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Ja, wie had dat ooit kunnen denken, dat we metf,ll man rondom de vertrouwde taf'el van. de· Kare],det zouden zitten tet'wij 1 het buiten stormde
~~I'
en de regen :j.n stromen neerkletste?·
I.[•I
. We moet~n qan ook wel moed gehad hebbe;n1_"'om ei!' heen te gaat;~, op die za'
te~dagmJ.ddag töen: het maar niet dr-oog Wl..lde... worden,._ . .wan.t me kon weten
.
dat het. ZOndElg het; möoiste:.weer van èj.e i'lerelcl zou zij.n?· . :..· . . ...
.
. · We zaten weer in een echte j eugàherberg, · niet .l!leèr ·i).1 zo'tn. 11 vrij u
1
11
ding waar we ons ei.genlijk met vrij '_' voelden, ~e ·k.r_eg~_n_._" w
_ ·eer ·•a. avonds -~~
een kop thee van e·en jeugdherber!Jlloeö.er en we verwachtten weer 11·çorveeH ,I
dat echter uitbleef'. Nu zijn deze puP.ten lang niet altijd: van belarig,
;
want' de gro'te-rè j eugdhePber~en zijn voo-,;- ons ook· niet geschikt, maar de ·1!
Kat'ekiet is het jui.a.t wel,
. . ·.
·
. . .
H
NHet was een bonte kliek, ilmsterdGllllt Utrecht, Groningen, reuze ge.. ·!'
1
zelllg en zeer vruchtbaat'• Dit bleek . s avonds al: Het laat-ste Kruip- · .· i:
N_ieuws, ·het .Andelse Dieps bo·ssen in !)rente, de ;i.nventarisatie in Korten- J[l
hoef', allea ging van de tong. Echter goed van de ton15, want van al die
~
onderwerpen waren er mensen aanwezig, die er aan meegewerkt hadden, en
·
zo kregen we vruchtbare debatten te horo:o.. en nadere ui teenzettingen die •.
een helebQel' verduidelijkten. En als er al.les zou versollijnen wat we el- 1
kaar die avo!Îd ·vertelden, dan zouden we .de mensen ove.-stx-ome~ met socio- ij
;j.ogische lectuur. Echter komt. er toch· ·vml het een en ~der: J.n de komen- i:
de Jubeluitgave van de Bond komt een stuk over het Andelae diep, over de~
Drentse bossen, en over Kortenhoef'.
.
n·
. En vooral wat .. dit laatste betreft was het weekend zo leuk, want in t
een gebied' da·t nauwkeurig geinveritariseerd was, ·wérdèn de deeln.eme;ps de Î
volgende d-ag·rondgel·eid. Opnames behoefden w·e niet te maken, .maar overal !
konden we v~rgelijkingen opstellen, def'ini t~es vastleggen, e;J;l elkaar van :
tijd tot tijd: iets laten zien. We moesten ons bep~rke:n; en z9 besloten .w ~
we "Het I{ol.'' te nemen, dus er een aigbtseeing-exeursie 'ira.n te maken. ·
1
Alle erst kwam' dan het trilveen aan de. beur' • Prachtig bloeiden
I'
er nog enkele exemplaren van waterdrieblad, en hià~ en daar pronkte nog
een Sturmia .met .djn beide blaadjes. DUidelijk zagen we hier met. een
l
gordel u:i t het Caricion fuscae te ·doen te hebben, het gebied waar vorig (
jaar de traoaeeten gemaakt zijn, en waar bleek dat we met eèn associatie ·
van het Caricion fuscae diand:~3.e te doen hadden. Het,ia vooral dit ter- !
rein dat de stof' ga:f voor een artilce;t dat binnenkort zal. verschijnen aan I
de hand van de transsecten van ·wim Meyer en aan de hand van de bescbrij- .I
ving van het Carteion diandrae van Roelof de Wit.
·
Op de plekken waar het terrein reeds overging in moerasbos bleel<
over hetgeen Jaap er over vertelde veel overeenstemming te bestaan, en
:<~:«> vlogen de uren om. En ·t;.oen we :im de st.ralende zon over een terrein
liepeJ~ met Erica ttrsaen Oainunda, Sphagnliin., Molinia en Eriophol'Uill met
Droaera, toen. genoten we echt~ vooral toen we allerlei zeldzame· hoogveenmosje.a uitpluisden+ waarvan de ·"Kortenhoe:tmensen•'de namen kenden.
Prachtig bloeiQ.en'verderop nog Malax-ia tussen Carex·diandra .en
Carex lasioç_a:rpa, .hetgeen een nieuw Bewijs was; dat de flora niet -veel
heef't geleden van de inundatie.
· ·
1

1

·~.
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Helemaal kunnen W.e de schade niet ui t!31Uiten, want. hE::t l.i~t he~i't er
teveel van geprofiteerd en. op plekken waar het :Vroeger of' neel laag of' .
helemaàl. :irlet voorkwam, zien we nu he:le complexen voor ons. De zee schade
is· echter niet onoverkomelijk -want in (je loop der jaren zal het riet geleidelijlc ·aan· wel we·er teruggedrongen worden, en ook op die plaatsen de
successie weer nol"'llaal voortschrijden. Ja, àie ·successie is in Korten'
hoef' een prachtig ding, · èn. veel 'zal hi"er in de loop der jaren duidelijker
' ..... worden in dit unieke: V<Jengeb.ied~, Die successie ·gaan hier nl. vrij snel
'3l.i. dit .is h;eel belru:J.grijk.
.
.
Prachtig was het een· en ander weer te zien· in het derde gebied Waai"
we landden, nl. in een prachtig aporl<:en-wilgenb:roek. En. alleen al over
di.-t bos zou ·heel Kruipnieruwe te,Vtt11en zijn, wánt aan de hànd van de bossen in deze streken is al· zo :veel kqm!an~vast.-te staan~ dat we het met vel& as-'3Cciaties uit de moe_:r,"-\Sbossen yàli het "()Vérzicht 11 lang niet meer
ea:ns zijn.
f.
Ha8$t ·is hèt .niet .tè geliDV~fl êfLiil· je e,r zelf niet geweest bent, dat je
,.
zo onder dè rook van Amsterdam en . Ut.réch:t zulke':schi:tterende·broelêbosseD.
L '.kunt aantref'f'en; dië nog mooier zouden zijn, ?.la de· mens ze m€t rust liet.
,;
·en we ·.eindelijk eens ongeátoord. jaar in, jaar uit, konden nagaan hoe die
1
i
broeken zich ontwikkelen.
.
Voor de inosser:rnan is het een ·lust om; er te toeven, want vele tientallen mossoorten zijn de buit na goed z9eken. ·
·
Waarom we het echter met de keusGorten ··van het "OVerzicht" niet eens
zijn, valt buiten het bestek van dit stukjè, maar ook d:i;t was alweer een
belangr.ijk punt waarom deze exc1,1rsie. van de sjocgroep zo belangrijk was.
'j' •
De hoof'ds"Cl1otel·van de ·deelnemers werd ·gevormd door mensen die ieder,
:: .. ot gezamenlijk, met. een eigen onderzoek.bezig zijn, en hiervan kon.iedero
deelnemer veel 1.eren.
.
.
. ..
.
.
.
I
,_ .. Al laat· in de middag roeiden we terug, zeer tevreden over .de _goede
1
:!'·
·_dag en daar de verbindi'ngeu-nog zo slecl'l.t war;'~l;l p:J_eef' het gros na om s
avonds nog eens na te praten over de belevenissen van de dag. Heel. laat
t
.:/
-' l:coi1den. ~ve··.bet niet·mee;r· maken, w·c-mt· •s ~n~ch~s Om 4'uû.r moeaten we er wee~
i1'i . uit, oin tus13en de bui 'door, we], vochtig maar niet druipnat het station
i ;: Hilversum te bereiken, waar we Maandagnorgen uitzwermden in ver~whillen!:;
de richtingen.
··
·
U
Moge deze soort weekénds meer.piaatsvinden7 in streken waareen ondel'-i{
a~oek aan. de gang is en verschillende mensen goed bekend zijn. Anderen
,.
kunnen,'èrvan leren~ ·gedachten kunnen uitgewisseld w<il<rden, en nieuwe pro1 1
blemen opgeworpen. Ja,. ·inensen, het ,Kortenhoe:fse· .weekend was goed, januner
dat je er ook nie:t _bij was. Maa:..~ in ieder, gevaJ.. tot eeh volgende keer.
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de zomer van het vorige ·jaar werden in de kamperi en.wèekends
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• Roden, Anloo en Eexst tal vah opnamen van .hakhou~_ossen gemaakt; ·;die aan- r_~
gevu1d met .een· aantal efgen opnamen de sto:f ·leverden voor dit artikel. We 1
ml1en echter ditmaal geen
geWone bespreking geven van de verschi.1!:
lende gezelschappen met· ken- !3n di:ff'erentiërende. soorten, begeleiders en ~~
indringers die al o:f niet kloppen met Tiixen en OVerzicht, en wat dies .
'~
meer te behandelen gebruikelijk is, maar we gaan de bosvegetaties van een li
meer theoretische kant. bekijken.
.
·
-~
Wanneer we spreken van een oerwoud denken we meestal aan·de weelderige_~
alti.jd-groene regenwouden der tropen, maar we moeten wel bedenken, dat
.,;
-eigenlijk elk bes_, dat geen spor~n van·menselijke invloed vertoont, een ... ~
oerwoud genoemd kan wo·rden en ~e · zouden ze dus· ook hij ons kunnen verwach- ~
ten. Immers ook in ons klimaa-t;ge'Pied is het. bos de natut.n'lijke begroeiing. ·~
Maar helaas hebben :zoè in enkel.e' tientallen eeuwen van 'ioenselijke 'bewoning ••-i!l
alle moeten plaats m~en voor heideve1de:r:r: e:o. ontginningen én .nog· slechts ••.
;l
op enkele pl.aatsen vinden we ;.;cV3 .~rronkeli.jke gr-onden, die al hebben ze
;·
.

~
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hun cer~ui'terli,jk al la..J.g verloren, .in mm p1ant.engt'oei nog het oerwoudka:::'akter hebben behouden, omdat de bodem er nooit omgewerkt is. Meestal
v1or•deri ae alS hakhout geë:l\."Ploi teerd en slechts ·e:en~-enkele maal; .v~en we
eeri qpgaáild bii>s.. v§ili.··even ou'de bomen, ·wat overigens ook .onnatw~I.'lijk isl
want·· in een -'oet>WQlld gt>oeien alle leeftijden door elkaar. •. ~ .<.. .
.
· ' Nóg j,n ·historische tijd waren er ·echter veel. meer oerwouden' -dan .thans
en wanneer. we ons ·verder tot Drenthe beperken, dan zien we dat· de tegenwgordig~. ned~raettingen.vrijwela1le ontstaan zijn in~~ nabij:t;eid van
J. ,bosse.n en 2 riviertJes, De -bossen waren onontbeerl~Jk als Jachtter_:__
reii.!t · wegèns het· eikenhout, als weidegr-ond Voor de varkens en vooral als
'goede gt'ond. om 'te ontginnen; de vruchtbare stroomdalen leverden wei- en
hooiland.·
·
Werden dus aan de ene·kant de·bossen ontgonhen 'l~ot bouwland {door ge--.
leidelijke samenvoeging van ·aè f'amiliege>rijs gevormde bouwkampen ontst.ondeiX Çie z.o tY.Pische Drentse· essen) , aan êie andere kan.t moest ·het bos wi.i··
. ken vo'or qe he:i':d_e, die . vanuit .de al in voorhistorische tijd ontstane ·
-~ 1J.eidevel~en bezit ·nam van elk· stUk bos 7 dat gekapt o:f .gerooid wel'd, en
·dat ook kon .doen, omdat de grote acha!f.Pslcudden elk nieuwe bosgroei verhinderde·n. Aan; C\El,. :rand ;ae_r èssen _echter w~;ttQen:;,de schapelf. geweer~, _.omdat
het koren anders . gevf.'.ar zou lope-n en ·zo· i/3 ·het "15egriJpell.Jk dat J1Ust
daar de meeste resten vanheit oerwoud zijn beW'aard gebleven. :;:n E0xt. zien
we op de· gJ.~ens van het .oerwoud en het heidéveld ·rechthoekige.. inhammen van
de heide in het::bos, ke::-.:•.1elijl,< ontstaan doordat, de heide de overhand na'Jl
:in een door den mens gekapt. stuk· bos I
Ook Óp de e13sen vinden we soms nog resten van het oerwoud; bli,jkbaa.r
heeft men niet. al· het bos tussen. de bouwkampen on,tgonnen, maar en.l;;.ele gedee·lten voor gebruikshout, intact gelaten. zo zagen we op de es van Eext.
dicht bij hq't dorp zo 1n strQok oerbos, die nog nujcdelijk in een :f'l.auwe
boog om· ee11. gráep akkers heen Hep 1 We maakten er drie ·opnames (3, 7 &14).
Het besprOkene geld~ voor geheel Drenthe. De oude dorpen Lijken in veeJ
opzichten buitengewoon :ve'el· op elkaar, wat vooral in lucht:foto 1 s schj_j:nt.
op te vanen. Doch niet alleen het. uiterlijk is gelijkt- ook de_ ha:qde1wi,~..,
ze V?-n de inwoners en de Wij ze van exploitatie der natuur is !!let. ger:illge
yariaties overal dèzel:fde; zoals ook het Drentse .landschap geologisch
Y.d:j ee:nvormi.&' :i.s, maar daardoor juist ook bij zonder overzicht.eli.jk!
. Na i69CJ, t.oen .de voorraad eikenhout dreigde t.e verminderent . werden op
voorscb,.t•J.f't. va.11. het.. ~anoschapshest.uur overal nieuwe eikenbossen gezaaid
_of. gepoot ( ~g. eikel.;: -of' :telgenk.arnpen), niet all.een op de heidevelden en
groenlanden, maar ·ook op de.. essen. Vooral in de vorige eeuw toen vele
akkers een slecl:~te opbr~ngst. gaven verschenen E;r ·op de essen' tal van bossen, sqins zelf's 'vlak :iiàast de· oerbosresten gelegen, en mlm vra.agt zich
. natuur lij!( a:f ·of' het- mogelijk" is. çm op het ogenblik met en:i.ge zekerheid
. uit te mak:.en,. -wat nu eigenlijlc .resten van het ·oe:rowoud ·zijn, -en wat u'it lal
t,er tijd stamt. We zullen zien dat dat wel kan -en dat juist pl.antensociologische argumenten de doorslag gevenl
·
.
· - .De overJ.evr;lng zegt ons alleen dat er in Drenthe grote oerwoudéil. geweest zijn: op de -Hondsrug, bij Norg en ten N. van het Eilertsveld. ·ln de
gBschiedenis komen we meer· bepaalde bossen tegen. Zó is het &'rollerholt
vanouds de vergaderplaats ·van Drenthes-Ridderschap en Eigenerf'den; ook
zijn bekend 'h'èt Nor.gerholt., Wee'rclingerholt, Vledderholt, btLi.nerholt,D.rouwenerholt~ enz.• Toch du;lden deze namen eigenlijk alleen aan, dat, vie bij
het genoemde dorp rest.en van het oerbos kunnen v:i..nden, en wé zagen al da;t
dit bij ·vr;tj wel all.e ·dorpen het geval· was. Duidel:Ljkere aanwij zingen kunnen ons de VOI'IIll en het uiterlj.jk der bossen geven: al.s d.e vorm va.11._ het
halchoutbosj e rechthoekig is en dezelfde a1s dj.e van de <il!IW±ngende percele
. bOtlWland is, is heiii mees·t gepl.ant, wat. zeker is a~s ei't Vooral op lagere
.gronden greppels in gagr-aven :.;.ijn {Op droge gronden betere bosgroei!).
E·.:m door ee:n wal -omgeven perceel is vroéger bouw-- of' weiland g-eweest. Ook
, ö.e ef':fen.heid van bet bcden'lopperVlak is van belang: een golvend ter.cein is
meest niet in cul'çuur gèwee~t., een vl~k t,v:el. ·Ook in.. het bodemprofiel ;is
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. 'een :w:-oege~e cultuurperiode meest wel t~? merken. a1s een scherpe ove- gang
, ·tuss.en ··;twee horizonten •. Ook eerr v:ooegere heidevegetatie is aan het bodemprofiel te zien< D!pl vinden'.cwa_ nl •. het zg. podso:lprofiel,; Is het dus vri,i
.gèmakke'l...ijk.·. .-de inèe~te geplante· bossen aan te.W:ijzen, alleen de sociolocgie .der· vegetatie va- mag ons e~n werkelijk directe aanwij zing t.e geven,
-. dat·:we met .een oerwciudrelict te maken hebben. ·
.
. Daar hebben we in de , eerste plaats· de· hgjn~ni teit der. vegetatie. Ho~
ouder een vegetati-e is'. hoe 119mogener) dwz. hoe. kleiner oppervlakte de
.. volledige soortenc9mbinatie van het géhela bos vertoont. In een oud bos
hebben de planten zich geheel vermengd tot een'stationnaire toestand,. in.
~- ?en j eng bos zien we uf'acies·~r: l'liei" is de bodem bedekt met een dichte wil"•
. dei,'nis van klimop, dáár bedekt e·em tapij-t v~ Lelietjes van Dalen de gel:,el<? bo_dem. (De Skand. -school zou .hier twee bodemassociaties onderschei-den!).- In een bos .a1s. dEJ.'J:i van opname 5 zien 1ve op :vrijwel elke vierkante
_Illet~~ bosé),Ilemoon, Lelietj~-- V~ Dalen, Ruige veldbies, G:i..erstgras en Salo...
mcins.zegel. Daar geb1~ 'jé· '1!-äak de .cijf'ers 2.1 resp. 2.2,- waarbij 2 dar.
i't·,. :''zeer. veel!' betekent. Ook de -struiklaag kan homoge.en zijn, zo' bv. in opn. ::'. 1
waarin :).ief'st ·.? _struiken het cij-f'er 2 of' 3 krijgen 1·
'
.Ook van groot:bèl~g is'de YQ.!.ledigheid van de soortencombinatie. In een.
oud bos .zijn'Vl~ijW.ël alle ter,vplaatse mogelijke planten te vinden. (zie ctd
.tabel: opnamen met eep .onohderbroken verticale rij). In een jong bos nog
lang niet. Het is echter zeker niet .van het toeval af'hankelijk welke·
F
i' 'Planten hèt eerst verschijnen in een nieuw bos~. Er zijn allerlei ovEr ga.n,.
~ .
gen van planten die Zich direct onder geplante struiken vestigen naar
F.· planten die vrijwel töt. oerbosresten beperkt zijn. Van het zomereiken-·
Berkenbos der hoge zandgronden zijn de meeste planten wel in ·elk· hakhout,
aanwezig: kalriperf'oelie, b(lcllt.ige. smele, Gaf'f'eltandmos, Bronsmos, Hengel
en Rankende helmbloem• Wat laî~er komGh de beide. bosbessen; Dalkruid en
Hulst, terwijl o~ Adelaarsvaren e:!.genJ..ijk geheel tot oerbo's beperkt is.
blijk:!- Wf1l als ,V>lfi de opm•D.<: V:::!Yl een bUi tengewoon rijke bcrswal ·aan de
., . · Dat
weg van Lieveren naar Langelo ;v·e~'ge1j__j).çen niet de overige bossen. De· wal
is kennelijk heel oud) maar !12<:.mJx·Ujk opgeworpen. Dat de lichthoeveel;;
heid te gr-oot zou zijr._ kan het ontbrel;cen van de .Adelaarsvaren niet verkla."..
1.;·
reil: bij Anloo zagen we g:t:'Ot\? ui tge.st.relctheden e:rmee begroeid zonder noe-.
_menswaarde bosgroei (Anloër Strubben) •. In e~n heel duidelijk ·oerwoudreliut
als de Ze ij ~r Strubben vinden we echter alle planten van het Eiken-Berken".
bos (behalve de ze. er liè.htmin."l.ende als de Havikskruiden) en deze- bovendien homogeen gemengd! .
_·
.•. .
.
.
De af'stand tussen een ge'phlri:i:. bos én het dièhtstbijzijnde oerbosrelict
is ook van belang: vooral als .ze naast elkaar liggen kunnen- veel planten
zich in het nieuwe bos vestigen,. voor.zovér na-tuurlijk de bodemomstandigheden al goed genóeg warËm •. Dè grens zal vervagen en er, zal. zïch spoedig
een evenwicht instellen. ·
Er is nog een .ande!'e groep van pJ,anten, die ons een aanwijzing kunnen
geVeJ:l nl. de zelèlzaine;. ''Tant we moeten wel OJ:lder.scheid maken tussen plantem
we weinig. vind·en omdat het.·pa.ssende milieu ze~<tzaam is en planten
di~ we 9ok op geschikt;-e ,pla~tsèn ma~ _he.el·weip.ig vinden. Deze _la:a~sten
kunnen o.:f relicten ziJn uit vorige t~Jdperken (ZV/eedse kornoeJ.je) öf'
·
planten. die om andere meest onverklaarbare ,redenen ook _in. de optimale associaties zeld:i!aarll f?Oijn. Tn Dr>entbe bv. de knollathyrus ( opn. 10), één·stij :ti ge meidoorn ( opn. 2) ' boswed~rik, kranpbladsalomonszegel.
.
. Gr<;te homogeni te;it in alle lq.gen, een _zo vol-ledig .nogelijke soo:tencomb~nat~e, eventueel een aantal zeldzame planten, daardoor ondersche:t.den de
.:.· oe.rbossen zich VaJ?,.. de ~at~r. gepla.riteJ ·En die .kenmerken laten ons, p.iet ·in
de steek. als uiterlijk en vorm _d-:?r bossen OD$ geE)n houvast geven. Het is
natuurlijk logisch, dat we in bossen met greppe'ls en willlen cf' bomen- ·in
een rijtje nooit een volledige. homogene vegetatie vinden. Wel heel duidelijk blijkt nu hi~ weer het,nutlvan de plantensociologie voo~ de natuurbeschaming; niet 'a~leen voor het bepalen .van de botanische waarde. van het·
terrein, maar ock van de historische waarde daarvan!
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Dat hi.:.raàn 'èige~lijk veel·' té ?fBinig de. aandacht geschonken W~rdt .blijkt
wel als we de liJSt van natuurmonumenten in ons land ·naga~<, ~v. in het
Jaarboek van.~a Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in.Neder1and.
Er wordt geen enkel terrein genoemd, 'dat van bt3lang is' lUs rest van 'het
oerwoud, eri een bosterrein wordt meest pas dan besèherming waard geacht,
als er de een of.andere geweldige zeldzaamheid groeit, .uitgezonderd natuurlijk de aasthetisch of recreatief belangrijke terreinen; wat zouden.
we echter het nageslacht een grotr:: dienst .. K:unnen b~wijzen door ee11 zo
uitgestrekt. mogelijk oorspronkelijk bostJtrrein aan te<\copen en' dat .volkomen met rust te laten, zonder dat we het.. e.;iJce.~out geregeld moeten kap.. pen en snoeien omdat. het ·anders ''niet utt kan;'T
. .
Dat deze woudrelicten lang niet zo ze'J,dzáám' zijn als menwellicht zou
denken, blijkt wel uit het volgende,- nog lang niet volledige, - lijstje
van plaatsen waar ik ze gevenpen heb, zij h~t.yeel in kleine :t"ragmenten~
Zeyen, Anlo~. Anrien, Vries, Langelo, .Andereli,: G~stèren, Schoe, Lieveren,
Mantinge, Nag, Assen, Uffelte, ~usselte~ I)~,'.Schier, .Em'singe, ]j!ext, ·
Rhee.bruggen.
. . .... :. . " ,., . . . , ···';.~oe; . , .. ":i· -. . ..
·· ·
. ·...
Een aantal opnamen 'v:lli dergè lijke oerbcisriel:i.ct'éri: héb- ik nu. in. een· t&:..
bel verènigd en na wat gegoochel met volgorde van opnaineri.en soorten ontstond dit rèsul-taat, dat direct opvalt door de merkwaardige diagonaalsge-wij ze verplaatsing van de soort.encombinatie •. Bij dat. verschijnsel, dat.
natuurlijk geen toeval kàn zijn zullen we nu even stil moeten staan.
De vegetaties die we vonden hoorden.tct 6 gezelschappen, en wie lust
heeft het na te pluizen, zal zien dat 1.;..5 tot het''M'Uurrijk Eiken-Haagb.eukenbos horen, 6-10 tot hot Viooltjesrijk Wintereiken-Berkenbos, 11-15.
tot het Wintereiken-Berkenbos en de laatste 5 tot het Zomereiken~Berken
bos, Terwijl bij de laatste twee vijftailen telkens 2 opnamen tot de .
vochtige suba.ssocj.atie gerekend worden.
,
·
.
In .versq:hi.llonde b.osterreinen, vooral in Eext en Zeijen maakten we bo··
ringen of'' .g-roav6n bodèinprofie1èn; en het bleek dat het voorkomen "ViW dcverschilleade gezelschappen enkel en alleen a:f'l:\ankelijk was van de. l;>odemomstandigheé:en, zoals die het resultai.l.t zijn van de .geologische 'ki'.atrht~n,
die de bodem vonn:den. Doorslaggevend waren ten le de. diepte van <'le·.l.eero-·
laag op het fluvioglaciale zand en ten 2e de vochtigheid van de gro~d.,
Het was zo, dat we 'op de.duür aan de hand van de vegetatie de diept..e v.an
de leemlaag konden voorspellen! Het volgende overzicht is op te stellen:.
Leemlaag tdt O, 75 m
diepte:·· Muurrijk Eiken-:Fi:~~gbeukènb(!}S •
.op 0 1 75'-:"l,OOn
"
Viooltjesrijk Winter -EBbos.
"
op lt00-1,85m
"
··WinterEB'bos
.
"
''
dieper dari 1;25 of .niet aanwezig: Zome.r ·EB'bos
De oecologie van de vochtige subassociaties was minder na t.e gaan, .anidat de grondwaterspiegel meest te diep lag voor boor en schop.
. .
Maar nu begrijpen we. ineens oolc. de tabel; allicht dat we met t.o.enemende diepte ~an de leemlaag een steeds veranderende vegetatie krijgen, wat
komt doordat elke plant zich op een bepaald traject het beste thuis voelt
en dat traject is in het algemeen voor alle planten verschillend. Zo
groeit Jvagelkruid op zuiver leem, Laddermos op zand,; Le1.ietje van. Dalen
op tussenin gelegen gronden en de eik overal. Nu ·begrijpen we ook wat ·
volledige soortencombinatie wil zyggen:volledig ~s een bosvegetatie in
DrenthE: als de soortenlijst ervan dezelfde. is als het .overeenk"om.ande gedeelte van de tabel. Fraai zijn bv. de opnamen St 9, en 10. Opn. 7 daarentegen is veel minder, maar dat is daaraan te wijten dat het een betrekkelijk smalle overgangszone voorstelt.
·
We zien dus, dat al de vegetaties uitsluitend door bodemfactoren bepaald word.en en qat die ook de .oorzaak zijn van de vele overgangsvormen.
in de natuur, niet alleen tussen de versGhillende gezelschappen, maar _ook
tussen de associatieindividuen onderling.
Wat is dit niet een sterk arpent t.egen-·de .bewering dàt er maar één·
climaxgezelschap is in ons laqd,, welk d.an ·l:JO:ki-1 Immers dè resten Van het ·
oerwoud zijn niets anders dan resten .van het climaxwcud, dat. hier voor .
een twintigtal eeuwen groeide. Natuurlijk is de invloed van den mens

- 6groot,. h.~el groot zelf's, maar die oepaa.lt. niet de verachillen .tussen de
'vege.tà')'.i:ès. D;;Yinvloed·van chm mens op het oerwoud is·in Drenthe in.het
alg~mèeri ov:eral gelijk geweest. \ve "zagén al dat. de ligging van de oer'wouàl'.èlic;ten overal gelijle is: op of aan de rand•van de essen• Overal
.. werd'nuar behoefte hout gekapt; _overal werden ·vark~:ns "in éle ekkel'' ge. stu.l,l.rd,~én alle bossen werden ~n de vorige eauw omgezet in hakhout. Alle.
'\)osserr .Zijn vergelijkbaar en.·we· zouden dé volgende vergelijking· kunnen
opstellen i ·. ·
·.
· ·. '
.
. : ~- !IakhÓut' A ;i mènseli,ike 'invloed x oerwoud A_ 'oervwud A;
Hakho1.1t B · '1Jle~selijke iiwlbed x oer~voud B .- oerwoud B.
_
Met andere woorden: zov~el_yerschillende hakhoutbossenvegetaties we
·thans vinden, zoveel verschi:Uende oerwouden, dus climaxwouden waren er
. ook; en zouden er
. ·nog .zijn!!
··
.
. ' · ·· Er is niet één cl:!.maxgezelschap, of' ·i'; of' 3 1 er zijn er .vele' af'hanker
. lijk '\fan de mogelijke COf.'ll)inatie der, bodeinf'actoren, waarvan Voedse1rijk. dom. en grondwatërstand verreweg. de .tieest belangrijke zijn (zie vorig
Kruipnieuw.'3).
·
.
.
.
.
.
_
..
I'
Tenslotte nog enige. gegevens over .dé' tabel en de opnamen. In de tabel
t.. · zijn al1een die soorten verwerkt die 'vaker voorkwamen ·dan éénmaal en niét
te beschouwen zijn ·als indringers e.d. Bomen en struiken kregen alleen
· een bedekkingscijf'er. Hier.ondJr volgt ~en lijst van d' e opnamen met· de
niet in de tabel voorkomande pl~1tèn en de plaatS van herkomst;
1. Anderen; esdoorn.
. - . ·
·
·
·
2• Langeloc; schadriwgrn~, ·.·l?::tSt~ ...xnq;i.l}ocrn, hennepnetel, ribes Sp •
3. Eext;
bosandoorn, plui~Bsw:.s.
4.-Eext;
zenegroen.
.
5. Eursinge; wilg, vogelker-s, pi.t:r~s, wederik.
6. Eursinge; hondsroos, w:'..J.::;1 ''!ef;"'pik.
7. Eext;
wilgenroosje,..,,reder:t:-:.
8. Eursingeq vogelkers (2) y "ti.J:g;y weé!er:tk, pitrus.
9. Zeijen;
pluisjesmos, kl'lt:<~<L~1r,smc.s. ·
10. Uf'f'elte; knollathyrus, st:i,~:t 11avikskruid, brem, veldbies, wilgenr.
11. Eursinge; eikvaren.
12. Zeijen.
·struikheide, _brem, tormentil 1 wigenroosje.
13. Darp;
14. Eext;
.f'ijn laddermos.
,,
15. Eext;
struisgras' pluis.j esmos' stijf' havikskruid.
.
·
16. Lieveren; haarmos.
17. Lieveren; (wàl.): eikvaren··~3, dupbelloof' 12, schermhavikskruid :n,
brem, wederik, pilzegge, wijfjesvaren, klauwtjesmos.
18. Zeijen.
19. Zeijen.
20. Ze ij en.
,
.
Gegevens over lagen.e.d. he'P ik weggelaten, ze doen in dit verband,·
weinig ter zake • .
·.
.
.
·
.
Van een bespreking der verschillende asaociaties .zien we hier af'. Een
uitvoerige be~chrijving êrV&~ wil ik uitstellen tot een volgende maal;
• het was nu meer mijn pedoeling om eens de nadrt.lJ<: te leggen op allerlei
.sociologische problemen, die meestal verwaarloosd wo~deh, maar die toch
ook wel toegankelijk zija voor eigen. ohderzoek en· eigen. ideeën
TJALLING

WATERBOLK.

:i

:.·u
~

Het Paddenstaelensjoe-weekend (gemakkelijker: pasjoc•.'leelcend) in de Ti-eek
'J
was een succes. Hehk Hueck .heef't ons 'daar ingewijd in 'tlet maken van pad- •j
denstoelenopnames. Wé maakten er een. In het volgende Kruipnieuws zal
Herik een voórlopig overzicht van zijn. metbode geven.
.
r
In het algemeen is het op de excursies geblek_en, dat we er aan to.e zijn, '111
dat op verschillende excursies-ook paddenst.- vogel- mossen- en insecten- ~~
mensen meegaant zodat we, zij- het populair, aan piasjoe kunnen doen. De
kaders kunnen oit misàchien·Va.n •t winter stimuleren?
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: Opn. 1

2 3 4 5 ·6
Nagelkruid
. xl ·xl
Dolle kervel
11 xl xl
Gr-o brandnetel xl: 21 23
Kardinaalsmuts x · · 2
Es
x
x
Ma.nnetjesvaren x
x
Dr.iener:tmuur
x2 12 x2 11_
Dagkoekoeksblo _11 12 xl xl
Vlier
.
2.
x
Wilde appel
x
x x .. ·
.Zevenblad .
x],
xl
Rimpelinos·
x2
x2 x2
Zoete. kers .. 2 . x :2
2
· Gelderse roos
x"_
xl x 2
Sleedoorn
2 x x .x 1 1
Kurkiep
.
·3
2-st. oeidoorn x 2 2 2 x x
Ha~elaar.
4. 2 2
Wilde framboos x2
xl 22
Gier.stg.ras
4;2
22 42 21 xl
Guldenroede
xl
Rivins viooltje
·x2 xl
·Bo.sanemoon
·
44 22
Reukgras
·
Veelblo salom .. z. xl 11 xl
11 x1
BosklavePzur;
22 33 ·22 12 x1
Lelietj'= der Do
21 .21
. Steke1vm:"m
12
22 x2
Klimop
·12
22 22 11 J~:2
Gro o tl> :.o enll'mur 21 11 12
21 11
Ruig·e 'ïtlcll;iea
x2 12 ·
G1a.nz<;nd nle<.'tm()s
x2
RankendG bel:nbl.x2 x2. x2.
12
Zachte wi tbo1
22 x2 25 21
Braam spo
32 11 li 22 lÏ 11
Eik sp.
4 3 3 4 3 2
Kamperfoelie
11 11
11 11 xl
Lijsterbes
x x x x x 1
Zachte berk
2 X X X
Vuilboom
& 2 2 2
Esp
x 2
- xl xl
Hengel
x1
Dalkruid
xl 11
x1 11
.55
Adelaarsvaren
-Bochtige smele
x'2
Wilgenroosje
Loph o b.identata
· Liggend walstro
Blauwe·bosbes
Hulst
Eikvaren
Sterremo.;
Pijpestr~otj e
Gaffeltandmos
Knopjesmos
Grooc. laddermos
Bronsmos
Rode bosbes
Zweedse kornoelje
Loph. heterophylla

7. 8

xl

x1

xi

x1
.

~~

. ..

xl

a

f .'.~

x1

....

X-

x .
x·

•

~

.I-:-· •

:;. -

xl xl
xl 12
x2
. ·x2 ·u·
11.
22".
x2x2x2
x2 xl 28 xl · x1 . '
x2 33 x2
x2
21 34 11 12 '23
12 x2
x2
x1 x2 24· x2
x2
12 11 11 21 11
x2 12 12 x2 x2
x2
x2 ·
x1 xl xl. x2_,J ·
42 22 32 45 21:
xl 11 xl xl
4 3 4 3. 3 3
xl 11 11 xl 21
1 2 x 3 x
2 2
X
x 2.x x 3
2
3
2
· 11 x1 x1 21
xl x2 21 11 x2 21
22
21
x2
22 x2
x:l
x1·
x2
22 x2 xl x2
x2
21
3
x1
x2

22
12
x1
1 . x2 ~2
~1 x2
'::1..2 12 -12
.x2
xJ... . ;,ç2
21
· x2
11 .·
X2
4 3 3
11
11
x 2
X

X

X

2

3

2
2

.
xl·
12
x?
21 x2
l.2
·
2 4
x1 22
1 2
X.

11
x1
x 4 2
11 xl 11
x x
X X 4
x ~ 3

1
·x·x

11
x1
xl 11 11 .11
23
22 22 32 32 12
xl/
xl
x2
x2 ·
x2 x2
·· x2 l2 12'
xl
2 x
23
x2
33 12
x2 x2
x2· x2
x2
x2
x2 x2
x2

x1
xl
44
:1'2

·
x:t
2j
4~

x2

:x:2

23 4-2

l~

x2

X'-

43 xl

x2
·x2
x2
x2

JC:2
'~~·.

22
x1
21
--·

x2 x,
x2 x.
x2
xl

11

x2

2~

x2 x

x~

I
i

i
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VERLANDING
VAN
OLIGOTROPHE
VENNEN.
Op de grens van Gronigen, Friesland en :Drente liggen midden in de hei
tw~e vennen, die.door veenafgraving ontstaan zijn. Sedert hun ontstaan
ziJn ze met rust gelaten en weer min of meer verland. Ik heb er deze zom~r
een aantal opnames gemaakt, waarvan de combinatie ons een beeld kan geven ·
van het dichtgroeien.van dergelijke oligotrophe vennen
Het oppervlak van het eerste bedroèg ongeveer 500 m~, van het tweede
1000 m2, de diepte was misschien maximaal 2m,. terwijl de bodem uit een
vieze veenpreu bestond. Ik kan geen aaneengesloten reeks opnames geven,
die de verlanding illustreert, omdat in dergelijke reeksen gapingen voor
zouden komen, die aangevuld moeten worden door opnamen, elders bij deze
vennen gemaakt. Oorzaak van zo 'ri gaping kan llïijn een plotseling sterk hellen van de bodem bijv; sta me. duá toe, dat ik mijn opnames rangschik in
die volgorde, waarin naarálié wäarschijnlijkheid ook het dichtgroeien onder ideale omstandigbeden pJ.aats·,zou vinden..
.
Allereerst vestigen. zich:·snavelzegge, waterdrieblad en veenpluis in het water. ze vormefi daar een_op!'n begroeiing, die vergeleken kan worden met ·
het Menyantheto-Caricetûin"'înf'latae, dat Bouke voor de Gagelpdlder be~-- .. · _
schrij:t't. Al spoedig komt è!"'oök -veenmos groeien, dat al de ;overgang ~aar
het Caricion fuscae inluidt. Waarschijnlijk moetendan ook.de opnamen,
waarin Bouke koppeling met een moslaag aantrof, als terminale phasen ..be.,..
schouwd worden. ·waterklaver wordt vervangen door
wateraardbei,. die sa.,.
men met snavelzegge dominant. is, en bet aspect van de tweede opvallende
zone bepaalt. Het wordt op de voet gevolgd door kruipend struisgras en af1 .
gekorte zegge. Hier volgt een opname uit dit derde 'Stadium, dat ik tot het.
Caricion fuscae en wel tot het Cariceto canescentis·- Agrostidetum caninaé
van Koch zou willen rekenen:
·
,:
Qppervlakte: (5 x 5) m2.
•·
1ruidlaag;90% tot o,50m.
wateraardbei 1-2 ,
kiuip~nd struisgras 2-2 ·
.. pitNS
x-.2
-~gekO~\te ;;:~eg~'l-4
snavelZegge · 3-2
yeenplüls· ·
·
1-i
Moslaag: 100%•
·
·'
sphagnum sspp.
.
Watarnavel 1-1
zowel wateraardbei .als veenplu:ï,B kunnen hieri~ domineren. )"ijl?"estrootje komt de t'aak van snavelzegge ov~rnemen en lu~dt de overgang -~n van
nat naar vochtig terrein, en van Caricion f'Uscae'p~ar Ericeunn. NU pas
treedt ook de gewone zegge opi die hier dus blijkbaar een terminale phase
kenmerkt; als voorbeeld dè vo gende opname: .
Opvervlakte: (3 x 5) m2 ..
Kruidlaas: 60%; töt. o,5o :m·
pijpestroetje
1-3
Veenpluis
3-2 'i
··Kruipend struisgras 2-2
gewone zegge r -2
-~
biezenknoppen
· x-'2
'
snavelzegge -~-2
Moslaag: 100%·
Sphagnum 5-5
waternavel x-l.
4
. Pijpestroetje hoogt de bodem aanmerkelijk op, zodat deze boven de wa- •··
terspiegel. verrijst, en gee:t't dophei gelegenheid zich op zijn bu.lten te ., · i
•vestigen, terwijl snavelzegge het loodje legt en veenmos zich in de plas- . ;
jes tussen de pijpestroö bulten handha~:t't. Ook de blauwe zegge verschijnt. ·•
ten tonele, alle theoriën over blauwgraslanden ten spijt, en voelt zich
hier blijkbaar goed thuis, aJ. blij :ft ze klein,, zoals alle pl.anten in deze ···
sobere· begroeiingen klein en bescheiden zijn. De twee volgende opnamen
.. ~
demonstreren deze successie.
. -~
2
Oppervlakte: (6 x 3) m •
·
~.~.·
Kruidlaag: 80%.
Pijpestroetje 3-3; Waternave 1 x-1 Dophei 1- 2
>1
'
vVilg k.
x-1
Gewone zegge 1-1.
Moslaag: 50%.
Veenmos 3-3

Oppervlakte: (3 xl5) M2.
Kruidlaag 90%.
·
Dophei
4-3
Pijpestrootj e ·
2-2
Veenbies
. 1-2
BlaUWEl, aègge .
1-1.
Roridbl. zonned:S.uw 1-2 .. · Tormentil
x-1
Struikhei
· · x-2
Moslaag 75%. ·
·
Veenmos
4-3
Blauwtjesmos
Je ziet, dat ook zonnedauw hier zijn rÓde blaadjes laat glinswren. Alt
laatste lid ·van het gezel~chap ~erschijn~ ,t.rekrus, en. de blauwe zegge be;
denkt, dat ze toch maar hever 1n het .bl.f1Uwgr.'a1;1land gro13i t en desnoods we:, ,.
een overgcmgsphase, maar in geen gdva;L ean, -typisch .4opheigezelschap wil
kei:!lllerken. Pijpestroetje beschouwt zijn taak oq~.:aJ.s afgedaan en reduceer·~
zijûpnbul tennkto t een minimum.
· . . .. ' · . : . -·~ Jt . , : · .. .. .·
.·J.
een e e 1 plekje werd ik .Verrast do~. d..Ei:-:aoa e ge~en van de welri~~
kende nachtorchis, natm1rlijk in gezel$ch~p;, v~ pos~artélb,lád.
Oppervlakte: -'(1··~ '2)'.;ri2 •. · .,,
· "·· ::.:--.",e.-"_,,"-'~' .. :;-;..r,"'·'···'''· .·"->,;·.,:.,
:.,.
Kruidlaag:
90%.
·
r,",. ~r•e·
, .:· :.:..· ·
Struikhei
2-2
Dophei ·~-: '
2-2
Pijpestroetje 2-1
Veen'bies''
· 1•2
Boskartelblad .. x-2
W~.:t.f,nachtorchisx-1
iRormentil
x.;.l
Bl;auwe zegge
x-2
Veenpluis
. x-1.
Moslaag: 90%.
Veenmos
3-4
Klauwtjesmos 1-~
Röndbl. zonned. x-2
Op neg hoger gelegèn terrein:komehd trof' ik een begro?i:i.ng aàn. van
struikhei, dophei en drienervige oz,egge, waar -einde.J;.ijk het. veenmos uit VP.
dwenen ";as • En hierop volgde· een onafzienbare vlak't:-e .van st.r~tikhêi, en we.
het ge~.<d.scl.\ap genaamd Calluneto-Genistetum typicum. Op geheel natuu,rli.:)'.r
~r:i.jze g::nl.ll U.er dopheigezelschap en 'droge t?truikhei in elkaar over, hoevv<e
nev. cl<.c<.• i1atuJ,;rlijk ook kàn interpreteren ills' ·e.en :iildringen van de degene·x·at,ieyba.se •'•struikhei" iD een natuurlijk gèzelschäp .. OP miJ maakte dit.. . I
echter de indruk, dato l:le·t, Ericetum hier v;ia' een Cal·lunetum in een Eiken- ··
berkenbos overgaat en dat dus het Calluneturn .. ook een natuurlijk gezel- .
schap. kah zijn. Dat neemt natuu:i;'lijk niet weg, dat het in ~de:e ~evalien
door l.nvloed van den mens of' door bosbrand ontsta,ant•.. Verder w:Ll.·-l.k· opmer.
ken, dat de geze'lschappen, die het 11 0V'erzicht 11 geeft, ,hi,er·heel•-goed .vol-·
doen in' het ontwarren van de. begroeiing en dat ik me dus niet geroepen ,
voel een nieuwe systématische- ihdeliilg 'i,r6or te stellen, wat je- tegenwoor~ ·
dig wel verwacht van een Kruipniem\fs-artikel-schrijver. Ik moet. mijn ver•
ontschuldiginge~ aanbieden over de v~ge aanduidip..g "veenmosil, die ik in
dit v~haal.bezig, maar dé tijd ontbrak me om ÇJ verschillende soorten te
determineren. ·Wanneer ik de gelegenheid krijg nog eens verder· in het wa- ·
ter van deze vennen rond te waden, zal .ik de. f'out ve•rb7-teren en deugdeli,;,.
ke bewijzen trachten-te verzamelen vgor het natuurlijke ontstaan van d!'l .
heide daar ~n ook op andere plaatsen. Wanneer jullie daarover eens iets tl!
weten komen, wil je me het dan schrijven? (liefst in Kruipnieuws~ Red.)
Utrecht, 15 Sept. 145.
GERTIE JANSEN.
Het eerste ~eekend ~ Januari hopen we weer een sjoc-congresje te houden
Nadere mede.delingen hierover volgen nog, maar reken er maar vast. op!
_.
WIE HEEFT er opnamen van di~ ken gemaakt? Ik houd me aanbevolen. voor deze
opnamen, zowel van aasoeiaten behorende tot de Schapegras-Thijmgemeenschap als tot het Glanshavergezelschap of' struwelen. Je zou me een groot
plezier doen door ze aan me op te sturen.
GERTIE.

HET

FILIPENDUIETUM

- 10IN ZIJN

VERSCHILLENDE ·VORMEN,

Hoewel het Filipenduletum al een veel betreden gezelschap- is:,.-hebben
we de moed, er nog eens wat .in rond. te trappelen en onze .men:i.ng er overte zeggen. Dat wil ·dus niet zèggen, ·dat dit de juiste mening is. we hebben hem gevormd, to-en we, op verschillende terreinen met de _excursies
rondzwervend, telkens weer die:z;elfde
beg:t"oeiing tegenkwanien, de:z;elfde,
doch telkens weer anders. Langs de met elzen begroeide lVégk®ten vonden
we b,em als een kleur>ige zoom hoog ops,chietende kru:iden, heel gewoon, maar
toch boeiend, toen ónze ogen: er ·voor geopend waten. Maar ··ook in de moerassen .van Kq:l::te:(iliqef',: in de Achterl;le:rgse,}looilWldenin .de Gelderse vallei,
in het. N:j.eu\$o.opse :!:'i~ftland,. en ten,slotte we.er. anders aan de k\lst van bet
IJ~sè]Jneer, heb:bep we d~ze begroe:ï-ing gezien. eJi opgenomen. In ·al. dezè ge-o
bi.eden ~was .de vorm ·st~ed~ weer wat. anders, en 1vax:meer we deze nu,_gaan be-- solU,'ijvent .dan hol,lden we.. ons \'lel voor oge~, dat er mogelijk .ii} andere . gebieden nog wel andere vo·rmen ~ainnen optreden. öok is het zo,. dat de h:i.er
;be·sch:revE;Jn Vo;r'!!len v~ ·Ve;r'!!1engd optreden.
.
In een.vorig. nummer van,iKml:tpnieuws : .(5e jg. 4) hébben·we vooralllet
Alneto-Filipendulr:ltUm ;peJ;:;Wokl?ri.~; de lçru;ip:enbegroeiing:, die min of meer
sterk beheerst wordt door-,·d.e ómringende Alnetum-bösjes. Alnus -bindt. stàkstof' in zijn wortelknolletjei:ï en dit .Alneto-Filipenduleturil he.eft dus l!it:eraard een meer eutrooph karakter.
· .
Nu werd onze belangstelling weer gewekt, toen we deze kruidéribegroei•
ing opnieuw vanclan :in de ·Achterbergse Hooilanden ten Oosten van Rhimen,
maar nu vergezeld van een belangrijke moslaag, vee·l moeraszegge en kruipend struisgras. Een dergelijke begroeiing hadden de Amsterdamse sjoccers
ons al eens in Kortenhoef langs het Oppad laten zien. Hier kwam ook h~:\:..
mirakel van de 11 Malaxis in ·het Filipenduletum'' voor, door Wim Meyer in
het vorige Kruipnieuws (6e jg. 3) vermeld. Het voorkomen van de moslaag,
die voo;rna'!le JJ;jk uit. puntmos of veenmos b e.E;~t.aat, en.. '!erder uit. haiikm.os,
moerasg~f';f'eltànd, -J;'O<Jd,, yil.tmos e.a." dui(it §Ü op .een.me.er m.eso:brooph~ ,ka-.~.
rakter van ··de begroeiing., Uit de 'Gagelpold'ex- kennen we een gezelschap··
van. het J4ficio.ri, . datt · we beschreven hebben ·als Caricetum fuscae. Dèze naam
is onjuist: de dominai?-te· soorten hierin zijl) .cai'ex riparia, de oeverzegge,
en carex gracilis, de .scherpe zegge. Dit geze:j.schap heeft Tfucen Caricetum.
. go aci lis genoemd, e:tl- we .?:tillen ~na -hier: voorlopig aan houden. Verder ken-·
nen we uit de Gagelpqlder het. Musceto-Agrostidetum caninae, een gezelschop
uit het Caricion. fuscae, waariri kruipend struisgras als demiriant in de
kruidlaag voorkomt, gekoppeld-aan een moslaag van schorpioenmos, puntmos
en eventueel veenmo.s.~. Va1;t.ten we .dus de elementen van CariCe.tum gracilis.
.. en Musceto-Agros:t.idetum caniftae samen, dUs oeverzegge.· .J. puiltmos + kJ;'.
struisgras, dan hebben we _juisi;, de belang:r'ijke soorten,. die11dit Fil;i.penduletum van A~l:\terbe;rg en Korteilhoef lcarakter;i.seren. Wij zijn nil zo v:HJ ;:· ·
. om dit gezelschap•. naar :<~ijn kenmerkende moslaag (Muscetum) Mtlscetci'-Filipenduletum te noemen, en. d,enken het ·ons, althans in Kortenhoef en 'Achterberg, u;it hert Juncion ontstaari., eventullel _via het Càri_cion fuscaé.

I
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Verlcorte lijst van het Musceto:..Filipendulet\lm:
Kortenhoef
Achte~bergse Hó.oilariden ..
100%.
100% . .
Kruidlaag
' ·, .. 100%.
moe_raszegge.
~-3-3
. -.~3
1-2
riet
" 2-"2
x-1
wateraardbei
x-2
2-3
moerasvaren
~r!
Melkeppe
l-2
. '4-s.
Kr. struisgras
;x:-2
4-§•.
Pluimstruisriet
3-p,
x-1
3-3 . .;.•
pijpestro
moerasspiraea
l-2

-·

~- .

.,:1

j

!

· Kruidlaag(vei'ITolg)
Gewone wederik
Kattestaart
Poelruit

- 11-Kortenhoef
2·1
1.;.1

Achterbergse Hooi1anden.
x-1
2-1

1-1

2"-2

'7(!%

75~r;-··--····.

2-2.,

Puntmos
Hakig veenmos
Rood viltmos
Haàkmos

2-2
2-2
1-2

60%

4-4

1-2

1-2

1-2

3-2

2-2
2-2

D~oe.rasgaffeltand
. ·.
•

.

.

..L

.

_.,~

.

. ..

I's. de "MalaxJ.s in. ~et Filipenduletum '}.numog zo.,vreemd? Neen, immers:
l'lala.xJ.8' e;n Sturmia Zl..Jn gebonden aan het MuacetU!lli:Nan Veenmos ~f van
Schi>rpioenrnos ~ puntmos, en dit is de ène · belf';t vàil bet Musceto-F:i.lipen
d\,lletum.
. .. ?-':
_
·
Op onze omzwervingen komen \'Ie nu bij ~OU~Vàikeveen àan de IJsselmeei-kust en we zi-en hoe hier op--·l!ëtr 'droog'gèkoméri· slf-kki--g--zand-~de' :lieè'l:rl.es
.
vooruit?ringt. Is zijn be-gro-eiing dièht -genoeg,·: dan trèden ook lisdodde,
mattenbJ.es en riet op, en dit laatste heeft al_:gauw de ovEt'hand, terwijJ
zeebies dan in een lagere laag blijft voortvegeteren. Het rietland, dat
zo ontstaat, en dat we in andere gebieden (Bijv. Nieuwkoop) aJ.s gedegenereerd rietland van bet Scirpeto-Pbragmitetum onderscheiden, gaat nu e.;i,
ler lei kruiden uit het Filipenduletum be·roergen, zodat het dichtst naar
de kust een zeer kleurige zoOm van hoog-'opschietend harig wilgeroosje, .
koninginnekruid, munt en wolfspoot ontstaat. In Nieuwkoop v11mden we biernaast in het rietland nog prachtig ontwikkelde planten Van heemst. Wij
noemen dit: gezelschap "Phragmiteto-Filipenduleti.lm•. na:t er in de kustli,jn
vaak: wilgeti:')<;,Hjes in. vo-orkomen, is niet essentieel; pet is. ·ops1ag. uit
aangespoelde l•ijsjes. In de N.O. p-oldel' h<mdhajift z~ch deze st.ruikloze·
kruiden-· en rietbegroeiing, zohder dat er enige ver~dering in te besp&.:•·-·
ren is.
Verkorte 1ijst.van het PHRAGMITETQ- FILIPENDUL!!.'"TUM:
(OUd-Valkeveen, IJsselmeérkust).
KRUIDLMG:.

Zeebies
Riet
Harig wilgenroosje
Kweek
Wo1fspoot
Haagwinde
Koninginnekruid
Watermunt

.

100%

. 2-,.~.

<'4-.5.
2-2

3-à

. __ q,-2,

~-

'
-.

100%
2-5'
3-5.
. 2-2

3-.-3

" ' ~q
.2-1
2-3
2-~.

Plui~struisriet

Kijken we Ill1 nt>g eens terug op onze 3 Fil:i.penduleta; /lUrieto-, Musceto, Phragmiteto-F:!-lipenduletumt dan zien we de-grote verach~~denbeid in
soortensamertstell1ng van deze J.n aard ovEreenkomende begroe11ngeg. Tege1ijk zien we ook de oorzaak van de~e verscheidenheid: we hebtien te
doen tnet een climax-, bet&r subclima.x-begroeiing. Allerlei. ontwikkelinga
reeksen van begroeiingen· 1eiden tot eenzelfde einduitkomst, en het ïs
geen wonder dat deze einduitkomst de sporen van zijn ontw:hkkeling draagt.
Het uit.eindelijk s1ot van alle begroeiingen heet bos tEl zijn, de climax,
maar vaak is het zo - en we hebbeb dat ook hier weer met het Filipendu:
leturn gezien - dat we voorlopig niet Verder dan de subclimax komen.
Utrecht,
BOUKE DE JONG,
TIES
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te Ede op 17 en 18 November op de boerdeJ:ij van kasteel Hoekelom.
Kosten: ongeveer f'. 0 50. Breng wat pupstof mee.· we kunnen va- moedelijk
stoken. Maximum aantal deelnemers tussen de 15 en de 20. Dus geef je op
bij Jaap van Dijk, van Hallstraat 133,. Jlmsterdam~west.

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

Pli:l.ats; met de trein tot station Ede-Wageningen, dan de weg naar Bennekom op? tot lOOm voor de grote nieuwe -varlceers~ll'eg (kenbaar aan witte
zuilen;, hier li~~~saf door het hek.
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HET KADK"l. Vilt'f UTRECH'r heeft speciaal het Eiken-berkenbos-heide complex als onderwa>p genomen, ook bicsociologisch en phaenologisch. Het
loopt, zij het zeer behoèdzaam. Van de andere kaders hoorden wij nog
niets.

----- ..

:net Kruipnieuws mag in de laatste tijd
<:~n

ook in dit nummer misschien weer, de.: .• -' •.

schijn hebben, een blad te zijn, waarin uitsluitend zij, die ·hi:lt weten of menen te weten, hun ·stem doen horen. ivij willen· er hier
de'nadr!)k opl~ggen, dat ieder NJN-er, die
er de moed,en de opnames toe heeft, of de opnanes zonde~ moed, of geen van beiden, maar
alleen zin, ·om oler een sjoc-onderwerp te
SChrijven, z:!.ch niet door hGt zg. "hoge ni-,
veau•' moet laten afschrikken om zijn lcop boven de rand- t,e steke:q.. '4ijn bijdrage is F·ren
.

lvelkom

.

ais elke ai:idèe.

i

.

Dtis .m~~sen,. sc~ijf

over je sjoc-belevenissen, . .:ll Üjke,n: ze je
niet ·erg belangrijk. Ccpie vo?r het volgende
no. graag vóór St.Nicolaas.

