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Orgaan--der 2oê iÖlogon-groepv-:dNëderl-.-0ffigdbond voor Na tuurstudie.
Redacteur: Wim Marg~dant,Rijnog~mlaan 12,Aerdenhout
_______ 1\.dministr.: :rannie Bouwman,Statensingol 48a,Rotterdam .
V o o r w o o r d.

Haast zou ik deze keer willen beginnen met
te zeggen voor het feit, dat ik weer met dezelfde, al haast
tradjtionole Kruipnieuws-koptel:oning kom aandragen. Er is echter
kans, dat er voor het volgende :mtjm.··:wr (waarvan de verschijningsdatum
overigens nog lang n1et vast staat) eindelijk iets anders beschikbaar js, ik heb tebminsto al iets rroois op het oog.
Dit nurrlllle;· had ü: eigenlijk een paar dagen
eerder willen laten verschiJnen, zodat ~et voo~ Zondag 8 Mei bij de
leden kon zijn; door verschillende omstandigheden is me dit niet mogen gelukken; misschien wel in de eerste plaats doordat ik wat laat
met de voorbereiding begonnon ben. Ik hoop echter, dat dit geen bezwaar voor jull!e is, om je toch nog zo gauw mogelijk op te geven
voor l\iieuwkoop ~
Ja, Nieuwkoop! Heb je al tot je door laten
dringen, hoe geweld~g fijn dat kan warden? Met een stel N.J.N.ers
in het Hollandse veenlandschap, als het riet nog ;üet hoog is, zodat jo de begroeiinG nog ~akkelijk kunt overzien, als verschillende zeggesoorten 0p m-,n moois·~ bloeien, sommige in prachtige gaelgeplu~mdc randen lsngs do waterkanten, al~ de tere Moerasviooltjes
:Jo,_~ bloe2cn, als.....
l::orrom, kom :oelf en zie~ en geniet'.
VJim.
~sorryn

BFJS 'I'UUPSM'SD'rl;D1~L TI'TG:;<;2T.
--- --~--------- -------;To"L onze sp i_jt moeton we voór verschillenC1"' leden
nogmaals de aanC.ach t vostj_gen op de rn:::>ge1ijkaeid van con~ribvtie-betallng
Het jedrag, groot, of liever kle1n: f o,5o , kan
gsguecr·d worden op l'To J. 2 ) 6 3 l ~en name va:1 Jannie Bouv:man,Rot-

l.

~;erdam, cf meegebraoh-c Viorëfc,_n __Îtaar-Nieuwkcoop.
Gebeurt dit niet, clan '
zctllen V!e daa!"Ult de corweguontie trekke;1, en de(n) betrokkenen
Krui.j?nJeJws _J]_l_e_t__ meer "Lcesturen. We hopc;n natuurlijk, dat dit niet
ncdJg zal hoeven te ziJD.
2.
N l E U W K 0 0 P. Llggjng: Als je een cirkel trekt, die
ioor AmsterrJ.am, Haarle;n, Den liaag, Rotterdam en Utrecht gaat, en
daél.r hot m~üJelpunt --ra:-J opzoekt, dan kom je precies in Nieuwkoop
terec:oht. Csntraloro :t.1ge;Jr:.g kan du"~ hac1c,t niet.

Wanneer je nu van de kant van het Zuiden in Nieuwkoop komt, dus van
Bodegraven of Zwammerdam, dan moet je bijna het hele dorp doorrijden
tot over een'ophaalbrug. Vlak daarna het eerste bruggetje rechts en
dar. :r:;aar rechtuit tot het eind van het landtongetje; daar is de ligj'l
plaats van •·onze'' boot~ .Als je van het Noorden komt (dus van Nieuw7eer: cf V!1lnis) moet je e8n kle1n endje het dorp in tot aan de opW2.3T je d•Js hc:t bruggetje links moet hebben. Het adres,
ligt, is '1/. 'Iijsternan
behalve de gewone dingen voor een weekend, als
veer
maaltljden, een slaapzak, raden we je aan, nog mee te
ne:r:lrJn Ger: k:roes, en, als jo =oicts bezit, een strmr.lamp, en als je~
dorc: 3nsl-o:apzak hebt, is e·Jn extra- deken ook wel prettig.
iel-;~;
: li'èG isoeen flinke schuit, vJaar onr,. 4o mensen in kunnen,
dus ~e
waarschiJnlijk de rui~te. Er zijn beneden 3 afdelingen
er ls een groet dek, met een pracht van een mast. Bovendien hebheb
." .., nog e2n st1;k Vleiland cot onze b·:,schikking. En ten overvloede zijn
~~ een s·~~1c
f wat roeiboot es biJ!
De
b, q.oals \'/0 i.n
t vorir;e XruipnieJ'Jsnummer al bekend maakten
t ,.;,_,r•ikncl van 11" CJP 15 Mei, Dus midden in een van de mooiste
·~ij
_,:: t ,j:wr'.
'1/Lc; dan nog wegbliJft, moet werkelijk wel groni':a redenen ~ tben
Zo mo~ali
z: gen we gr~ag, dat do deelnemers zich van tevoren even
j J:,nnio ilOU'':man, liefst voor Donderdag; in verband met het
'!·Jrscl:ijncn van dit nummer kunnen we dit niet als eis stellen.
3.
U i t {~ a v c n. Aan de in het vorige ll'tlllimer bedoelde uitgaven
wordt gewerkt. ~c vost
hier nog eens do aandacht op de reeds verloden jaar verschenen u tg~ven: Kiomplantantabel, en de plantengroei
van Mcok. Daar i~ nog con kleine voorraad van; wie dus nog verkoops
mogulijkhcd~n ~eet, stalt 7ICh r:JPar in verbinding met Jannie.
4.
R o n d r e 1 s - p o r t e f a uil 1 i e. Door l van de leden ie; het ld,,; opgc;\'Jorpcén van een rondreisprmtillfeuillie voor/van de
scciolog·,•nDezu portefeuille zou van allerl0i op sociologisch
gebied k~nn~n
ttun, als artikeltjes van de deolnemers, tijdschrift
artikoltjcs (ju~st bij sociologie is het verschijnsel heel sterk, dat
zeer intor.ssantu sLukjos varschijnen in moeitijk bereikbare tijdschr.)
on oventUlhel ook pL,tr;cdrukto cx-,;:::plar8n van karaktersoorten enz. De
mogol~jkhodcn zijn dus vale; maar natuurlijk zijn er ook een aantal
mo::i liJi<:':loc.kn aar. vorbowlGn. Moeilijkhedon zijn er echter, om over~onnon t0 worden, en om to boginncG> vragen we, of ieder, die voor
het~idoc 7ool~, zich zo gauw mogolijk &n verbinding wil stellen met
Fr ad Ho :;k:com2 ( ndru s :1a tuurliJk bcito:1d, Grove 1 J.ngens tra at 16 '1 Amsterdam Zuid), 0v0ntLool vj_a Nieuwkoop.
5
N a t u r a.. llo t Aprl.L-nuP.l..;,lcr van :'-Jatura verscheen als specl.aal
io1or;io-flL'c2~cr.. met zeGr interessante inho'.ld.
Er is sprake
van,
ói1·z·?· so,,":Loloc;cin.o;Toep een a.antal exeraplaren tegen gereduceeerde priJS kan krijgen; wij zu!lon ze dan tegen kostenden prijs
ter b::schikking van onze leden stellen.
6
Be s t u u r . Hoin Schimmel nil in verband met z'n gezondheidstoastand (hij is we~ ui~ het ziekenhuis ontslagen, momenteel,
maar nog steods niot ·ran de dokter af) lisver aftreden als voorzittor. In Nieuwkoop hopen we de situatie verder te bespreken.
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in ons V E E N.
De verland1ng is altijd een aantrekkelijk onderwerp. Het is
iets, waar veel aan vast zit, on waar nog lang niet alles van bekend
ls. Er z1jn dan ook steeds interessante en fijne dingen bij te zien.

V E R1 A NDI NG

Bijna al onze grote veenplassen. zoals die van Holland en
Utrecht, zijn ontstaan door invloed van don mens. Reeds vroeg heeft
deze hot gebruik van turf als brandstof ontdekt, en sindsdien is er
van die mogolijk~eid tot op den huidigcn dag gebruik gemaakt. Tegenwoordig wordt er wol niet zoveel meor van turf als brandstof gebruik
gemaakt, sinds de steenkool algemeen gebruikt wordt, maar toch is in
veenstreken turf nog steeds veel gebruikt. Ja, het is zelfs zo sterk
dat er plannen gemaakt worden, om con eloctrische centrale te bouwen
die mot turf gestookt zou worden!
~it is evenwel in het Oosten van
ons land, waar hot veen na do afgraving niet waardeloos wordt, maar
na speciale bow~rki~gen, waarbij ku~stmest natuurlijk con grote rol
~poolt, b~hoorliJk vruchtbaar land geeft.
In het Westen is dit anders. Als .r tier vorvcond wordt, ontstaan er grote waterplassen,die
niet v<:>;l b·Jtckonis hob~un in economisch opzicht, jlonzij za drooggemalen wordun, en dan nog niet eens altijd. In Holland werd het vervenon dan ook al lang geledon aan strenge rogels gebonden: alleen
daar, \'Jaar u on kleilaar:; ond0r het veem lag, mocht vervoond worden,
en dan moes~ uit de opbrengst van hot vorvoondo stuk de latoro droo~
logging bestrGdun wordcm.
·.'Iant als zo'n veenplas eenmaal flink groot
was, dan word vanzelf steeds groter en groter, doordat do stormen
hot water opzwiopton, on daarmee de zachte veenkanten heel makkelijk
verni.eldo. BGkcmcl is hot voorbeeld van do Haarlommermoar, die ten
slotte zo rroot geworden was, dat binnon oen paar jaar zowel Haarlom, als lun.s tr,rdam 811 Le id.c;n mot overstroming bod re igd VJcrden, \mardoor droogmaking a.h.w. con noodzakolijkheid word.
Zo zien wo al do grote betekanis van do wind. Ook de verlanding wordt er sterk door boinvload. Het snelst kan de verlanding
dus plaats hebbon op plaatsen, die do wind niet direct bereiken kan.
Zo is bij do Loosdroch~se plassen heel mooi te zien, hoe ze aan do
crostkant omzoomd uorden door weelderig begroeid terrein, terwijl de
Oostkant, ~aar do overheersonde Zuid-Wostenwinden hun invloed dus
steeds doen golden, door oen houton of steenon beschoeiing in toom
moeten wo~dcn gehouden; dG vcrlanding is hier slechts gering, on
zou, zcn~oB do bcschoeiin~, overtroffen worden door do afslag.
Daar du plassen eigenlijk overal ongovopr even diep zijn,
on door het vervanen ook geen lanczaam naar do kanton oplopnnde bodem habbon,is er do verlanding niet zo mooi te bestuderen, als wo
·ml zoudon wrllon. Misschien zou dat wol mogelijk zijn ~n do walen
G~ uiclon, of hoo ZG n~g illGor GOnoemd worden, langs onzeN zoe- en
rivierdijken. Ook zijn deLG soms aanzienlijk diepor dan de gewone
veenplassen. Torwijl do laatste gcmrddold maar con paar meter diep
zijn, on oi[cnlijk nooit moer uan. 2! tot 3 m, zijn de eerste vaak
ifocl diepor dan 4 m, af en toe z elfs 10 m !
Diepor dan 4 m is
ar e1gonlijk naar ":oulig plantengroei. JJe en1go, die vvo daar aantroffen, Js Kransw1or (Chara), waarvan niemand eigenlijk de soorten
goed kont
Overigen~, zoals te bagrijpon is, is hot onderzoek van
deze dropwaterassociaties zee~ lastig. Eigenlijk zou je er oen duikerpak voor moc::ton huren'. Hot rs natuurlijk bost mogelijk, dat in
dat Charctum ~os een pnar andero plantensoorten blijkGn to groeien~

...
Als de plas minder dan 4 m diep is, dan kunnen we er al
van allerlei vindon. r;:aar v1e hubben dan te doen met soorten, die
n1et buitengewoon sterk aan elkaar gebonden zijn, wat het ondersct~iden van associaties dus lastig maakt. Heel veel komt het voor,
dat op de ene plaats niets anders groeit dan l bepaalde soort, ter~i l eon eind verdar dan niets anders staat
dan een andere soort.
er dus vaak eon mozaiek van facies en zodelingen. Het gebeurt, dat ~e kunnen sor3ken van het o~erheersen van de neerst-aan~ezi[en soort. ioch z~ilen we zeer zeker een groepering kunnen maken, indien we nagaan, welke soorten gewoonlijk bij, of zelfs door
elkaar groeien. Joch dit alleen is niet voldoende, want,aangezien
de r:::J.tuur zich niet in hekjes laat zetten, kunnen we van alle enigszins verwante associaties overgangen te zien·krijgen, m.a.w. dat
planten vo~ 2 associaties door elkaar Rróeien. We moeten dus bovendien letten, op de omstandigheden, ~aaronder de Goorten het
best groeien, en nneaan, welke van de soorten, die wel door elk
kaar sr~eien, steeds onder nagenoeg dezelfde omstandighedeb opIn de voornaamste plaats zien ter diepte van ongeveer 2
tot 4 meter veel Fonteinkruid-soorten; men spreekt dan ook van het
(e;root) Jï'onteinkruiclverboncl (Potmnion eurosibiricum); zo groeit er
veel het bekende Kam-Fonteinkruid, dat met z'n lange. dunne bladen
die soMs in groot nantnl aanwezig zijn, met ~e golven meedeint,
het ekruld Fonteinkruid, d~t ook heel makkelijk te herkennen is,
maar ook andere planten dan Fonteinkruiden groeien er natuurlijk
[ n, met n::nae I1oornblad en Vlaterranonkel-soorten, Deze groepering
is eigenlijk betrekkelijk gemakkelijk te maken, omdat er zoveel
moe omv•1t ''lordt. ~Iet heeft dus eigenschappen, vereist voor de rui::riek: ''u.\.tvlucllten voor excursielLeiders". Maar zonder gek~Kbàd:
met enige zekerheld is wel te zeggen, dat bijna de meerderheid
VEü de vec;ctaties van ni.et te ondiep,en niet te voedselarm,zoet
~ate~ tot het ~enoemde verbond horen. Een uitzondering moet ge:llaakt wordon t~t voor Kranswicr-begroeiingen, althans voorlopig,
o~dat in nog zilte meertjes in jonee duinen ook Kranswier voorkomt; dat zou op een ander verbond betrekking hebben. Overigens
is de kans croot, dat dit heel andere soorten Kranswier betreft.
De telancrijkste levensomstandigheden voor onze planten,
die po~incen doen, de nlassen te dempen, hebben we dus al, zij
r.e', c>:.:ns tEc::·loops, e;enoemd. Een f2ctor vermeldden ré·e nog niet,
Ll. de aard "nu: de boUe!Tl. 1\Inilr vnu1rschijnlijk speelt die niet
z6·~ Rrote rol als bij de ~ceste landplilnten, omdat de wateroJ"ücèn veel m.c>e:;.r l:an het omrinr:ende water, en de aard daarvan
;tl'nn,,e;en. èJl:!ar hot is l'èc)f,elij:-, dat, om een voorbeeld te ll(lemen,
~a:~~~cnt1aan eon voorkeur voor klei heeft, en de Krabbescheer
voo:c ':eengr~'Jd. Dit. moet echter nog r;econtroleerd worden'.
In eèn oJas hebben over het algemeen
veral dezelfde aard van
water, ~e veronderstellen Jus ~oet water, dat bovendien voedselrijk is. (Jn de voedselarme plassen b.v. op de hei en in hoogveLen iJ: het Oosten van ons land v-erloopt de verlanding geheel anuer:o, ook )Jeel Ül'veressant, maar verder buiten de bedoeling van
· d~. c s·ec,ü~jc vaJ lend), In diezelfde plas zijn er echter andere dingen, die va~ieren, met name de diep~e en de windxiKksterkte. Als
~e een dieute hebben van 2 tot 4 meter, hangt de verdere groeperin~ sterk- af van ligginp ten opzichte van de wind.

Op do plaatsen, die het sterkste aan de werking van de wind
(en de daarmee Gepaard c;aan,:tet golfslag enz.)
blootgesteld zijn, zal
of in ltet geheel GGen besroeiing aan~ezig zijn, (uitGezonderd missc~ian bodembegroeiende Kranswieren)
6r een begroeiing van plante~.
die ,:e ster\e golfslae verd:::agen kcncnen. Het is duidelijk,
dat d.ri2vcn:.1-s bln(lercn dc;.artoG ::1ir:der
13
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aan de stengel-omvattende bladeren te herkennon Door~roeid Fonteintr~id, en verie~ Vederkrtlid, ~aar~~n de bladeren ~eest in ~ransen va~
4 sts2'"1,

ts-?.'Wlj.l. elk bJad prachtig

Te~?el>1J..Cig

geveerD. is.

Waar wind en stroom niet z6 sterk wekrken (' t hoeft daarom
nog niet bos611~t te zijn~) kunnen een a2ntal vlantan ~et drijvende
uithouden~

bladen hat
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:18 Gele Plomp, de

·~!.:itte

~,r.raterlelie,

?onteinkruid en Ja ~atervorm vnn de Veen?ro:tel met hun
~lenz
elliptische drijvende blaadjes, die bij de eerste paral.lel- e11 b
Jo t~eed~ veernervig zijn, sn dG prachtige ~1atergentiaan
me-s z'n
1-cJ.ol'Cvo:::-!'!li
bloemG!l. ;rronnsns, stuk voor stuk
ldig
~ooie ~Ja~tt·n~
~2zc
een s~~8n von]sn
crr associatie. d
in de
hdt Dri

liffic=::'ntrrxl." c~an ook vorsch~lle~~de m:J.l8D beschreven is. 3
ec~1~er,

.

r1en Vederkruid als karaktersoort van dit gez

.ia~

vat (althans esn ber)aalds Voderkr~id-soort). De associatie wordt er
zelf3 TI3ar gcnc~36d:-hetY
van Vederkruid en Plomp (hlyriophyllcto-~·Tup:1aretu!'l). Het
is er indercbc'd '.'lel in te vinde~, manr men kri ct toch sterk de indruk, dut
dut als reGel niet
het zevnl is.
is daarom de vr~a~,
of dRt gezelschap gehandhaafd
kan blijven. 5et is zelfs wanrschiJnlijk, dat dit niet het ~eva! i~
~s Jnecr ~nn de ~ind blootgestolde l)egroeiinc eet Glanzend
Foni.:Gir!kruicl voJ.----:1t ~ok een :..l.ssociati-J, of li,:;ver een sub--associatio,
toG [~ezel~-;chap y~:_:_n
eicl Fonte~.nkr:..:id (Potametun perr,'o.a:._.-.v&n cc:D o.ndcre
associatie. nl. ?::ct Vlottende ~2at2r-

te, 2tromcnde riviere~
naar het Glanzend Fonte

atie is

d.G?~!'d.0or,

:18.am :rorc;_t
1

lucentis

~et

z6u nog

sch~ik

ergo~

eien kan. Onze sub-associid zelf, (de Latijnse

niet; Pot:n:let\. JTI pcrfolinti potametosn!:l.
1

gekund

hebben~).

Dan is er no~ een andere associntic, die ~clc~aal niet
van ê_e nind !l;:;bbc;ll moet, ,-J1:·1dat hij dan ocnvoud
i"t:: .Jat
is nl. de d~ijvGndo nssoc~3tie van Krabbe~choer en
~eze
pJ:J.ntcn, Pn m,;t ::-:sn no
een ~·.ntal L1nri<:re, zor:.ls .j:; K:"'o:..:-- c~ Rood
KrJ82-saor~sn, en
~i3schic~ ook ee~ 8nko].e ~2torr~l~onkolsoort,
:lri.j,;en nl .. in ~v~ geheel in Lun
alo:; het ',r:~1t2r. ~:)!_~ !'1st
81.~chap du~ al Ol) c0n icor Je ~ind
~
~~3 ~oo~koh~, dr
f:
.het r::.l [:;<ll~_:'' na~:~.::· een bG~:i~hu-;; scrt? pJ.a:~ts)
c<:;n_ rl2tzoo::. , in
ba0i.e~ e.d
T8c~ ffio~ten ~a nio~ d~L}ko~, ~nt ~~t
Jlc~:1~l ~iet~ ~et
1s bodn!n tG sn~en ~oe~t!
lnto~e~dcal.
'x ~i~r~r~ In Je~ ~eri'st
V8t~l

ze~~::te~

èE"J rczst~cn ven Krr:.Cbe~~.2h2'3r nL. ~ll::::'. ~"'~::re [,ç:kst·37:.-;:-:r:~1, o·v:::;r-,'·.rJ:-->teren ~sar c~ de b~11011, h3~f in h~1n eige~ ~o~dor, en ~~omen he~ ,,~1vcorjaar .~ ~risch, f~tl~~, fr~h~~cl1, frci ,; 1~-~er nasr bove~
~-)~on, zoJ.fs ~~ verdu~beld 3antal, v·3nt e~.k~ vcrzonkan l:rabbesc~eer·
l·:qn. 2 cf 3 nicnr!JA rc?'Jtt8n. leveren 1• (D11s zo one;ev-<2er op (_e nl'-~-nier
""lun dG dr:--"-8. ~= d iG 7 t.J_pp-3n :r.:ree
VL'Or eJ k2 kc~} die 1Hj;n ·/.~erJ e~fe:es~c...?
~~n
wnt verjgc~s v ij ontand
voor ~et bee3tje pe~e~st zal zijn.)
0~
je ~a~j_er mankt e x~abLcs
r zich seeste~ VR!i hot terrein,
''.''.3_11
C·f) z' ~-: (v~:::.f•tica
) ';t.:.:.·r-;:<·,_~;:-;c 0 l::tat }--:iJ n<ltUUJ.."} ijk :nior::.an:t to3)
1

•

niet alleen door ~et ~een en ~eer tre~ken, maar ook, doordat 's zomers
bi ~n nl het licht onderachep~ wordt door de dichte laag der Krabbes
~inJ c~ ~aters~ro~en st2llen echter paal en perk aan zijn
sroeikrachtdrosen.

de

Ls van de~e Krabbeschec~-associatie in de opeenie::;. ( s··lccessic), r:~oet no üet een en ander uitgek
~or
. Z'n ~ind{~0,:oel
i·~ be
~re
l. Jat de dient~~_:,,-._~--~, ve::::_':-::8c(lclij':c f.:Toei·~ 1~i. ( z
) P2m:i<lJeld ic~.'3 ondieper. :nU is
~i~ ::_:;2_:::-r:--:Bnl
e~1
J~·, (l!st is trou··:Jens zeeT t':Jij-"'--1
ijkc ;,•.r:;ttc:n iP cle sociolo::j_e bestaan.), ment cle
t :n.,;;t het r~rootsts gen_o
···even Jieo als het Nater
i~ sloten, die t0c~1
zij de g~regelde n
der"
vrij·:.Tel O'I(;ro.l even diep zijn,
kan de
l~:c·:_~ b -c>=':; c::c·:_] ~-·
s t 1-lkken b,; .:Jel(~·=c~n, ter·.'.r ijl d-an "'lerderop in die-

d,~::· 'l0f,C

1

ze __ -:-·

c:l00t,

:i:=:_;·

~·.~u:-::_·

:tlG

~~J

~:e'

~er

Cl:_C'.<_;

,:JCn 'o',f8Grszij
, t"~·3t -; ;T:1t8J'l.:Jlie-gczelSCh3.p "\!J8lig
t::;.n L.\:; t "):J.tc·clelic-r;ez.elschap nog bij een
1

vc;r~r;r-;J.·:lij}(
~e

;~rQr~;cn,

~lon

JG

~r~1)bescheor,

j_·:;~·:_.'~ .·--~cno0;--::r~n ncr:1en dan
;_j_,..
~/~~1. ;jc.~tr dai; ~:.O•)tC~1

0~

kan de krabbescheer

~:_et

"'!nterlelie-gezr;lschap in norJ.·
t:::r
~·.rG
g0ccl bekijk8n. VIel lijkt
se :.,}rJ.,_ ~-'
lu t (1r; ~~
lJlJ()~:iC~le~:r ~.re
~neer bijclrangt tot op__ _,_..,
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