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D 0 0 R N.
Tot onze spijt moesten we het weekend een week uitstellen,zodat de datum nu 9 en lo Juli is. Hopelijk is dit geen bezwaar, om er
heen te gaan! Integendeel, we verwachten, dat er nu meer mensen zullen
komen! Vooral voor Utrechtenaren is 't een pracht gelegenheid.
Nu wat noodzakelijke mededelingen: Het weekend wordt gehoudeh in de J.H. Zonheuvel bij Doorn, gelegen aan de weg van Doorn naar
Maarn. Meegenomen moet als gewoonlijk: voor 3 x brood, J.H.slaapzak,
en 5o cent voor kosten van overnachting en thee (dit wordt misschien
iets minder). Verder natuurlijk aantekenboekjes, potloden enz.enz. voor
excursie. Als kampvoorzitter (die we, naar de practijk leerde, nodig
bleken te hebben) zal Han Alta fungeren. Jannie administreert het zaakje natuurlijk, en Wim Margadant verzorgt de excursie(s). Deelnemers gelieven zich voor 7 Juni op te geven bij Jannie. (àdres zie b6ven).
Wat de excursieterreinen betreft, hebben we natuurlijk kans
om heel wat interessante dingen te zien te krijgen~ We zijn daar in het
gebied van rasechte Struikhei- en natuurl~jk ook Eiken-Berkenbosgezelschappen, zullen er vermoedelijk ook Dophei-gezelschappen zien, die op
1
t Ggenblik in volle glorie staan, en hebben kans, om de plantengroei
langs de Rijn (Greb~eberg?) te bewonderen. Genoeg dus om een heel week~
end aan te smullen ~ Zien we je lus ook in Doorn?
Fatura's. De overdrukken van de Sociologie~Natura hebben we ontvangen,
verschillende leden hebben ze al; de anderen kunnen ze aanvragen (zolang de voorraad strekt) bij Jannie of de andere bestuursleden. Kosten:
voor de leden v.d. soc.groep 6 cent,(kostprijs} ,voor niet-leden 8 cent.
Yoorzit~~- Er zijn geen tegencandidaten gekomen, we kunnen Han Altadus
als voorzitter welkom heten. Den vorigen voorzitter, Hamn Schimmel,willen we van deze plaats spoedig algehele beterschap toewensen~
NATUU~IONUMENTEN. Deze vereniging, die nu harder moet strijden dan ooit,
heeft een actie op touw gezet, om een van de laatste ongerepte hoogvenen in ons land, nl. Foehteloo, op grens van Friesland en Drente, te behouden. Juist wij, N.J.-N.ers, die een dergelijk landschap kunnen waarderen, moeten hier hard aan meehelpen, al was het alleen maar door er propaganda v-aor te maken. Maar geld .moet er ook zijn, zelfs 25 mill~ in 2
maanà.on~ Gironummer is 32391·. Je weet dus wat :t:j.e doen moet~
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Omdat het me wel nuttig leek als voorbereiding voor de kampen,heq
:L:tc hier m'n Limburgse ervaringen van een lllaand geJsien,verwerkt tot een

0

artikeltje. In verband met de plaatsruimte en het grote aantal opnamen
heb ik het zo bek~opt mogelijk gehouden. Het Limburgse land is, dat weet
iedereen, geologisch~ heel byzonder. De bodem is door verschuivingen ,
(horst .. en slenkvorrning) geworden tot een mozaiek van kleine brokjes van
heel verschillende grondsoo~ten. En zo had ik in het Vaalsar land ( de
streek tussen Vaals en Epen) te maken met een stuk of 7 verschillende
grondsoorten,die op de meest wonderlijke manier door elkaar voorkomen.
Het is voor ons,beginnende sociologen, dan weer heel zx~ moeilijk, dat
we van deze grondsoorten de zuurgraad niet kunnen bepalan,en de so~iolo
gie dus op onze populaire manier moeten bekijken. Het is dus steeds:wat
groeit de.ar,o dat? dan is de bodem dus zus of zo. Het spreekt vanzelf,
dat we ons niet mogen verbeelden, wetenschappelijk werk te doen, en dat
is ook niet nodig, Want we kunnen ook zonder dat van de sociologie plezier genoeg hebben~ Toch hebben we bij al die grondsoorten-moeilijkheà
den een k:illin hulpmiddeltje en dat is ons zoutzuurflesje, met een zoutzuuroplossing van 12~ %. Daarmee tonen we aan,of er kalk in de bodem zit
en geven het gehalte een cijfer naar de sterkte van opbruisen. Beneden
1% kalk ~een o~bruising, bij 1 - 4% zwakke, niet aanhoudende opbruising,
en bij ~ of meer aanhoudende opbruising. Lees ove~ dit ~n~erwerp vooral
da artikelen van Frans Tjal in Amoeba Noy,Dec)l~32 en Jan.l933 eens ~a~
(evt.verkrijgbaer j_n bondsbibliotheek)~
Het land. is soc iologJ.sch geweldig interessant, en dank zij Schwiclcerath kunnen we hüt wel bugrijpen ool;:. In de indeling ïJan enkele planten•
gezelschappen ~-s na het Yersch1jn8n van zijn boekje verandering gekomen~
ook de bosse~ zijn anders ingedeeld. I~ dit artjkel heb ik een paar van
die veranderingen verwerkt, zodat je het als aanvulling van Schwickerath
kunt beschou;rren. Het VaalsGr land wordt gekenmerkt door de 2 heuvel::-uggen die tussen zich in het dal hebben liggen, waarin we Vaals vinden. In
grote trekken bezien bestaat het land uit de volgende grondsoorten:: in
de omgevtng van Vaals l:.et Vaals er of Aken er zand, , n -u"Eillbte grondsoort,
die sterk aan lbss doet denken, maar ons sociologen al direct verraadt,
dat het gec;h löss 1 s, doordat get; een voedselarme vegetatie draagt, terwijl we ons van Mook herinneren,dat op lBss voedselrijke bossen groeien.
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Uit deze Vél,alse.rzandgrond, die het dal· en ge deel telijk de heuvelrug aan
dA Belgische kant bedekt, steekt in Duitsland de Schneeberg z'n witte
kop omhoog. Hij bestaat uit een kalksoort(vermoedelijk Kunrader kalk).
Meer naar de kant van Epen komt Carboon aan de oppervlakte. Door het
reeds genoemde dal, waar Vaals in ligt, loopt de weg naar Heerlen, en
ook het riviertje, dat de Duitse grens vormt, stroomt er. Duitsland en
België komen hier vlak bij elkaar, zodat het dikwijls gebeurde, dat ik
~p l dag in 3 landen botaniseerde.
Zoals gezegd 1 draagt de heuvelrug aan de kant van België, die zich
uitstrekt tot voorbij Mechelen en gedekt was met Vaalsar zand (of Akens
zand, daar heb ik geen verschil tussen kunnen ontdekken) een uitgespro•
ken voedselarme vegetatie. De hele rug bevat een zeer zuiver Eiken-Berkenbos (Querceto-Carpinetum typicum,verder afgekort E.B.bos). Jammer,dat
ook hier weer het patuurschoon wordt verminkt door het ondoordachte kappen~ De boeren hebben hier het recht, eens in de 10 jaar alles kaal te
kappen, en maken daar grondig gebruik van,zo grondig,dat ze de boel dan
maar meteen kaalbranden ook. Zo komt het, dat m'n goede opnamen voornamelijk uit België en Dui.tsland komen, waar men maar eens in de 6o en in
loo jaar mag kappen, zodat de bossen dus veel beter ontwikkeld zijn(een
taak voor sociologen in de Limb.kampen: wordt de bodem door dat snelle
kappen ook aanzienlijk slechter? Belangrijke vraag. Red.) Dat het E.B.bos op de heuvelrug dus geen bomen bevat,is hiermee duidelijk verklaard.
We vinden er veel Eikenstruiken met Lijsterbes, Berk en Ratelpopulier
ertussen, op sommige plaatsen ook prachtige Adelaarsvaren-facies. De on-.
dergroei bestaat uit Struilhei,Dalkruid, Kamperfoelie,Bochtige Smele,Valse Salie ,SalomO!! szegel, Zachte Witbol, allemaal typische E. B. bos-soorten..
Een typische plant, die ons direct opvalt 1 is de Hulst, die door Schwfukerath beschouwd wordt als enige diff~rentierende soort van het Hulstrijke E.B.bos tegenover het Typische E.B.bos. Opmerkelijk is, dat in de op~
name van Schwickerath de Adelaarsvaren 4,4 krijgt, terwijl hij ook opde
heuvelrug in die hoeveelheden groeit. Het is evenwel mógelijk, dat men
niet meer ttgelooft'v in dat Hulstrijke E.B.boe.
Wanneer we de heuvel afdalen naar de Belgische kant, dan v~ndenwe
plasteling iets typisch, iets,wat we in 't Noorden niet veel zien. Midden in dat zuivere E.B.bos ligt plotseling een klein stukje zuiver
E j.J:cen-Haagbeukenbos '· ( Q,uerceto-Carp inetum) . Met Hazelaar, Grootbloemmuur
Mannetjesvaren,Vogelkers,Sleedoorn en Beuk. Blijkbaar komt hier weer 'n
stukje van de krijtondergrond aan de oppervlakte, maar het kalkgehalte
1s zo weinig, dat het geen zoutzuurreactie geeft. Dan bereiken we de
rand van het struikvor~ige Eiken~Berkenbos,en komen op een open plek,
waar vroeger een Eiken-Haagbeukenbos heeft gestaan; de Hazelaar~ om de
plek wijzen er duidelijk op. Op deze plek is een weiland aangelegd, en
we vinden hier een prachtig Frans Raaigrasgezelschap (Arrhenat~um ela;,iorls) (waarvan we de opname om plaatsruimteredenen ditmaal achterwege
l.aten, genoeg zij te verm6 lden, dat kenmerkende soorten als Wambuisknoop en Margriet) en vele grassen aanwezig zijn~Red).
Opnieuw ergeren we ons aan de verwoesting, die de kappende boeren
hier aanrichten ... We zijn nu in het gebied gekomen, waar de echte beukenbossen op de kalk groeien. Gelukkig maar, dat onze Belgische buren een
stuk van dat bos hebben laten staan, bij on~ is alles kaal, en in de
kleine stukjes,die nog staan,dreunt de hele dag de bijl van de houthakker. Zo komt het dat de prachtige opnamen van het bos op de kalk beide
UJ.t België komen. Dit bos, dat Schwickerath Fagetum calcareurn noemt, is
door Tüxen omgedoopt tot Fagetum boreo-atlanticum,en verdeeld in 2 typen:
nl. het Fagetum bo. reo-atlanticum elj~otosum én F.b.allietosum ursinae.
7
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Opnam•.:; l lag op l<alkbode:n l d1e ~lffi kalk minstens bevatte. Opname 2 was een
kalkheuvel aan de Geul bij Moresnet,helling 3o 0 en was sterk menselijk b~
invloed, zoals de fac iesvormi.ng van Bosklaverzuring en Gele Dovenetel aantoont. Öpn. 1 was bij Vaals,even over de grens in Belgiä.
Doordat ik VEn de bei de typen van het' 1 Beukenbos op kalk'l ongeveer
evenveel d:ifferentie:r.·ende soorton vond, heb ik n::.et kunnen ui.tmaken,wel~ ke sub-associatie heli geweest is. Mogelijk kunnen we d1t tijdens de kampen, wanneer ook de grassen beter te herkennen zijn, wel ~ntdekken.Daar
om zal ik van belde do differentiärende soorten noemen: van het F.b.ely• mGtosum: Europese Zandhaver, Voorjaarslathyrus,Meidoorn,Boskortsteel,
Kropaar, Heggewikke, Bossmele,Dactylis Aschersodiana, en van het F.b.
allietosum urinae: Aronskelk, Daslook, Gele Anemoon, Speenkruid, H~lwor
tel en Lenteklokje, De karaktersoorten van het Beukenbos zijn: Beuk,Eenbloemi.g Pa.relg};as, Lieve- \]'rouwe-Bedstro, Overblijvend Bingelkruid, Vogelnestorchis, Eeelkruis, ?estuca silvatica, Bleek Bosvogeltje,Kleine Wespenoromis,Cardamine bulbifera.
Deze indeling is van Tilxon 1937 en opgesteld in de omgeving van Han-nover, Er zijn dus verschillende soorten, die daar wel en bij ons(nog?Red)
niet voorkomen. Mogelijk gaat het voor ons gebied ook helemaal niet op,
omdat llet Fagetum boreo-a tlari t:.cum een meer midden- europees bos is en ons
klJmaat van het middeneuronese wel versch:i.l t. ( ~:·aarom heet het dan atlanticum? En wat is de begrenzing tegenover ons bekend Eiken--Haagbeukenbos?
Bestaan dnarmee ook overgangen? Red)
_We wandelen nu een smal paadje verder,door Nederland en Bolgië,steeds
slirigert het over de grens. Typische bossen vinden we hier,Eiken-Berkenbossen met uitgespoelde kalk en Eiken-Haagbeukenbosplanten erin. Somsook
prachtig zuivere stukjes. Dan plotseling zijn we uit het
bos en
lopen door een ho Th weg naar het Geuldal, maar zover koEmen vre u iet, want
vl.ak bij hoeve Bellit entspringt uit een br6nnetje de Bellitbeek,de Madeliefjesbeek(7-rij vertaald naar het Latijn~) en hier vinden we éen -.;ran de
mooj_sto Bronnetjes-bossen van ons land. Prachtig helder water borrelt uit
de groncl en huppelt voort over het witte zand van de beekbode)ll. Heel steile heuvels vormen de aovers van deze miniatuurbeek. De bodem is drassig,
en bestaat uit drijfzand (in typisch Dutts: Q,uellflur). De opname.heb ik
met het oog op de overzichtelijkheid in tweeän genomen. Ter plaatsbesparing en ~er vergel :i..Jking is hier een opname, horend bij het volgend artikel, oij verwerkt, en bovendien een opname die uit Drente stamt. De btzonderb.ed.en der opnar.;en zijn: Opname 3 z. Limburg, 31 Mei, 25 m lang en 5 m
breed, Boomlaag 5o--6o %,Struikl. 3o-4o%,Kruidlaag ong 6o %; opname 4,plaaiB
d.a tum en grootte 1 tzolfde, J;)ooml. 4o-·5o% s tru ikl.2o- 3o?.;$, krui dl. ong 6o%;
opname 5:Denekamp, lb ápril, 2o :( 3o m2,Boomla.ag 7o%,lo m hoog,struiklaag
3o%,2-3 m hoog, l:ru1dlaag 8'J~h; A-G')profiel. Opname 6: Drente (plaats bij
.i.ngew1jè.en bekend) 7 Juni, 6 x 1 m'-, Booml. 5%, Struiklaag 2o%,kruidl.4o%.
Deze laatste opneme lJ.jkt, voo:;_"z.over soortensamenstelling betreft 1 sterk
op het Bronnatjesbos, deoecologische dmstandigheden verschilden echter:
het betrof een beekje: was.r vrel bronnetjes in voorkwanien, maar waar de
eigenaardigE, drassige '~Q.uell.flur', ontbrak. De opname betrof een betrek-kelijk smalle rand. langs hot beekje, dat steile, ong 1 m hoge wanden had,
op de bovenrand waarva:1 z i eh de belangrijke soorten als Gt:;udve il ,Muskuskruld enz. bevo!1de:1, ::e:'w:~1 èe Bittere Veldke:::-s iets lager groeide.
Deze 0pname werd gemaal(t d.o ::>r WimMargadan t.
In opname 3 zijn er eon veel groter aantal El}::en-He.agbeulcensoorten dan 1a npname 4, ~aarin We ~eer Elzenbossoorten aantreffen.Dit is
t.e -verldare:n door he~ fe i. t:, dat; de beol:: i.n opname 3 ·vlak tussen de heuvels
stroc~t,~ie E-H.b:)ssen dragen,terw1jl jn 4 de beek verbreed is en drassigen
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Bronnetjesbos,Alnetum glutinosae cardaminetosum
Opname No:
3
4
5
6
Karaktersoorten Elzenbos en Elzenverbond:
Ëls
1
2
2
x Alnus glutinosa
Wilg
3
1
4
Salix spec.
Hop
x 3 2 2 2 2 Humulus Lupulus
Populier
x 1
Populus nigra
Diff.soorten vo~r ATét:_ cardaminetosum t.o.v.A.g.typicum:
Bittere Veldkers x 3 1 3 l 2 2 3 Gardamine amara
Goudveil
2 4 1 3 3 2 2 2 Chrysospl. a.en o.
Muskuskruid
1 3 1 3 x 1 x 2 Adoxa moschat.
Reuzenpaardest. 1 2 2 2
Equisetum maximum
Klaverzuring$ös)
x"l x 1 Oxalis acetosalla
Gerimp.Sterremos
x
Mnium undulatum
Pellia
2 2 Pèllia epiphylla ~
Kagelmos
2 2 Fegatella conioa~
Begeleidende soorten:
~A
Braam·
x 1 x 1 2 2 2 2 Rubus spec.
~\\ 1 j
Brandnetel
2 a 2 3 x 1 2 3 Urtioa dioica ~~I .
Robertskruid
1 1 x 1
x l Geranium Rob. r p ~
~-·~'~~
Moerasspirea
x 2 1 2 x 1 x-1 Ulmaria Filipend ~.: · ~1-"'e
Kale Jonker
x 1 x 1
Cirs ium palustre
~-[l '\t~~
Moeraswalstro
x l
1 1
Galium palustre
( f
i\\~~
. Zenegroen
1 1 1 1
Ajuga reptans
\~- \
Koninginnekruid x 2 x 1
Eupatorium cannab. ~ .~ \
Hazelaar
l 1
x 1
Corylus Avellana
ç1 l
Haagbeuk
1 1 1 1
Carpinus Betulus
: I
\
Yl i er
1 1 x 1
Sambucus nigra
·
\\
Dotterbloem
1 3
2.3
Cal tha palustris
i
Speenkruid
x 1 3 4
Ficaria verna
\
Lidrus
x 1 .clk 1 Equisetum palustre
Bosandoorn
x 1 x 1
Stachys silvaticus
Bosanemoon
1 2 3 3 Anemone nemorosa
Engelwortel
·1 1 x 1
Angelica si1vestris
Watermunt
1 3 x 1
Mentha aquatica
Kleefkruid
1 3 2 2
Ga1ium Aparine
Hondsdraf
1 2 x 1
Gleohoma hed.
Berenklauw
x 2 x 1
Heracleum Sph.
Koekoeksbloem
x 2 x 2
x 1 Melandryum rubrum
Waterzuring
x 1
Rumex Hydrolapathum
Moeraszuring
x 1
Rumex paluster
Slanke Sleutelbl.x 2 1 2
llrlrr.u.le'
elation·
Gele Dovenetel
1 3 1 2
Galeobdolon luteum
Gj_erstgras
x 3 x l
Milium effusum
Kornoelje
x 1 x 1
Cornus sanguinea
...
Sch.Boterbloem
1 1 1 1
Ranunculus acer
Fluitekruid
x 2
x 1 Anthriscus silvestris
Fijn Laddermos
x 2 Eurhynchium Stockesii
Gelderse Roos
x 1
Viburnum Opulus
rrvreest.Meidoorn x 1
x 1
Crataegus oxyacantha ~,.s \~~~
Rus
x 2
Juncus spec
...Jt:J u.
Zevenblad
x 1
_ Aegopodium P.
Gew. Starremos
x
Mnium hornum
Stekelslpapmos
x
Brachythecium rutab.
Drienerfmuur
x 1
Moehringia trinarvia

,
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Opname No
6
4
5
Wijfjesvaren
2 2 Athyriurn f-f
Mannetjesvaren
Polyst. f-m
x-1
Gele Lis
x l
Iris Pseudac.
Aronskelk
x l
Arurn maculaturn
Lysimachia Nummularia
·Penningkruid
x 1
x 1 Stellaria uliginosa
Moerasmuur
Verder nog in 3:Kruisbes,Vogelkers,Klimop,Grootbloemmuur,Kardinaalsmuts,
Moerasandoorn, Nagelkruid en een Roos; en nog in 6: Valeriaan, Framboos,
Reuzenpuntmos, Orchidee-kiemplant,Ereprijs,Havikskruid en Ruw?Beemdgras.

Een volgende ergernis, na al de gekapte bossen, be.orgde het Geuldal me. Daar zag ik tot m'n onbeschrijflijke woede, dat alle populieren
gekapt waren, die prachtige populieren,de roem van het Geuldal,die populieren vol Mistletoe,die de graslanden langs de Geul beschaduwden. Dat
prachtige intieme land met z'n vrije wandeling door de weiden met dommen
koeien, met de gezellige draaihekjes en de prachtige uitzichten. Alles
verpest. De weilanden omgeploegd tot zielige roggeakkertjes~de prachtige
Heimans-groeve tot een ruïne gemaakt, dat is de aanblik, die het Geuldal
thans biedt. Werkelijk, als ze de Geul gaan normaliseren,kan het me niets
meer schelen, de zaak is nu toch al bedorven. Het wordt toch werkelijk t:ijtl
dat er in Zuid-Limburg eens wat Natuurmonumentèn komen, hoog tijd, want
het is nu al biûna te laat. Dus om een goed beeld te krijgen van de zinkflora, maar weer naar België. De typische zinkminnende planten als Zinkviooltje,Al}?ehboerenkers en Engels Gras groeiden daar overvloedig.
Naar Schwickerath deel ik de opname in, hoewel ik voor mij geloof (of het
juist is,weet ik niet) dat het een zinkrijke variant is van de SchapegrasThijm-associatie. Opname 7 (nummering alleen betrekking op dit Kruipn.No)
Karaktersoorten:
fieze opname had een opZi~kviooltje
2 2 Viola calaminare
pervlakte van b x 3 m2 en een
Alpenboerenkers 1 2 Thlaspi alpestre
helling van 45 (slechts een deel)
Engels Gras
1 1 Armeria vulgaris
en had een volkomen ,homogeenplanSchapengras
3 3 Festuca ovina var.
tendek.
B~s-tendige soorten:
Nu moeten we het nog
Thijm
1 3 Thymus Serpyllum
hebben over de andere heuvelrug
Kleine Bevernel x 2 Pimpinella Saxifraga bij Vaals, nl. de Duitse kantSch.Boterbloem ~ 1 Ranunculus acer
Deze heuvelrug bestaat,zoals ik
Schapenzu~ing
1 1 Rumex acetosella
al bij de inleiding vermeldde,
Smalle Weegbreel 2 Plantage lanc.
uit witte kalk,zodat het geen
Begeleiders:
wonder is dat de naam van deze
Wft telCiaver
x 1 Trifolium repens
berg Bchneeberg is. Ondertussen
Margriet
x 2 Chrysanthemum 1.
hebben onze Duitse buren dit mooie
Rood Zwenkgras 1 3 Feztuca rubra
terrein ook al niet ongerept geVeldbies
x 2 Luzula campestris
laten. De grote akkers hinderen
Knautia
x 1 K. arvensis
ons niet,maar wel dat.de niet
Wilde Peen
x 1 Daucus -Carota
bebouwde stukken met ... sparren
zijn beplant.
Toch trekt de vegetatie zich van deze beplanting niet veel aan, en
zelfs vinden we enkele soorten in de schaduw van deze sparreh(Picea excelsa).Doze vegetatie is een associatie uit het Bromion, en wel het Mesobrometum erecti {Schwickerath en TÜxen 1937). Volgens Tüxen is het
Xerobrometum vervallen; hij beschouwt dit nu als een vorm van het Mesobrometum erecti uit streken met een vastelandsklimaat; het verschil is
een geografische kwestie. Op de Bchneeberg stond een heel stel van de
prachtige karaktersoortab van het Mesobromet·wn erecti, maar toch niet zo,

dat 1 opname ze kon omvatten.Er stonden o.a.Stengelloze Distel,Vliegenorchis,Bijenorchis,Duitse Gentiaan, en ook planten vroeger (zie Schwickerath) van het Xerobrometum, als Kruisdistol,Veldsalie,Sikkelklaver._
• Opname. 8. Schneeberg.
Kleine Pimpernel 1 3 Sanguisorba mincr
'/·
Trilgras
1 2 Briza media
·/~
Wondklaver
1 3 Anthyllis Vulnoraria
· J
Kruipend Stalkr. 1 4 Ononis repens
Marjolein
1 2 Origanum vulgare

./
0
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.Ruige Weegbree
x 1 Plantage med1a
/'
Witbol
1 3 Holc~s lanatus
Veldbeemdgras
1 1 Poa pratensis
·
/
~
Hoornbloem
x 2 Cera.stium. triviale ~-Sleedoorn
1 3 Prunus sp1nosa
,
1
Zachte Haver
2 1 Avena pubeseens ~ \ 1
1
zegge
2 2 Ca:rex sp.
.~ ·
/
Vleugeltjesbloem 1 2 Polygala vulgari~~~~
Thym
2 3 Thymus Sorpyll
·
~/-1A
Kruipboterbloem 1 2 Ranunculus repons
Schapegras
2 3 Festuca ovina
'·
\ . . :/'_~.~.~~- ./ .
Driedistol
x 1 Carlina vulgaris
1 ~~-~~-~
(verkort) .
\~ ~ l \_/
De Sleedoorn- en Meidoornopslag wijst op
/( '-~
\
het Sleedoorn-Meidoorn-struikgewas dat deze as- (
~~ Clvwk t'\V~r..
sociatie o;volgt in do reeks naar het eindstadium van ~et Fagoturn boreo-atlanticum. De opname is 25 x 1 m2 groot, aan
een wegrand, zuidhelling, 3o-4o 0 .
De planten,dme ik op de kalkrijke akkers van de Schneeberg vond,
groeiden niet in duidelijke gezelschappen. Het was een mengsel van soorten uit het Secalinion {Korenakker-gezelschappen) en uit de Chenopodietalia(Grde der Ganzevóet-gezelschappen:Aardappelakkers,wegranden enz.)
De Naaldenkervel-associatie (Ass.van Scandix Peeten Veneris en Caucalis}
(Schwickerath),die de kalkrijke plaatsvervanger is van het ArnoseretoScleranthetum,Korensla-Hardkelk-gez-)van onze zure zandgronden,heeft als
karaktcrsoorten:Naaldenkervel,Blauwe Guichelheil,Akkerboterbloem,Dui~en
kervel,planten,die ik wel op de Schneeberg gevonden heh~ Een zuivere
Naaldenkervelassociatie zag ik er niet in, maar hetvis heel goed mogelijk, dat de associatie er-prachtig is, de beperkte tijd liet me geen
gelegenheid ernaar te zoeken.
Ik hoop, dat ik met bovenstaand artikel de Limburgk~~e ~ ~R~e
steun heb gegeven. En ik maak van do gelegenheid gebruik, óm0da~ w~~~
al op gewone excursie's niet te diep op de sociologie moeten ingaan, en
moeten vermijden,te diepgaande problemen te bespreken of opnamen te ma,
ken.
H a n A 1 t a.
Van do geraadpleegde literatuur is hot belangrijkste, naa::tst
Schuickerath en Meyer Droes: TÜxen, Mitteilungen der floristisch-sozm6logischen Arb.Gemeinschaft Niedersachsen (1937).
Op de laatste regel van Han wil ik even ingaan. Inderdaad,we moeten
weten, hoever we kunne gaan. Maar de "diepgangmogelijkheid'' der proGlemen ha~ngt helemaal van de omstandigheden van elke excu:ssie af. Ook zijn
er excursies,waar uitstekend opname gepleegd kunnen worden (waren in een
kamp een stel mensen niet diep teleurgesteld,toen ze merkten, dat de excursieregelaar fatsgrafische opnamen bed~~ elde i.p.v.sociologische~)
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DENEKAMP.
------····-··-·--··- Wij zullen hier een beschrijving geven van l van de streken,die 111e in onze vaoanties bezocht hebben,en :7el van DeMekamp,7!aar we
het eerste deel van onze Paasvacantie geweest zijn (15 ~m 19 April):
Doordat we slechts weinig tijd haddent hebben we ons voornamelijk
beperkt tot de .P.?_ss~n en de ."QtpJ~~}.. o_~_y_e_r_§..
_R~_B_<2.__~_ê_._~ __:g. In Denekamp winè.en we,op de Austieberg, bijna alle bosassociaties van N-ederland. Zo is het Elz~'mverbo:nd (Alnion) vertegenwoordigd
door de 2 sub-~assoc 1aties van het :Elzenbos: I) het Elzenbroek(.A.lnetum glu~
tinosae typicum) . Dit was wel aanwez ig,moor noli ni8t-..rr:öoT -Ön twikkeld' daar
het nog te vroeg in 1 t je.ar was .Het i.s hier niet het eindstadium van een
v·oedselri,jk8 verla:c.ding, zoals in onze Hollandse venen, maar het komt aan
de Austieberg alleen voor in komvormige diepten,waar ;t grondwater de opp.
bijna· bereikt; II) _he_! B_rop_n~.t.J.e.§.bfl_s_(jünetum glut1nosae cardaminetosum) .
Dit. -v-onden we op de Austieberg,en in de Hel,vrij goed ontwikkeld. Ter illustratie ga~en we hier een o~name van (verwerkt in de tabel,samen met
opnamen van Han en Wim) ,opna~e No 5) van het Bronnetjesbos op de Austieberg, u·i t een dal, waardoor e:en beekje stroomt. Tegen de hellingen aan we erszijnen het Droge Eiken-·liaagbe'..lkentnos{ Quorceto Carpinetum stellarietosum).
~-G profiel,modderige ondergrond,grondwater a~d.oppervlakte.Deze sub-associatie onderscheidt zich van hetvtypè door zeer hoge grondwaterstand,
terwijl er steedseen stromend beekje is en bronnetjes zijn. Wat de soortensamenstelling betreft: we moeten .Anemoon,Klaverzuring en Muskuskruid
zeker niet als indringers uit het Eiken-Haagbeukenbos beschouwen,immers,
deze soorten gedijen in de subassocia~ie ook zeer goed~
Een gedeelte van di~ bos was echter sinds lang gekapt,en daar vonden we. een prachtig-groenegrasmat van de volgende s~menstelling:Opname 9
16 April, iets meer stroomopwaarts dan No 5, 4 x 4 m ,verder 1 tzelfde.
Kruidlaag looi.
·
x 1 Anemona nemor.
tviss-erb"i7Goudve 112 2 Chrysospl. a.l ternif. Bosanemoon
Dotterbloem
z 1 Caltha palustris Veldzuring
x 1 RQ~ex acetosa
Waterzu..ring
l 2 Rumex Hydrolap.
Moerasspirea x 1 Ulmaria Filip.
Gele Lis
x 1 Iris Pseudacorus Wj_tbol
1 3 Holc~s lanatus
Bittere Veldkers 1 2 Gardamine an1ara
Speenkruid
x 2 Ficaria ·verna
Sch. Boterbloem
3 2 Ra:r:uncl:lus ace:r
Wijdaarzegge x 2 Carex rernota ct
Gr. Brandnetel
x 2 Urtica diojca
Penningkruid x 1 Lysimachia N.
Ereprijs
x 1 V5ronica Oham.
Beffindgras
3 2 ?oa spec.
Dr ienrf:::nuur
2 3 Moehringia trin.
D
t
"''
· · d e z1o
· h regene. a ~eze w~l
reert tot het Bronne:tjesbos, bleek uit een stuk, dat met rust gelaten
werd en waar de E:zen direct opsloegen,vergezeld va~ Hop e.a.karakters .
. De andere ass. van het Elzenverbon cl, )~eJ ]2.e_rk.~n:::·.W.:11..e;eLb..Qs_(Betuleto
Sallcetu.m) troffen we v;eor vrij zlecht ontwikkeld aan, omdat het daar te
vroeg voor was. T~et meest opvallend WTJ.s wel het tni t iaa:s t~dium van .Q:a_gel.
Van het Elzon~Eës5n--•rerbond(..:\.lneto-:E'raxin:i.on) hebben we speciaal bekeken het :Uroge }, iken-Ee.agbeul\>:mwoud ( Querceto-Carp inetum stellarj etosum)
waarvan hier 4 opnamen volgen. Opname 10 geeft de begroe i ing weer van de
hellingen,gre~zenèo a/h Bronnet.Jesbos op de Austieberg(opn.5) .Een hier
geg:L"aven profiel tco-::1de al duidelijke sp;,ren van een B-laag.Grootte:3om2,
expositie~ besch.; he~.l.:.ng 2o 0 ; deklU.ng boomlaag~ 8o %, struikl. Bo% ,kruidl.fb%,
mosl.2o% .. O:pn.î1 llgt vle.k langs ~en weg,mensen hebben er geknoe:id(Els),
8r J.s vrlj veel 1·uwe hur.ms; 75 ID.c,Z-W l'JelL,flauw;booml.8o%,strJ..6o%,kr.l.
6o%,m_?sl.ma~tg.Opn.12 is 'n zeer homogee:n bos, met prachttge struiklaag,
4-oo m2, flauwe Z. 0, heJ.l,, booml. 9o%, s t:r . 1. 9o% ~ kr .1 ,. BcJ 9o%" Opn .13 ( z ie"Ons
Dinl{l:;(.i.land'Î·tan B5rn::.~:k) is 3r)o n2 g:-oot, helt !'lauw naar Z.O. ;booml.4o%,
strujklaag loo%,kruidloe.g ·1oo%,en kleine moslaag,.

Droog Eiken-Haagbeukenbos,~uerceto-Carpinetum stellarietosum.
Opname No:
1o
11
12
13
D~ .. diff.~r~n:tier~nEik
5
3
5
Q.uercus Robur
9-~ .. êRRt:':Y~P. van het
~i+W~ .. ~~r.~
2
2
1
2 Betula pendula
Droge Eiken-HaagF~..S~-4
Carp inus Betulus
beukenbos ten opSijs terbes
2
2
2
2 Sorbus aucuparia
zichte van het
Hazelaar
l
3
3
4 Corylus Avellana
vochtige zijn RlfEs~oQrn
2
2
2
2 Acer Pseudoplat.
~~!R~iPPê~~,hierPrunus
1
2
1 Prunus spec
van waren bovenEls (aangeplant) 10
Alnus glutinosa
dien nog aanwezig
~~mp~r,hQ~l~~
1
2
1
2 Lonicera Perycl.
op verschillende
Hulst
1
1
1
Ilex aquifolium
plekken bui ten de
Braam
x
2
2
2 Rubus spec
proefvlakten:
Klimop
1 1 2 4
3
la2 Redera Helix
~PQ};'~êlfhR~~,y~~~1-st.Meidoorn
2
2 Crataegus monog.
R~~§~ên ffggr.w9ê·
Es (aangeplant) 2 Fraxinus excelsior De karaktersoorten
Beuk(
n
) 1 Fagus silvatica
vàn het Eiken-HaagKardinaalsmuts
1° Econymus europ.
beukenbos zijn 6nBosanemoon
4 3 2 3 4 4 4 3 Anemone nemorosa
de~:r;eept,
Veelbl.Sal.zegcl2 2 1 2 2 1 3
Polygonatum mult.
Bosklaverzuring 2 3 2 3
Oxalis acetosella fte verbondskarakê.P~enkruid._
x 1
2 2 3 3 Ficaria verna
tersoortën-van-het
Grootbloemmuur 2 3 2 3 1 3 3 3 Stellaria Hol.
Aineto:-Fraxinion
R1vin' s-viööitje x 1
Viola Riviniana
zijn Q_nderb_roke.u
1-st.Meidoorn
x 1k x 1
Crataegus monogyna ~nde.rstr~e~t~
~wn~u~v.i~RKruid x 1
Hieracium umbell.
Gele Dovenetel (a)
1 2 2 1 Galeobdolon lut.
Dit bos,dat we
Zevenblad
(a)
~ 1
i 10Aegopodium Pod.
hier zo prachtig
~aa~àïm
(~)
3 3 2 2 j 3 Vinca minor
ontwikkeld aantrof.
Pa~ru1~
2 3
Majanthemum bif. fen,is voor Nederl.
Muskuskruid
2 2 2 3 Adoxa moschatell. de climax. Het ABCBosandoorn
x 1° x 1°Stachys si1vatica profiel vertelde ons
·za.--:Gh·:t~::W;i~liQl
1 2 1 2 Holcus mollis
%~Frl.~~ et _geen on twaKleefkruid
1 1 1 2 Galium Aparine
-vochtig EikenPaardebloem
x 1 1 2 Taraxacum off.
Haagbeukenbos is
Lijsterbes K
x 1 x 1 Serbus Aucuparia trouwens,het voorVlier
r
x 1
Sambucus nigra
komen boven op de
Geelster
(a)
Gagea 1. en sp.
top van de AustieKlimopereprijs
2 3 Veronica hederaef.berg sloot dat naDagkoekoeksbl:em1 2 Lychnis· diurna
genoeg uit.Soorten
'1f:f'iënë'rr1iïüür·---2 3 Moerhingia trin.
als Bosandoorn en
Hondsdraf
x 2 Glechoma hederac. ·Zevenblad, die hun
Nagelkr'J.id
x 1 Geum urbanum
optimum bereiken m
Gew.Sterremos
2 3
Mnium hornum
' t Vochtige E-H bos
Ga tharinea· 'lnd. 2 3
Rimpelmos
komen hier minder
Pluis'Jësmös·---· x 2
Dicranella h.
goed ontwikkeld
Fijn Laddermos
x
Eurhynchium Stv
voor.
(a) betekent:aanwezig 1n de omtrek.
Daar het Droge E-Hbes alleen op zeer goede grond groeit, is het bijna helemaal omgezet in
bouwland. Zeer leuk was dat te zien op de Austieberg,waar de bouwlanden
tegen de h$llingen lagen,met de boerderijen daartussen op de lagere,dus
minder goede grond.Alleen op de top waren 40g enkele hectaren goed ontwikkeld bos gespaard gebleven. De bosassociatie is, evenals haar vochtige verwant,in April het mooist ontwikkeld.We troffen het dus goed~
Het bos is maar van enkele plaatsen in ons land bekend:Veluwe,Mook e.d.
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Het !~h!i~e_Eik~n:-H~agb~ukenbos(Q-Q.stachyetosum} is in Denekamp vrij
algemeen op vochtige gronden. Door tijdsgebrek ~ en plaatsgebrek ~
kunnen we hier.niet verder op ingaan,evenals het geval is met de Fagusrijke variant, die trouwens door Meyer Dreed uitvoerig beschreven is~ .
Het verborid van Zomer-enWin~·ter-Eik { Q,uercion Roboris .. sessiliflorae)
was vertegenwoordigd door het Droge, typische Eiken-Berkenwoud(QuercetoBetuletum typicum) en het Vochtige,of Pijpestrootjesrijke E.B.bos(Q,uerceto-Betuletum molinietosum) ,die zich echter niet voor verder onderzoek
leenden, omdat ook hun ontwikkeling het best is ::n de zomer. Nu was het
een droge (soms natte) saaie beweging.
·
D e D i n k e ·1 . De Dinkel slingert zich als een dronkeman door het
Oost-Twentse landschap. Hij heeft een sterk wisselende waterstand, en zet
in de winter het land over grote stukken onder water. Zijn uitschurende
werking is zeer groot,zod-at de kanten geregeld afbrokkelen(vooral in de
bochten). In het voorjaar zien we daardoor grote stukken Dinkeloever als
kale zandvlakten. Daarop komen als pioniers een aantal planten, o.a. Carex arenaria(Zandzegge),Muizenoor(Hieracium Pilosella},Boerenwormkruid,
Buntgras. Op dit pioniersstadium, dat slechts kort duurt,volgt een zeer
merkwaardige begroeiing. De zandgrond is vermengd met beekklei, zo4at de
bodem, die van nature voedselarm is, door haar rijldom aan fijne best·anddelen een andere begroeiing draagt. We hebben er een aantal opnamen van
gemaakt, waarvan we er hier enkele laten volgen. Opname 14: 18 April,
walletje langs Dinkel bij Denekamp.Enkele struikjes aangeplant(bedóeld
om het zand vast te leggen? de natuur kan het beter'.); 15 m2, Z-helling
2o 0 ~dekking 9o/loo%. Opname 15: Dinkaloever iets verder stroomopwaarts,
3 mc:::(stuk uit grote gordel);N-helling van 450,dekk.loo%, en Opname 16:
"weitje'• langs Dinkel bij Denekamp,6 m2, vlak,open,dekk.9ó/loo%.
Opname No:
14
15 16
Buntgras
2 3 2 2 3 3 Corynephorus canescens
Muurpeper
2 2
2 3 Sedum. acre
Echt Walstro
1 1 x 2 2 2 Galium verum
Vleugeltjesbloemx 1
Polygala serpyllif.
Cerastium arvenre2 2 1 2 Akkerhoornbloem
Thijm
1 3 1 2 1 3 Thymus Serpyllum .
Grasklokje
2 2 1 1 Campanula rotundif.
Struisgras
1 2 Agrostis spec.
Schapezuring
x1 1 2 1 2 Rumex acetosella
Vroegeling
1 1
x 1 Draba verna
Kl.Bevernel
x 1 1 1
Pimpinella Saxifr.
Kl.Pimpernel
1 ·1
x 1 Sanguisorba minor
Muizenoor
x 1 x 1 1 2 Hieracium Pilosella
Zandzegge
1 1 1 1 2 1 Carex arenaria
Duizendblad
1 1 2 1· 2 1 .Açhillea millefolium
Vijfvingerkruid x 1
Potentilla reptans
Struikhei
x 20
Calluna vulgaris
Tripmadam
1 2 Sedum refleXlim
Boerenwormkrun
x 1 Tanacetum vûlgare
Haakmos
3 3 3 3 Rhytidiadelphus squarr.
Boompjesmos
1 2 x 1 Clima.oium dendroides
en nog enkele Klavers,en soms een Pinksterbloem, ook
waren er Reigersbek~kiemplanmen aanwezig.
Deze Schapengras-Thi,):m-associatie(ass. van Festuca ovina en Thymus
angustifolius)toont ons prachtig de verwantschap die er bestaat tussan het Corynephorion en het Bromion. Het is een mengeling van
soorten uit do Buntgras-en Bergdravik-verbond~n; maar toch is het een

() ..-

..

_·-)

.:--:: f:r:x: ::.~.I .J c '"-~·
-

I:-~ _f

r

J) :.) ::~-~
-

(""
'

..

J: ~J tL;·-~ .t 1J r! ,j· [':'

-~

r

r--

.

,.

~DDB2qi~i

I

vastomlijnde assoc,i,_~~~l=? ~·'4i~~~~~~~~4~4èt(j'k: ~'s~\sç~hq_ karaktè~s~~'?f~ri: -~-~~t.
Dat zijn bv. Festuca s.GJf1 ~:~:l~<?AQ~i1JEtta~.(~f1a&-eg_ra$yQrm) ,~hymus ,_,a;ng\f~J;~J~us
( Thym- vo r~) , Bun t gra ~1ki g;~~~)~ ·-:YJt$}i;g~l}; ~le ~-b lp.~fll., G.ra q)}Jq~_.jre- ~\. ~:·\ ·.:P~~-~~ JH~:·. :
soorten Ul t het Buntgrasverbond"q.v:e.':r:he,e.r~eJ+~:W.à-r<l.t. ;d~e-z.e ·.äs_soêi_'a,.:t·ie ·:trrë'est·
t:o:tt '~it :i'E·e ~lJPJ~4· §%~1f~,n;d r: r-Aal1 ~~ ~;~ g~· ·1 ~~j~~~~~:C?:I\-~~-?1r;t ~p.; .:?:t,j~~- ?;~y;.:, ~K1 ~:i-hé-: LB'é~ ·
v e.~~e :h- se lll~l er:f·J:).fEè 2Jt t-:mlf.~fll! ~· Ç:\f_ ~ ~: ~ èf,~z.e ::.Yre:P~~A~·~· q·l:ftt-!1. ;-t~~~;. -~-1-f. :- J?/'onrrorr en
{i;Jll':ey~~fP:~Q,fjf.Q~: Jl\a,:I:/t 3I}O g ,w~"' ~ l.'~~ ~: )1~:n .;-e;J?-r ~.d ~-+: ~:~). i~r~.~~Jt ~~ 1 [~ :·w :o , • r 1 .~ (\ .51 -~
r: s s j~:w1 ~<in J.i<è~ els~ .d{J.. E!~, :~~~~n ·-·~~ }; 1%~I);i~\ d'E':\n !~~er$:-gyft}~J~ s q1}att 1 ( JJ~X;(r~~~ë, .,
phoretum) voorafg1ng aan dl t gezelschap. Als de S"cliape·gras·-Tntjm-::asào..:.ciatie begraasd wordt {door schapen bv), dan treedt de Witbol (Holcus)
op.
Deze associatie is niet locaal, integendeel, hij komt voor op de
meeste, een fijne be-standdelen rijke zandgronden. Zo zagen we hem ook
op de Gooise Hei, waar hij echter op lemige grond groeit, in tegenstelling tot de beekklei hier. Hoogstwaarschijnlijk dUidt de vegetatie dit
.•..
verschil wel aan.
Behalve Tüxen, die hem in 1928 opstelde, heeft, voor zover ons be/
kend, alleen J. Vlieger hem beschreven voor Nederland, uit de omstreken
van Eibergen.
Daar we dikwijls voor hagelbuien enz. moesten vluchten, konden wee
niet meer dan een oppervlakkige indruk krijgen van de begroeiing van de
Dinkel. Wie wat naders over deze st~Aek wil lezen, neme HQns Dinkelland"
van Bernink, waar ook voor sociolog~ een hoop wetenswaardigs instaat.
Jules van Costrom
,'
Fran~ S tafleu.
-··, • ·Han''s''~-rt:ikéÎ. ,·;.-:;
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Maastrich:s Krijt
Kun1·ader Kalk
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Zand van .Aken
Gulpens Krijt.
Zand van Vaals
Oligoceen.

