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Op een mcc:ie Zat.c···:i2 · in het bee;in van de herfst)fiet-"
sen:ie vanuit het Zuiden ll?.ar Petten, zac ik v·Jcr hcti_H6.rst ··
d.i t precchtige gebied. kmvanl<eli.ik op enige afstond V'in d>e ·" •
dLLnvoet blijvend, goo_t de weg via de Epnondrm, l8t8r vlB.k er
cndor i engs. ::Je duinran0. w··rdt nq E{?;lr nd P.an de !hef ho.'('; en
steil cm is hier bc,b.~·st. DFm, no. even gc:stogGn 'te zijn, waarbij we uitzion ov.~r d: blond·, sch'lars begr•)eide duintcppen
n_s.g.r de 'Jlet levendip;s klouron getinte BE:rkenbcssen in de 1f'"'l.lleien, duikt d.., .,eg nnd;;r in o'ln dicht wil·i b,~s van j('ng.r:; :::pg!'_?,_ndo st::::~T~en met con wirv1e.r V!J.n st:ruiJ(on, liB.nen en hc':.g 0~)
schiotonrl"l kruiden. En nu tlijft de wsg, nu 22n:;' le.c:cr, dan
w8r,r hc.c;.'lr tegen de hellingrcm klimmend, in d 'lZ2 bred~ 'bos;.
stro~.k l·)pû~. Me.qr bij ''De Franschman 11 mr~otr-:n 'Nf;
--~k dez~
str ~.k weor v~::rl?ton 0n lP~ngs b'-:sscn van· Eiken on BP.rk0n,die
rijk zijn 3.P..Yl pP.ddest: 9lon en pro.chtige mossen, Lijste~b..,s ''n
Helst, bereiken ··e het ·-ud0 pl3.'3.tsjc Ber".cm, Vc.cr.cij Bergen".
rijden wo spcc,dig weer langs h.)g-• b8b~ste duinhclling,m,langs
Scho~rl, Catrijp t~t Groet, maar rfsch:cn do vordnrG t~cht
niet minder de moeite waard is, zal ik &ier ds topocrafische
bGschrijving lB.t8n 8indigon, dP.ar w2 anders te ver van ons
gebied e.frctkEón.
HGt hseft nooit in mijn b3dooling gele"en om ondc;rsto.wde in è.c vorm vo.n "'"n artikc:l t 9 giet en, de• eh nu dit moei 'l
l=dsche.p gGbrandsche.t is d:-. T niets :ntziend'? macht, ds dui-nen ondcrgr·ven en ')mgeploegd zijn, het bes kaal gekapt is,
le)k hot me toch de m::lei te waR.rd, enkele qo,ntskeningen Gn "PnMJen samen te; v:·•;gon en t"' trachten een indruk to g·ev."n VB.n
deze oortijds zo prachtige streek.
Omde.t de bcL<w VP.n dit gebied ingewü:kel1er is dan die
Ve.n het duinland elders zullc:n we hier eorst even stilstR'l.'1
Alg"meen w2rdt a<>nV2arrl, dA.t onze d<ünen in t•r:oe duidelijk ge-
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.j:·ngc zeeklei, :'p r'ud duinz~d gnlcgon

:oud duinzP.nd

begronzing ge ·lc·gischo
f rm?.tics

l. Oude H•'f
2, :s:;.rgr.rb~s
3. De Fr::!nschmBn
4 B0:rgon a'.:l.n Zeo
5 Vorbr?.nde P?.11
G n?.ar Alkm?.'lr
7 no::qr Scho1rl
8 Hot '?J---ud
9 3r;rccn

4

3

scheiden perioden ~ntstucn zijn, Een goede 5000 j••r terng
vormds zich een duinr?..nd, we.arvan we r..u neg de rest vin.-lr.:n

nummer

on die we :l:tn oudc duinen' no~;men. D2..e.rn9. kwe.m er oen h·:le
tijd niets en tenslotte l\:r'lgen wo, ruw g•~nomon een dtitizond
jT:tr terug, hernieuwd.::: zande.anv"~er, waarbij de duinen ontstc-:nden, zoals ,...,r:~ die over het s.lgcmeen nu nog kr)nnen. '7ann<;8r je i8ts nouwkeurigor wilt weten, hc·o deze vork in zijn
steel zit, vslt nog steeds <J.an te r<>.den: :::lo Vc:rming V('.n de; Nederlendschc Duinlmst" deer Dr. P.Tesch (Bibl. N.?1 .V. Nu.4,
uitg. ~:ltors 1935).
We treffen in de ccmgèv!.ng vg,n Bergen d 'ID do vc lgend8
f::r:nqtie's cum (zie oêk het t::"'logisc;h.ke.artje). Hd z::. p2.s
gen;)emde ende duinzand, dat' i'n 12 diGl19l"C l?.gon neg we2._ rijk
is e_s;r, schelpgeruis' (dus k>:Lcrijl~:), dod·, waarvo.n de opper'Jl•ckt0 dus(..t.'3.niG is V<~r..-Dcrd en ui t;;esp-.::eld, dat or eGE ui tg·espr=ksn vcsdsel~rms vegetatie cp grsoit~ hcidc 5 -~iken-BorkonbOL2sn
en BuntgJ.-;:;.s.:;-::;me&nsch2ppen .. .As.n dD Ocst\J'nt N):rà.t dit Z8n6. bG-

Kensoorte

11

.1;

1

:!YG~si rl:'~'::' !r.Ct.:T:it8"186:'ll, d2.t CO:rtijds in <";C:ll qfC:JGnC::.l..::._.~, ---~·L"~tnd
v-lfiil::.to mnet cntstQ2yn zijn. Op 3.ndc:re; pl~...,_t::;o~ trscdt hic~rvocr
j~ngD zoeklei in de pl2ats, di0 d~~r ~f[~z~t ~drd, trcn d8 zee
binnl)ndrcnL en het l~.:r..~ cvcrsDoeld. vrord. As.n do -Iostka.nt wc•rdt
h-:.:t cude d"8.inzand 'JVerl~~:yt dc--::·r d.-=: ~-~<!1:[:'""' ~uinen~ L~~~.ar cle j_ong.,~_rt_(',l'l_;~~~-,!1_tg:L_cveJ;:.ê..l_z:-J.:U_l<:::L:.""·Ji.,E;. Juist t d hc-.gt'G --vén E-~rgen v·~ndo:q ··79 e~n +:r~ffonle.-sverg~ng: in he:t Zuiden is
hnt zc.~d geheel ?.ndors VP.n sr:-monst-eJ:l:i_nr:- d?.n in het N~~·::rdsn
en J~enge7ol~e hi.:;r7an is eek d'3 vAcot~.:.tiv g(~hool -.rorschillend
De weg v-:n de Fre~n-schmR.n( .'3 ~ ll8.9.T :Sr:rgen Q.an Z-:e( 4) kruist
juist de ovsrgsngsstr::-:sk. FAt zuid0lijke zani bevat veel mr1er
kflk in de vcrm v2.n schelpgr·:tis, den het li•xrdolijkr., Dit is
do O''rza.al: vccn het andere k2.rakter ven de plantcc,ngrc·eü,
Om het dC'rp zijn het Bergerbes en het Oude Hof( 1), so'll"

e.lle grcte bossen vs.n Kenncmerland, gslcgen JP een rug van
~het

oud& duinlendsch2.p,. Scms is het maar ''"n :rm e:iksnhe.khout
,&.dat w0 a.antreff8n, dan ls het weer beter cntwll:keld, als Zomoreiken-Berkenbos, wRe.rin vor:r2.l de mes 1 e.ag opve.l t door d:l
weelderige ontwikkeling van gr1:>te soorten, Yal1 dit bostype

twee

op~~eymen:

L

Bergen, 5-VIIII-41. Bergerbos ten N.van de Eeuwige
laen, opp. 100m2, Bo:,inla.ag tot 8 m,Bo%; struiklB.P.g
1 - 2 m. 60%;kruidlall.g 30%; mssl9.ag so%.":'.:dnig lianen

Eavikskru
Dubb·elloo
Ei kv.aren
Gaffeltau
Groot Lad
Bronsmos
Kensoorte
Ruwe ·berk

Kamperf~e

Adelaarsv
Be'ge.leide
Zomereik.
• Lijsterb'e
G-=woon st
Fra.ai Ha
Kantmos

Pluimsta
Riempjes
Heide-Kl
Beuk
Kussentj
Stekel va
Reukgras
'.Yi tbol
·Schapen"'
Hulst
2,

Je
en t
der invl<
ka rekter
CC· St

Kurkiepenrijk Eiken-Haagbeukenbos
nummer van de

3

opna~e

5

4

Kensoorten •:),uercéto-CarpinetU!jl
,Speèhkruid
+.1
-Rimpelmbs
Diffe~entiëTende soorten subass.
Kurkiep
3.1

6

7

+.1
+ ')
+

3

4

8

.:
4

Ficaria vsrna

Catharinea undulata
+

+.2

+.2 1.2 +.2
5.5 +.2

Maarts viooltje

9

Daslook
Differentiërende soorten groep
Brandnet8l
+.2 +.1 +.1 ~:z 2.1 2.1 +.1
l

Hop

Reuzen z·.venkgras
verbond
Dagkoekoeksbloem

l,l

+

2

;_:"lnus .fuberosa
Viola odorata
Allium ursinum
:.;rtica diÛica
~w:::ulus lupulus

Festuca gigar.tea

1.2

Kensoo~ten

2.2 +,1 2.3 1.1 1.2 2.2 y;"e.landrium diurnum
+
+
+
+
'3 · :B•re.xinus ex'êlsior
Acer pseudoplatanus
2
+
3 +.1 +
.1.2 +,2
+.1
+.1
Sta~h~s silvatica
Tilia oordata
2
Eurhynginm striatum
+.2 +.2
Listera ovata
+.l
Festuca gigantea
1.2

.Es eh

Esdoo:::-n
Bosandoorn
Kleint-lad linde
Stekelis ladde:::-mos
KeverorchisReuzen z·-,en\gras
Kensoorten orde
Helmkruid
Look zonder look
Daslook

l,l

+.1

_Veelbl.Salo~onszegel

K-ênsoorten kls.~s.~

Nagelkruid
Tweesti.il:i,ge Meidoorn
Dri enerfmuur:·
Kardinaalsmuts
Ri vin' s vi0ol tje

Zomereik
Robertskruid
Stekelslaapmos
Hondsdraf
Abeel·
Fluitekruid
Beemdgras
Stekelvaren
Fijn laddermos.
Kleefkruid.
Kamperfoelie
Gerimpeld sterremos
Witbol
Gewoon ..st·erremos
Zevenblad
·Hondsroos
Vlier
Dauwbraam
Lijsterbes
Hulst
Zachte Berk
Framboos
Beuk
Rondbladi~ starremos
Iep
-Klimopblad Ereprijs
Gewone troskers
Zuurbes

4

l.l
+.2
3.1
2
1.1
+.2
+.1
+.1
+
+.2
+.2

+.1
+

+.2
l

+

+.2
5.5 +,2

1.2 +.2 +.1' Scrophularia nodosa
+.1 Al1iaria officinalis
A1liam ursinum
Polygonatu:n officinali-a+.2

2.1 2.1 +.1 2.1 ~.1 1.1 +.1
1.1
2.1 2.1 +.1 +.1 +.1
+.2 +,2
1.2 2.3 2. _ 3·
+.2
+.1
+.~

Geum urbanum
Crataegus Oxyacantha
trine:rva
Evon:rmus europaeus

~=.loehringia

Viola

Rivi!Jian~

2
~\ 4 Quercus robur
3 ( +
3
+.2 +.1 l.l l.l 2,1 +.1 Geranium Rob-ertianum
+.2 +.2 +.3 2.3 +.2 +.2 Brachithecium rutabulum
1.1 1.1 3.4 4,!:; +.2 Glechoma hederacea
+
* 2" ·+ "':"' ::.Eopulua al'ba
+.1 +.2 Anthi'iscus 'silvestris
1.1 l.J
l>t>o...
+,3 +.2 +.3
+.2
+.1 +,1 +.1 Dryopteris austriaca
+.1
+.2 +.2 +.3 +.2
+.2 Eurhyngium Stockesii
+.1 +.2
+.2 Galium aparine
Lonicera periclymenum
+
+
+
l'.lnium undulatum
2.3 +.2
+.3
+~2
2.3 Holcus lanatus
:r~mium hornum
+.2 +.2
+.2
Aegopodium pod-agraria
3.1
+.1 +.1
Rosa canina
+
+
+
+.1 2.1
Sambucus nigra
Rubus caesius
+.1
1.3
+
S orbus aucutjaria
+
+
+.1 +
Ilex a~quifoli! "'""
Betula pubeseens
2
+
Rubus idaeus
+.1
Fagus silvatica
+
+
J,!:nium rostratuin coll.
+.2
-+.2
+
Nlmus campestris. .
+.2
+.2 Veronica hfederMfolia
Prunus padus
Berberi-s vu1garis
+
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De Eiken-Berkenbossen
nummer
Kensoorten

l

2

·~uerceto-Betuletum

10
typicum

Havikskruid .·
E:ieracium laevigatum
+.1 +.1
Dubbelloof
+.1
Blechmim ·spic·ant
Eikvitren
1.2 3.3 3.2
Popypodium m1lgare
Gaffeltandmos
+.2 +.2 +.2
llicranum.scoparium
Groot Laddermos
Pseu1osclerou.odium pururn
+.3
3.3
Brónsmos
2.3. +.3
Kensoorten orde en verbond:
· Ru•Ne be:r:k .
4
3
2
Retula pendula.
Kamperfoelie
2:1 3.3 1.2
Lonicera Pe:riclymenum
.Eupteris aquilina
Adelaarsvaren
,•
,+ .1 .•.
Be.geleiders
r;,'t,rljcus ··robur
2
Zomereik.
3
5
'Sorbu.s Aucupa-ria
' Lijsterb'es
~. 2
2.1 2.1
Gewoon sterremos +·.2 2.2 +.2
JiJinium hornum
: T'oJyt~i.chum fo~moswri , .,
Fraai Ha:armos·
3.3 3.,4 +.3 .
Kantmos
+.2· +.2 +.2
Lophocolea bidentata
Gerimpeld 'Plat mos +. 2' +.2 +.2
" f'Iagi'otheciuni Lindula turn
Zandzegge'
1.1 1.1 +.1
Carex arenaria
Struikheitte
+.2 1.3
'Calluna· vulgárïs
Phytidiadelphus .t;riquestr.
Pl~imstaartmos
+.3
+.3
Phyt.idii;tdelphus 16reus·
Riempjesmo~
2.3 +.2
Heide-Klauwtjesm.
+.2 +.2
Hypnum·cupressifo~me
Be\,\k
+.1 +.1
Fagus silvatica
K~ssentjesmos
+,3 3.3
Leucobryum glauc1im
l.l
Dryo~teris ~ustriaca
St8'kelvaren
1.1
Reukgras
+.1 +.2
.Anthoxanthum odorat~"""
Witbol
+. 2 +. 2
Ho leus lanatus
·
·ï-'.2 +.2:·
Festuca· ·ovina
:Schapengras
1
+.1 +.1
Ilex a.tquifolil\~"'>
Hulst
2, Borgon, 6-VIII·-41. Bergerbos ten Z.van de Eeuwige
. lae.n. o:pJ!. 10om2, Booml<tag 6m, 90%; struiklaag 20%;
kruidle.~.g 30%; mosle.ag 60%l veel .lianen.
De dolsn v~n dit bos, die lager liggen en meer naar het
eosten toe, staan door de nabijheid van de jonge zeeklei onder invl.-;ed van het voedselrijke bodemwater. Ze hebben het
karakter van een vochtig Eiken-Haagbeukenbos.

5
3.• Bergen., ~-VIII-41. De Oude Jfo:f, 1 ten 0.<- opp.l00m2,
Booml9ag tot 20 m., J,OO%;struiklaag 1-2 m, 60%;kruidlaag .BO%; moslQ.B.g :w%. Veel lianen.
4, Bergen, 7-VIIJ-41. ~o O•de !lof, cpc>.l00m2,·Boomlaag
tot 20
60%; struiklaag tot 6 m., 60%; kruidlaag
BO%; moslaag 20%.

m.'

I

I

I

Ln.ten v;e nu de weg eens volg<m, die van de Franschman'
(3) n<J:ar het ···:oud(B) loopt. Deze ga.at juist le.ngs het scherpe Oostgrens van fj.et jonge duin waar dit ov"rge.at. in een soms
steile beboste helling n~?-r hot oude duin. Dit bos blijkt.
·
sterk onder invlcced. te sto.án van o·on ondergrmdse wat~rbewe
ging.·
!Iet is'een beleend verschijnsel, dat uit het duin eon -../.
, . nilDl:ler ophoudende waterstroom g'l.at nB.ar het binnenle.nd toe. /'\.- ··'"
• Over?.l· w?.ar de duinen niet tG zeer zi.jn uitg'ldroogd door wa-. '
teronttrekking· voor· drinkwE,te:-vo orzi0ning van de grote st eden
zien WC het WRter .aYl de binnenduinr'lnd :·pw<Jllen en door tal
Vfln sloo.tjes verrler 3ofvlooieh, EBn 'llsl:lekend voorbeeld vo.n dit
verschijnsel is het Brouwsrsko:i.kjo in Ovèrvqen oi j Ha~?.rlem.
Het wat0r, dqt uit de.ke.lkrïjk-, dbinrm ronà. do Verbro.ndo Pan(5) komt en langs do Oosthelling do op~ervlakte bereikt, voroorz?.akt ·daar tor plaatse een voodseir~jè:e str·ook.
H8t bovenste deel V".n de hellin;;; st~.'l.t echter nif;t onder in:vlo8d V?.n dez·e voedende stroomG E-l_0r_ e;-rooit ien ook üf;ll arni
EikGnh~khoutbos, esn wirwe,r ve.n krankeligEl boom}lje·s, waarvEn
de.krulncri doç:>r do zee·.•1ind ~ij.:1 e-lacJ.gesch0r0no
erder naa..r·
btrioden icd.jgt het bos duiè.elijk een Qucrceto-Carpindum-kt:-raktër • .De eerste hree opnnmen· zijn genomen a!.ll de duinvcYet,
do andorG twee hP.l verwege de holling.
'
5. Bergen 15-IV-39, Bij de Franschman, iets Z.hellend,
opp.l00m2. Boomlaag lOm, 90%; struiklaag 2m 5%; kr~{d
Lw.g lOO%; roeshag
10%. Wc,inig lianen.
J),
6. Bergen, 7-VIII-43. Bij do Fr.o,nschman, iets Oostel.ijksr. cpD.200m 2 ·• Boomla9.g tot lOm,, lOO%; struiklaag.
2 m., 40%; kruidlaag 30%; moslaag lO;S, vrij veel l;i.ansn
7. Bergon ll-VIII-43. Langs de duinvo8t 'c·ussen de lfransman eh het ·,voud;cpp. 100m2.Helling 10° z.o,. B<Jom12.ag
tot l5m., lOO%;struik1aag tot 2m., 20%;kruidlaRg 80%;
moslaag 80%. Lianen zeldz<?.am.
·
8. Bergon, ll-VIII-43. Langs d9 duinvoet tllSsen Frans0

..

6

man en het V.'oud, verdor naar het z. opp.l00m2:zwak z.
hellend.. Boomleag lOm., 100%; struikle.Q.g tot 4m,, 10%;
kruidlas:g 90%;. mosJaag
JO~L Lilmen ~eldzetam.
De liier opgenomen bosve"get<J.tie's zijn,vàorbeelden van
een specifieke subassoci'ltie van de bin:nenduirJ;r?.nd, in 1940
door Prof; Dr •. Th. Weever iJ .beschr<'lven als de subassociatie van
Ku:r:5.i-SJJJ...Wimllii,..;;!,l)Já&s>i) ·en Hel,mbJ2:"llL ( Corydti;L9 so:Ud~)' van
het Eiken-H~ak;'5Qukor.bcs. Vàil de differentiör<cndc soorten misson we nëf;,;i:J:îo~m, Fi~t allëen komt hU in geen ve.n de opnamen
voor(,·:on spitso "r.~·zer zal:· kunnen opmerkGn, d'!.t d'l m".este opnam~n ecm[l~kt .we.rd.cn. in een tijd v8.n h~t j:::ar, w::.!.arin
Helmbloem.niet ·tó'vind&n is), maar zelfs vond ik hem nooit in dit
gobi>1d, r.1iss;hien rilogen ·iio ·ook De.slook wao.rdo toekennon als
dif.('e_rê.ntïórrmdo '8o.·o:rt: Opname ~._geeft een seizoen-o.spGct v9.n e
Daslook. IX).. de zomer J.s van deze uiensoort ne.m1elijks iots
..~
t· Tlm ,to,. vi,nden; TonGlotto nog .,en overeenkomsti;;:e opname van
de duinrqn<J' ter vergelijking.
9
.. 9_.· V'o~'\:elenz~g, 15-IV-38. A2n de bi:menè.uinrP.nd, ten Z.
~vsn ·sorc:el. opp.150m2. Boomletag 15 m., BO%; struik- .
. ... . ,h.9.g lm., .30%; kruidlc.r,g 40%; moslaag
10%; voGl li·: f)nen.
. .
. Om.nu n<J.e.r de heliineen V<J.n het ''!oud te:::ug to keren,.
blijkt hl't v?.n het profi2l v!ln de h.allinc af to hangen, w'lt
or bc,ned2n ie strook van deze opne.men .(7 en 8) komt. Op· een
ple.ats bleek dit duidelijk eon Q.uerce'to-Ce.rpinetum filipendule-t;osum te zijn met Koningilli'.ek:euid, .Rbtgras, Hondsdre.f,Bos'llldoorrt, Nè.gelkruid, Br'l.ndnetel, Essen, Iepen, Elzen, EngelT
wort0l, Mo~rasspirea en Hop. Je laatste viGr soorten zijn de
difféor~ntifirende soorten van deze. dr'l.ssige sube.ssocie.tie van
hot Eiken-H~agbeukenbos. Toen ik later terug kvmm om een opnam8 te.me.kgn bloek all"es gek9.pt en kae:l te :;;ijl! . . . . .·
'Als contre:st met de opn9.men vm qeze lielling, waar het
grondwater vari het kalkrijke ZuideliJke jonge .duihzand zo'n
'
grote rol speelt, volgt tot slot nog· een· o:t;me.me V'l.n <ie helling, die grenst ae.n het k<O(lkarme Ne-ordelijke jonge duin bij
Catrijp. Deze laat slechts een arm typisch Eiken-Berkenbos
zien: 10. Catrijp, Helling achter de kerk, 40c op 0, opp.50m 2
IDFl

Boomlaag Bm., lOO%; struiklaag 2m., 50%; kruidlaag
40%; moslaag BO%. Niet veel lianen,
HANS VAN

OOYEN

7
Nogm~als

het Filipendulctum

In het artikel o..;er h.et Fiibipenduletum in het yorige
Kruipnieuws werd de mugolijkheid geopperd van een alluviale
subassociatie van het FilipenQUletum ineen gede.el te van het
zogenaamde Hafdistrict. Ht'ewel ik het met de grondgedachte
hiervan eens ben, wil ik bezwaar maleen tegen de naam "alluviaal" en wel oindat de beekgronden, waarop wij het Filipenduloturn in de Logt opnamen, eveneens alluviaal (beter hclc.,ceen) w
··Naren.

Hoe· . ·_ deze beekgronden in de L,ogt ontstaan zijn, werd
cns duidelijk bij het beruchte en beroemde profiel-graven bij
de Beerze. We vonden op een zandige ondergrond een bovenlaag
van ongeveer 75 cm., bestaande uit beokklei, zand en·humus.
In deze laa['; zagen we v a n o n d e r n a a r
b o v e n
i n a f n e m o n d aantal "fossiele" wortelst,:kken van
>Vedr~rkruid (eerst voor wortelstokken van Equise",;um gehouden)
en juist in t o e n e m e n d aantal wortelstokken van
Riet. Terwijl de riet-wortelstokken over lio'·gelleJ.o laag voorKwamen, .4ield het voork~•men van de Vederkruid~-wcrtelstokken op
30 cm onder de ';ppervlakte •:·p. Men heeft hier voor zich de
eerste twee ver-landingastadia uit de bekende verlan,dingsreeks
Potamion :- Phragmition,, enz, ·
Phragmition

Rietresten
Vederkruidresten

Potami-:cn

+
Rietresten

l'
I

I

3ü cm

75 cm
··humus-/
leem

Uit de bovengrens van de Vederkruidrest en,, ·30 cm •. onder liet maai veld, kunnen "NO nog eon conclusie trokken ever
het oude zomerpeel van de Becrzebroeklanden (voor d)3,.•·."twó.ta-ring ervap). Immers, Vederkruid wenst in het algemes:. :nd>n·gedoken te leven, Nemen we aari, dat hiervoor ongeveer lOom
diep water nodig is, dan zou dus het zomnrp8il van d€ Beorzo
tijdens de vorming van de beexafzettingen ongeveer 20 cm
cnder het togenwoordi ge maai veld geweest zijn. .Aangen:,mon, dg,t
dit peil tot aan Q.e ontwate2:'ing niet voel gewijzigd is, ·kernen
we tot een oud zomerpeil va~ 20 cm. onder het maaiveld. Het
niew11e zomerpeil (na ontwatering en speciaal na de kanalisering van de Beerze) hebben we gemeten op 50 cm onder het tegenwoordige maaiveld,

_\
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Na deze uitweiding over .de wat!'lrstand keer ik terug
naar de bodem. Aaa de 75 cm dikke, ma~ig verweerde laag van
beekklei , zand en humus, · gáf een man van de toen ·nog i.n wording zijnde geologen-'-groep de naam: humusleem. Ik heb de vrijheid g,enomen, de~e naam uit te breiden en onderscheid:
humusleem, humusveen (ruw gezegd· een oppervlakkig verW90rd mosveen) en humuszand (min of meer lemig).
Evenwijdig ··hieraán onderscheid ·ik drie varianten van
110t Fi:l.ipendu:!.etum: ·een Filipenduletum op humuslr,em, waarvan
in de Legt fragmentenzijn opgenomen. Een variant hiervan op
humusveen (identiek met de genoemdo alluviale subassociátie),
waarvan de hi'crbij gevoegde zes opnamen fragmenten voorstèl-·
len. Tenslotte een variant op lemig humuszand, waarvan we naar
mi,jn.mening een .fragment opnamen aan de voet van de Jansberg
op 25· Augustus 1941 in h8t kamp. in Mook. Door nador floristiflc1
onderzoek za,l' echter moeten blijken, of deze varianten het in<:dordaa,d verdienen, nader onder-scheiden te worden,
O:vd:u:· de variant op humusveen wil ik nu nog wat zeggen.
Humtrsv9en· vinden we o.a. in dat godeelt e van het Hafdistrièt,
dat we mees-t·al de "lage venen" ·noemen. Een gedeelte hiervan
is het veengebied tussen Utrechtse heuvtllrug en Vecht, welk
gebied ik vrij goed-ken. lliervandaan zijn dan ook zes opnamen
van. bijgevoegde tabel. De eerste vijf vpnamen zijn walkantfragmenten van het Filipenduletum; opname 6 benadert iets
meer een goede opname van een Molinipn-gezelschap, zoals het
FilipEnduletum is!
.:,DezH tabel is t'P ongebru.ikeli:ke wijze samengesteld, De
soorten ·zijn volgens het natuurlijke stolsel onder elkaar geplaatst, dus : dicotylen, monocotylen, vaatkryptogamen, bryophyten. De dicotylen heb ik weer onderverdeold in· drieën:
a. _scörten die minstens 20 cm boven de waterspié:gcl moeten
gró'eién! b. soorten, die deze eis niet stellen; cv. ile drie
kleine boompjes, d:ie kleine .Alnic·nbosjes vorm'ln, \lèrder
heb ik indringende s(,crten weggelaten cf minder belangrijke
in de omschrijving vermeld,
..
Bijzonder daidelijk wordt zo de verhouding tussen monocotylen ( voo:J;"al grassen) en dicotylen, De belangrijke grassen
van het gez'llschap: Pluimstruisriet, Riet, Fioringras, Witbol
B.i.etgras, Liesgras, laten allen ntig ruimte aan è.mcotylen, Borendien bepalen al deze rietachtige grassen het a<ipect van
~et Filipenduletum, namelijk een ijl rietland.
·

'9
Bi,i geregeld ·maaien nu n8mon het aantal en de bedekki,ng
der grassen toe en worden de dicotylen raeer on meer hierdoor
verdrongen. We krijgrm dan do schralè hooilanden, Deze gaan
door ontwatering en bemesting ovéir in ·de bekondo gewnne ho··.·ien weilrmd,:m.
Ik. std dus binmen hot /,!(;linion tegenover elkaar·. natUUT··
li.ike ~toiinio;1·-gezç;lschappoll$ '17'h8.::'van· ht:t FiliprJndul:::tU~ _Ed:~.=
éGn is en'· J.oo~c _a.on mens g'.)in~.rlodcl~: Mol-Lniox:--gGzolGchapj:)r~n:;
de s chral'c c:;:msl 'lndon. N s.o.r mijn- maning vormon nu de mî'tuur.c
lijko ~.dolinion-t:;rJzolschap::;çn sanc~ rnn·G do .Alnion-f>osjes ven·
:2ls~ Wi;t'g en Berk, sûn moz":iok 9 dp.t do'lago vefl.r,nl ?ll· de_:~.-·
beek9.fzettingon oorspronkc,lijk b•;C'.okto·, Bij h.ot in oultun·
ll6ffi0ll V~ dit l3.nd ·go~.J·:n ëi.e Àlnion-~"bosjos g~3rOoid Û~ hun wede:rope;:ro-~i vo1·h~. n~r_;rd_: door' het gprt=Jg•.~lçl r.u:aion 9 è. at' .do vege.__
tati;; doet overgaan in sch'rd8 \?,T2.Slandç.n. Oil.tYmtor~ng, mest
On kUYlSir.iOSt inakon 8r. tonslotte Qe C<.11tonig0 hoç,i-::.-t;~-.'~yqilan
den van •. :.3o komt het dat wij sl'lCllts fragmr,nton van l:lr:rt. Filip<mdtllGtum vindon. '!lat ik in mijn tabel ge<?f is eeht!3l' •>yel
zeer arr.wodic,. da.t k<m ong!Oltv.'ijf8lè. bot8r.
. .... , .. ,,,.
Tenslott..~ moet... or do .. aandacht "J:l govostigd wordÇ>J;J., . <i.at·.
in deze boscho.uwing slechtp de schoring wordt gegoven,. n\l de
inslag , • • Mocht blijl~en, dat ik de scherinr_; verkeerd ge+
spannen·· heb, dan vei·breke men onverbiddelijk de draden. Eën
fout ~reefsel, · daar heeft niemand ·wat aán l

I;

BOUKE D:i!:,JOJ:l'G
/
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Omschrijving der ··,pnamen. ,
l. ·•:estbroek, 20-VII..:.43. Oost:cant van lf4derlandse diJk•.· '.V~l;.,
kant tussen vervraiÎi-loosdo akkör en veensleuf. Van afstand
tot afstand Elzenbosjes.
,
2o V/estbr.,ek, 20-·'1II_:43. Ïden, mllar 250 r.1 lkordelijk~r d!ll'!
vorige opnA.me. ·,val, kant ~ussen hooiland en vcHmsleuf,
3, Westbroek, 20--VII-43. Idem, maar lOCim.Noordelijkër dan
opn9.r:1e 2.
·
4c We··tbrock, 28-VII-43. IJ?·:~er:d.D kade ten o.:~ste.:1 Vflh M:t:1T8S9···
veense ke.d~. Wa1kantj::; tusseYI kado- en zod io~ ~bij •..•<-!."r.".t -7i1···.
genbosjso. Er kvre..m nog. in voo:r l~~oe·Cas.l::.St~?TH::
5.We:lltbroel,,, 22;-VII-43. ÜOV'>2'bcgrot~Li:r~g, é:o2:<J:;.c,nd ;t&.ll ,.>.'8Tla.>i-·
dend 'slootje, in buurt
r:lC>eTriSbO~ljf~. E::- ,\<'i!·'lillG'(l noe j.r...'
voor: Vogol·nïkke, Kleine .ve.i:JTÜ. sn.

van
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Nummer
l
Proefvlakte
5 x
Grondwater
-20
Bedekking Kruidlaag 100%
Hoogte krui~laag
200

2
8 x
-25
100%
100

3
20x
-20
100%
100

4
5
6
5 x 2 6 x 2 lOx 5
-20
-20
100% 100% 100%
150
150

Moerasspirea
Engelwortel
Wederik
Poelruit

2.2
+.2

2.2
+.2

+.2
+.2
2.2

t

2,2
+.2

3

Riet
Pluimstruisrist
Rietgras
Liesgras
Veenreukgras
Fi0ringras
Witbol
Gewone zegge
Holpijp
Moslaag

i-

2.2

Scherpe Boterbloem
Koninginnekruid
Moerasrolklaver
Kale jonker
Valeriaan
2.2
Meerasandoorn
+.2
Watermunt
+.1
Kattestaart
+.2
Wolfspoot
Gele lis
Glidkruid
1.1
Els
Wilg
Berk

t

3

+.1

4.4
2.1
2.1

1.2

2.2
+,1
+.2
+.2
+.2
1.2

3

3

+.2
+.2

+.2
+.1
+.2
+.1
+.2
+.2
+.2

4
2,l!
2.),1
1.2
+.2
1.2
+.2

Cljl

cm

2.2
+.1
+.1
2.1

ti)

(l

+.1

+.2
+.2

m2

3.1±

2.1±

+.1

+.1

+.1
+.1
+.1
+.2

2.2

+,2

+.2

+.1

+.1

+.1

•

+.2
+.1
f•,l
+.1
+.1

. +.1

3.1
2.2

1,1
3.3
+.2
2;3
+.2
2.3

+.2
1.2

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

+.1

+.1
50%

I

~

;,

~·,

-·

6. Kortenhoef, 21-VI-42, Op pad, begroeiing op venig substraat. E
Er kwamen nog in voor: J,[oerasviool tje2. 2, en verder in gering
aantal Spaanse rui ter, Waternavel, Veldzuring,Smalle weegbree,
Beemdlangbloem,Rood zwenkgras. Allen planten. die niet
uitsluitend typisch zijn voor het Filipenduletum, maar ook in de

ll

andere natu<lrlijke Molinion, gezelschappen voorkomen· en in de
schrale graslanden van het ll!olinion-Alniun mozaiek, De. moslaag bestond uit Eurhynchium Stokesii, Hypnum cupressif,irme,
Catharinea undulata,. Brachythecium albicans, Pseudoscleropodium purum, Calliergonella cuspidata, Brachythecium rutabulum, Mnium hornum,
·
·
rats over het cijfer 1,

•

Er schijnt in "de Sociologen-groep een misverstand te bestaan. Ik hoer namèlijk steeds de stélling verkondigen, dat
het c.ijfer 1 voor de gecombineerde schatting uitsluitend vooT
grassen en grasachtige planten in het leven geroepen is,
SprroJGkt mèn dit tegen, door er ;:.p te vlij zen,. dat deze stelling
noch bij Braun-Blanquet, noch in de Inleiding voorkomt, dan
komt het volgende bev1ijs als ant'Noord: "E•Jn plant, die een 1
krijgt moet vrij veel voorkomen. Een plant, die geen grasachtige bladeren heeft en dus op z'n eentje al een hçge bedekkings-;marde bezit, zal als ze er zoveel staat, dat ze jléen 1.
kan krijgen, zeker meer dan 5% dr.\lcon. en dus eon 2 verdienen.
Maar nu betekent een + volp:cns Braun Blanquet:"spärlich odor
seht' spärlich", volgens de lllnloiding: "weinig, in enkele. exemplaren". Om aan te tonen, dat een plant met betrekkelijk hoge
bedekkingswaarde toch best een 1 kan krijgen, heb ik het volgende berekeningetje opgesteld.
Stel:de doefanede van•d.e plant a cm., dan is de oppervlakte,. die zij bedekt:
1f a 2 cm. 2 · 5%o van 1 m2 ~ 500cm2,
4
Wanneer de- plant 5%
van de proefvlakte dekt, .. staan
er per m2 dus:
500
64o
--~
planten,
lr
2
a
4 a.
.
..
Van een plant met een ·doorsnede van 6.cm moeten minstens
645
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exemplaren voorkomen alvorens zij een 2 kan krijgen
Een plant met een doorsnede van 6 cm, waarvan bijvoorbeeld 14 exemplaren per m2 voorkomen, komt niet in aanmerking
voor een 2, doch men kan zo'n :9lant zeker niet "spärlich" noemen.
In het sjok-kamp in de Logt werd een debat gevoerd over
'Vaternavel, ·die volgens sommigen geen 1 kon krijgen. Nemen we
als gemiddelde doorsnede van de blaadjes 4 cm, dan wordt het
aantal blaadjes, dat aanwezig moet zijn om 5% van de proefviaJ:
36

12
te te bedekken 640/16 = 40 per m2.> Dm de af'stahd te berekenen
waarop de'blaadjes dan van elkaar staan, ri~mrn we aan, dat ze
zo .regelmatig ~ögelijk· gerangschüct zijn. '+s d'e onderlinge afstand tussen dt, middelpunten van de blaadje?· x, dan ligt elk
blr:tadje in het midden van een· ragdmatige ziwhoek' met zijdó
J.j3 x V"J cm.· :!:Jo oppe:::-vla:,te van zo'n regelmatige zeshoek is
~x2'[J r.rn2. Volg8ns voorgaandG berekening zoude~ er per m2 40
'JlaadjP.s. ·ran .Yatorheve.l moaten voc:.:l:omen, wil doze soort vooT
·"'t:.!_tl·2:in aanm~rki~_ekom.en~ D~ZG 4C._blo_adjes liggr:n i-n:do mid.~'"
·~~J.punt0n van 40 rogcl~at~ge zeshoûke~, waarvan do gezamcn~ij
kG.6pp~rvlaktc lffi~·moct ~ijn.
:
''Dus:

40.1e-;:x:2·,V3 cm2 .= lO.CCO cm2.

x=.:!: 17 cm.

''
.
,S'~aand~ bJ.aadjes·dus v·crdGr dnn'l7 cm var; elkaar, dan
bcd.:.kt d0 plant e;aen 5% on kan Jus (;'2•Jn 2 krijgen, Daarom
r;chter z~kor nqg niet d::r;sç:t. ·o·2n
D·~r/}3liJk•J borckeningstjG~ zijn voor hen, die met plantoJCsodo:ogiG b~girmGn zacr nutt:Le, daar zo eon batere indruk
r;,. V'"n van d.~ b~jokldng van een. plarit, dan in dl. en dit van meet
af c.an zo maar ;:;osch;l.-t '.mofóit. \·rorclen. M·'Ül h8<;ft gauw, de neigihg
om t8 h:6g t~ ocha~to~!

.t

Een verholderendo opmerking bij h ct artikel over
e2n twoede MoliniQn-associatie vari ~e Beerzebroeklanden,

Aan het slot van ons artikel over het''Yaternavelrijke-'.
blauwgraslanà van· de· broeklanden van de. BeGrze in h::.t Logt'1umm,.,r; mol!sten. we l'len ·tegenstrijdigheid nàar voren brengen,
De m·;oilijlcheid was immers., dat 'vele soorten uit het verbond
der k.ldne Z0ggen ( Caricion fuscae) zoals '._l~oeras;o.ardbei, ldoerasviooltjt~, Bos:r:us, enz. op een beeinstadium, een initiaal~
plwse van het zuivere blauwgrasland w~zen, terwijl daarenû,..,.
gen de struikopslag en vooral dO'J hoge "resëntie en uedel;king
van Pluimstruisriet het vermoeden dr>ed ontstaan, dat vié reeds
mot een overgang naar het moerasbos (Alnion) te maken hadderi •.
duo met "en ternlinale-phase va:n 'het blauw grasland. 2n ,hoe kan
nu één vegetatie tegelijk initiale- en terminale phase van een
gezaischap zijn? .Aanvarikeli,jk lijkt d.E:ze tegenstrijdigheid
Oll':>plos1Jaar, t.:imeer daar we de oytimal'l phaso van het blauwgras.larid, dus het onvermengde, zuiver'l, goed ontvfikkelde
blauwgrasland, zoals we dat uit Hieuwkoop kennen, nergens in

l

het Beerzeland hebben aangetroffen,
Laten we dit probleem nog wat nader bekijken, We hebben
in genoemd artikel aannemelijk gemaakt, dat het blauwgrasland
bij de-- Beerze ontstaat uit de Bosrusgemeenschap' d.oor ontwatering en bernaaiing van dit laatste. Deze overgang is ongeveer
tot de helft voltooid en dit stadium van de overgang noemen
we 11 '1/aternavelrij~" blauwgrasland". Nemen we nu het strakke
successie~schema aan: Bosrusgemeenschap - blauwgrasland Spor1wn-'Vilgebroek, dan geeft de struikopslag de overgang naar
het volg<;nde gezelschap, een bostype, aan. Waar is nu echter
het typische blauwgrasland, de optimale phase, die volgens
het schem·a na de overgang Juncetum acutiflt<rae -,-- blauwgrasland(; initiale phase blauwgrasland) en voor de overgang
blauwgrasland - Saliceto-Frangulatum(; terminale phase blauw. . grasland) moei komen?
.
Uit nevenstaand schema blijkt nog eens duidelijk, dat
de differentierende soorten van de initiale phase (Caricion
'fuscae soorten), zowel als de differentiërende soorten van de
terminale phase (soorten uit het Alnion) veel en_ goed ontwikkeld voorkomsn, terwijl de t'rpische Molinion-soort~n niet zo
goed ve!'tegom;oordigd zijn als bij oen gezelschap.uit dit verbond ver\vacht mag worden,
·
Je ziet, dat we·· jè· voor dezé ui tge~proken tègenstrijJigheid nog 'Nel enige verklaring schuldig zijn. ·En de cplcssinc:;·
is eigenlijk nog wel zo voor de hand liggend.
Zowel het overzicht àls Tüxen 1 37 vermelden bij het Spor
ken-Wilgenbroek, dat dit zich uit associatie's van Caricion .
fuscae e n van het Molinión kan ontwikkelen; De oecolcgische
amplitudo van dit moerasbos is blijkbaar zo groot, dat zij
zowel de oecologische factoren van het CariqiÓn fuscae als
die van het Molir.ion omvat. Een overgang van de ··:Bosrusgerneenschap( een associe.tie uit het Caricion fuscae) naj:r- het blauwgrasland( uit het lvlolinion) staat dus geheel l·ou -\ran de ontwik(_ keling van het genoemde broekbos.
We mogen nu aannemeri, dat de gang van zaleen ·bij een na··
tuurlijke successie, dus ·zonder ingrïjpen van de mens zoti zijn:
Juneeturn acutiflorae -- Salicoto-Franguletum.
Oorspronkelijk konden we dus in de Beerze.-broeklanden
een çvergangtussen deze twe·e<a·ssociatie 1 s vinden. Dcor intensievere bernaaiing en nog meer .door de verlaging van het
_g:;ondwaterpeil door kanalisering van dt: Beerze, ·gaat nu hGt
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Bosrusgemeenschap
initiale phà.se

BlaU'Ngrasland ··

optimale phase

· 100
87
_62
50
25
25
25

2.4
+-2
+
+
+
+
+

·100
75
75
50
50
50
50
12

+
1-3
+
+
+-2
+
+
+
.12 +

Waternavel
Bosrus
1\!oeraswp.lstro
Moerasaardbei
Moerasviooltje
Zeegroene muur
Gewone Zegge
Tormentil
Blauwe Zegge
''i ederik
Gentiaan
Blauvre Knoop
Yvild'l Eertram
Bieaanknoppen
Poelruit
Spaanse ruiter

ft·

-··100 .2.:.3 Pluimstruisriet
100 ,:_3 Melkenpe
terminale p·hasa·
-··· 62 +
Wi;tg
37 +
Kruipwilg ,
Sparken-Wilgenbroek
.37 +
Spo,rkenhout
De, _getapen geven de presentie VflP, de' soort in d_e .tabel aan;
él.e cijfers zijn di_e van de bedekking.
Juncetum _acutiflorae ever in blauwgrasla:nd. Deze-veranderende
c·ecologische factoren vormen e.chter- geen beletsei .voor het
Sporke'n-Wilgenbroek om zich. verder te ontwikkelen. Het maaien
heeft. echter tengevolge, dat de bosvorming het bij een poging moet
moet' laten en zich slechts in struikopslag en hoge bedekking
van Pluimstruisriet kan manifesteren.
Daar de. kanalisatie van do Beerze nog van betrekkelijk
recente dàtum is, kunnén we na verloop van tijd het verdwij- ,e
nen van de soorten van het _Caricion-fuscae verwachten, waar- ~
dcor we hier dan alleen nog de terminale phase van het blauwgrasland zullen vindè.q. Dit. zal dus de proef op de som worden.
HENK LOK-HANS STURM
Orde der Bhragmi t etalia

1942

In het Nederlandach Kruidkundig Archief 1942,deel 52,
heeft de Heer A.C. Boer een beschrijving gegeven van de~-
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Riet-orde. IÎi"dit artikel;· .-getiteld "Plantensociologische beschrijving van de Orde der Phragmitetalia", werd eeri nieuw
verbond en ·een nieu·N"e associatie opgesteld- voor deze in Ne- .
derland ·zo optimaal ont·.qikkelde orde. Ook werden enige à:sii+:-~: •
ciaties veranderd.
.
Hierbij een ui ttreksel·:v-ari. dit artik~l in 's ë"hfimatis che·cvorm~ dat met 'de welwillend·e toestemming van .den Heer Ecer
voor Kruipnieuws werd geschreven. Eet il'l misschien aan te·be-·.
velen dit 'schema over te nemen en. in je O:v--erzicht .te plakken·;
Een overdruk van-het originele.art·ikel,- dat. ik je te;"·iezing
en bestudering kan aanbevelen, berust in de nieUWE) S:ijok-bibli:._
otheek,
HANS STuRlf. ••

Orde:

phragini tetalia eurosiberioa;

Tx.

1

42

Riet - orde.:
Kensoort-en:- Riet, Grote "'Jat ar·Neegbree, Grote wat ereure,
Liesgras, H':lpijp·, Ri"etgras, ?ijptorkruid, 'Vatertorkruid,
Gele waterkers, Kleine egels'.<op, Galigaan.
·
Oecologie: Oevergezelschappen van zoet en ·brak water.
Verbond A:

Glyceriet: -Sparganion.Br .131. et Sissingh '42
Vlotgras--verbond
..
Kensoorten: Mannagras, 13eekpunge, Geplooid vlotg-Tas;
Oecologie: Oevergezels-chappen langs· stromend zoet water.

Ass,,ciaties:

1 o Glycerieto-Sparganietum neglecti ,· Koch 1 26
Vlotgras-Egelskop-gezelschap
/
Kensoorten: Kleine watereppe, Grote egelskop(fo.neglectum)
Gev:].eugeld hertshoo:c, Viat ererèprÏjs, \7i ttc; wat erkers, Gevl~ugeld helm~ruid,

OecëJlogie: Langs beken en. in sloten met min of meer stro-mend ''at er.
·
· ·

2. Heloscia.dietum.nodifl:.-.r'ae. Br.Bl. '30
Kensoorten: Knoopbloemige moerasscherm.
·
Oecologie en verbreiding: In heider, ·:-ndisp &tromend "'"ter. Langs de Geul en de Gulp, Zuid-Limburg.
Verbond B.

Phragmi ti on eurosiuericum, Koch 1 26
Riet-verb:.. nd.
Kensoorten: Wat erzuring,Mattenbies, Zwanenbl. ,Kl.lisd•.:-dde,
Gr.boterbloem. Oecologie:O~ver-en verlandingsgezelschap van
ze et- en brak wat er.

.
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.Ass!'ciatie's

1.• Scirpetum maritimae. Tx. '37
Zeebiesgemeenschap
Kensoorten: Zeebies, Driek~ntige Bies,- Ruwe bies, Zulte,
Oecolo{Sie en .Verbreiding: Pioniergezelschap -in brak water.
Vooral langs het verzoetende IJselmeer, yerder langs alle
brak water bevattende waterlopen.
Opmerking: Van dit gezelschap bestaat nog een subass~cia-.
tie van Grote waterweegbree, met als differentiërende soorten: Grote waterweegbree, Grote wat er eppe, Waterzuring en
Kikkerpeet. Een tweede subassociatie van zandige .gronden
geeft als differentiërende soorten: :Puccinellia dis.tans en
Pucci~~llia retroflexa.
·

2. Scirpeto-Phragmitetum. Koch 1 26
· Mattenbies-Rietgemeenschap
.,
Kenso0rten: Grote e~elskop(fo.polyedrum), Kalmoes, Grote
.
lisdodde, ~ijlkruid.
Oecologie-~n V<?rbrQiding:·Verlandingsgemeènschap·in stilstaand en .stromend zoet wa~.er, op natuurlijke of door den
mens. b_einvloede standplaatsen. Op zand, veen en klei. Verbreid en goed ontwikkeld. in Haf- 2n B'luviatiel district •

.3. Cicuteto . -Caricetum ps_eudocy·erus. Boer et Sissingh
Gezelschap van '''at erscheerling .en Cyperzegce.
'42
Kensoorten: Waterscheerling, Cyperzegge ,. Slanr;enwortel.
Oecologie: Verlandin.gsgezelschap, dat zèer dunne 9 onbega&'lbare drijftillen vormt • .Aan veenplassen en --kuilen over
sl(ten. Ontwikkelt zich vaak op h,,e; Kikkerbeet-Krabbescheer
gezelschap.
·
. ·
Opmerking: Dit nieuwe gezelschap vormt het syst8matisch
ve:rband tussen Phragmition en Magnocaricion. Zie hi'ervoor
NecL, KruidJe • .Archief 1942, deel 52,
·
erbond Ç.

Magmocaricion elat,,a. Koch '26
Verbond der grote Zeggen.
·Kensoort en: Hoeraswalstro( fo. el onga:ta), Moerasw~derik, Moerasbeemdgras.
.
· .
Oe,~ologie: In luwe hoeken, langs baekranden, sloot- en rivieroevers, in natte terreindeprr;ssies, op begaa11bare en
onbegaanbare drijftillen, in ·min of meer verlande sloten
en aan de randen van veenplassen.
:
Opmerking: Het verbond is door~ zijn kensoorten floristisch
zwak getypeerd.Vaak vermengd met Ce.r.icion fuscae,waarf,laar
het in de verlanding een overgang vormt.
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Associatie's

1. Caricetum acutiformo-paniculatee.
Vlieger et v.Zinderen Bakker'42
Pluimzegge gemeenschap
Kensoorten: Oeverzegge, Pluimzegge, JV:oeraszegge.
Oecologie en Verbreiding: Associaties van min of meer begaanbare drijftillen, natte terreindepressie's en aan oevers van verlandende veenplassen. Vaak ontstaat hieruit
een Elzenbroek, doordat de grote hoge Zegge-pollen goede
kiemplaatsen vormen voor verschillende moerasbosplanten.
Drents-, Fluviatiel-, Gelders- en Ha:fdistrict.

•

2. Caricetum elatea Koch '26
Gemeenschap van Stijve zeg.ge ·
Kensoorten: Stijve zegge, Moeraskruiskruid;
Oecologie en Verbreiding: In Nederland niet algemeen voorkomend. Bekend uit provinde's in·het Noorden.en Oosten
van ons land. Zeer actief verlandingsgezelschap, zowel op
zand- als op veenbodem,
3. Caricetum inflato-vesicariae. Koch 1 26. ·
. Gemeenschap van Snavel- en Blaaszegge.
:Kensoorten: Blaaszegge, Scherpe z;egge, Tweerijige zegge,.
Snavelzegge.
:Oe.cologie: In de verlanding van sloten, terreind.epressi.es,
veenplassen, Wielen, enz. op het Phragmition volgend ·
Sjok-Bibliotheek

Door de buitengewoon vriendelijke medewerking van enige
vooraanstaande Nederlandse sociologen, die.een aantal overdrukken van hun verschillende artikelen beschikbaar stelden,
is het ·mogelijk geworden weer een eigen sjok-bibliotheek cp te
richten, Ui teraard is het aantal boeken en boekjes nog klein,
.~maar dit ka~ natuurlijk in de loop der tijden groter worden~.
. Om .een herhaling van onaangenaamheden met het uitlehen
van bqeken .te voorkomen, zijn de voorwaarden voor het le!iien
van boeken tamelijk streng. Hopenlijk is echter bij de leden
van de. Sjok-gr,,ep zoveel netheid en gezond verstand aanwezig
dat de. circulatie van de literatuur prettig en vlot kan verlr·-·
pen.
De voorwaarden voor het lenen. zijn:

u::
l. Boeken. J.Üt de bibliotheek van de·St>c •. gl'oep worden alleen
uitgeleend aan _leden van die groep.
2. Een lid mag slecht3 één boek tegelijk in zijn bezit hebben.
3. Hei boek rr,vet ninnen 3 weken na ·ontvangst weer worden teruggezonlen.
4. In g·wal- van beschadiging of weg:rs.kèn .zorgt het lid voor
een ~ieuw exemplaar.
·
5. Het Lestuur van de Soc.groep behoudt ·zich: het reçbt voor
het lenen. van boeken uit de bibliotheek ain een ·bepaald
l1d te weigeren.
Hier volgen dan- d•J tî t·els ·van <18 bGok'en, momenteel in
de ":libliothssk'\ S-an':vezi.t;L
· J .!:.:sLTZ1!)R .w V. w:h:t'l'EOFF. :-Inl€icU nc: tot do Pl.ànte:1eociolcgie.
•
~r. W2~SJ.1 HOFF J _J .~~!K 9 H~:t'.ASSC;ITIB.- ÓVBi·z"_icht Jqr Flar terlgen::2an-·
.
.. .
·
. .
··
schappen.
J ,1\GI/PZEP.. .. 'Dj_d- So....ld~orr~--Ligus-Lè.: AscCJz±tt-Lon (I~ippo.Phaeto
Li·g'-l.strciturr.).
1 :1 ~ 'l;iE},'!~.T-~S
:De:-Îlo-rayin c·oor"'<)e.· en ÜYc)Yf1ci-ckoe è.~··nanisch beschouwd.
~\. C .BOS?.. Plil.nt.eniióë:O.ologischs beschrijving van de Orde· der
.
.
~hraem~tetalia·:rL:1KGrtu!!;P VOOR BIGSOCIOLOGiE ~2R K,N.V._ Meded.elingen No. l .
en 3
1943.
NED .N.AT. h'IST. Vl:R. • • • Natu:::a, 41' Jaa.rgac1g llo, 5 t/m 12.
42'; jaargung No. 1 - 2

De ;r.aa.rye:rgaderiT)?"·

Het spreekt vanzelf, dat ook aan het einde van dit Sjokjaar weer een congresje gehouden worlt. Optimistisch g~worden
door het bui tengewone enthousiasme onder de sjGkkers, menen
•
we dit keer deze samenkomst uit te moeten breiden tot 3 dagen.
De traditie getrou.w zal de wint ers e uiting ook weer op een van
de eerste weekends van Januari vallen, 'waar de Vrijdag nu
W•)rdt bijgetrokken . .De datum is daarom beiJaald op 7., 8 er, 9
Nanuari. Om voor een ieder en speciaal de Noorderlingen,de mogelijkheid te openen deze bespreking van het wel en vree van
cnze werkgroep bij te wonen, zijn we doende een geschikte gelegenheid te vinden op de Veluwe en meer speciaal in de buurt
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van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle.
Ied.er•' s ,iokker, die enthousiast genoeg is om .de k;oude c
van d.e Veluw0 in de winter te trotseren zal met open ar:men
ontvangen worden. Opgave is echter absoluut nodig bij ·Gertie:
Jansen voor.25 1Jec9mber.
Een convocatie met nader·~ bijzonderheden over plaats,
kosten, bonnen en~z)alsmede de agenda van de vergaderj.ng, ·
volgt nog.
Tot ziens op de Vel uwe. ·
ME)ded()l~Y1gen

•

··

Daar Els Stofkoper door omstandigheden momenteel verhinderd is de belangen van de 3ociolo~en-groep als penningmeosteresse-administratrice te behartigen, zal Gertie Jansen,
Tollensstraat 102, Rotterdam, deze funcfie voorlopig waarnemen. Jullie worden dus verm:>cht adresveranderingen en andere
voor de financiën en administratie belangrijke zaken aan haar
te sturen.
Tot onzegrote ontsteltenis is gebleken, dat in het archief van onze werkgroep een aantal oude afleverimgen van
Kruipnieuws ontbreken. Het zijn alle nummers van 1938 en van
1939, verder het feestnummer "'.foepeLlieuws" en ook do aflevering 5 van de 3e jaargang en 2 van de 4e jaargang. Deze schande kan niet blijven voortbest<J.an. ·''ij doen daarom een bero,ep
op de oudere en op de oud-leden om dezG nummers, indien nog
in hun bezit, af te willrm staan aan hot archief van de Sjokgroep, De redacteur zal elk8 zending van deze oude perkam·en~
ten in dankbaarheid ontvangen,
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