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Wan:neer je dit Kruipnieuws in handen krijgt,sch.r'~i·.m'
alweer October, en zijn we alla:;1g "\"Teer aan onze
dagç·lijkse bezigheden. \7e hebben al juist onze Herfstweekends
achter de rug 9 kortom 9 ".."!e zijn een nieuw jaar Degoxmen"Im·mers voor je gevoel is het toch, alsof er na de vacantie
een nieuw jaa:t' begint, al hebben 1-re dan nog steeds dezelfde kalender,
Hu Yril een oud gezegde 9 dat het niet wel is, om ~;e
zien, toch moeten we noc; steeds \7eer terugdenlten aan de apotheosé van het juist afgelopen jaar: onG Zomel':~ampje in
:i,Iilsbee};::., Voor hen 9 die er geweest zijn 9 is het oe:n tmielctJ
herim1ering7 voor hen 9 die er n:tet konder.. komen
als GJ~..l
B]Jl'Oke, te schoon om waar te zijn. Eigenlijk cloet elk ',7Óord
db.. t omtrent het kamp gezegd uvcclt afbretL'lt a.2.:rl l1ct schone 1
t7aa:rYoor de 111ens geen Vloo:rà.en heeft seme.aJ!\:t Toc}l is l'lst
aDderzijds goed, ons te realineren, da'c v1e in een tijd als
de~;e nog zoiets mochten beleve~'l.. JTir zijn lieden, die
di"c
erg ·;inden; zij v.rillen, dat ieder zich in een rouwkleed
stoekt 9 ~;rari-'c .er gebeurt toch zoveel ernstigs om ons het:::.
Laat hen bed.enken, dat juist cle ernst van ds maatschap].Ji~·
s"':;erke mensGn eist, om het lev on te kmmen doorstaan.
Eil ste:rker koamen Y~ij tert.J.g 9 na een week intens
n~·
tnu.r belo-ven. Dit beleve:tl dede:1 Y!e met als lciddl'étad de G0·
ciologie., Die vormdo het skelet 9 y:ae.rdoor ons karap f: ..;
ci~G:.:~: ~. -:~.s
.
~ 'b:r is ha:ccl gc·~iC11 kt in J,'iilsOeok eu da:t;
bra0ht
die :p:cachtige s'G<Jmmil1g' i:-:1 het ka~np 7 \7aardoOl" GJ:' g·ee11 e:t'llc . ., ...
le hape:ci:ag ,.7as o Hu heb'bc:a we be$J.ot 011::. .naaT' de v1ens 9 d
op de jam·vergadering· te Garderen Ymrc>. geuit, het werk,è.
\'le

fl

..

2.
in Milsbeek werd verricht, niet in een of ander particu lier boekje te laten staan, doch de aldaar ver7.arn8lde gegevens op te dissen in XruirmieU\78, en wel in öTie gedeelten, waarvan je dan hier het eerste ziet, de J&"!Sberg betreffende. De volgende delen verschijnen in de volgende
Kruipnieu"Tm--afleveringen, zodat je achtereenyolgens eon overzicht krijg-t, Yrat er in die buurt te belevcm valt, Iht
is een ste1.m voor je herLmeringen, en kan je bij een later ·bezoek van pas komen,
IIDLCUS.
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:Oo eikenberken- en eikenhaag eukenbossen.
-----------------------door Johan Dijk,

Stoer en toch met fijne schakeringen in zijn ruige
oppervlakte stijgt de groene Jansberg op uit hot MaasdaL
Toen uit het Noorden het landijs opschoof, dat met tongen
do ondel'grond omvroelde en voor zich 1,1it en ter -,Ieerszijden
heuvels opplooi<le, .-rerd hij gevormd .als zuidGl:ijk slui tstu.V;.
van twee stuvr.mllen; de een vrestelij~~ van Beek-Ubberge"~
Groesbeek, do ander ten zuiden van :S:ra:1onburg.
Ingebed in r.at nu de kom van Groesbeek heet, lag de
ijstong, Later bij milderuordenè. klimaat, vertoonde hij
SLlc-1 tverschijnsclen 9 zodat tengevolge vaYJ. de heuvelafsluiting een stuvnnser ontstond" Zand-- en kleibestanddelo:1 uit
het ijs zetten zich af in het :meer 9 à.e ~;;:lei het laatst en
hot langzaams·!;. Hu dalen de noordglooiîngen van de Ja_'"ls~
berg af in de kom va:.-1 Groesbeek bedekt met een grondsocTt 9
d.:_e op löss lijkt zonder hot te zijn: bruin, c::::uinelond en
e;oecl YJaterbindenci ·- zavel" De l1elling is Z"'.7ak; ove:r 1-~- kmo
dalen we slechts 30 metel', De zuidzijde van de
Ja.nsbel'g
bied:b een geheel ande:re aanblik; steil valt ze in het lal
van de 1\aas: over 100 metel' in horizontale richting da]en
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er 50. Hier sneed de hlaas in een waterrijke periode na de
ijstijd de lage en Z\7alc hellende heuvelvoe·t aL \!aren de
noordhellingen uitermate geschikt voor akkerland en ook al
eeuwenlang daarvoor in gebruik, de zuidzijde werd onge
moeid gelaten. In een zuiC'.elijlcer klimaat had illen er mjn··caarden aangelegd~ voor andere gmmssen was de helling te
steiL Nu bezitten ";Te een ruig beboste berg, die dOOl' ·,7isneJ.valligheden in de voedselteestand ,;-rote verschillen in
ö.e aa~·d der begroeiing ve::-'.,oont. Bel1al Ye de duinstru;7elen,
en de ui ten7J.a~ J.en-bossen zijn alle bostype;1 el'
min cf
meer vertegenwoo:c·di_:sd en vaalc heel mo·Ji. Da.t er c;rote yc.:·schillen in bodm,;gesteldlleid zijn ligt voor de ha,-:td; de helling is im:1~rs een door de liiaas gesneden coupe
door een
yeelheicl van :praeglaciale lagen, die he·i; ijs o:pplooide.A1l<n·lei gronè1.en komen nu aan de Op1)erYlakte: kleien, zande:1
grinden, doorlaatbare- en bijna ·..tater:::.J.chte en alle mogoJ.ijke tusse1:vormcn. Sonu:üge plek'.:en o~ d.e berg zijn van
oo::cs::_)ronE das veel rij~cs:c dan andereo }\faar nog groter is
de rol van het regen;7ater, dat op grotere of kleinere afstand onder
soms langs de oppervlakte afsh·oomt en biJ
zijn ;-reg omlaag in sameu;rerking met humuszul·en op de ene
plaats mL1eralen oplost en 6p andere plaatsen ueer afstao.t
aan de planten. Grote stukleen drazen hierd.oor het vee] eillonde ·:roud, het eiken-haag-beukenbos, te:r·~rijl vaak temidden
van voed.sela2·mere vegetaties enclaves van dit bos optrede":·
Op de hoogste delen van de berg, 11as.r voeclselarm za::'1d
de oppervlakte vorr.:tt, &;roeide van oads het droge zomerei kenberkenbos; een licht en laag bos van zomereik,nme ber.K,
esp en lijsterbes, dat zijn levenscyclus eerst laat in het
voorjaa2· begint. Tegen het einde vo.n l.iei pas kor;rt; een ken-·
merkende soort als de adelaarsvare:1 tot ont7ikkeling, gaat
he'~ d.allr,.r1..üd -bloeien, tooien de sor~ijnbaa:c dode pollen van
bochtige smele zich met niemr g;.coer. en hangen ;-ritte bloei-klokjes tussen de resp. glimmende &n doff'e bladen van de
rode~ en blaw:re bosbes. liet is een -.7einig bestendig bos ;
alfJ de omstmJ.digheden tegen zijn, d9gene:cee:ct het geïïwkkelijk tot heide. Bn de omstandigheden '.-:a:cen te gem de me:o::
stuurde zijn vee er in. Pas in de v Jrige eeu'.7 Yrerden dez·
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heiden omgezet in dennenplantages,die nu geleidelijk vervangen worden door een gemengd bos door het inzetten
van
eiken (zomer-, winter- en amerikaan se eik) en het onder planten van lorken, tamme kastanjes en amerikaanse vogellcersen. Hot ligt dus voor de hand, dat het droge zomerei lcenbf.)rkenbos slechts spaarzaaJll vortegem1oordie;d is.
Gelwel andel"fJ staat het r.:wt een anderro subassociatie
van het Querceto-betuletum,nL van de \7intereik, welke 'le
op het bovenste deel van de helling, onder Gunstiger om standigheden dan de vor5~ge subass. regelmatig ae.ntrefîen .,
Het onderschei,dt zich door de afwezigheièc van een aantal
uitgesproken "zure" soorten als rode bosbes, liggend vmlstro en· bronsmos, en de aan\7ezigheid van soorten, die iets
hoger eisen stellen~ ruige~ vritte en g-rote veldbies 9 valse
salie, mispel ea noc enige andere en niet te vergeten;
de
yrintereik. Toch moeten we met de uintereik oppassen; iets
noordelijker op het J ansbergcomplex op de zp;. Kiekberg zondon we hcin (opname D. 390) als overheersende boom in een
bos, dat naar zijn aanblik el< zijn soortensamenstellin::; onnliskenl'Ja<U' aan de zomerei!c yras gewijd; het \-ras een wintereiken a a .il p 1 a n t.
Het echte Ylintereikenberkenbos verraadt zich echter direct door zijn uiterlijk, Het is een
goed gesloten bos van hoog opgaande eiken e11 berken boven
een lagere boomlaag, De opsenomen exemplaren op de Jansberg
( op:n, D 366 en D 373) waren hiervan go. ede voorbeelden.
Veel hosere eisen ap..n de voedsel voorziening stelt het
eiken-haagbeulcenbos,de hoogst 011t•:rikkelà.e, sterkst gedif ferent:î.ëerde plantengemeenschap, die in Hederland voor!:m·,1t,
'Je vinden het o:p de Jansberg in verschillc'1de subass.
Het
droge 9 zg. muurrijke - hoewel de grootbloe:muur evensoed in
cle andel'e snbv.ssociaties voorkomt - eikenhaagbeulcenbos het
sprlRl'Z8.2JnS-b en da1'1 nog alleen fragmentair. Slechts aan à.e
boven:cand vm1 èLe zavel, ged:eongen tussen het zomereikenberkenbos, dennenplantages en de alekers, vinden 17e in April \72Ut dit bos leeft intens en begint zijn cyclus vroeg- de
sleedoornstruwelen \ii tbloeiend op het Z':'farte hout met een
enkele l.taaiibeulc en hazelaar en een bodem bespilckeld met tere anefrtononbloemen, ·waal·tusson toefen :;Tootbloemmuur bloe--
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ien en kussens rimpelige sterretjes van het rimpelmos dofgroen afsteken. Enkele"zure"soorten,<lie pas later in het
jaar tot ontvikkeling komen, als bochtige smele, vossenbes
en hengel, differentiëren de subassociatie. Vermoedelijk
vrerden voor vele eem7en de glooiü1c;en van de kom van G-roes-beek gcoheel ingenomen door dit bos, dat zich zo ui tne1r2nd
7oor de ver\7erking tot akKer~~and. leent o ~~en onderzoek vc_,.l1
de ak~:erg:ro:1d naar typische ·1Jodem]!l~ofielen van à.i t bos~ è-.at
sommic;en voor cnze kliD:12x houden, zocc hc,t 7er!'loedon klli'lnorl
Oev.sstigeno
Overal ,waar voedselrijk gTond·,:ater de OPl)Grvlakte 'JOJ·doende dicht nadert? dit is langs de onderste helft van de
helling, op bijna het hele westelijke deel van de berg, vinden v:e de gezelschappen, die tot de vochtige suoassociatiegroep van het eikenhaagbel1.kenbos behoren. Een geheimzinnig
duiste:r l1eerst in dit bos) ~-' ~---·G-- 3 van ~bladerdek::e:n zev2n
het licht. i1eel hoog rij zen eiken op, een enkele es en soms
een els; in hun schadu~n vormen haacbeu1cen en jo:1gere eiken
een t·.;reede l)oomlaago Daartegen sluit aan een dicht struikgeyras;hazelaar en haa,c;·beuk: 9 1Gu:'noelje,wegedoorn,:papenmuts ,
meidoor~1. en zoete kers .. En deze beschadUYit een kruidlc::ag ?
vraarin Ül de hoogzomer soorten als b::-andnetel o-pvallen ,het
sierlijk langgenaal de reuzenz~:7enkgras 9 7Ui ven de cierstgrospluimen9 frisgroene ~.75jdaarzeg5·o en de veldjes gele dove:1:>tel en maagdepalm 1 die geelblau..-re mozaieken vormden op gro'", -·/
ne achtergTond, toe;-; de boombladen ;:Jas ontloken en zormccstra.len noG over de ::ruiden spelen ko;-;éi.on. Toen bloeide
oolc de mysterieuze rapunzel en hadC.e11 bosanemoo;-; en kla ..
verzuring reeds hun tijG. gehad.
Op verschillende plaatsen nemen i;rachtise beuken
deel aan de overkoepelende boomlaag en in tegenstelling
tot vrat Yle in het ';lesten -.7aarncmen" \torclt de kl"Uidengroe-_
er niet r.1inder door" Te:t.~.gevolce ya;_; no,~· onv:Jlled.ig oyge·~
helderde oorza..~en blij~:::t de beuk er :1 thuis te ho~cen 11 "
1.~ ~
hebben te makeYl met een speciale subassociatie, die van ';;
Lieve--vrou·wen-bedstro" En al ontbreelct deze sool"t in ons ·J
opnamen (D 360, R 28), een andecce differentiërende soor·;
uit het beuk:enverbond, het fijne éénbloemparel gras 9 sta~'-
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er overvloedig. Waar a~ gTond natter wordt dan het vochtige eikenhaagbeu.l(enbos lief is en het v1ater voeo.selrijk
blijft 7 treed.t een andere subassociatie op; het d:rassice,
moerasspireaerijke eikenhaagbeu.l(enbos, Elzen nemen hier,
gelijkberechtigd met de eiken, deel aaJl de ·a oomlaag en uit
de· zwarte soppige humus schieten naast de echte ~'<J.H.bos- planten hoge, vochtminnende kruiden op~ en:;cü•:mrtel en valeriaan, \7ederE<:, moerasspiraea en o:n d<" .·oinder gesl0ten
plac.tsen koningim1ekruid. So0:·:s0Y1 9 die in het k'olinio~1 eeL
zelfstandig 1~---~l:L::'. : ;iden 9 :..1aa:r als onde:rgcei in drasss;
voedsel:djke' bosélen willen voorkor:ten.In de struiklaag pronkt
de gelderse roos met g:èimHe:o.d :rode bessen. Hop zou zicl1
tussen bomen en struiken leurmen slingeren~ Yrat echLer o;
de JBnsbcrg niet plaats vir~dt. Alles ,-,ijst er 02? 9 dat ·v1e
met een natroe ovel·gang nae.r het elzenbos te maken hebben,
dat op de allernatste plaatsen staat en zich door d9 af':tezigheid9 a~ ~Lans het uiterst s:paat'L:<:tê.:n voor};::owen van ~" Ec
planten onderscheidt.
Het oosteli,jk deel van ~e JantiUerg draa,gt meer nae.r
boven overliegend naaJ.dbossen. De ui tel' St zure cordferonhumus zal er zeker toe bijgoà.J:·agen he'èben, dat het ret;er17a ter de helling er onder gemak!~elij:wr zijn zouten ontnemen
kon, Mogelijk ook ·,-ras de lJolling eronder :reeds van nrrt~ère
armer aan mineralen. Hoe d::-1-J.v.t oo~):? vrae:r het grondwatc:..-- weer
dicht de oppei'vldcte naè'.ert, dus 0p de helling be:1e:len het
slangenpad verschijnt rreen vochtig cf d.Tas eikenhaagbetè.~en
bos, noch oen elzen·'!egetatie. \Je zien een be;-roeiîng va.n
eiken met ruwe en zachte bel"'ken? 'ïuilboraen en metel"shof;e
adol<'-a:esvarens (O.Jn. H 48,die niet de moest typische
begroeiïng ,7oel'geeit). Op de bodem heb0en de sc.'jve bulter1 vaa
het pijpest1·oot je de slappe pollen bochtige smele vervan con.
~.Ye bevini.len ons voo:r: een pjj;;>e11strootjesrijk \00m.ereikenber kenbos, '.7aaronc1er een gagelstl'U'.7etü aansluit, dat. ons in het
v-oo:cjaa1~ veJ..~x·ast met pollen bloeiende ane1;.onon 8:.1. een enkele ~r::,.p1.:r.r1zel.Tiat z-i..jn die enclaves;Y!aarvan ::re i:1. het ~begi21
melcüng )Jlaalden. In t';l'o-te verscheidenheid tl'eél.en op de begToeiîngen, die tot het ,àll,ion,het elzonverbond, zc;:!.'ekond
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II.

He t
.ll.lnion
Door Gerrit Harmsen en Johan Dijk.

In grote verscheidenheid treden de begroeiïngen,die
tot het Alriion, het elzenverbond gerekend vrorden op.
Het
Alnetum zelf, het elzen-bos, treffen -rre, afgezien nog van
de bronnetjesbossen, azn in twee duidelijk te onderschei den typen: het ene langs een groot deel van de bergvoet ,
op vla:~: terrein met bijna .stilstaand Ymter, het a."ldere op
de onclerste delen van de helling, ':raar het voed.selrijke
grondvrnter over of iets onder de oppervlakte stroomt.
Het ee2·st nekijken wij hot horizontale type, een vrij
smalle strook van stoelvormig uitgegToeide elzen, een enkele vuilboom en vrat eiken ( Opn. D 363). Vanaf de bergzijde
dringt een hazelaar in de struiklaag, van de andere kant
':rat vilgen, bastaarden, waarin de geoorde \7ilg te herken nen is. De kruidlaag is mager, in de schadm-r van de elzen
vinden vre de resten van een reeks moerasplanten als riet,
pluimstruisriet, lis, moerasspiraea, kattenstaart, dotter,
zeggen, kale jonkers, e.d. Op de zyrare elzenstobben , want
ons bos \7ordt sedert lang als houtproducent uitgebuit,
groeit veel ge·:roon sterremos. De enigszins trouwe kensoorten als groot springzaad, Z\7arte aalbes, hop en uitgerekte
zegge ontbreken. De laatste vonden vre vrel i.n het zogenaamde lcleine bronnet jesbos. De moerasbossen vormden dan ook
allerminst een gesloten gcmeenschap, zoals de andere bossen, ·;raar een bepaalde boomlaag correspondeert met
een
struik-, kruid- en moslaag van constante samenstelling.Alleen de boomlaag is typisch, de ~~dere etages varieren met
vochtigheid en voedselrijkdom van de ·bodem en de
graad
der beschadm1ing.
Op enkele pleillcen aan de vestelijke bergvoet uas het
bo~ pas gekapt. We zien hoe de kruidlaag hiervan profi teert" Mcmshoge vlammende kattestaarten, dichte groepen oeverzegge, uitstaande pi truspollen, rietvelo.jes, \7ederik,
leverkruid., moeraszegge, het doet aan de basiphiele bloemrijke molinionvegetatire denken, die eveneens e0n iets stikstofhoudendm· standplaats hebben dan de gezelschappen van
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de in Nederland vrijwel ontbrekende basikliene subass.
groep van het Molinietum. Deze vegetatie vertelt ons tevens
iets over het ontstaï.îilvan het elzenbos, dat we opvatten
als het eindstadium van de eutrophe verlanding. Zeggesoorten, riet e.d. zijn waarschijnlijk ovei·blijfselen uit een
der oudere verlandingsstadia. In dit gedeelte is de
moslaag oveneens mooi ont'.7ikkeld; hakig veenmos ,ge':roon st erromos en thujamos do~1ineren.
:t;en geheel andere am1blik biedt het elzenbos van de
hollin~;on (opname ]) 164). Hier zijn de guns Uger
lichtinval, waa,rbij d.e zOlmestréèlen de kruidlaag km1ncm bereiken,
en het krachtige bm7cgende en daardoor goed zuurstofhoude~1a·e grondvlater de onderscheidende oecologische factoren~Els
en eik lcomen in de boomlaag voor. De struik- en kruidlaag
vormen samen êen ondoordringbaar struvreel. Gelderse roos
met trossen rode bessen getooid, hazelaars 9 geocrde "\7ilg- 9
vuilboom, brumen, forse koningsvarens, reuzepaardenstaar ten, moeraszegge en leverkruid groeien in dichte mengeling
dooreen. In de moslaag domineren thuja- en kussentjesmos,
benevens wimpermos, vraarvan ,,7e hier een van de \7einige
vindplaatsen in Nederland hebben. Soorten als reuze paardenstaart en bittere veldkers, die beide be\7egend vrat er nodig l1ebben, wijzen op een zy;E-ldce .vervrantschap met het bronnetjesbos.
Langs de gehele bergvoet vinden \7e, een paar ontginningen daargelaten, een re.eks vennen en broelclaJlden. Van
west naar oost gaande achtereenvolgens de Geuldert,
het
Helse ven en het vestelijk Koningsven. HlU1 noo~·delijke
zoom wordt gevormd door het reeds genoemde horizontale elzen·bos. Daartegen sluit aan een meestal smalle, maar soms
brede strook hoogopgaand struikgevras van \7ilgen en vuil boom, y;aaronder riet, pluimstruisriet en zeggen groeien.
Van de noordzijde dringen er elzen in door, van de anctere
kant gagelstruiken. r!e hebben te melcen met het mesotrophe
sporken-'.7ilgenbroek. Deze vegetatie is hier zuurder Gn
voedselarmer dan het aangrenzende elzer.bos, dat aan zijn
humus de voedingszout en uit he-t toevloeiende \7ater
vastlegt en tegenhoudt. Üll11ame D 71 geeft een elzenindringsta-
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_ 30
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25
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v l ale
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r-s
;;

Q,uercus robur
Fagc.s silvatica
.Alnus .;::.utincsa
Cm·pinus betulus
Co~Jlus avellana
Sambucus nig:ra
Salix of viminali 3
C&stanea 1T4lgaris
Q,uercus sessiliflora
Ee<l.era helix

4

4

3
2

-2c

3

-:n2 ____ ·-------·-----------

30

:

Zomereik

3

2

z·.-,.e.rte :Els

2

2
2

4

..

5

r;e.::.__-:.e Zastanje
--_-i::-c e:"eik

7

+

Carpinus betulus

HaagbeuL

c Fagus silvatioa

asper'.lletosum
2
3eu.!r

Fraxino - Carpinetumo

Kensoorten
Prunus cf avium
.Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Oorylus avellana
Cra:taegus monogyna
Evonymus euro-paeus
Cornus sanguinea
Rhamnus cathartica

+.1

+,.l

+

+

2,3
+
+.1
Kensoorten
2.2 +
+

Zoete Kers

+

Es

Esdcorn

-

~uerceto

Fagetea
3.3

4,3
+.1

Eazelaar
:3enstijlige 1:eidoorn
KaTdinaal smut s

+

:zornoelj e

+

Begeleiders
+
Sambucus nigra
+
Q,uercus robur
a Serbus aucu-paria
+
+.1
Viburnum epulus
+
Redera helix
a Lonicera periclynemum •
Robinia ps. acacia
Populus alba

+.1

';,re ge doorn

+.1
+.2

Vlier
Zomereik
Lijsterbes
Gelderse Roos
Xlimop
:camperfoelie
.Acs.cia

2.2

+,l

+

1.2

+.2
2.2

+.2

----------------------------------------------------------------------------------1,5 -0,4 m
Kruièlaag hoog~e
:Krui~.: aag à.ek.ldng

Stelleria holestea
Carpinus betulus
Vinca minor
Chaerophyllum tem.

-0,5- 1· -0,3- 1

- 1

60

90

o cf .Festuca gigantea

uniflora
FagCLs sil vat i ca

Dryopteris fil. mas
Stachys silvaticus
:PTW1US cfo avium

Brachypodium silv.
~seudoplatanus

;.:elanà.rium dioecum
Galium silvaticum
Lamium galeobdolon
;,~li'l.Ä.m

offusum

Viola sylv.cf. riv.
Poa ncmo:ralis
Polygonatum mult.
L:rum maculatum
Phytcuma spicaturn
Scro:;_:~:ula.rie.

nodos2.

2~3

Cr.::.taegtl.S monog<JIDC.

trinorvie.

80

,_..:."'::..0-------------~
G~o otb loeiD.îîlUUr
Eaagèeuk

:.:c~a,;depalm

+.3

Dolle Kervel
SCOl"ten vochtige sub-associatie-greep
+~1 +Gl
Grote 3randnetel.
1.2
Rauzenzwenkgras
1.1

diff

Q

+o2

x.2
1.2

Q.

c~

Paralgras

+.1
+.1
Ke11scorton F:raxino - Caryinion
+.2
+ .. 1
+.1
+.1
+.2
1.2
+.1
+.l
+.2
1.1

Konsoorten Fagctalia
2.3 3.3 3,4 +.2
l.2 +.2
1.3
+.1

3.3

2,2
2.2
+.1

+.1

2.3
+.1

+.1
+.1
Kensoort on

2.2
+.1
~uorceto

+.1
3.3

+.2
+.2

+.2

3cuk

:.:s.:.:1n ct jes var en

:Sosanà.oorn
Zoete Kers
:Sos:zortsteel
Zs

J)a,gkoe_koeksbloem
3oswalstro
Gele ~ovenetel

Gierstgras
3os(Rivins?)-viooltjo
S c!:cd.uv.rgras
'! 8Gl b loemS alomons zo gel
"~ronskelk

+.2

+.2 +.l
- Fagotea
+.1
+.2

+.l
+.1

~ijdaarzegge

asperuletos~~

4.4

Corylus avollanu
Geum urbo.num
],~ooh!':..ngia.

100

- Carpinetum
1.2 2.3
+.1

,~lliarie.

officinalis
Humex sanguineus

80

~uerceto

diff. soorten

~.1slica

Acer

100

Kensoort én
+.1 2.3
+.1

Urtica dioeca
o Carex remota

90

+.2

::la:wnzcl
Heln-izruid
Loolc zonder Look
Bloedzuring
Hszolaar
Stinkende Gouwe
Ecr.stijlige J,feidoorn
JJ:~ionc:!:'fmuur

R~'iG

Xlokje

S"csllaria holestea
Cax·pinus betulus

Kensoorten
+.1 2.3
+.l

~uerceto

o

3.3

Vinca winor
Chaerophyllum tem.
diff.,

"Jrtica dioeca
o cf I)Festuca gigantea
o Carex l'cmota

scor~en

x. 2

diff.
?.1elice. tm.iflora
Fagus silvatica

1~2

soo~ten
Ll..:~4

Prunus cf~ avium
3racb.y:;>cdium silv.
Acer pseudoplatRnus

}':'cctoloeDL'nuur
?:e.a:;~~

euk

=·~~-. s:;.=:_s :çaln

+.3
l.l

:=:ol~ 3 :-:ervel
vochtigo sub-associc.-t::_.;:-é~ ~op
+ .. 1 +.,l
·:::-:'cte 3rsndnetel.
1. 2
?_:::.'.:zsnzv:enkg:ras
+. 2 ·.~.~::_ j dasrz egge
c-. aspcrule~cs ;_:::
~·
:?a:-clgras

+.1
+.1

Dryopteris fil. mas
Stschys silvaticus

- Carpinetum
2,3
+ l

1.2

Kensoorten Fre.xino - Ge.r:pinion
+.2
+~l
+.l
+.l

+.1

Js..r;~zco~oeksbloem

+.2

t:elandriuw diOecum

3os7të.J.stro

l.l

Galium silvaticum

Zo-:t e Kers
3os~ori;steel

1.2

+.2

Jcss~1docrn

Konsoorten ~igetalia
3,3 :;.c;lo :0ovenetel
2.3 3.3 3.4 +.2
~ie::::--stgrs.s
.
1.2 +.2
3os(?.ivins?)-viooltjc
' 2.2 +.2
_
1.3 2.2 +.2 +.2 3cl'.r.iu\':ças
Poa ncmoralis
7cccJ. -~ loG:::S alomons zo gel
+,1
+.l
Polygonatum mult.
..~:::-ons~zelk
+.1
. .~rum :cJ.aculatum
?..a~:-.;:1zcl
2.3
Pl:ytcuma spic8.tu;n
:C::o::C7:'.Xruid
+.1 +.2
+.1
Scro::::~:;;.lari?. nodose.
Loc:~ zondor Look
2.2
Alliarie officinalis
3lC::è.zuring
+.1 +.2 +.1
+.l
Rumex S&..'1guinous
Kensoort on ~);.orceto - :?agotea
i·I:::zolc..c.r
+.l
+.1
Corylus avollana
StiDkondG Gouwe '
+.2
3.3
Geum urbanum
+·.l
3cnstijlike Meidoorn
+.1
Cr~taegus monogyma
DrionorÎmuur
+.2
l!.oohringia trinorvia
+ .1
Ruig Klokje
-;..1
Csrn}danula .tracholium
Begeleiders
+.1 +.1 +,..1 ::îc.zolaar
a Sorbus aucuparia
Ko~cJ:l8:rfoelie
+.2
+.2
a Lonicera per.
+.1 +.2 Adelaarsvaren
a Pteris aquilina
+.1
Vc:!LlbOO!Il
+.1
a Frangula alnus
Valse Salie
+.
a Teucrium scorodonium •
+.2 Bocr.tige SIDele
a Deschampsia flex.
1.2 4,4 +.2 Klimop
Heö.e1:a hel.i.x
2,4
+.2 3.3 2.2 2.2 3.3 Braam
Hubus sp.
·:.'i tbol
+.2
+.2
Holcus lailatus
.Uckerkool
+.1
+.1
Lampsana commune
+.2 +.2 3,3 +.2 3.3 Witte Klaverzuring
2.3
Oxalis acetosella
Lamium galeobdolon
~.~ilium eiiusum
viola sylv.cf. riv.

Ranunoulus repens
Querc1;.s robur
Dactylis· glomera:ta
Gleebema hederaoea
Ranunculus acer
Rosa d'·· canina
Luzula pilosa
Luzula maxima

TeraRacum sp.
Geranium robertiana
Aegc:podium podagraria

+.2
+.1

+.2

''+,1
+.2
3.4

1.2
+.2

+.1
1.2

+.1

+.1

+.2

Kropt..ar

+.2

:S:ondsdraf

+.2
+.2

Scherpe Jlote:rbloem

+.2

Eondsroos

+.1
+.2
+.2

Ruige Veldbies
G:-:-ote Veldbies
Paardebloem
Robertskruid
Zevenblad

+.2
3.3

+.1
+.1

K:ruipbcterb1oem
Zomereik

~os~~~§-~~kk~~§--------~----22 ___ 2Q ___ ~ ___ 22____ Q____~---~----------------------Catharinea und,

Eurinchium striatum
l&1ium hornUiil

rostra tum
Plagiothecium dent.
a Pc"ytrichu& cf att.
i1ir.~.iv..J

0

a

Kensoorten Que:rc.eto - Carpinetum
+.3
+.3
4,4
+.2
+.2
Begeleiders
1.8 2.3 +.2
+.2
2.3
+.3

tevens ordeke~soort
a:fb:rekende socrt

Rimpelmos
Geplooid Ladde:rmos
Ge-"mon Sterremos
Sterremos
Glanzend Platmos
Fraai Haarmos
~cnà.bladig

B:o
Opnamen V2.:.'1 ne:r:c:e. .n Passchier
D, • Opnamen van Johan Dijk
ó

d 360 Voet van è.e Jansberg tegenover Hotel De :Slasinolen. Eumeuze, grinttoufumde
bodem met veel bladhur~:us-bedekt, vraa:rdoorb.een voedselrijk water aan de op-

pervlakte kont.
H 2.8

Voet van de Jansberg bij hOtel De Pla.smolen. Bodem bostaande uit leem,
zand en bla~~umus,
H 34 J&'1sberg, helling ·bij de moestuin van het Ja.'1sborghuis. Jlodem bestaat uit
zandige klei met weinig b1?tdhumus.
D 370 l,:ilsbeelc - Ottersum, dalwand van de Kroonboek in de tuin van den Heer
P. Linders;
D 372 Jansberg, berm langs de oprijlaan van hot Jansborghuis. Bodem humeus, zanèig.
D 384 Jansbergvoet bij het kruispunt Slangenpad - Hollevreg •. Bodem humeus zand;
terre::.n z·,mkgol vond.
H 33 Jansberg, -:rcgrand bij l:et theehuisje. Bodem: zan.digo k.loi met voel blad,
Terwille van de kortheid on overzichtelijkheid zijn uit do t.abo1 do niet ?olangl'ijke begeloiders 5 voorzover zo slechts lx voorkvnlmon 9 ';/eggelatcn~

T. A 1l :S 1

n.

:SZT·

Gr35.C3TC-J3::ST~L3TL"lii

-.-~-:-~-0-~-.-~-~-.-,-

Betule. pu-oescens

o

Castanea vulgaris
Q,uercus roou:r
Rooinis ps, acacia
Picea excelsior
FagQs silvaticus
Sor·ous aucuparia
Pinus silvestris

2

e g e 1 e i d e r s
4
'•
+
3
4
2
+
+
+
+

+

+

2

1J:aw::~e

2

.~cacia

Spar
4

3euk

Lijsterbes

+
+

2

J{astanje

Zoraereik

~en

~;~::~î:-~~~~~--~----=~---=;---=;---=;---=;---~~---~:----~:---------------------

Struikl. dek:üng

10

40

-~2---~L--~2 ___ _r_Q ___ .::Q ___ ..L----------------------

------------------------------kensoort Q,uerceto
Po:pulua tremula

- Betuletum
Ratelpopulier
,
•
•
3
diff. ·soort Q.uerceto sessil2florae - :Betuletum

____ Ç'c'-'<12'Qt\S J>'è$:O).J.ii'J,or?-_-+.._2_

]etula pubeseens
J3etula verucosa
Lonice'ra per.·

2,12__

3

~-

•,

7tintereik

-------------

+.l
;;ispel
diff, s, Querceto.Eetuletum molinietos~~+.1
+
Zachte Berk
kensoorten _Quercion robcris sessiliflorae
+ .. 1
+
Ruvre 3erk
+.2
Xa:nperfoelie

kensoorten Q,uerceto-Eetuletum
Ratel)o:pulier
Populus tremu1a
•.
+.1
:Sikva.ren
Pol;ypodium vulgare
+ .1
}. ~ajanthet.um ·Dif,
1.-2
+.3
Dalkruid
d.iff. socrten Querceto sessilif1orae - 3etu1etum
·7inte:-eik
Quercus sessi1if1ora +.1 +.2
F.uige Veldbies
Luzula pi1osa
+.2
Grote Veldbies
+.3
Luzula maxima
d.i:ff" soorten Q,'.1erceto..-'.3etl;..letum ~clinietos"J.m
+.2 +.2 +.2 2.2 3,3 2,3 ?ij?estrootje
Eo1inia coeruleó',
+.1
Zachte Berk
Betula pubeseens
-;-,2 1.2
.Agrostis stele gen &J&.J
diff. so ~'C..erceto·roboris- sessiJ.iîlcrae
YoCoryd.alis clavivulata o
+el

l<:ensGcrten

Betula pendula
Lonicera per~
I.:e lan:pyrum prat ens e

Pteris aqui1ina

Q.v.ereion robcris sessiliflorae·
+.1
+.2 +.1, (+.1)+.2
+.2 1.1 +.2

. .

+.2

4.4

2.1

;=:an::end.e Hel m·o loem
Sc.he:rn-Havikskruid.
:Iar..c;eY~.de

JJerk

Kanrerfoelie
Eengel
..~de laarsvaren

d.iff. soorten Querceto~Eetuletum mo1inietosum
Polytrichum co=une
+.2
+.2 +.2
+.2 Haarmos
}illium hornun
1. 3
+, 2 1. 2
+. 2 Gecvocn sterremos·
d.iff. soorten Querceto robcris - Eetu1etum
Gaffeltandmos
Dicranum scoparium
+o2 +.2 +~2
1.2 2o3
Bronsmos
Pleurozium schreberi
+.2 2.3
·:}root l·aëidermos
2.2
Pseud.oscl. 'CllTlJ.ffi
- <Eff. soorten Q,uerceto sessiliflol"ae - "BE:ttJ.leturJ

Polyt:-cicl:um c01r...mune
+ .. 2
+.2 +.2
J.:hium b.ornum
l" 3
+.2 l. 2
+.2
diff .. soorten Querceto robcris - BetuJ.etü_.':!
Dicranum scoparium
+~2
+ .. 2 +o2
1.2 2~3
q

Pleurozium schreèeri
Pseudoscl, ~=um

+.2
2.2

2.3

Sc:orcc:1 sterremos
:;2.ffe2.tcndr:JOS

:?::-ons::::cs
.;=oo~ ~addermos

diff. soorten Querceto sessiliîlorae - :Betule:u:=-:
Plagiothecium d.ent,
+.2
Jla~ze~Q Platmos
b e g e 1 e i d e r s
Hy:pnum cupr ocf oer
1.3 +.2 +.2
2.3
( ~::eids? )1\:laauwt jes mos
Cladonia spt
+.2
+.2
::ei::iestc.a.rtje
:Dicr·::--~:ella cf .bet ..
+.2
?l:-.1:.. s je smcs
Plagiotnecium u:~d.
Flat:::osscc:rt
Lophocolea bid.entata +.2
1.2
Eurinchiun stock~coll
+ 9
1.2
:?:j~1 :Laè.-:le:rmo s
Leuccb::r;}l.tt glo.:;.cum
+.2
Kw.sse:-1-tjesl:los
v

=

---:;:._.:::.::._ --.:::::::..::._ __ ..:;:_- -·=--:::=::::-====:::::::;-:::=:::::;::::;

tevens verbandskensoort

~
~

======

.:._.,

O:pr..amen va:;. Eer:::ar.. Passcl:ier
IJ • • Cpnarcen van .Joba.:: ~ijk.

,Jansèerg, bos boven de Eiellekuil, ca, 40 m + .à.P, boó.ew .tu~eus za.'ld,

bos recent uitgedund.

Idem,

~ets

hogerop,

Ja.'lsberg, rechterhelling van het Groene·-:fa'te:::',- unuer::2.n-c V~ Jl:I'OG~-
vl&de 3 m. boven het beel:niveau. :Bodem; leemhouè.end zand me·t veel
olac1.'1m~us.

H. 47

Jansberg, helling boven de onderste vijver; cnè.er'.ëant van de proefvlakte 1,5 m, boven het vijverniveau. Bodem: bladhu~us boven klel~g
zand.
·
Heumen, eikenhakhoutbosje bij de :Kolken; ca, 1 m. boven zomergrondvrater,
Kiekèerg, >rinterei}:enaa.'1:?lant op zand; 65 m, boven .A.P.
Jansber;-voet boven het Helse Ven, langs het Slangenpad. Bodem: bladhum·w op ldeiig zand, Grond•7ater dicht onder de oppervlakte,

D, 400
j).

390

H. 48

Terwille van de kortheid en de overzichtelijkheid zijn uit de tabel
de niet belangrijke, toevalli,:;e begeleiders, die slechts lx voork-:1amen, weggelaten,

TAB E 1
O~name

nr.

III

-..:;:..-~-·--··~~~---~_;.;.,...;;..

Oppervlakte

ALNI 0 N

HET

D362 D368 ]363 H 27 D 71 D364 H xx D365
__ ~~ ·~--------~--~~~-- ·~·---~~~-------~~---~---~------~--~--------~--50
25
25
100 50
100 50
25
m2

~~E~~~!~::_ __________ :-:~~~2~~---2~1!:~-!~~J::-!~~~-~~~~-!~~~-!~.EJl~------·----··-----Boomlaag hoogte
~~~:i:;§__________ _
Alnus glutinosus
Betula pubeseens
Betula verucosa
Q,uercus robur
Sorbus auouparia
Struiklaag hoogte

ê.!:r::":~~~~::.1L2~klc~~ 5

- 7
70

- 8
90

- 6
100

5

5

- 15
80

-15
80

-20
60

-15
40

2

3

( )

2
2

3

3
3

2
3

2

2

-2,5 -4

-3

-7

-5

-3

-5

-5

__ so ~---].Q_~.QQ __ ~--~2~-

Kensool't
.b.lnetu:'l
2.2
2.2
7.1 2.2 +.1 2
3
Kensoorten· Salic.eto .. suritae · .,._Frangü.letum
Salix aur. x cf ce.pr
+.2 +,l
3,
+.1
2.2
;.zy-rica gale
4.3
+.1
Kensoorten
Alnion
+.2
Salix cf cinera
2.3
+.2
Se.lix sp.
begeleiders
2.1
2
+.1
Betula pubeseens
2
4.3
+.1
+.1
?rangL"tlus alnus
+.1
+
Q,uercus robur
2.2 +.1 +.1
CorJlus avellanus
+
+.2 +.1 +.2
Lonicera per.
+.2
3
+.2
Rubus sp.
-2.2- ... ·-1.1.
.

--..---------------.---------·-----------------

Kruidlaag hoogte

Z-:mrte Els
Zachte Berk
nuwe Berk
Zomereik
Lijsterbes

3

Alnus glutinesus

~~~9:1~ag dek~dng

m

d
----"--·--'-..o-.--~-..:..;:._ _ _ _ __:...:.__~..:.,..--:.....-io

- 1
60

- 1
90

-0,7- 1
2 - 2
40
90 __s:c.:o:._.. 90

.

-1.3 - 2

m

;s----·------Zwarte Els

Geoord~('.7ater?)
Gagel

wilg

Grau·,ve --;Jilg
',7iJ.g
Zachte Berk
Vuilboom
Zomereik
Hazelaar

KaEperÎoelie
Braam
Riet

m

1 OQ_~QQ_J}_____________ _

Kensoort .Alnetum
Alnus glutinesus

+.1

Zwarte Els

+.1

Diff, soorten .Alnetum cardaminetosum
+.1
+.1
(,) 1.2
Card.amine amara
+ .1 L 1 +, 2 3, 4 4, 4
:6g_uisGtum max~ (loke)
4,4 2.3
Chrysople:n.ium OP?
+.1 +.1
àjuga reptans ·:
Kensoorten Alnion
+.1
+.1
Salix aura x cf.oap.
+.2
+.2 +.2 1.2
Calamagrostis lanc,
+. 2
( )
3.4
Osmunda regslis
2.2
+.1
Ilyrica gale
Stxuikvormende begeleiders
+. 2
2.2 +.2 +.1 +.1 2.2
Rubus S}).
+.1 +.1
F?·e.ngula Alnus
+.1
.L

l

'

1

Bittere Velàl:ers
Reuzen:oaardestaart
Paarbl. Goudveil
Kruipend Zenegroen
Geoorde( water? )wilg
Pluimstruisriet
Koningsvaren
Gagel
Braam
Vuilboom

Salix aura. x cf.cap.
Cala~agrostis lanc.
Osmunda regalia
:.ïyrica gale
Ruous sp.
Frangula .àlnus
Viburnum epulis
Carpinus betulus
?::cunus spinosa

Xensoorten Alnion
+.1
+.2 +.2

Geoorde( wat er? )wilg
+.2 Plui~struisriet
+. 2 lConingsvaren
Gagel

+.1
1.2

( )

3,4

2~2

+.1
S:t:cuikvo:rmer..de Degeleià.ers

2.2

+.2

+.1

+.1

+.1
+.1

2.2
+.1
+.1

+.2 Braam

+.1

Phra.:;Dritetalia kensoorten
cf 5'1'·:·,2 .:"a2 2,3
1,2 3 0 4
C&J."ex riparia
1,2
•:.o3
Car~x panioulata
4,3
2(J3
Caxex graoi1is
.'3,3
.;.,1 2.2 ;.,2
I'b.:cagmi tes communis
+lil
llolinietalia kensoorten
Scirpus silvaticus
30 2
2o3
Lyth:rum saliearia
·1·,1 <{·,2
+.1
Ly~imachia vulgaria
+,2
2.2 ~·~~ 1 +,1
Tiv.pa·toria cannabi
1,2 1.2 +.2
·1-.1
C.t..~..·Dlu..m po..lus lire
+,1 2o~2 +.1
Filipendula ulm.
+.1 +,1o •7,2
Equisetum palustre
+.1
Overige begeleiders
Calluna vulgaris
+.2
Erica tetralix
+.2
llolinia ooerula
3,3
+.2
Gel.ium palustre
+.2
+,2 -1·,1
Galium Üliginosum
+.1
1.1
l:.tbyrium fil.fem •.
Polystiohium spin,·
+.1 +.1
Co~vclvulus sepium
+.1
Caltha palustris
Stella:ria uliginosa
Sontellaria minor
+.1
Luz·,lla maxima
Cu~c~ ~cutifolia

-:·.1

.

-

Sphegnum squarosu.m

Vuilboo::J
Gelderse Roos
Haagbeuk
Sleedoorn

+.1

2,3
+.1
1,1
2,2

1.1
2.3

+.1
+,1

2.2 l-:oeras:;;egge
Oeverzegge
Bultpluimzegge
Scherpe zegge
·+.2 Riet
+1)2 Sosbies

:=attestc..art
+.1 7.'eë.erik
2/}2 Koninginnekrui C!.
+ol Kale J crueer
2.2 Eoerasspiaea
Lidrus
y,.l

Sti'uikhei
îlophei
Pijpestroetje
+.1 l.:c eraswalstroo
Kleverig ':ialsi;roo
+.2 ïJijf jesyaren
Stekelvaren
Haagwinde
Dotterbloem
')...-

( )

. :· :;,:c:mur

Klein Glid.l:ruid
Grote Veldbies

+.2

Kensoort .!lnion
2,3 +,2 1,3 2 0 3 2.3
·:·. 2 +, 2 Ealdg Veenmos
Differentiërende soorten .Unetum cardaminetosum ? ?
Rimpelmos
+.1
+.3
+.2 Geplooid Laddermes
+.2
+.2
1,3 Varentjesmos
+.3 Gegolfd Sterremos

Catharinea undulata
Eurinohium striatum
Plagiochila aspl,
À.'leura mul tifida.
l;inium undulatum
cf,]raohytheoiUE rivo 0
Begeleiders
4,5
Sphagnum sp.
.:·.3
áulaccmnium pal,
2.2
Leucobryum glauoum
+.2
Cal;y-pogeia tri oh,
lol
2,3 .;.,2
Calliergonella ousp,
1,2·
Yill.ium hornum _
cf,Loptodiotium rip.
1.2 +.2
1,2
Lophocoloa bid.of,bic,,
Q:•lmidium tamariscimu.m
1,3
Eurinohium stook.coll
3.3
JJniwn rost r. of af fine
Plegiothecium dont,
+.1
Botula sp. K.

.

+.2
Veenmos
Rood Viltmos
Kussentjesmos
3uidelmos
P=tmos

2.3

-.

-1·.2

1.2
{•o2

~-3

+.2
+.3

.

---,.c

"t92J

+.2
+.1

Î: i.,1_;.!. .1o

U"illVO

Beol<:mos?
Kwtmos

+o2

2,3
+.2

+.2
+.2

. (i.l:'i:/-:

+.2 I·~~·=;_i ::..:.. 2dormos
+.2 Rondb, Starremos
Glanzend Platmos
Be::rk

-------------------------------------------------------~~-~-~--------~~-----------

R • , Opnamen vru> Re:rman Passehior
IJ , • Opnamen van Johan Dijk,
D 302 Gouldort, berkenbosje, grondwater aan do oppervl. 200 ;;1,van do bergvoet.
1l 868 Ja.'î.sbergvoet, elzenbosje, bij het Hol se Ven, benoden do G,ueroeto-13etulotum
moliniotosum gordel. Grond7tato:r aan do opporl'lakt::o. Z'.72.rte ·olaéL.':,urnus
] 363 Geuldort, ol:;;onbes a&.'l do Jansborgvoct. Zwarte b1adhm:ro.s. Grond.\7ater 10
20 cm. boven do oppervlakte,
R 2'7 Gouldc:rt, Jansbergvoot, grondwater aan do opporvlclcte. Zwarte bladhumus
D 71 Geuldort, J:msb e:rgvoot, l10ogopgaand struweel la.."lgs oen watorafvlooiîngo
?;;.:."~-~ 7'. ::...>f.. s-.'!a:~to k:l,etsnatto humus. CpnaLle van 7 - 8 - 1939.
D 36~ Helling Jansberg bij do voet boven Go;;tldGrt.Grondr;,aan opp,Z\7arte humus.
R ?.X Eellekui1bron.'lotjesbos, bodem mot veel st:rooisol en natte zwarte humuslaag, Grond•:;rater aan opporvlakto, Opname van 30-7-1938.
D 365 Rollekuil, bronn0tjesbos. 13odam dik:,o zwarte laag lnmus 9 '7/aardoe:r hot Yrator naar bovon komt boven zandige bronbodom.
Tartrille van do ko:rthoid en ovorzichtelijkheid zijn uit de tabel do niet bolang::rijko, toevallige begeleiders 17oggolaton, voorzover zij maar 1 x veork:ramon,
-o-o-.o-.-~-c-
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dium van dit bos ·weer. Het beeld is echter niet geheel zuiver door een vrij sterke stroming van he"t grond\7ater over
de oppervlakte, '.7aardoor een sterlee brCJJmotjosbos bij;;.eü ging ontsto.at,
Hoe verder -;.rij van de borgvoet komen zo zuurder
en
voedsolaTmor "ordt het ':Tater, dat bij de noodzakelijke voo~'t
be·:reging in horizontale richting zijn zouten ann de bodem
afstaat en oplossende humus- en Yeenr.Joszuren niet meer
neu.traliseren kan, "Je komen in eon ui teestrekte gagel':<il èiGTI1is? ~:raal.,van holaas go on opnc.r:;.en ·'.roorhan.dcn zijn .. Naast
gagel g-roeit er veel pijpestroetje on een enlcele vuilboom,
Op de bodem yormen ·.-aJ:schillendo veeJ1mossoor'Gon een dicht
tapijt, Hier en daar is "en poeltje met klein blaasjes -·
krcüd en een inzin 1:ini': mo·i; ":1ateruard.ï.1eL De gagel;7ildo:,·nis
is 0:9 te vatten a::.s h:.;t initia:ü:Jtadiu;:J vnn het sporkcn--·'::ilgenbroel~:. ]e gagel is hierbij de enige tam'? lijk
trou'7e
kensoort van clie gcmeonscl1ay9 l,JlL:imstruisri,.:t en hakig
veenmos zijc1 dat v0or het verbond.
Eet gagelst:ru:.-:eel ont·::-iklcel t zich echter slechts ct'ln
tot een s:porkon·-··;;ilgenàoG ~ T!aJ:meer het grond~ater niet te
· >J'.:.·<:èarm is. Onder te oligotr0:phe omstandigheden caat d.:
ont·:1ildceling een arJ_dero kant uit ea dat zien -r:re :i.n de Gou.l~
dert op grote afstand van. de bc::ngvoet en in de oostelij~ r_:
moerassen dichtbij. lileest a"- via een stadhun met veel vu·:
boom, er>Jcele -.7ilgen on flink ;-;&·t zac11te berken, het bc:ke:n-"Çtilgenbroek v-a:-:.1. Eeyor })roGs? komen 17e tot gesloten
1Jerlmnbosjes, y;aaronier de struiken uit het elzonverbon·:
slechts een nrmeticu:·ig bcstacn leiden en allengs verö..7.".\,
neno ·:re zijn in hot be:rlcanbroo~-c bcland 9 een associatie
het •J;u.ercion roboris-sessiliflo:::·ae, die dan ook vorschi.lende kensoortcm en tio'.Ge begaleiders van dit vorbon."
toont, Haast 0.e zachto berk zijn associatie-kensoorten J'
bes en stel<::ende volfsklauTlp deze zijn uiterst zoldzaaJl
outbreken dan ook in de berkenbosjes van de Jansbergver~
Opno :D 362 geeft een stad.ium uH d.eze ontwikkeling veeJ."
.sagel stond hoofdc;alcelijk ae11 de bui ten:'rant en '.'!CLS bim:r ·
iu het bosje afr:ezig ol d.oodgaand.
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Op enkele plaatsen treden grotere of kleinere galigaanvelden op. Oosteltk van het betoniepaadje vonden we
oen groot galigaanmoeras van homogene samenstelling, <He
op gematigde oligotrophie wijst. De volgende opname werd
hier gemaakt~

'::is-·~z:--;ï;.,]èking lOÓ%, vegetatiehoogte 1, 5~~sl<cag -30% •
5~5~

1.1
2,1
x.l
r

. galigaan
ri.et
p;agel

berk
oi.k

x.l leverkruid
x.l kattenstaart
xoJ moorasspiraea
x.2 krui tJ <'struisgras
Xol kale jon_<: er

x~2

waternavel
3o3 p1.mtmos
x.2 sild~:elmos
1.2 veGnvedermos

-------------------------·--------------------------------·-'

Galigaan heeft waarschijnlijk niet zo'n vrijde oecologische amplitudo als riet o Tiel. groeit het soms dieper, maar
I:1Gest veel voedselarm.ero In Y!"Eederlnn.d v;isselen galicflanen ri.eèvelden elkaar'soms af. De eerstaankomende vormt vaak
zo'n dicht YJort elstold~:ennet en zo'n gesloten ''oud van sten8'els 7 dat e~ voor andere planten geen plaats is Hier? \7a2.r
door d.e l'rolatief droge standplaats de vitaliteit vermin derd is ,heeft het riet, dat ook op deze sta,1dplaats de conCUlTentiestrijd best kan voeren~ zich er tussen gedrongen.,
Op cle dunr zal zic:h oo1( hier een dicht gagelstruweel varwan~ De re.Jldbesroeiïng van dit moeTas is ongemeen interessant en min of meer een bloenr:ijke molin:lonvegetatie .Kar:r'Jselie, leverlcruid,pijpenstro·, Yrederik, spiraea, bosrus ,kattenstam:-t enz. bieden een ·oonte aç.xtblik. Ook het betonie~)az<d
jG zelf is ten dele een, Jumstmatig in sta.;1d gehouden, Jnolinionvegetatieo l.laz,r op deze en andere tot het pijpestrootjesverbond b ellorend.e bGgroci:L1gen kan eerst in een
volgend nummer diepe:r ingegaan ·.-:orden" Di tzelfè..:; geldt voo-r:
een delicaat gezelsc.hapje met fijne muurlec-s:.·,-enbGkjes;.fraai
geveerde steenb~L'eok- e:a sierl~ke mut-;.rvarens ~ dat --;re op een
:mur bij het Jansberghuis aL:troffen, en ook voor de talrijke nanoeyperionf:-cagmenten~ ·.-;ac:ronde:r· zelfs de dre.ad0enti ~
aan 11iet ontb:cee};::t o
&

-
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III

Het b r o n n e t j e s b o s
--------------door Eerman Passchier,

Tot het meest exquise, Ymt te bewonderen viel, behoorden de unieke bronnetjesbossen, het zgn."kleine" en het
"grote"bronnetjesbos .Deze brongebieclen zijn omgeven door
steil opstijgende heuevels ,die beclekt zijn met zavel. Zelf zijn
ze vlak en liggen ze beschut. 11e hebben hier te doen
met
het Alnetum glutinosae cardaminetosum. Tie ze uiterst vocht-minn~nde-en zeldzame-(Tw~nte::Plasmolen) plantengemeenschap
vertoont grote verschillen met het hiervoor beschreven Alnetum glutinosae typicum. 1t Laatste treffen we nl. <Hm op
natte ,'VoedselriJke bo.dem,met zuurstofrijk krachtig be·wegend
grond·.-rater Als diffei·enti'érende soorten t.o.v. het .Alnetu;c,
glutinosae typicum--vinde.n we hÎer-Cardamin~ amara(Bitt"ë"reveiillcers )-;cr:rys'ö'spleniurn opposi tifolium ( paarbladig goudveil), ajuga reptans (kruipend zenegroen) en eqyisetum n:aximum ( reuzenpaardestaart), benevens in de moslaag: Eurrhyr.gium striatum (geplooid ladà.ermos), plagiochila asplenioides -(varentjesrnos) en aneura multifida. Het broru1etjesbos
in de Hellekuil ( 't"g-.cote" )vertoont opmerkelijke verschillr
met het "kleine bronnetjesbos'l Alleen bij het grote bronn· ·
tjesbos hebben we te doen met het ,~P!lce!_U!_!l_ _gl2:<:t:!c_n2_s2e_ s:_a:t:_daminetosum , dat hier naar de droge z:ijde begrensd wordt
--door de-op gTonden met zeer voedselrijk grondTrat er( dat 1 :·
~inters aan de oppervlakte komt) voorkomende subass,
het
.0Pièr_<;_e!_o=C.ê:r.e_i!l_e_"!'_n!!! !_i])J~e.Q_~liêt_2.S_L.l_@ Als differentiërende
soorten treffen i7e daarvan lüer aan: Filipendu.la ulmaria
(J.Ioerasspiraea), lysimachia vulgaris(wederik) en athyril~n
filix femina(w:ijfjesvaren). HoeTiel hier dus een overeenkor-·
bestaat tussen het .Alnetum glutinosa.e cardaminetosum en '::_~
Operceto-Carpinetum, is de veTIJantsohap met het .Alnetum t
picum toch duidelijker, waarom J,1eyer Drees deze plantenge-·
meenschap tot het Alnetum rekende, De bodem bestaat uite~_
dil;:.__l<:e laag zwarte humus ( elzenbladel'en) op een grove zand·laag en is door zijn grote be..-regelijkheid liJOeilijk bogaanbaa:o:
(Zie opn, H 64 en D 365).

'
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Het kleine bronnetjesbos is geheel anders in zijn
voorkomen. In tegenstelling tot het grote ontbre:ccn
hier
de bronnetjes en is er oox geen vlaklee vegetatie: de beekjesjes hebben er diepe slenken in uitgeslepen, die beclek-~
zijn met een :prachtig gToen kruidentap~jt. De vraag rijst nu
is de begrenzing van het Alnetum glatinosae cardaminetosum
naar da vochtic;e zijde \'lel ceheel juist; moet du ve ;et a tie
in de slmc_kon,dus .~E- de beel:jes,die veel hogerop hun. oornpronc; vinden, niet a:;oart woré:.en beschouwd? Ev.meens geldt
cleze vraag -\roor de &teile randen van de beekj os ( Li8r .30 tlC c:~1Q hoog)~ Tie opnamen?die vol2::en goven hler een beeld
vo.u~ Allereerst '\in H 37 9 39 en t-"O drie verschille!1d.e sls:-"1ken met helclero snelstromende beekjes op zandg:cond .. S:ot ~:.1
C:iep (verder '.7erd niet nagegaan) besto.1d de bodmn uit 'èf':·.. ,
kiezel en keileem.

OPNAiviE

R 37

H 38

'i

n LeO

4 x 2 3 x 2 3 x 3
Oppervlakte_
100% 90%
60%
.Kr:;J,idlOillÊ
4.4
3.3
::hrysosplenium opp.
5"5
2.2
Poll ia epiphylla
2.3
+.2
Ranunculus repens
+.2
Galium palustre
+.2
+.2
Ag:rostis cf. canina
genuina
4.5
3.3
5.5
limium undulatum
+.2
2.2
Ge rex remota
+.2
Epilobium palustre
+.1
Fi.1ipondula ulmaria
+.1
2,3
Deschampsia caespitosa+.2
VaJ.eriana of:ficin.
+.1
+.1
+.1
RD.L'lex acetosa
+.1
C2rex elongata
2.3
Chiloscyphus polyanth.+. 3
+.2
-;..2
Ga11iergoDe11a cusp~ +.2
Sphügnum sq_uarrosum
+.2

m2
Paarbladig goudveil
Greppelrus
Kruipboterbloem
l>!oerasvmlstro
Kruipend struis ;;ras
Gegolfd sterremos
'Jij daarzegge
i.Ioerasbast erd<7ederi:;:

J:,1oerassyiraea
Smel&
Valeria&'l.
Veldzuring
Uitgerexte zegzc
P1mtmos
Hakig veenmos

Op de horsten uas de nevenstaande vegetatie te vinden.

'\
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10 x 4 m2 ; veel bladhumuso
Boomlaag; 70%; tot 20 m. hoog.
Bls
Älnus glutinosa
2
ZJmereik
Quercus robur
4
Struiklaag; 50%; tot 3 m. hoog,
Hazelaar
ëoi:iiu:-8-;;.:;;:euana
3
H 38, horst naast H 37

Sorbus aucu:paria
Frangnla alnus

1

LijnteTbes

Vuilboom
+
Lianenlaag; lO%(Eigenl~k geen aparte laag)doordringt alle
Lonicera periclymenum
+.2
Kam:;:>erfoelie
lagen)
Kruidlaag: 40%; tot 0 9 5 m, hoog,
ïiaccinium vitis idea
l.l
J.ocle bosbes
Rubus spec,
Braam
+.2
Lonicera periclymenum
K2.Llllerfoelie
+.2
·;Yederik
Lysimachia ~~lgare
+.1
Pijpestroetje
l\'iolinia coerula.
+.2
Grote ·;eldbies
Luzula r::axima
·L2
"!ubbelloof
Blechnum spicant
+.2
J.:Iannetjesvaren
Polystichum Filix mas
+.1
Boskla-.rerzuring
Oxalis acetosella
+.2
Klimop
Redera helix
+.2
Robertskruid
Geranium robertianum
+.1
:iijd.aarzegge
Carex remota
+.2
Sl:lele
Deschampsia caespitosa
+.2
Scn·bus aucuparia (X:)
Lij sterbes
·Ll
Krui p'bot erb loc ..
Ièanunculus repens
+.2
Veelbl.Salomons zege·;.
Polygonatuin mul tiflo:ru.'!l
+.1
Galium uliginosum
Kleverig ',7alstro
+.1
Kruipend struisgras
Lgrostis canina genuina
+.2
+,l
Corylus avellal"a
Hazelaar
Pte:ris aquilina
.Adelaarsvaren
2.1
J:ioslaag
10%
Dipiophyllum albicans
+,2
~ 2.2
lJiniv..:uJ. horr1um
Gew" starremos
J3:cachythecium rutabulum
Stekelslaapmos
+.2
Calypogeia Triohomanis
Buide}mos
+,2
F, ~1ussula.spec,
l ex. Russul a
F., ~~IaTasmius spec
1 ex. Taailing

'

I·
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Duidelijk is, dat we hier dus niet van het Alnetum
glutinosae oarda.minetosum kunnen spreken. Moeten we in de
slenkvegetaties fragme1iten zien van een associatie uit het
Co.rdamineto-Montion? Er zijn verschillende fa-ctoren ge _
noemd, die ervoor zouden pleiten,
11aa_r af go zien zelfs hiervan behoort dit kleine bronnetjesbos tot het schoonste, dat de Jansberg te bieden
heeft î het is voor ons nog steeds een stil geluk, terug te
donléon aan die morgen, dat '!re ons verdiepten in de mysterien vvn licht, schadui'l e.n stromend kristalhelder ï'late:r , ·
tussen het smarac·~groen goudveili
>TF..DEDELH!GEN
BES TUUR Voorz.; Joh.Dtjk, i\!r.Cornelisstr.44r Haarlem.
::;;;~-=-Pemlingm.; Herman Pas schier, Gijsbr. v •.Amstell.l7 Zeist.
Roüacteur: Guus Roskam, Admil-alengraclü 25T' Amstcn·dam - 'IT.
Acl.rainistrateui-; Gerrit Harmse:'l,
A. 38
Amerongen.
~a-~.!_!i~t:.s~c~.~Jg:~a:::t_S!e:;n?.:a!::d2. ~e:::e?_:s.!:_r::;a! ~:;_- ~e~d~n!.

Sinds de laatste ledenlijst uitkwam zijn de volgende adressen veranderd:
Corneillelaan 3
JJE>lÜ Goudovraard
Utrecht.Jo Hal'msen
Haarlew;;Jerdijk 46hs
Amst erdam-C,
Gerri t Tiarmsen
Á 38
.Ameronge~1
Rein v.d. Reide
Lawichse .Allee 5
ïlageningen
Cor Kelder
Zeeburgerdijk .65'
Amsterdam- 0
Felix van Oosten
Fr. Valentijnstr, 110 )Jen Haag
Toos van Veen
Petrus Campersingel 243 Groningen·
]':c·its voYiaatering-e
Kribbestraat l3'f
.AE:sterdam- Zç
Han .Alta
A 38
.dn:e,.-onc;en
Eldert Kortenoever
Beverw:ijkerst~·aat>;ag lC:J li4Heemskerk
HailS Kooy
Prins'lng-raoht 848
AnJSterda~;1 - C.
~c~s Stuim
Fr, Halsstraat 24bis
UtTecht
(Behoudens vacantie-Zon-en feestdagen, dan '•700nt ie V!eer
in Haarlem).
p/a Meyer, Sta·:lionweg 60
Amsterdam~ Z.
1\gaat J3:cemer
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