Bos bij Ellecom (MEIJER DREES, 1936).

42. OpnameuitS4.
Bos in debuurtschap Ratum, gem.Winterswijk (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE,

1942).
43t/m46: Opnamen uit S5.
43. BosbijNoord-Deurningen,tenN.O.vanDenekamp;opnameopdekzand (MEIJER DREES,
1936).
44. Bos ophetlandgoed Egheria bijDeLutte; opname optertiaire leem (DE JONG, 1960).
45. Als44.
46. Bos bij Delden (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

47t/m52: Opnamen uit ZL.
47. Zeven Wegen, in het bosgebied tussen Epen en Vaals; opname op vuursteeneluvium
(eigenopname).Oudstbeschikbarebronoverditbosgebied:deoudstetopografische kaart
van ditgebied (blad 62, ± 1840).
48. Elzeterbosch, inhetbosgebied tussen Epen enVaals; opname oploss (DOING, 1963a).
Zieverder47.
49. Elzeterbosch; opname oploss (studenten Landbouwhogeschool, n.p.).
50. Als49.
51. Preusbosch, inhetbosgebied tussen Epen enVaals; opname opeen mengsel vantertiair
zandenloss (DOING KRAFT, 1954).Zieverder47.
52. Schimperbosch, inhetbosgebied tussen Epen enVaals; opname oploss (DOING KRAFT,
1954).Zieverder47.
53en54: Opnamen uit Gl.
53. Bos bijVorden; opname opdekzand (MEIJER DREES, 1936).
54. Bos bijSoeren; opname opdekzand (MEIJER DREES, 1936).
55t/m84:Opnamen uitG2.
55. LeuvenumscheBosch (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942). Met deaanlegvan

dit bos, datineen stuifzandgebied isgelegen endathoofdzakelijk uitnaaldhout bestaat,
is ongeveer honderd jaar geleden begonnen (Handboek Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten inNederland, 1962).
56. Bos bij Blaricum (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).
57. Bos bij Oud-Leusden (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).
58. Bos bij Bilthoven (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

59. Speulderbosch (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).Zieverderdegegevensbij tab. 3,opn.55.
60. Elspeter Boschbij Elspeet; opname opstuwwalgrond (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
61. Rolandseck, gem. Renkum; opname opstuwwalgrond (SCNEIDER &WESTRA, 1955).
62. Bosophetlandgoed HoogOorsprong,gem.Renkum; opnameop stuwwalgrond (SCHNEIDER & WESTRA,1955).

63. Bosophet landgoed Zilverenberg, gem.Renkum; opname opstuwwalgrond (SCHNEIDER
& WESTRA,1955).

64. Boeschoten, boswachterij Garderen (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
65. Bos aan derand van deWageningseEng op stuwwalgrond (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
66. Als 65.
67. Bos ophetlandgoed Quadenoord, gem. Renkum (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
68. Oranje Nassau's Oord, gem. Renkum; bosopstuwwalgrond (VLIEGER, 1937).
69. Als68.
70. Als68.
71. Fransche Berg,Nationale Park DeHoge Veluwe; bosop stuifzand (VOORBEIJTEL CANNENBURG, 1941).Zieverder degegevens bijtab. 3, opn.52.
72. Als71.
73. Als 71.
74. Bos ophetlandgoed Boschbeek, gem. Renkum (ROORDA VAN EIJSINGA, 1947).
HO
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75. Bosophetlandgoed DeKeijenberg, gem. Renkum (ROORDA VAN EUSINGA, 1947).
76. BosbijAmersfoort (VAN MANSVELDT, 1941).
77. Bos bijGarderen (DR.J.J.BARKMAN,n.p.).
78. Speulderbosch (LEIJS &BANNINK, n.p.).Zieverderdegegevensbij tab.3, oon. 55.
79. Als78.
80. Als78.
81. Als 78.
82. Bosje bijHilversum, gelegenineenheidelandschap opstuwwalgrond (DRS. E.C.J. OTT,
Wageningen, n.p.).
83. BosbijHilversum (DRS.E.C.J. OTT).
84. Bosje bijBlaricum, gelegen ineen heidelandschap opstuwwalgrond (DRS.E.C.J. OTT).
85en86: Opnamen uit G3.
85. Oosterbos, gem. Bameveld (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
86. Bosophetlandgoed Ahof, gem. Nijkerk (SCHNEIDER &WESTRA, 1955).
87t/m95: Opnamen uitDr.
87. BosbijTubbergen; opname op dekzand (THIISEN, 1960).
88. Boswachterij Dwingeloo; opname op stuifzand (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE,

1942).Dezeboswachterijbestaatoverwegenduitnaaldhoutenisaangelegdopheidevelden
enzandverstuivingen; deoudsteopstandendaterenuit 1890 (Ir.J.VAN BROEKHUIZEN,i.l.).
89. Asser Stadsbosch (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

Zieverder de gegevensbijtab.4,opn.42.
90. Zwaanmeerveld, bij Eext-Gieten (WESTHOFF & WESTHOFF-DE JONCHEERE, 1942).

91. Bos op het landgoed De Eese, gem. Steenwijkerwold (WESTHOFF & WESTHOFF-DE
JONCHEERE, 1942). DeEese bestaat grotendeels uit naaldbossen, waarvan deoudste uit
omstreeks 1910 dateren; voordien bestond ditlandgoed uituitgestrekte heidevelden en
een geringe oppervlakte eikehakhout (G. DEVRIES, i.l.).
92. Bosophetlandgoed DeEese; strubben opeenstuifkopje meteen duinvaaggrond (eigen
opname).Zieverder 91.
93. Boswachterij Dwingeloo; opname opstuifzand meteenvorstvaaggrond (eigen opname).
Zieverder88.
94. Langeloer Duinen, tennoorden van Norg; opname opstuifzand met een vorstvaaggrond
(eigen opname). Oudst beschikbare bron: deoudste topografische kaart vandit gebied
(blad 12, ±1850), waarop het is aangegeven alseenonderdeel vaneengroot, onregelmatiggevormdloofbosgebied,omgevendoorzandverstuivingen.ThansbestaandeLangeloer Duinen vrijwel geheel uit naaldhoutopstanden.
95. Zeijer Strubben (eigenopname).Zieverderdegegevensbij tab.2,opn. 26.
96t/m98: Opnamen uitK.
96. Bergerbosch, ten westen van Bergen, gelegen op binnen-deltagrond (eigen opname).
Oudst beschikbare bron: eenkaart inde.Grooten Altlas'vanBlaeu( ±1660).
97. Bosje bijAagtdorp, tussen Bergen enSchoorl, gelegen aandebinnenrand van dekalkarme, jonge duinen (eigen opname). Oudst beschikbare bron: de oudste topografische
kaart vanditgebied (blad 19,1858).
98. Bosophetlandgoed Ockenrode bijLoosduinen (VAN HYLCKEMA VLIEG, 1937).

b. Verbreidingengeografische differentiatie.
DeFestucatenuifolia-ya.nantvanhetQuerceto-Betuletumisbierzeeralgemeen
opdeVeluwemetdeUtrechtse Heuvelrugenhet Gooi.Daarnaastisditgezelschapplaatselijk vertegenwoordigdinhetDrentsdistricteninZuid-Limburgen
een enkele maal langsdeVeluwezoom, in deAchterhoek, in Twente, inhet
StroomgebiedvandeIJssel,indeGelderseValleieninhetkustgebied.
Veluwe,UtrechtseHeuvelrugenhetGooi.
De opn. 59t/m63,65,66,68,69,70en 78t/m82zijn gemaaktopstuwwalMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)
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grond, de opn. 55,71,72en 73 op stuifzand en bij de nrs. 56, 57, 58,64, 74 t/m
77en 82isdegeologischeformatie niet vermeld.
De opn. 59 en 78 t/m 81 zijn afkomstig uit het Speulderbosch. Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis hiervan zij verwezen naar par. 6.4.3,
pag. 63 en 64.
De opn. 55 (Leuvenumsche Bosch) en 71 t/m 73 (Fransche Berg, Nationale
Park De Hoge Veluwe) zijn vervaardigd in stuifzandgebied. Het Leuvenumsche Bosch is hoofdzakelijk een naaldhoutbebossing. Met de aanleg van dit bos
is ongeveer een eeuw geleden een begin gemaakt. Voor een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de Fransche Berg zij verwezen naar par. 6.4.3,
pag.63.
De opn. 82(bosje bij Hilversum) en 84(bosje bij Blaricum) zijn afkomstig uit
heidegebieden.
De opn. 65en 66zijn gemaakt in bos aan de rand van de Wageningse Eng.
Elders ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en over de bosgeschiedenis.
De opn. 55,57,58,64,66,67,69, 70,74,75,76,77,82,83en 84zijn voorbeelden van een vroege fase in de successie van dit gezelschap, opn. 56 is typerend
voor een overgangsfase en de opn. 59t/m 63,65,68,71,72, 73,79, 80en 81 zijn
representatief voorde slotfase.
Geografisch differentierende soorten: Teucrium scorodonia, Vaccinium vitisidaea,Dicranummajus, Rhytidiadelphus loreusenHylocomium splendens.
Drents district.
De opn. 88en 92 t/m 94zijn gemaakt op stuifzand, de opn. 77 en 95 op dekzand en bij deopn. 87,89,90en91isdegeologischegesteldheid niet vermeld.
Het bodemprofiel is beschreven bij de opn. 92 (duinvaaggrond), 93 en 94
(vorstvaaggrond).
De opn. 88 en 93 (boswachterij Dwingeloo), 91 en 92 (bos op het landgoed
De Eese) en 94 (Langeloer Duinen) zijn afkomstig uit bosgebieden, die overwegend uit naaldhout bestaan. De staatsbossen bij Dwingeloo en de naaldhoutopstanden op De Eese zijn aangelegd. Rond de eeuwwisseling werd hier met de
bebossing een begin gemaakt. De oudst beschikbare bron over het onderzochte
gedeelte van de Langeloer Duinen is een kaart uit het midden van de negentiende eeuw. Het vormde toen een onderdeel van een groot, onregelmatig gevormd
loofbosgebied, omringd door zandverstuivingen.
Opn. 95 is vervaardigd in de Zeijer Strubben, een esrandbos, opn. 89 in het
Asser Stadsbosch. Voor degeschiedenis van deze bossen zij resp.verwezen naar
par. 6.4.2,pag. 54 en par. 6.4.4, pag. 76.
Elders ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en over de bosgeschiedenis.
De opn. 87,88,92,93,94en 95vertegenwoordigen een vroege fase in de successievanditgezelschap,deopn. 89,90en91de slotfase.
Geografisch differentierende soorten: Trientalis europaea, Vaccinium vitisidaeaenEmpetrum nigrum.
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Zuid-Limburg.
Deopn.48, 49,50en52zijngemaaktoploss,nr.47iseenopn.opvuursteeneluviumennr.51 opeenmengselvanlossentertiairzand.
Alleopn.zijnafkomstig uithetbosgebiedtussenEpenenVaals.Deoudstbeschikbaregegevenshieroverdaterenuitomstreeks1840.
Opn. 51 behoort tot een vroege fase in de successie van dit gezelschap, de
overigeopn.zijnkarakteristiekvoordeslotfase.
Geografisch differentierende soorten: Sambucusracemosa en Luzulaluzuloides.
Veluwezoom.
Opn. 38isgemaakt opzandigeloss,opn. 39opstuwwalgrond enbij de opn.
40en41 isdegrondsoortnietvermeld.
Opn. 39isafkomstig uit een bos bij Doorwerth, waarvan de oudst beschikbarebroneenkaartuitomstreeks 1660is.
Bijdeandereopn.ontbrekengegevensoverdebosgeschiedenis.
Alleopn.behorentotdeslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
Geografischdifferentierende soort:Hieraciummurorum,
Achterhoek.
Bijopn.42ontbreken standplaatsgegevens.
Deopn.istyperendvooreenvroegefaseindesuccessievanditgezelschap.
Twente.
De opn. 44en45zijn gemaakt op tertiaire leem, nr. 43iseen opn. opdekzandenbijnr.46isdegrondsoortnietvermeld.
Naderestandplaatsgegevens ontbreken.
Deopn.44en45zijnkenmerkendvooreenvroegefaseindesuccessievandit
gezelschap, opn. 43iseenvoorbeeld van een overgangsfase en opn. 46van de
slotfase.
Geografisch differentierende soort:Plagiochilaasplenioides.
StroomgebiedvandeIJssel.
Detweeopn.(53en54)zijngemaaktopdekzand.
Naderestandplaatsgegevens ontbreken.
Deopn.behorentotdeslotfaseindesuccessievanditgezelschap.
GelderseVallei.
Bijdetweeopn.(85en86)ontbrekenstandplaatsgegevens.
Opn. 85is karakteristiek voor eenvroege fase in de successievan dit gezelschap,opn.86voordeslotfase.
Kustgebied.
Opn. 96 is gemaakt op binnendeltagrond, opn. 97 op kalkarm,jong duinzandenbijnr.98isdegeologischegesteldheidnietvermeld.
Opn. 96isafkomstig uit het Bergerbosch, gelegenin het vrij vlakke binnendeltagebied. Deoudstbeschikbare bron overditbosiseen kaart uit omstreeks
1660.
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FIG. 17. Verbreiding van de onderzochte eikenberkenbossen indezandgebieden van NoordBrabant en Limburg en in het Rijk van Nijmegen.
FIG. 17. Distributionof the studiedoak-birch-woodsinthesandyrigions ofNorthern-Brabant
andLimburgandin the Rijk van Nijmegen.
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Opn. 97isvervaardigdin een bosje bij Aagtdorp, tussen Bergen en Schoorl,
aan de binnenrand van de kalkarme duinen. De oudst bekende gegevens over
ditbosjedaterenuitomstreeks1860.
Bij opn. 98 ontbreken gegevens over de landschappelijke ligging en over de
bosgeschiedenis.
Opn. 96is een voorbeeld van een vroege fase in de successie van dit gezelschap,deopn.97en98zijntyperendvooreen overgangsfase.
6.5. NABESCHOUWINGEN

Degedetailleerde beschrijving vanhet Quercion robori-petraeaein het onderzochte gebied is gebaseerd op een totaalvan 164opnamen,waarvan 95uit het
Kempensdistrict, 46uit het laagterrasgebied vanNoord- en Midden-Limburg,
Noordoost-Brabant en het Rijk van Nijmegen met het pliocene gebied ten
oosten van Brunssum en Schinveld en 23 uit het stuwwalgebied van het Rijk
vanNijmegen. Tot delaatstegroepbehoren 9opnamenvanandereauteurs;de
overigeopnamenwerdenzelfvervaardigd.
Fig. 17 geeft eenbeeldvan degeografische liggingvan deonderzochteeikenberkenbossen.Hierbijvallentweeaspecteninhetoog:
1. de eikenberkenbossen zijn tamelijk onregelmatig over het onderzochte gebiedverspreid;
2. veleeikenberkenbossenkomenlangsofindenabijheid vanbekenvoor.
Een nadere beschouwing leert, dat het eerste aspect vooral samenhangt met
verschillen in denatuurlijke gesteldheid binnenhet onderzochte gebied (hoofdzakelijk metgeologische,topografischeenhydrologischeverschillen).Menkan,
dezeverschilleninaanmerkinggenomen, deverbreidingvanhet Quercionrobori-petraeaein het onderzochte gebied nader preciseren aan dehand vaneenindeling van dit zandgebied in z.g. natuurlijke landschappen. De aldus onderscheidenlandschappen kanmenopgrond vanhetvoorkomen vanhetQuercion
robori-petraeaeverdelenineengroepvanlandschappen,waarditverbondmeer
of minder sterk is vertegenwoordigd en in een groep van landschappen, waar
hetgeheelofnagenoeggeheelontbreekt.
Totdeeerstegroepbehoren:
1. DehogerandvanBergenopZoom (pleistoceenrandgebied,zichvannoord
naarzuiduitstrekkend vanhetdorpje Lepelstraatindegemeente Halsteren
totdeBelgischegrens),meteenvrijgeringaantal eikenberkenbossen.
2. Het stroomgebiedvandeMark (eengebiedvanlaaggelegenzandgronden),
met een concentratie van eikenberkenbossen in de nabije omgeving van
Breda en een vrij geringe vertegenwoordiging aan de periferie van dit gebied.
3. Het noordelijk deel van Midden-Brabant (gebied van overwegend zandgronden met een sterke afwisseling tussen hoog en laag, waarin o.a. de
plaatsen Oisterwijk, Udenhout, Helvoirt, Vught, Sint Michielsgestel,
Oirschot enBoxtelzijn gelegenenwaarvan dezuidgrensongeveerdoor het
Wilhelminakanaalwordt gevormd);eikenberkenbossen komen hier vrijalMeded. Landbouwhogeschool Wageningen69-19(1969)
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gemeenenregelmatigverspreidvoor.
4. Het westelijk deel van de Brabantse Kempen (overwegend hoog gelegen
zandgebied, doorsneden met een groot aantal, ongeveer noord-zuid gerichte riviertjes); hier komen vrij veel eikenberkenbossen voor, voornamelijkaanofnabijriviertjes.
5. Het stuifzandgebied van Milsbeek en Middelaar, met enkele eikenberkenbossen.
6. Het zandige laagterras van Noord- en Midden-Limburg, met een vrij geringaantal eikenberkenbos-vegetaties;dezevindtmenhiervoornamelijkin
denabijheid vanzijstroompjesvandeMaas.
7. De oud-pleistoceneterrasranden ten oosten vanArcen, Tegelenen Belfeld,
Melick enHerkenboschenEcht, meteenvrij groot aantal eikenberkenbossen.
8. HetpliocenegebiedtenoostenvanBrunssumenSchinveld,meteenvrijgeringevertegenwoordigingvanheteikenberkenbos.
9. Het stuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen, met een concentratie van
eikenberkenbossen.
10. Het laagterrasgebied van het Rijk van Nijmegen, met een vrij geringe vertegenwoordigingvanheteikenberkenbos.
Totdetweedegroepbehoren:
1. Het oostelijk deelvan hetvroege Markiezaat van Bergen opZoom (gebied
van hoge gronden, voor een deel stuifzandgronden); het eikenberkenbos
ontbreekthier.
2. De brede rug tussen Teteringen en Tilburg (gebied van overwegend hoge
zandgronden, zich van noord naar zuid ongeveer uitstrekkend vanaf de
lijn Oosterhout-Kaatsheuvel tot deBelgischegrens);hierwerdeenmaaleen
eikenberkenboswaargenomen(bijUlicoten,gem.Baarle-Nassau).
3. Het zandgebied van de Langstraat (laaggelegen zandgronden); heteikenberkenbos komt hier sporadisch voor (ten oosten van Kaatsheuvel) entussenDrunenenNieuwkuijk).
4. Loonsche en Drunensche Duinen (stuifzandgebied); het eikenberkenbos is
hierzeldzaam.
5. ,Heikant' (gebied van overwegend hoge zandgronden, gelegen tussen RosmalenenSchaijk;heteikenberkenbosontbreekthier.
6. Het stroomgebied van de beneden- en middenloop van de Dommel en de
Aa (een uitgestrekt, nagenoeg vlak gebied van overwegend lage gronden,
dat gekarakteriseerd wordt door populierenbeplantingen, vooral in de omgeving van Liempde, Schijndel en Sint Oedenrode); het eikenberkenbos
komt hier sporadisch in de omgevingvan Liempde en Helmond voor (op
plaatsenmetwatmeerafwisselingtussenhoogenlaag).
7. Het oostelijk deel van de Brabantse Kempen (overwegend hoog gelegen
zandgebied metminder beken danindewestelijke Kempen);het eikenberkenbosontbreekthier.
8. De Peel (gebied van grotendeels ontgonnen hoogveenmoerassen en aangrenzende,hogezandgronden);heteikenberkenbos ontbreekt hier.
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9. Het zandgebied van het Land van Cuyk (gebied met een sterke afwisseling
tussen hoog en laag); het eikenberkenbos werd hier op een plaats aangetroffen (bijSintAgatha,gem.Cuyk).
10. Het dekzandgebied van Noord- en Midden-Limburg (gebied van overwegend hoog gelegen gronden); het eikenberkenbos werd hier op een plaats
aangetroffen (tennoordenvanHorst).
11. Het stuifzandgebied ten oosten van de Maastussen Gennep enArcen; het
eikenberkenbos komt hier sporadisch voor (bij Heijen en op De Hamert).
De landschappen 5t/m 11vormen tezamen een aaneengesloten gebied; dit
betekent dat het Quercion robori-petraeae uitermate schaars is vertegenwoordigd in Noord-Brabant, ten oostenvan delijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven en
in Noord- en Midden-Limburg ten westen van de laagterrasgronden langs de
Maas.
Het Quercion robori-petraeae in andere gebieden van Nederland is iets beknopter beschreven daninhet onderzochte gebied. Dezebeschrijving berust op
eentotaalvan269opnamen,teverdelenin:
9 opnamenvandeVeluwezoom;
9 opnamenuithetoostelijkdeelvandeAchterhoek;
46 opnamenuitZuidoost-Twente;
27 opnamenuitZuid-Limburg;
21 opnamenuithetstroomgebiedvandeIJssel;
54 opnamenvandeVeluwemetdeUtrechtseheuvelrugenhetGooi;
17 opnamenuitdeGelderseVallei;
62 opnamenuithetDrentsdistrict;
24 opnamenuithetkustgebied.
De geografische variatie van het Quercion robori-petraeae in Nederland kan
op adequate wijze worden beschreven door het onderscheiden van gelokaliseerde vicarianten, gebaseerd op specifieke corobinaties van geografisch differentierendesoorteneneenenkelemaalopeengeografisch differentierende soort.
Dezezienswijze heeft geleidtot hetvolgendevoorstelinzakeeen geografische
indeling.
1. Vicariant in ZK (zuidelijk kustgebied; dit omvat het Noordhollandse deel
vanhet Duindistrict enhetZuidhollandse deelten noorden van deNieuwe
Waterweg).
Combinatievangeografisch differentierende soorten1:
Scilla non-scripta
Teucriumscorodonia
(Corydalisclaviculata)
Calamagrostisepigejos
Plagiotheciumundulatum
2. Vicariant in NK (noordelijk kustgebied, t.w. de omgevingvan Bergen en
SchoorlendewestelijkerandvanWest-Friesland).
Combinatievangeografisch differentierende soorten:
1

Soorten, dieindebetrokken vicariantnietzeeralgemeenzijn,zijntussenhaakjes geplaatst.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen69-19(1969)

1''

Calamagrostis epigejos
Plagiothecium undulatum
3. Vicariant in Dr.
Combinatie van geografisch differentierende soorten:
Corydalis claviculata
Trientaliseuropaea
Vaccinium vitis-idaea
Plagiothecium undulatum
4. Vicariant opdeNoord- enMidden-Veluwe.
Combinatievan geografisch differentierende soorten:
Corydalis claviculata
Vaccinium vitis-idaea
Plagiothecium undulatum
5. VicariantinG3.
Geografisch differentierende soort:
Corydalis claviculata
6. Vicariant in S3,Gl enhetlaagterrasgebied vanhet Rijk van Nijmegen.
Combinatie vangeografisch differentierende soorten:
(Teucrium scorodonia)
(Corydalis claviculata)
7. Vicariant in Ke, het laagterrasgebied van Noordoost-Brabant en Noorden Midden-Limburg en het pliocene gebied ten oosten van Brunssum en
Schinveld.
Geografisch differentierende soort:
Teucrium scorodonia
8. VicariantinS5.
Combinatie van geografisch differentierende soorten:
(Mespilus germanica)
Lamium galeobdolon
(Vaccinium vitis-idaea)
9. Vicariant inS4.
Combinatie van geografisch differentierende soorten:
(Mespilus germanica)
Lamium galeobdolon
Teucriumscorodonia
(Vaccinium vitis-idaea)
10. VicariantinS2.
Combinatie vangeografisch differentierende soorten:
Sambucus racemosa
Mespilus germanica
Lamium galeobdolon
Senecio fuchsii
Stachys officinalis
Luzula sylvatica
Teucriumscorodonia
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(Corydalis claviculata)
11. VicariantinZL:
Combinatievangeografische differentierende soorten:
Sambucus racemosa
Mespilus germanica
Lamium galeobdolon
Seneciofuchsii
Luzula sylvatica
Luzula luzuloides
Teucriumscorodonia
Digitalis purpurea
Uit pogingen om degeografische verscheidenheid binnen het Quercionroboripetraeae in Nederland in verband te brengen met lokale klimaatsverschillen, is
gebleken, dat de klimatologische indeling van Nederland door MORZER
BRUYNS & WESTHOFF (1951) zich voor dit doel het beste leent. Deze auteurs
gaan er van uit, dat biogeografische verschillen vooral samenhangen met verschillen in extreme temperatuurwaarden, tot uiting komend in het jaarlijkse
aantal ,vorstdagen', ,ijsdagen' en ,zomerse dagen' (men zie voor de definiering
van deze begrippen pag. 3. Op grond van de laatste twee factoren hebben zij
een voorlopige indeling van Nederland in elf klimaatgebieden ontworpen. Tussen deze gebieden en de verspreidingsgebieden van de vicarianten van het Quercion robori-petraeae in Nederland bestaat een duidelijke parallel. Bijgevolg
moet de oorzaak van het optreden vanvicarianten vooral worden gezochtin het
bestaan van lokale verschillen in zomerwarmte en winterkoude. Gerekend naar
deze omstandigheden worden de verspreidingsgebieden van de onderscheiden
vicarianten door MORZER BRUYNS & WESTHOFF aldus gekarakteriseerd:
1. Vicariant inZK: vrijkoelezomersenzachtewinters;
2. Vicariant inNK: vrijkoelezomersenzachtewinters;
3. Vicariant inDr: vrijkoelezomersenkoude winters;
4. Vicariant op deNoord- en Midden-Veluwe:vrij koelezomersen vrij koude
winters;
5. Vicariant in G3: vrijkoelezomersenvrijkoude winters;
6. Vicariant in S3, Gl en het laagterrasgebied van het Rijk van Nijmegen:
vrij warme tot bijna warme zomers en vrij koude tot vrij zachte winters;
7. Vicariant in Ke, het laagterrasgebied van Noordoost-Brabant en Noord- en
Midden-Limburg en het pliocene gebied ten oosten van Brunssum en
Schinveld: zachte (in het westen) tot bijna warme (in het oosten) zomers en
vrij zachtewinters;
8. Vicariant in S5:vrijwarmezomersenkoude winters;
9. Vicariant in S4:vrijwarme zomersenvrijkoudetotkoudewinters;
10. Vicariantin S2:bijnawarmezomersenvrijzachte winters;
11. Vicariant inZL: warme zomersenzachtewinters.
Daarnaast kan de verspreiding van een aantal geografisch differentierende
soorten mede worden verklaard uit lokale verschillen in hoogteligging. Enige
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)
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delen van Nederland hebben nl. een submontane tendens. Deze manifesteert
zich vooral in ZL en in iets geringere mate in S2. Daarnaast vormen ook de
overige delen vanhetsubcentreuroopdistrictuitstralingenvan midden-europese,
submontane tot montane gebieden.
Het geheel overziende en gelet op de verdeling van de geografisch differentierende soorten van het Quercion robori-petraeae in Nederland over de vicarianten met inachtneming van hun totale arealen, kan men de volgende conclusiestrekken omtrent de eisen die deze soorten in Nederland aan het klimaat en
aan dehoogteligging stellen:
1. Sambucus racemosa, Mespilus germanica, Seneciofuchsii, Stachys officinalis,
Luzula sylvatica, Luzula luzuloides en Digitalis purpurea zijn gebonden aan
submontane strekenmetwarmezomers.
2. Lamium galeobdolon heeft eenvoorkeur voor submontane streken.
3. Teucrium scorodonia is in het algemeen gebonden aan zachte tot warme zomers.
4. Scilla non-scripta en Calamagrostis epigejos zijn gebonden aan zachte wintersenaan eenhoge luchtvochtigheid.
5. Corydalis claviculataenPlagiothecium undulatum hebben een sterke voorkeur
voor koelezomers.
6. Vaccinium vitis-idaea heeft een sterke voorkeur voor vrij koele zomers en is
gebonden aanvrijkoudetotkoude winters.
7. Trientalis europaeaisgebonden aanvrijkoelezomers.
Ofschoon hiermede de doorslaggevende betekenis van de factoren winterkoude, zomerwarmte en hoogteligging voor de floristische samenstelling van de
vicarianten is toegelicht, zullen hierop ongetwijfeld nog andere factoren van
invloed zijn, wat bijv. blijkt uit de floristische verschillen tussen de vicarianten
4 en 5en de vicarianten 1en 2. Behalve winterkoude, zomerwarmte en hoogteligging zullen ongetwijfeld nog andere klimatologische factoren van invloed
zijn op de floristische kenmerken van de vicarianten, gezien bijv. de verschillen
tussen de vicarianten 1 en 2. Het voorkomen van Teucrium scorodonia in
vicariant 1 kan misschien worden toegeschreven aan het relatief zonnige klimaat en de relatief geringe hoeveelheid neerslag in de maanden mei t/m juli
(z.g. atlantische droogteperiode) - zie bijv. resp. BARKMAN (1958) en SISSINGH
(1949)- in het areaal van dezevicariant (gedeelte van het Duindistrict)als compensatievan degeringe zomerwarmte.
Uit fig. 18kan men het verband afleiden tussen vegetatie en ruimtelijke verbreiding van het Quercionrobori-petraeae in Nederland. Dit kan als volgt worden omschreven.
- De vochtige tot natte eikenberkenbossen (verenigd tot de Athyrium-var'mnt,
de Blechnum-variant en de Molinia-varianten) zijn vooral verbreid in Ke, S4,
S5, Gl en Dr (gebieden met een sterke afwisseling tussen hoog en laag). Tot
het natuurlijke verspreidingsgebied in Nederland behoort zonder twijfel ook
G3, doch hier speelthet bosreedslangeen onbeduidende rol in het landschap
(WEEVERS, 1933). De overwegend droge eikenberkenbossen (verenigd tot de
Convallaria-variant, de Polypodium-vanant en de Festuca-variant) komen in
120
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alleonderscheidengebiedenvoor.
- Detypischevariant, diein hydrologisch opzicht tussen debeide voorgaande
groepenin staat, neemt ook in synchorologisch opzicht een tussenpositie in,
hoewelhetzwaartepuntvanhaarareaaldoorDrenS5wordtgevormd.
- Het Maianthemo-Quercetum is in de meeste gebieden algemener dan het
Querceto-Betuletum, behalvein S3,waarbeideassociatiesongeveerevensterk
zijnvertegenwoordigd, eninG2,waarhetQuerceto-Betuletumoverheerst.
- Het Maianthemo-Quercetum anemonetosum isvooral verbreid in K3,S5,ZL
en Dr; in SI, S2,S3,Gl, G2 en G3ishet veelminder algemeen enin K en
S4ishetuitermatezeldzaam.
- Zeer rijke eikenberkenbossen (verenigd tot de Athyrium-variant en de typischevariant)vindtmenvooralinKe,S5enDr.Inveelgeringerematekomen
zeookvoorinSI, S2,S4,ZL,Gl enG3;inS3,G2enK ontbrekenzegeheel.
- Het Maianthemo-Quercetum typicum komt naar verhouding het meest voor
inKeen SI.
- De^/zjra/m-variant, deBlechnum-variant endeAfo/z'«/a-varianten zijn relatief het meest algemeen in Ke, de typische variant en de Convallaria-variant
in Dr; dePolypodium-variant is vooral verbreid in SI en K en de FestucavariantinG2.
Fig. 19geeft een beeldvan derelaties tussenlandschappelijke situatie envegetatie van het Quercion robori-petraeae in het onderzochte gebied. Dit beeld
kanalduswordengeschetst.
- Voor relatief hoge terreinen temidden van moerassige laagten in sterk versneden dekzandgebieden heeft de Athyrium-variant een uitgesproken voorkeur; daarnaast isop dit terreintype deBlechnum-variantvrij sterk vertegenwoordigd.
- Op vochtige of natte terreinen in lage of vrij lage, weinig of nietversneden
dekzandlandschappen zijn deBlechnum-variantendeMolinia-varianten relatiefgoed vertegenwoordigd.
- Op terreinen zonder of met geringe grondwaterinvloed in lage of vrij lage,
weinig ofnietversneden dekzandlandschappen komen de overwegend droge
variantenalgemeenvoor.
- Op dienovereenkomstige terreinen in hoger gelegen dekzandgebieden vindt
men uitsluitend hier en daar dePolypodium-variant en deFestuca-variant.
- Inzandigebeekdalenishet Quercion robori-petraeaeinalzijngeledingenvertegenwoordigd, doch de Blechnum-variant veruit het meest en de relatief
drogevariantenalsmededetypischevarianthetminst.
- Op overwegend droge terreinen in zwak golvende laagterrasgebieden treft
men plaatselijk de Convallaria-variant, de Blechnum-variant,de Polypodium-variantendeFestuca-variantaan.
- In stuifzandgebieden, ontstaan uit pleistocene rivierterrassen, zijn vrijwel
uitsluitenddePolypodium-variantendeFestuca-variantaanwezig.
- In oud-pleistocene terrasgebieden vindt men vrijwel uitsluitend de Polypodium-variant.
- In het stuwwalgebied zijn vooral de Polypodium-variant en deFestuca-va122
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riantverbreid.
- In het pliocene zandgebied en in het stuifzandlandschap, ontstaan uit dekzandgronden,ishet Quercionrobori-petraeaezeerzeldzaam;hetishierslechts
op 66n plaats waargenomen, resp.in devorm van dePolypodium-va.ria.nt en
vandeFestuca-variant.
Thans volgt een overzicht van de eikenberkenbossen in het onderzochte gebied,diemenophistorische,vegetatiekundigeenlandschappelijke grondenmisschien mag beschouwen alsresten van het bos,dat hier oorspronkelijk (d.w.z.
voor deoccupatie van het landschap van betekenis werd) aanwezig was.Tussenhaakjeszijnachtereenvolgensgenoteerd:nummer(s)vandebetrokkentabel(len)enopname(n),dateringvandeoudstbeschikbarebronen landschappelijke
Hgging.
1. DeelvanhetEchterbosch,gem.Echt(tab.6,opn.21; ± 700;hooggelegen,
heuvelig gebied, oorspronkelijk bedekt met loofbossen, doch sedert geruimetijdoverwegendmetnaaldbossen).
2. Gedeelten van debossenin het stuwwalgebiedvan het Rijk van Nijmegen,
gem. Ubbergen, Groesbeek, Mook-Middelaar en Ottersum (tab. 2, opn. 2
t/m 4, tab. 3,opn. 20en 21, tab. 4, opn. 29,tab. 6, opn. 30t/m 38,tab.8,
opn. 30 t/m 36; Romeinse tijd; dit oorspronkelijk loofbosgebied bestaat
thansoverwegenduitnaaldbossen).
3. GedeeltenvanhetLiesbosch,gem.Breda(tab. 1,opn.5en6,tab.5,opn.2;
1267;relatiefhogeliggingeneenhoevenlandschap).
4. Ulvenhoutsche Bosch, gem. Nieuw-Ginneken (tab. 1, opn. 7en 8, tab. 4,
opn. 9;veertiendeeeuw;relatief hogeliggingineenhoevenlandschap).
5. Bosgebied ter weerszijden vandebenedenloop vande Reusel,gem. Oisterwijk enBerkel(tab. 1,opn. 12,tab.4,opn.3,tab.5,opn.3,tab.7, opn. 1,
tab. 8, opn. 1; eerste helft van de zeventiende eeuw; op de overgang van
graslanden in een beekdal enheidebebossingen van overwegend naaldhout
opdehogeregronden).
6. Leudal,gem.HaelenenNeer(tab.2,opn. 1, tab.8,opn.27;eerstehelft van
dezeventiendeeeuw;opdegrensvanmoerasbosineenbeekdalenheidebebossingenvanoverwegendnaaldhout opdehogeregronden).
7. Stroken bos langs de Schelkensbeek en de Gansbeek, gem. Beesel en Belfeld (tab. 3,opn. 15,resp. tab. 4, opn. 27; eerste helft van de zeventiende
eeuw; op een hoge beekoever, begrensd door bouwlanden, ontstaan door
ontginningvandelenvanditvroegerveelgroterebos).
8. Warande,gem.Helmond (tab.3,opn.3,tab.4,opn. 17;eerstehelft vande
zeventiende eeuw; relatief hoge ligging in een beekdal, overwegend begrensddoorgraslanden).
9. Bosgebied tussen Boxtel, Oirschot en Best, gem. Oirschot (tab. 4, opn. 4
t/m 8;eerstehelft vandezeventiendeeeuw;relatiefhogeliggingineenhoevenlandschap).
10. Bosin het natuurreservaat Meinweg, gem. Melick &Herkenbosch (tab.6,
opn. 13,tab.8,opn.25;eerstehelft van dezeventiendeeeuw;hooggelegen
heuvelig gebied, vroeger bedekt met loofbossen, waarvan de grootste op' 24
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pervlaktetotheideveldenisgedegradeerd).
11. Bosgebiedinhetoostenvandegem.Belfeld, TegelenenVenlo(tab.6, opn.
18t/m20;eerstehelft vandezeventiende eeuw;hooggelegen,heuveliggebied,vrijwel geheelbegroeid metbos,waarvaneengrootdeeluit naaldhout
bestaat).
12. Boslangs de Swalm, gem.Swalmen (tab.8, opn.26;eerste helft vande
zeventiende eeuw; opdegrensvanmoerasbos opdeoever enheidebebossingenvanoverwegendnaaldhout opdehogeregronden).
13. ,Nieuwe, Oude enManken Tiend', gem.Udenhout (tab. 1,opn. 1t/m3;
± 1750;relatiefhogeliggingineenhoevenlandschap).
14. Bos ophetlandgoed Zwijnsbergen, gem.Helvoirt (tab. 1,opn.4; 1751; relatiefhogeliggingineenhoevenlandschap).
15. Zuidelijk deelvanDeGeelders,gem. Liempde (tab.4,opn.13;1794;relatiefhogeliggingineenpopulierenlandschap).
16. Bosjeindegem.Goirle (tab.4,opn. 12;1794;ineenbeekdaltemiddenvan
gemengde loof-ennaaldhoutbebossingen enheide-ontginningsgronden).
17. Hoogeloons Bosch,gem.Hoogeloonc.a. (tab.5,opn.1;1794;ineenbeekdaltemiddenvancultuurgronden).
18. Spaansche Bosch, gem.Grathem (tab. 6,opn.24; 1794;bostussen graslanden ineenbeekdal enbouwlanden opdehogeregronden).
19. Bosjeindegem.Meerlo (tab.3,opn.16;1820;nabij eenbeekje, temidden
van cultuurgronden.
20. GedeeltenvanhetbosophetlandgoedHondsdonk, gem.ChaamenNieuwGinneken (tab. 1,opn.10,tab.4,opn.11;± 1840;relatief hogeliggingin
eenhoevenlandschap).
21. Deelvanhetbosophetlandgoed DeUtrecht, gem. Hilvarenbeek (tab.1,
opn. 13;± 1840;ineenbeekdaltemiddenvanheidebebossingen vanoverwegendnaaldhout).
22. Bosophetlandgoed Zoudtland, gem.Breda (tab.3,opn.4; ± 1840;relatiefhogeliggingineenhoevenlandschap).
23. Deelvanhetbosophetlandgoed Zegenwerp, gem.St.Michielsgestel(tab.
3,opn. 1;± 1840;ineenparkachtiglandschap).
24. Bosje nabij deTasbeek, gem.Beesel (tab.3,opn. 12;± 1840;boveneen
steilrand,begrensddoorakkers).
?
25. Strookbosbijkasteel Hillenraad, gem.Swalmen (tab.3,opn. 13;± 1840;
opeenhogebeekoeverineenlandschapvancultuurgronden, boomgaarden
enloofbossen).
26. Deel van het bos op het landgoed Valkenburg, gem.Gilze &Reijen en
Chaam (tab. 4,opn. 10;± 1840;relatief hoge liggingineenhoevenlandschap).
27. Bosje indegem.Brunssum (tab.3,opn.14;± 1840;begrensd doorgraslanden in een beekdal en gemengd loof- en naaldhoutbos op de hogere
gronden).
28. Bosindegem.Schinveld (tab.4,opn.28;± 1840;begrensd door graslandenineenbeekdalenakkersopdehogeregronden).
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29. Gedeelte van het bos op het landgoed Eeckenrhode, gem. Waalre (tab.4,
opn.2;± 1840;ineenbeekdaltemiddenvan cultuurgronden enmoerasbos).
30. BosjebijKasteelBleijenbeek, gem.Bergen(tab.4,opn.24; ± 1840;ineen
beekdaltemiddenvancultuurgronden enheide-ontginningsgronden).
31. BosjebijSiebengewald, gem.Bergen(tab.4,opn.25;± 1840;relatiefhoge
Jiggingineenhoevenlandschap).
32. Bosjetenzuidenvan KasteelArcen,gem.Arcen &Velden(tab.4,opn.26;
± 1840; begrensd door graslanden in een beekdal en bouwlanden op de
hogeregronden).
33. Bosje in de gem. Diessen (tab. 5, opn. 4; ± 1840;relatief hoge ligging in
eenhoevenlandschap).
34. Bosje in degem. Diessen (tab. 6,opn. 2; ± 1840;op eenhoge beekoever,
begrensddoor heide-ontginningsgronden).
35. Bos bij Lingsfort, gem. Arcen &Velden (tab. 6, opn. 16en 17; ± 1840;
hooggelegen,heuveliggebied,overwegendbedektmetnaaldbossen).
36. Gedeeltevaneenbosindegem.Maasbracht (tab.6,opn.25;± 1840;nabij
eenbeekje,begrensddoornaaldhoutopstanden enakkers).
37. Bosjeindegem. Vlodrop (tab. 1, opn. 15;± 1845;begrensddoormoerasbos in eenbeekdal enheidebebossingen van naaldhout op dehogere gronden).
38. Spuitendonksche Bosch, gem. Roosendaal &Nispen (tab. 1, opn. 11; ±
1850;relatiefhogeliggingineenhoevenlandschap).
39. Bosjeophetlandgoed Lindonk,gem.Woensdrecht (tab.3,opn.5; ± 1850;
ineenlandschapvanakkers,houtwallenenloofbosjes).
Het slot van deze paragraaf is gewijd aan enige vragen, die door het historisch-geografisch onderzoek vanhet Quercion robori-petraeaeinhet onderzochtegebiedzijngerezen.
1. Magmen debeuk als eennatuurlijk element van het eikenberkenbos in enkelehooggelegenlandschappen inhet onderzochte gebied beschouwen, met
nameinhetstuwwalgebied van het Rijk van Nijmegen eninhet oud-terrasgebiedtenoosten vanTegelenen Belfeld? Er zijn tekenen,dieopeenbevestigendantwoordwijzen:
- HESMER & SCHROEDER (1963) hebben met behulp van archiefmateriaal
aangetoond, dat de beuk in topografisch hoog gelegen streken in het
Westduitse laagland, een belangrijk aandeel in de natuurlijke samenstellingvanhetbosheeft.
- Aspecten van de kaart van het Nederrijkswoud door THOMASWITTEROOS
in 1570(ziepar.6.4.2,pag.51.
- Historische gegevens over de beuk in het Speulderbosch (zie par. 6.4.3,
pag.63en64.
- Het Montferland, een stuwwalgebied, was tot in denegentiende eeuwbedektmetloofbos vanoverwegendeikenbeuk.Deoudstbekendegegevens
omtrenthetvoorkomenvandebeukinditgebieddaterenuithetbeginvan
dezestiendeeeuw(SLOET,1911).
- Uitdezelfdeperiodewordthetvoorkomen vermeldvandebeukinbossen
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van demarke DeLutte, die eveneens op een stuwwal zijn gelegen (MarkeboekDeLutte, 1538;in: SAALTINK,1963).
In hoeverre isin defloravan het eikenberkenbos in het onderzochte gebied
verarming opgetreden? Vergelijk bijv. Stachys officinalis,die vroeger op
verscheideneplaatseninhet stuwwalgebiedvanhet Rijk vanNijmegen enin
het aangrenzende deelvan Noord-Limburg voorkwam, doch die hier thans
nietmeeriswaargenomen.
Isdeeeuwenlangeexploitatievandemeestevandeonderzochteeikenberkenbossen alshakhout van invloed geweest op defloristischesamenstelling?Er
is dikwijls gewezen op roofbouwtendenties van hakhoutcultuur (zie bijv.
WESTHOFF &MORZER BRUYNS, 1964),dochnimmerkwamdaarbij duidelijk
naar vorenofhakhoutwerkelijk soortenarmerisdan opgaandbosopvergelijkbare standplaatsen. Het onderhavige onderzoek heeft echter de indruk
gewekt, dat deveranderingendiein defloristischesamenstelling zijn teweeggebracht, nietdienenteworden overschat.Zoisbijv. inhet verleden hetbeheer in het Liesbosch vermoedelijk beter geweest danin het Ulvenhoutsche
Bosch, terwijl het Quercion robori-petraeae in beide bossen nochtans zeer
soortenrijk is. Mits destand van het hakhout niet zo dicht is, dat bepaalde
soorten door lichtgebrek ontbreken, heeft de exploitatiewijze van het bos
waarschijnlijk weiniginvloed op defloristischesamenstelling.
Het eikenberkenbos komt in het onderzochte gebied menigmaal op voormaligbouwlandvoor.Devegetatievandezebeboste zandbouwlandgronden
heeft vrijwel nergenseenruderaleinslag(behalveineenbosjetenzuidenvan
deDrunensche Duinen;tab.3,opn. 11),zelfsniet, wanneerhier eeuwenlang
akkerbouw is uitgeoefend, zoals op het landgoed Burgst bij Prinsenbeek
(tab. 3,opn. 7en8)ofwanneer hetbosnogzeerjongis,bijv. opeenperceel
aandenoordrand van de Loonsche Duinen(tab.8,opn. 14).Ditisin strijd
metdeheersendeopvatting,alszoudevegetatieopgrondenmeteencultuurdeksteedseennitrofielkarakterhebben.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

7. V E R A N T W O O R D I N G

Deze publikatie is het resultaat van een onderzoek, dat werd verricht onder
leiding van PROF. D R . H. J. VENEMA, directeur van het Laboratorium voor
Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
D R . H. DOING (Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de
Landbouwhogeschool, Wageningen) en D R . H. J. HAVINGA (Laboratorium
voor Regionale Bodemkunde, Geologie en Mineralogie van de Landbouwhogeschool, Wageningen) plaatsten kritische kanttekeningen bij resp. het vegetatiekundige enhet bodemkundige gedeeltevanhet manuscript.
D R . H. DOING, DRS. E. C. J. O T T (Laboratorium voor Plantensystematiek en
-geografie van de Landbouwhogeschool, Wageningen), D R . H. TEN KATE
(K.N.M.I., De Bilt)en deheer H. N. LEYS(R.I.V.O.N.,Zeist)stelden niet gepubliceerde gegevens beschikbaar.
MEJ. A. VAN DE HOEF en MEVR. H. B. BIERUNG-VAN BRAKEL typten het ma-

nuscript ende tabellen.
Mevr. N.E. NANNENGA-BREMEKAMPvertaalde de samenvatting in het Engels.
De heer G. BOELEMAhielpbij de technische verzorging en de correctie.
Jegens dezepersonen betuigikmijn dank.

128

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

8. SAMENVATTING
In dit proefschrift zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de
vegetatie, hetmilieuendeverbreiding van het Quercion robori-petraeae (eikenberkenbos)in dezandgebieden van Noord-Brabant en Limburg enin het Rijk
van Nijmegen. Dit onderzoek is afgerond met een bewerking van de beschikbare literatuurgegevens en eigenwaarnemingen over dit verbond in andere gebiedenvanNederland.
Hetonderzochtegebied- waarheteikenberkenbos hetoorspronkelijke landschapsbeeldmoethebbenbeheerst- omvat:
1. Noord-Brabant, behoudens het N.W.-zeekleigebied en het rivierkleigebied
langsdeMaas;
2. Noord- en Midden-Limburg, behoudens het Maasdal (de zuidelijke arm
wordtongeveergevormddoordelijn Echt-Koningsbosch);
3. Rijk van Nijmegen (gemeenten Nijmegen, Ubbergen, Groesbeek, Heumen,
OverasseltenWijchen);
4. GrensgebiedtenoostenvanBrunssumenSchinveld.
Het Quercion robori-petraeae is beschreven met behulp van ,sociologische
soortengroepen', dat wil zeggen groepen van soorten met een sterke overeenkomstinsociologischeamplitude.
Hoofdstuk tweeisgewijd aan denatuurlijke gesteldheid van het onderzochte
gebied.HetklimaatishiervergelekenmetderestvanNederland 'szomersrelatiefwarm,mettoenemendetemperatuurwaarden inoostelijkerichtingen'swinters relatief mild met toenemende temperatuurwaarden in westelijke richting,
terwijl degemiddeldejaarlijkse neerslag relatief geringis,met afnemende jaarsommen in oostelijke richting (par. 2.1). Het landschap is, afgezien van hoogen laagveen, dat hier en daar aan de oppervlakte treedt, opgebouwd uit dekzandgronden, laagterrasgronden, stuwwalgronden,lossgronden, stuifzandgronden afkomstig van pleistocene rivierterrassen of dekzandgronden, oud-pleistoceneterrassen entertiaire zandgronden; vandezeformaties istelkenseen korte
omschrijvinggegevenvanhunverbreiding,datering,ontstaanswijze, topografie,
samenstellingenvoornaamstebodemtypen(par.2.2).
In hoofdstuk drieiseenalgemeenoverzicht gegevenvan degeschiedenisvan
de loofbossen in het onderzochte gebiedsindshetNeolithicum.Indezeperiode
namdeontbossinghiereenaanvang.Tot omstreeks700n.Chr.verliepditproceswaarschijnlijk inhetalgemeenuiterstgeleidelijk, dochtussen omstreeks700
en 1200(deperiodewaarin demeestenederzettingen zijn ontstaan) is het bosareaal zeer sterk verminderd.In delate Middeleeuwen washet landschap grotendeels veranderd in uitgestrekte heidegebieden, op veleplaatsen afgewisseld
door zandverstuivingen. Dit patroon heeft zich tot verin denegentiende eeuw
gehandhaafd. Nadien is door herbebossing (aanvankelijk vooral met eikehakhout, dochindetwintigsteeeuwoverwegend metnaaldhout)enontginningvan
de meeste heidevelden en kleine oppervlakten van het oorspronkelijke loofbos
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-19(1969)

129

(veelal vochtig totnat eikenberkenbos)indelage,met beekjes doorsneden zandgebieden hettegenwoordige cultuurlandschap ontstaan. Totdenogheden ten
dage aanwezige bosgebieden, waarvan zeer oude historische gegevens werden
verzameld, behoren debossen inhetstuwwalgebied vanhetRijk van Nijmegen
(oudste opgave in de Romeinse tijd), het Echterbosch (oudste opgave in de
vroege Middeleeuwen), het Liesbosch, het Ulvenhoutsche Bosch enhet Mastbosch (voorhet eerstvermeldindelate Middeleeuwen).
Hoofdstuk vier behelst de systematische indeling van het Quercion roboripetraeae in Nederland. Als voornaamste indelingscriterium is de gehele floristische samenstelling gehanteerd. Deze classificatie-methodiek sluit aan bij de
principes van de Frans-Zwitserse School, doch het accent is verlegd vanhet
begrip „trouw' naar ,sociologische soortengroepen' (par. 4.1).Inpar. 4.2.iseen
overzicht gegeven vandesociologische groepen, waarin alle soorten, dieinde
beschreven eikenberkenbossen voorkomen, zijn ingedeeld; tevens isvaniedere
groep de sociologische amplitude, de amplitude metbetrekking tot de chemischerijkdom van debodemen dewaterhuishouding (dedoorslaggevende milieufactoren) endedynamische indicatie aangegeven. Par. 4.3opent metde vroegere
indelingen van deNederlandse eikenberkenbossen endehieraan verbonden bezwaren enbesluitmeteennieuweindeling. Dezeluidtalsvolgt:
Verbond Quercion robori-petraeae
(Onderverbond Violo-Quercion)
AssociatieMaianthemo-Quercetum ass.nov.
Subassociatie Maianthemo-Quercetum anemonetosum subass. nov.
Variantmet Athyriumfilix-femina var. nov.
Bodem:relatiefzeerrijk; (vochtigtot)nat
Typischevariant var. nov.
Bodem:relatief zeerrijk; vochthoudend totvochtig
Variant met Convallariamajalisvar. nov.
Bodem: (matig rijk tot) relatief rijk; droog tot vochthoudend
(soms enigszins vochtig)
Subassociatie Maianthemo-Quercetum typicum subass.nov.
Variant met Blechnum spicant var. nov.
Bodem:matigrijk (tot relatief rijk); (vochtigtot)nat
Variant metMolinia caeruleavar. nov.
Bodem:arm (tot matigrijk); vochtig(tot nat)
Variant metPolypodium vulgarevar. nov.
Bodem: arm tot matig rijk; droog tot vochthoudend (soms
enigszins vochtig)
(Onderverbond Vaccinio-Quercion)
Associatie Querceto-Betuletum TUXEN 1930em. DOING 1962

Variant met Molinia caeruleavar. nov.
Bodem: arm;vochtigtotnat
Variant metFestuca tenuifoliavar.nov.
Bodem:arm;droogtotvochthoudend (somsenigszins vochtig).
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Inhoofdstuk vijfvindtmeneenopgavevandeverspreidingsgebiedenvanhet
Maianthemo-Quercetum en het Querceto-Betuletum buiten Nederland. Beide
associaties komen hoofdzakelijk voor in de noordelijke atlantisch laagvlakte
vanEuropa.
In hoofdstuk zesishet Quercion robori-petraeaeinNederland beschreven. In
par. 6.1iseen uiteenzettinggegeven van devegetatie-analyse .Bij de eigen opnamenuit het onderzochte gebied isde (abundantie-)dominantie bepaald aan
de hand van de schaal van SEGAL & BARKMAN (pagina 35), bij de overige
opnamen werd hiervoor detraditionele zesdelige schaalvan BRAUN-BLANQUET
gebruikt.
In deacht tabellen, diedefloristischeverscheidenheid van de onderscheiden
variantenweergeven(bijlagen 1 t/m8)zijndesoorteningedeeldinsociologische
groepen (voor nun samenstelling envolgorde zij verwezen naar par. 4.2)en de
opnamennaarhungeograrischeherkomst;hierbijzijndevolgendegebieden(merendeelsplantengeografischedistrictenofsubdistricten)onderscheiden(par.6.2):
Kempensdistrict(Ke)
Laagterrasgebied van Noord- en Midden-Limburg, Noordoost-Brabant en
het Rijk van Nijmegen, alsmede het pliocene grensgebied ten oosten van
BrunssumenSchinveld(SI)
StuwwalgebiedvanhetRijkvanNijmegen(S2)
VeluwezoomvanDoorwerthtotDieren(S3)
Oostelijk deelvandeAchterhoek(S4)
Zuidoost-Twente(S5)
Zuid-Limburg(ZL)
StroomgebiedvandeIJssel(Gl)
Veluwe,UtrechtseHeuvelrugenhetGooi(G2)
GelderseVallei(G3)
Drentsdistrict(Dr)
Kustgebied(K)
Inpar. 6.3zijnbijzonderheden vermeldoverdefloravanhet Quercionroboripetreaeainhetonderzochtegebied.
In par. 6.4zijn deonderscheiden varianten beurtelings gedetailleerd beschreven. Deze beschrijvingen hebben achtereenvolgens betrekking op het voorkomeninhetonderzochtegebiedeninanderegebiedenvanNederland.
Heteerstedeelomvat:
a. Gegevens bij de vegetatie-opnamen (bij elke opname resp. nummer en datum;evt.perceelsnaamen/ofnaamvanhetbos,gemeente,coordinateopde
topografische kaart; topografie; geologische formatie en bodemtype; geschiedenisvanhetbosenhetomringendelandschap).
b. Floristisch overzicht.
c. Milieuenverbreiding.
Hettweededeelomvat:
a. Gegevens bij de vegetatie-opnamen (minder systematisch en uitvoerig dan
bijdeopnamenuithetonderzochtegebied).
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b. Verbreidingengeografische differentiatie.
In par. 6.5 zijn de beschreven eikenberkenbossen in Nederland aan een naderebeschouwingonderworpen. Hierin isondermeerdegeografische verscheidenheidvanhet Quercionrobori-petraeaeinNederland beschreven doorhetonderscheiden van gelokaliseerde varianten, merendeels gebaseerd op specifieke
combinaties van geografisch differentierende soorten en soms op een geografischdifferentierende soort. Tot slot is een overzicht gegeven van de eikenberkenbossen in het onderzochte gebied, diemen misschienmag opvatten alsrestenvanhetoorspronkelijkebos.
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9. SUMMARY
PHYTOCOENOLOGICAL AND ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL RESEARCHON
THE QUERCION ROBORI-PETRAEAEIN THEDUTCH SANDYREGIONS
SOUTH OFTHERIVER , W A A L '

In thisthesisaregiventheresults ofaninvestigation ofthevegetation, habitat anddistribution ofthe Quercion roboripetraeae (oak-birch-woods) inthe
sandy regionsofN-BrabantandLimburgandinthe,RijkvanNijmegen'. Data
obtained from literature andfrom investigations bytheauthor made in other
partsoftheNetherlandsarecompiled.
The investigated area, where theQuercion robori-petraeae must have dominatedintheoriginallandscape,covers:
1. North Brabant, except theholocene alluvia inthenorth western part and
alongtheriverMeuse;
2. North and Central Limburg, except the valley of the river Meuse (its
southern limitisroughly formed bytheline connecting Echt andKoningsbosch);
3. ,Rijk van Nijmegen', which comprises the municipalities of Nijmegen,
Ubbergen,Groesbeek,Heumen,OverasseltandWychen);
4. TheborderlandeastofBrunssumandSchinveld.
To describe theQuercion robori-petraeae use hasbeen made ofsociological
groups of species', viz. groups of species, which show a strong similarity in
sociologicalamplitude.
Inchapter twothenaturalconditionintheinvestigatedareaisdescribed. The
climateiscomparedtothat oftheNetherlands:itisrelativelywarminsummer,
with a gradual increase intemperature goingeastwards,andrelatively mildin
winter withagradualincreaseintemperature goingwestwards,whilethemean
annual precipitation is relatively slight, with decreasing yearly totals going
eastwards (par.2.1). Thelandscape, except for some peat bogs, isbuilt upof
cover sands, low terrace, push morraine, loess, blown sands derived from
pleistocene riverterraces or cover sands, oldpleistocene terraces and tertiary
sands. Short descriptions ofdistribution, age,origin, topography, textureand
themainsoiltypesaregiven(par.2.2).
In chapter three a general historical survey of the deciduous forests inthe
investigated area from theNeolithicum onwards aregiven. Inthisperioddeforestation began. Uptoabout 700AD thisprocessin general probably took
place very gradually, but from 700-1200ADthewooded areas were greatly
reduced, corresponding with the formation of many settlements. Bythe late
middle agesthelandscape hadmostly turned into vaststretchesofheather,on
many places alternated with sand drifts, andsoit remained until far intothe
nineteenth century. Reforestation then started, first mostly with oakcoppices,
later, inthetwentieth century, mostly with conifers. Much ofthe heaths were
reclaimed and also small remnants of the original forests which mostly grew
inmoisttowetplacesinthelowsandyareas,whicharecrossedbymanybrookMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-19 (1969)
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lets. Thus thepresent dayculture-landscape wasformed. Of some of the still
existing forests very olddata were collected, viz. onthose ofthe push moraine
in the,Rijk vanNijmegen' (theoldest record dates back to Roman times),the
,Echterbosch' (theoldest record isfrom theearly middle ages),the ,Liesbosch',
the ,Ulvenhoutsche Bosch' andthe ,Mastbosch' (which were recorded forthe
first timeinthelatemiddleages).
Chapter four deals with theclassification ofthe Quercion robori-petreaea of
the Netherlands. Thechief criterium used wasthefloristical composition - as
done isbytheFrench-Swiss school, butthe accentisplacedrather on ,sociologicalgroups ofspecies' than on ,fidelity' (par. 4.1). Inpar. 4.2a survey is given
of the sociological groups in which allthe species in thedescribed oak-birchwoods arearranged. Toevery group thesociological amplitude, the amplitude
in connection with the chemical composition ofthe soil andwith thehydrology
(the most important environmental factors) and the dynamic indication are
added. Inpar. 4.3ahistorical survey ofthe classification ofthe Quercion roboripetraeae in theNetherlands is given anddiscussed. Thefollowing newclassificationisproposed:
Alliance Quercionrobori-petraeae
(Sub-allianceViolo-Querciori)
Association Maianthemo-Quercetum ass. nov.
Sub-association Maianthemo-Quercetum anemonetosum subass.nov.
Variant with Athyriumfilix-femina var. nov.
Soil:relativelyveryrich;(moistto)wet
Typicalvariant var. nov.
Soil: relativelyveryrich;retainingmoisture to moist
Variant with Convallariamajalisvar. nov.
Soil: (moderately rich to)relativelyrich;dryto moisture-retaining
(sometimes somewhat moist)
Sub-association Maianthemo-Quercetum typicum subass. nov.
Variant withBlechnum spicant var. nov.
Soil:moderately rich(torelatively rich);(moist to)wet
Variant withMolinia caeruleavar. nov.
Soil: poor (tomoderately rich); moist (to wet)
Variant withPolypodium vulgarevar. nov.
Soil: poor to moderately rich; dryto moisture-retaining (sometimes somewhat moist)
(Sub-alliance Vaccinio-Quercion)
Association Querceto-Betuletum TUXEN 1930em. DOING 1962

Variant withMolinia caeruleavar. nov.
Soil:poor; moistto wet
Variant withFestuca tenuifolia var. nov.
Soil:poor; drytomoisture-retaining (sometimessomewhat moist)
In chapter fivethedistribution ofthe Maianthemo-Quercetum andthe Querceto-Betuletum outside the Netherlands is given. Both associations occur
chiefly intheNorthern Atlantic of Europe.
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In chapter six the Quercion robori-petraeae of the Netherlands is described.
Inpar. 6.1 thevegetation-analysis is explained. The (abundance-)dominance of
the author's records from the investigated area isdetermined with the aid of the
scale of SEGAL and BARKMAN (pg. OW); for all the other records the traditional
BRAUN-BLANQUET scale in six parts was used.
In the eight tablesin which the floristical diversion of the variants is rendered
(appendages 1-8) the species are placed in sociological groups (for the composition and sequence of these groups cf. par. 4.2) and the records according to
their geographical origin, for which the following regions are distinguished
(mostlyplant-geographical districts or subdistricts; cf. par. 6.2):
Campine district (Ke)
Low terraces of North and Central Limburg, North-east Brabant and the
,Rijk van Nijmegen' and also the pliocene border country east of Brunssum
and Schinveld (SI)
Push moraine ofthe,Rijk van Nijmegen' (S2)
Veluwezoom from Doorwerth to Dieren (S3)
Easternpart oftheAchterhoek (S4)
South-eastTwente (S5)
SouthLimburg (ZL)
Valley ofthe IJssel(Gl)
Veluwe,Utrechtse Heuvelrug andthe Gooi (G2)
GueldersValley (G3)
Drenthian district (Dr)
Coastal area (K).
In par. 6.3 particulars on the flora of the Quercion robori-petraeae in the investigated area aregiven.
In par. 6.4 the different variants are described in detail. These descriptions
refer to the occurrence in the investigated area in the first part and in other
parts of theNetherlandsinthe second part.
Thefirstpart dealswith:
a. Data from the vegetation-records (date and number of each record; name
of the woodland and of the municipality, coordinates on the topographical
map; topography; geological formation and soil type; history of the wood
and the surrounding landscape).
b. Floristical survey.
c. Habitat and distribution.
Thesecondpart deals with:
a. Data from the records of the vegetation (less systematical and detailed than
those oftheinvestigated area).
b. Distribution and geographical differentiation.
In par. 6.5 the described oak-birch-woods in the Netherlands are subjected
to a closer scruting: their geographical variation is described by means of
local vicariants, which are based on specific combinations of geographically
differential species, or occasionally on one such a differential species. In conclusion asurvey is given of theoak-birch woods in theinvestigated area,which
arequitepossiblyremnants oforiginal forests.
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11. KAARTEN

Kaartenmetbetrekkingtothetonderzochtegebied.
KaartvanhetNederrijkswouddoorTHOMASWITTEROOS(1570).
KaartvanhetLiesboschdoorTHOMASRUDD(1619).
Kaartvanhethertogdom GelredoorB.F.VANBERKENRODE(1629).
KaartvanNederlanddoorJUDOCUS HONDIUS(eerstehelftvandezeventiende
eeuw).
Grooten Atlasvan J. C. BLAEU, Lib.IX, GelriaeTetrarchia Ruraemundana
enLib.X,oostelijkNoord-Brabant(1662-1664).
Kaart van de Baronie van Breda en het Markgraafschap van Bergen op
ZoomdoorISAAKTIRION( ± 1750).
Kaart van noordwestelijk Noord-Brabant in de Hattinga-atlassen ( ±
1750).
PlanvanSt.AnneBosdoor FR. COOLEN(1774).
PlanvanhetUlvenhoutseBosdoor FR. COOLEN(1783).
KaartvandeoostelijkehelftvanNoord-BrabantdoorVERHEES(1794).
LimburgtenwestenvandeMaasdoorJ.C. BIBEN,schaal1:20.000(1820).
Topografisch kaartblad 44, schaal 1:50.000; verkend in 1838, 1839, 18891893;44westin 1933,44oost in 1934;recente verkenningen van 44 C, D en
H,schaal 1:25.000.
Topografisch kaartblad 45, schaal 1:50.000; verkend in 1837-1838, 18871895en 1896;45westin 1948en 1949,45oostin 1947en 1948;recenteverkenningenvan45CenD,schaal1:25.000.
Topografisch kaartblad 46, schaal 1:50.000; verkend in 1836en 1843,1890
en 1891;46westin 1935, 46oostin 1935;recenteverkenningenvan46A, B +
E,DenG,schaal 1:25.000.
Topografische kaartblad 49,schaal 1:50.000;verkend in 1836en 1856,1898;
49westin 1941,49oost in 1935;recenteverkenningen van49B,D, E,F, G +
EenH,schaal 1:25.000.
Topografisch kaartblad 50, schaal 1:50.000; verkend in 1838, 1839, 1893en
1894;50westin 1934,50oostin 1934;recenteverkenningenvan50A,B,C,D,
FenH,schaal 1:25.000.
Topografisch kaartblad 51, schaal 1:50.000; verkendin 1840,1896,1897en
1898; 51westin 1949en 1950,51oost in 1949en 1950;recente verkenningen
van51 A,B,C,D,EenF,schaal1:25.000.
Topografisch kaartblad 52,schaal1:50.000;verkendin1837-1842,1890,1891
en 1892;52westin 1934,52oostin 1934;recenteverkenningenvan 52A,E,F,
GenH,schaal 1:25.000.
Topografisch kaartblad 57,schaal 1:50.000;verkend in 1837, 1897en 1898;
57westin 1950,57oostin 1950;recenteverkenningenvan57A,B enE,schaal
1:25.000.
Topografisch kaartblad 58,schaal 1:50.000; verkend in 1843en 1844,1890,
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1891en 1892;58westin 1934,58oostin 1934;recenteverkenningen van 58B,
C,D,EenG + H.
KaartenmetbetrekkingtotanderegebiedenvanNederland.
Kaart van Drenthe door CORNELIS PYNACKER(1634).
Kaarten in de ,Grooten Atlas' van J. C. BLAEU(1662-1664).
Topografisch kaartblad 12,schaal1 50.000;verkend in1853.
Topografisch kaartblad 16,schaal1 50.000;verkend in 1853.
Topografisch kaartblad 17,schaal1 50.000;verkend in 1851-1852.
Topografisch kaartblad 19,schaal1 50.000;verkend in 1858.
Topografisch kaartblad 30,schaal1 50.000;verkend in 1850-1851.
Topografisch kaartblad 62,schaal1 50.000;verkend in 1842.
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