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Na het congreso

•

Dft nummer van Kruipnil3uws bevat een. uitgebreid verslag van· alles,
wat de 16 enthousiastelingen OR ons Congres je in Terwcilde uitgespookt hebben • ·
. · · ·~·>·
.·Volgens. de richtlijnen. die we "opsf.eF
·:m we het kome-nde jaar
de . sjo.c.groép. tot nog grotere bloe~·r. · .
brengen. Als belangr~jkste punt valt h:ierbij op de gî'"C't
de,die de vergadering in
~er.wol,de hechtte a<in een ophef.fing vau het isolement,waarin onze
Werkgroep ..;, ovePigens zeker niet door eigen schuld - tengevolge van
natuurhistorische reorganisatie van~de Bond is gekomen ..
Bij het .merendeel vs.n de N.J.N.ers ,fis -de sjocgroep nauwelijks meer
bekend 1 zodat er ·dan ook w~inig niens~)'~ toe komen zich als nieuu lid
. ()p te gevenoTo9h is het.nodig,~at w~"iederee·n be:eiken,die in de N~J.
N.een· grote belangs'l:;ellJ.ng :tn de F'l#ntensociolog~e heeft 1 vooral,omdat
de Plantenpommissie wns.rsehijnlijk J)ok in de toekomst niet veel meer
zal kunnen doen dan al of niet ger.égeld een blaDdje uitgeven.
·-. . Op ons,sjocce:rs ru.st dan ook dê plicht om in bredere kring in de
N.J.N.zelf belangstelling voor soei~?logie te wekken.,Vooral in de
zomerkampen kunnen we ieder persoonJijk goed werk do en, door zoveel mo..
gelijk sjocexcursies te leiden.Als' ~~.e het in ons sjoc~·kam.pje in Denekamp opgedane enti:J.cusiasme net zo "t+!tdragen in de Bandskampen als de
mensen van het sjocka~pje in de Logt dat in 1943 deden,dan twijfel
ik er niet aanpof we zullen merken~dat er heus wel meer den 100 sjocenthousiasteling8n ln de Bond zijn. 1
_,.;Pas als we alle mensen ver~ni~d. hebben, die op basis van het
systeem van· zelf'vJet'kza~:unheid - de grote waarde van de Werkgroepen s~ciologie willen bedrijven,pas dán ·zullen we de uitspraak van het
Congres in Terwalde waar gemaakt h~bben, n., 1. dat we als ~·Plat1!;e_~socio
logische I!Verl·::,:t;~::::~'?...~-eep volwáerdig dnderdeel van de N.,J oNoff'':~ll_~p. zljn.
,t;J

Roelof de Wi te

• , ,cl

Verslag van -het....e._,j_Qc--Çongre.s in Ter-walde.
Gezeten op een aardappelkist temidqen van een kring van lui in het
#as liggende, trouwe s j aceers, en omringd door het vo 1 tallige sj oegroep hestuurl)opende Gertie Zaterdïi!gmiddag het; Congres.
Volgene de aantekenlngen van m'n v~organger-secreta.ris in een 11 roer.end"
betoog.Genoemde secretaris,Jaap van Dijk,deelde toen mee dat bericht
van verhindering was b'i'nnen gekomen van onzen Eere-Voorzi tter Victor
-Westhofr.
·
~t· keurige en ui tv-oer i ge verslag van Jaap werd na enkele opmerkingen
goedgekeurd.- Geconstateerd werd dat we terug kunnen zien op een goed
jaar van de'sjoc·..·groep.,Bij de bespreking van de uit:io,ngen bleek een
sterke oppositie to bestaan tegen het houden van wet-:keinds ia jeugàhe~ ..
bergen.
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Vooral de mensen van het in.'ljliddels opgedroogde (?) M.C.C.hadden blijkbaar nog al la;:. t gehe.d van lawaaischoppende tr0kkers.
'
De financicin staan er niet ze slecht meer voor als enkele jaren ~eleden
maar baren noa altijd en:.'.. 6e zorgoHoe-groot onze schuld evenwel precies
~-,'? ·: ·
--- -'' :::,.::_;·t" herinneren. Hiermede werd de vergadering geschorst
en dec~2ln vJe vi.... ,'-1 ·::.e goed aan de aardappels met sla, die echter eerst nog
geschL d moesten wordeno ·
De volgende punten van de agenda werkten we des avonds op v'l:otte
wijze afc.Verslag en bespreking van Kruipnieuws leverde niet veel nieuws
opoEen flinks dosis.enthousiasmepvoldoende hulp bij het stencillen.en
het level'en van cop·y; dat alles kan hier wonderen verrichten.
-Bij de bespl'eking -van pünt 11 der agenda: "De sjocgroep en de Bond" kwam
alras de plan~enCü!l11'11issie ter sprake.Er waren niet bepaald optimistische klanken hieJ:'O'Je:r t,~ beluis te:r>en. Te veel blaadjes, te weinig geld en_
veel t;e weinig medewerking, è.a'G wa:r>en de hoofdklacht en. ,
Martin vo»d,.'\~eulen opperde het denkbeeld van de kaderw:r>ming en het o:r>ga•
nise:r>en Vf L '.ezingen en weekeinds speciaal voor plantjes ,pietjes ,hybi
e,d,.maar aan de D,;NoS on o-ver te laten. Gertie zag de plantencommissie
g:r>aag helemaal ve:J:>dwijnen"Ondergetekande bepleitte het bestaans:r>echt van
het blad)lmaB.r vond weinig b:tjval .. Ret kost nu ee1:1t--naal- altijd moeite om
iets niwuws te b:r>engeno
Wat de sjocgroe!J zelf betreft,.Jaap las stukken uit zijn 'Verslag voor)
waaruit bleek dat de ·verhouctlng van de sjocgroep met het H~B.en met de
Bond goed was en vond het ve.rheugençl dat we onze subsidie _van 2 vorige
jare.tl. binnen hadden g~kt'vt,anoH~j rnemot'eerde ooJ:_:: dat vele_ leden van het
H.,_B .. lH?- zijn van de .sJoegroepoE:r. zal _gep'ï:" :i:;,- ._;:;oe wo:r>den om zoveel moge' lijk goede plantjeslui voo,r onze werkg:r>oep te inte:r>esseren.
/
Het :1101.,dt tijd." dat wE wee:r· eens een injectie met vers bloed krijgen.
Het v~oo:r·stel ve.n hot "bes'i:;uur om het verenigingsjaar> van de sjocgroep
· · voo:r>taan tEi laten lopen van Mei tot Me:t,zodat het sjoccong:res altijd in
Mei gehouQ_en w·.:.:·rdt-- werd aangenomen.,
Als .._,oornaamste u:'Lting E"'\;aat in het komenc1e jaar> het luisterrijke sjockamp in Denekamp van 5 tot 12 .Juli op hét pDgr_amrna.
Kampbest.uur~
Jaap van Dijk.voorzittero
Roe1o.f de \Vi toexc"regele.a!'o
Ru Hcoglsnd"fouragemeeste:r>.,
Ties Weeninkft adtrlinist.ra teu:r>.
FJim Meyer" 1. z .. f ..
Uit een en e.nder blijkt dus wel 9 dat het oude-sokkendom ·nog welig in de
· sjockliek doo:r>-vageteert i l
Over> de weekeindpla~nen vitSl nog n,iet veel te zeggen;het bestuur heeft nog
tijd genoeg om dit voö!' te bereiden.
_
.
Tep_s lqtte. zij vermeld dat Gertie Jansen z i eh als bestuurslid te:r>ugtrok
e:.:.;, zich niet opnieuw candidaat stelde.\}l!e danken haar hartelijk voor de
îTèle -dii:m-sterl :üe -z-ij enkele jaren achtereen de sjocgroep heeft bewèzen.
Hie~e en Jaap traden ook af- (oude sokken)" De sa:rnenstelling van het bestuur> is nu als voJ.gt gswol"'den:
Voc.;-~~ zi ttex ·rtedacteur: Hoelof de uV i t; Sec:r>etaris :vïTim Meyer ;Pen_ningmees terAdministrateur:Ties Wee-nlnk; L.zof •. : Wim van Eek.
Aldus gedae.n". de. s e.c.l'etaris :- Wim Meyer o
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Een mooi homogeen terrein met een gedeelte wit gekleurd en geel van
M~X>gr1et.Bote~bl6emen

(o.a.de w.inder vulgaire Knolbotel:'bloemr ),Liggende en Hopklaver doorspikkéld van de bloeieq.de grassen zoals :
.Glanshaver,Zachte Haver en Zaéhte Dravik,tel:'wijl.RUige Weegb~ee hier
en -4_aar sprietig bo'f'en de gl:'asmat uitstekend, dat alles lókte uit ·tot
het:_;J;Jtaken van onze eerste opname (zie tabel).
.
' Al spoedig merkten we weer hoe .nuttig,boeiend en leerzaam dat pla
gen van een opname toch is,niet alleen om de verschille.nde grassen ve. getatif;).f te leren onoer~cheiè.en maar ook omdat je dah veel111eer ont- ·
dekt dan.bij een globale floristische beschouwing.Wij N,.J.Ners hebben
wel eens de neiging·om oppervlakkig natuurstudie te' plegen en juist
de ~~c1olog1e. dwingt ons ook op dt- details te· letten.
lviaa~ om O.p ons mooie zachte glooie nde weitje terug te komen. Soorten
als Kruisdistel,Echte Wnlstroo,Klein:e Pimpernel en Kleine Ruit en
vo9ral niet te verfjeten de door velen van onl'! "nieuwe" voorjaarszegge
~ormen de 11 Brom1on · ;tnslag in deze vegetatie.
Vo gens socio systemat "ei zullen we hier wel nàt een goede "associatie" te maken hebben
want allerlei Glanshaver verbondekensoorten groeiden gezellig·tu~sen die van het· Dr.avikverbond · • We togen weer ve.t'der met de bedoeling orn
ergens een mooie Heksenmelk vegetatie op te nemen;daar hadden ee~ paar
men;:ten n.·l. om de 'een of andere "duistere" (fotografische) reden veel
zin in.Toen we dan op e-en plekje kwamen waar deze illustere· Wolfsmelk
verbazend veel in het (vel:'Wa8rloosde ? ) weiland groeide vonden ze de
entourage zo "gek" dat ze er geen opname vàn· wild~n maken • Vogelwikke
V.el~zul"ing,Beemdlangbloem,onte;Lbare- Akke~distels, Vossastaart en Honds•
draf' dat is toch geen gezelschap .voor zo n voorname plant als Heksen-
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Een mooi homogeen terrein met een gedeelte wit gekleurd en geel van
M~x-gr1et,.Bo-te~bl6emen

{o.a.de ~inder vulgaire Knolbotel:'bloemr ),Liggende en Hopklaver doorspikkéld van de bloeiet?-de grassen zoals :
.Glanshaver,Zachte Haver en Zaéhte Dravik,tel:'wijl.Ruige Weegb~ee hier
en ..9:aar sprietig bo'f'en de g:r-asmat ui tsteket:ld, dat alles lokte uit tot
het.:J;Jtaken van onze eerste opname (zie tabel).
.
·' Al spoedig merkten we weer hoe .nuttig, boeiend en leerzaam dat pla
gen van een opname toch is,niet alleen om de verschillende grassen ve. getatif;).f te leren onderscheiden maar ook omdat je dan veel 111eer ont- ·
dekt dan. bij een globale floristische beschouwing.W_ij N... J.Ners hebben
wel eens de neiging·om oppervlakkig natuurstudie te plegen en juist
de ~~c1olog1e. dwingt ons ook op dt- details te· letten.
Ma a~ om op ons mooie zachte glooie nde weitje terug te komen. Soorten
als Kruisdistel,Echte 1iiJRlstroo ,Kleine Pimpernel en Kleine Ruit en
vooral niet te verfjeten de door velen van onl'! "nieuwe" voorjaarszegge
~ormen de 11 Bromion · ;tnslag in deze vegetatie.
. Vo gens socio systemat "ei zullen we hier wel nàt een goede "associatie" te maken hebben
want allerlei Glanshaver verbondekensoorten groeiden gezellig·tu~sen
die van het·nr.avikverbond •We togen weer ve.t'der met de bedoeling orn
ergens een mooie Heksenmelk vegetatie op te nemen;daar hadden ee~ paar
men;:ten n.·l. om de 'een· of andere "duistere" (fotografische) reden veel
zin in.• Toen we dan op e-en plekje kwamen waar deze illustere· Wolfsmelk
verbazend veel in het (vel:'wa8rloosde ?) weiland groeide vonden ze de
entourage zo "gek" dat ze er geen opname vàn wild~n maken .Vogelwikke
Veldzul"ing,Beemdlangbloem,ontelbare- Akke~distels, Vossastaart en Honds•
draf' dat is toch geen gezelschap voor zo n voorname lant als Heksen-
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In dit verband is de vondst VRn .Ll.grimonie lengs de genoemde di,jk-·i.nte--ressantJ.
·
Het ligt natuurlijk ··vfuor de hAnd dat naar gelang van droogte,hélling,
"'expositie'' (zie 11 0verzicht 11 1 en het plantengeographische district niet
te vergeten,het Glanshavergesç:,lschap nog ·allerlei variaties en bovendien
overgangen naal:" gezelschappen uit het DrE~vikverbend kan vertonen• · Tenslotte willen. we er nog op wljzBn _dat ook in de binnenduinen van
Heemskerk en Castl:"iC1:0 Pas ti naak_,. .tgr1:mönle en Glanshayer voorkollèn.
''Jie maakt daar eens C}amsh&Vel' mpnruJHm ? o
_
In de kleiputten tegenover de steenfabrieken waren we al spoedig
verdiept in het maken van een opname temidden vHn een homogene Scherpe
)
Zeggè vegetatie.Het algen vilt op de bodem (hoogstwsarschijnliJk Vauche.•
l:"ia) demonstreert hier~ de wisseling van het grondwaterpeil.
· '
Enkele planten van natte riet vegetaties~ Kleine Watereppe 1 Grote Wsterweegbree,Waterbies,Liesgx•as en Watermünt en Bitterzoet~ naast een ·paar
.. soorten v.an iets droger stanélplaf_;;.'3 :Zeegroene ~~Tuur;Poelruit,Sme_erwol:"tel
: Penningkruid en Haagwinde vormen hier -~ begeleiders (opname 4>.
·
Op andere plaatsen zagen we veel 'Î1.!1Jeeri_jige ~.egge. w.aarqnder een
zeer .forse vorm., tuus en de Ce.rex gracilis o
..
Over dijkjes die hiel' en daa.t' prachtig met Moeraswolfsmelk begroeid
waren struinden we tussen p·la.sjes ·begroeid met ~vaterlelies en Gele Flomp
Krabbe scheren en cm~Qomd door Liesgras facies of di~hte' vegetaties ·van
Holpijp en-Zeggen (.vooral de Scherpe).,
·
··
·__
. Tot grote vreugde van enkele Zeggenjagers bleek Blaaszegge· ·hier
ook voor• ·te komen.Terwijl de rest van de excursie· dijkopna.rne. no.B":togcn
Roelof en ondfirgetekende opnieuw de moeraswildernis binnen. en pleegden
de onderstaande Blaaszeggeopne.me ( no"'6) o
26 Mei 46" Verlande kolke~ tegenove-r de steen.fal?rieken
bij Welsum, tegenover de IJ:sel.,Bodem~ ''iYrierklei.
Opname :1,_,., .
4
,&.
2
Opper_vlakte in m •
3 x 4
· 3 x 1~
z
------------~~--------~
Bedekking k:r•uidlaag
70%
· Bo%
Ph.
6.5(1YTJh)
We.terdiepte
ong.gelijk opp_. ong,itb.

· ··

Tweerijige Zegge Cat'ex disticha
BJaRszegge
c~rex vesicaria
Scherpe Llegge
C"rex gr2.cilis
·3-2
Riet
Phrngmitss comm. 2-1Watermunt
Men.tha aquatica
3-2Grote yraterweegbl"'eeAli.sma Plc;Aqua. x-1
Kleine Watereppe ,Sj'Jin erectu..'TI
x ... 1B'ittel. . zoet
SolantJ.rr! Dt1.lcum.
x•l
Hoerasverg":m.niet Myosotis palusto x-1
Gele Lis
Iris pseudacorm.s
Wolfspoot
Lycopus europaeus
Grote Lisdodde
Typha latigolia
Grote Watereppe
Siu...'n lat-ifolium ·
Wederik
Lysimachia vulgarisVeenwortel
?olyg?amphibium
Pinksterbloem
Ce.rdamine pra tens. x-1
Lleegroene Muut•
S-GeJl () glauca
x-1
Poelruit
Thalictl•. flavum
x-1
Smeerwortel
S:v:r::phytwn off
x-1
Liè:•:'tls
Equlsetumpal"
x-1
Katt:';'::~;_o,art
Lythr1ID1 saliearia 1-1
Penningkruid
liysimachia numm. 1-1
Melkeppe
feuceë.anum pal.
x-1 . .
Hondsdraf
Glechoma hederaca1 x-1

1-2

4-4
x-1

2-1
1-2

...

-

"'·

x-2
x-1
x:..1
x-1
x-1
x-1
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Moeraskruiskruid Senecio paludcsis
Moerasandoorn
Stachys paluster
Vogalwfkke
Viccia .Cracc~
Moeroaswals troo
Galium pa lust:<~
Liesgras
Glyceria aquatica
Waterbies
Heleocharis palo
Kikkerbeet
Hydrocharis.Norsus R.,
Xlein Kroos
Lemna minor
Eurrhynchium spe~. La.d.dermos. ·
Vaucheria spec.
Alg

.

x-1

-

x-1
1-1
x-1
x-1

x-Z

x-2

1.. 2

Tevol:'ten waagden we ons to.t onze en.kels in de vette klei wegzakke"'d
1n een ~ach ti ge Holpijpverl&.nding waar in het water. van 1 dm. d .. ept•
(ph.ong~~.6.) enkele waterlelies en Gele Plompen. het tezrumen met
Kiklterbeet het nog net konden uitjouden.
Opn&-ne 5o
Kruidlaag 70%.
nolpijp
Eq uisetum limosum
4;.5.•
Scherpe Zegge Carex graailis
x-1
Mattenbies Schoenoplectus lacustris
x-2
WateP.munt
Mentha aquatica
2-2
1-1·
Grote Bderbloem.Ranunculua Lingua
Grote vvaterweegb.ree Alisma Plantage Auqtica
x-1
Liesgras
ft1ycer1a. aquati:.;a
1•1
Gele Lis
-::~·:.:'ia pseudacorus
x-2
Moerasandoorn. Stachijs _paluster
x-1
Drijvende water1~ 5%
Gele Plomp..
Uuphar· luteum
x-1
Klein Kroos
Lemna minor
x-2
Kikkerbeet
Hydrocharis ~~!or·sus · Ranae.
x-1
Or.d~~:' wa terlaf!_g_._ ·
·
Puntkroos·
· --.r:;emna trisulea
x-2
Waterlelie
Nym.pl:':fEa alba
x-2
Een enkele Scherpe Zegge, ve'~"spreide l'Ia ttenbies, fors Lies gras en Grote
BotErbl.oem.,p:rachtig bloeie~:}8 Gele Lis en behoorlijk wat Watermunt
daarmede 1s deze vegetatie voldoende gekarakteriseerd.
Als we de vegetatie van deze kleiputten uit d:ynBmisch oogpunt be• .
scho~wen dan moeten we goed in de gaten houden dat de klei niet overal
even diep is uitgegraven.,Daa~ waar open water is ontstaan zet een
successiereeks in 1 die ,.rvaarschlj nlijk ver loopt volgens het schema
Waterlelie-Gele Plomp-Krabbescheer-kikkerbeet racies(ook hier kwamen beide planten in qfzopfl.,..'r'lijke facie$ voor).
dan: Liesgras -Holpijp vegetatie, v;;c· · ;;;' _~}ns Carivetum met hoofdzakelijk Carex graclis en vesicaria.
.·
Oppervlakkig ui tgegra"Ven gedeelten !'?ken begroeid met Waterrus,Carex
disticha en gracilis .. Op den duur staan hier allerlei Wilgen en mis•
schien ook wel Populieren op.Zo zien ·we dat ook hier de natuur weer
geheel het verloren terrein herovert" ~-~-~~~~~·
·
·,

P.s.Voor de opnamen zijn verantwoordelijk alle congresdeelnemers :

t,.w.:

·

Jaap van Dijk,Lenie van Dorsen,···:·: ,..aH Ec·k,Hieke Brinkman,
Ties Weenink,Henk Zwart,,Jan Lindeman,dertie Jansen 1 Roelof de
Wit,Martin Oosterkamp,Nico Kok,Flip Stoutjesdijk,R'fll Hoogland.
Gerrit Harmsen,V'!im. Meyer,Jo Kessler,
. met dien verstande dat enkele mensen alleen 20 Mei aanwezig
waren,terwijl een paE,r andere r.eeds &p de 19 e vertrokken.
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Opnamen gemaakt tijdens het Congres van de N.J.N.
sociologengroep, 19 en 20 Mei 194.6 te Tn•woldc.
----------~--~~--~----Opname 1 : Buitendijk weiland ten ..-~.om de Ysel bi;l Terwolde.
Nagenoeg vlak terrein.
012name 7: F'estheliing om de Oostelijke Yseldijk.Expositie 30°
O;Ename 8: idemoBoqem :zandige klei.
Opname 3: Wegrand lat1gs te T~rwoldse Pretering ter hoogte van
de boomgaard van 11 De Brug 0 onder Populieren .Bodem:
zandige klei o
Opname 2:..;.. Vleide bij Terwolde.

.

____

.

nummer van de opnatne
oppervlekte in mete:rs ~
bedekking krui dlae.g in %:
bedekking moslaag
in %:

·-- -------------------------------Scherpe Boterbloem
Ran.Acero

-

Margriet
Chrys.leuc.
Rode Klaver
Trif.prat.
l![.adelief je
Bellis per.
Frans Raaigras
Arr"elat ..
Zachte Haver
Avena pub.
Reukgras
Anth.odor.
Trilgras
Briz.med..
Brom mollis
Zachte Dravik
Smalbl.Weegbree
F'lan t. lanc.
Beemdgras
Po a plla t.
Goudhaver
Trict.flav~
Engels Raai gras
Loliu:m per.
Dac.t.glom.
Kropaar
Liggende Klaver
Trif .. proc.
Medicag.lup.
HGPklaver
Ve;I.dbies
Luz • c an:.p ..
P'lant.media.
Ruige.Weegbree
Sang .. minor
Kleine Pimpernel.
Cer .. caesp.
Hoornbloem
Voorjaarszegge
Carex verna
Eerprijs ·
Vel.,~ Chaem~
Witbol
Holc .. lan.,
Veldzuring
Rumex.acet.
Muizenoor
Hier .. Pile
Wilde Ui.
Alliurn.vin.
Fest.,rub.
Rood Zwe~gras
Duizendblad
Ach.mill.
Echt Wals t{roo
Gal.verno
Kruis dis tel
Eryng" camp.
Wilde Peen
Dauc .. car.
Ram.bulb ..
Knolboterbloem
Sint JacobskruiskruisSeneJaco
'
Iep (K.)
Ulmus spec.
Kleine Ruit
Thalnmin.
Boksbaard
Trago prat.
Vossestnart
Alop.prat.
Rolklaver
Lot., corn.,
Breedbladeereprij s
Ver.,Teuc.
Knoppkruid
C.?nto ,_;·1.c ..
Hoornbloem
Cer. arv ..
Vierzandwikke
Vicot::::tr.
Heggewikke
Vicoaep ..

1
3:x4
100
10

3X3
100
10

1 -1
1 -1
1-2
2-2
2-2
1 -2
2-1
1-2
1 -1
1-1
1-2
1-2

1-2
x-1
x-2
1 -b2
1-1
1 -1
2-1
2-2
x-1
1-1
x-1
2·-1

7

1 -1

x-1
2-2
x-1
1 -1
x-1
.. 2-2
x.-1
. x-1
i -1

x-2

3
1&:
95
50

~
90

-----

1-1
1-2
1-1
1-1
·1-2
1-2
2-2
1-2 i
1-2
2-1
1-2

x-1

1-2
x~1

x-2

2-2
(x-~

x-2
x-1
'1-2
1 --2

1 -1
2-2
x-1
x-2
x-2
2-2
a-2
1-1
2-2
1-2
x ... 1
x-2
x..:2
x-2
1-2
1-1

2j

10
100

----\-------x-1~

-

t;

1:

x-2(

-.
-:

!
I

-:

-- l

x-1~

1-2(

x-1;

0

l
:

~;

-

1 -1
x-1
X··1
1-2 2-1
x-2. ·x-2
1-1 x-1
x-1
x-1
2-2 3-3
2-1
1-2
x-1
·1-1
1 -1
1-1 1-2

-

x-2
x-1
2-1 ~
x-1
x~1
x-1
2-2: 2-2
1 -1 ~ 1 ° 1
,..
1··2:(x-1
1-1 :(x-1
x-1 : 1-·1
x-1 ! 1-2
x-1 : tc-1
x-1 i x-1
!
( X··2 )1 x-1 1 -1
iI
( x-1 )i x-1 (x-1 X<x-1)
x-1 2:21
(x-1 )(" ··
.x:-2 x:1
i
1-·2 ( x-2)1 ...
r
·- x-1 x-2 \ x-1 x-1 ii
x-1 j
X-·1
x-1 (x-1
- ~
1.;.1
1 -1
x..:.1
.x.:.-1

4

\\!l

-·

-

-

- --

l

r

--..

<:'

0

! -6- 1

A

,j

i. en v:=-: n ·dez~:o d!• len, de t vt:; n de Ivïe llerbee i{,'"'" s ge he':; l 'oegrveid met een hvog
d> t indcrd< d ónz e t voh al huug 66-S~L:.üt-.12n v8rvr. entingen nog ver:i:' e overtrof .I-1et v1a::i vrij groot, ik Gcba t enkele t1.en.:tia.-l.l.e.;:J.._.,ll..e.ctf.i..reu - en het vul-

de bet gehele dal van de thans maar heel smaLi..e be. k •. el was de boomlaag niet na·tuurlijk(yr:J.j'wel alleen Populier) 7 docb de struiklaag en bodem flora v:1aren van èen voor ons noordelingen o:1gekende rijkdom.
·Al die m1eterse J:.;iken-Haagbeukenbosplanten, v1aa rom bet Bethlemb.os~~assink•
hof,Buskersbas en Veldersbos zo beroemd zijn,vonden we hier bijeen in een
rijk bloeiande ~~clderige vegetatie.
Leuk was het om te .zien~hoe de bosvegetati.e langs de beek dezelfde
zonering vertoonde;dte ie in ons land ook kennen langs de Drentse,Twense en Brabantse beken..,Hier v1aren d~ .zones erg breed en alle fraai ontwikkeld .Het ontbrak ons beleEs aan tijd om ui tgç;breid opnamenma teria~ l
te verzFmelen~, e ma~ kt en er sleehts ·~en ,.maar è.aar kwamen den ook .liefst
b5 soorten in voor.
•
·
·
Gp enkele vochtige plartsen lsngs de ba~k groeiden onder een
s trui klac. g va n··Elzen vec,l .Aronskelk, ~we.rte Bes ,Bj_ t tere Veldkers ,Hop en
Bitterzoet,met .a.c..~rne~:st velE: moeresplanten~s~men een rijk BLenbroek
vormend.
lVleE<stP l .ochtor lag direct langs de bef·k eE:n brede ze•:r drassige zone
Spirearijk<BikE·n-Ha&gbeu.kenbvs ,waE rvan Y e do velgende. opname maRkten :
25-4-46.1VieJ lerbos ten Zuiden Gent .Opper"v!.akte 500 c,m, een zone van
10 mct~.r breed aen :; E)orszijden ven de :Mellebef-:;k~~e' r drassig,iets
ont:c.et~:-rd door loodr·echt op de be1.•k staande slootjE;s4>Totale bed ..
100· %,boomlaag 20 %~15 tot 20 mEter.

..

-~-.-.-.-.-.-.-.-.-

B o.om l~ ~_g__22Jiï.-~!2 _:··~--5.9.., ID:.~.:. . )
Populler(Popu~us canedsnEis,
St pgJ~_:i,§_?!..g._ . !92a.L: _5 m•- ~
Es\fraxinus exelsioT,
Ksrs(Prunus avium)
~og8doorn(Rhamnus cathartica)
Els(Alnus glutinosa)
Geoor:pe d.lg(selix aurita)
Hazelaar(Corylus avellana)
Elt::edoorntPrunus pnî :---~··' '
Berk {B6tlua sp. )
.. i lg( Se lix cf. vim:i. na lis)

2~1

.

G€' le Lis ( T""j - ~- .. , ,=1-:: corus }
x. 2
V,at I'/·.-.1ng (Rumex Hyd:rolapath,')l .. l

Muur ( E'tel ::..aria me{ ie)
·
1.2
Muskuskruid(Adoxe moschatell.'' 2.1
Spe~kruid(haLunculus ficaria)
3.4
,ijdaFrzegge(earex remota)
x.2
Gele DovenE:tel(Lamium GalEwbx
dolon)
x.2
x
'.rJ . . groen(.A jut;a reptF~nb)
x.l
.:....
XioJa Riviniana)
x.l
1
Scha 5 r.-v;·gra s (Pos nptrw•rAlis )
·1. 2
Bosanë:r,r,"~"'' ·.
· _.,,t.J silvatica) x.l
Hog_~ h_rJ!.t~LhS:.§.P; ~.,.1z~.!...Braam(Rubus sp.)
.
3.3 Keverorchis ( J...is te ra ova ta )
x .1
2.1. BosweC:.erHc(Lysimachia nemorum) x.2
Hop{Humulus lupulus)
·2.1
Framboos (Ru bus ida eus)
2.1 Brandnetel(U~tica dioeca)
Kamperfee liG (Loni c<::ra peri cl. x.1 v.atr·rmunt(l\~8ntha ac.uatica)
x.1
Dottor (CB1tha pa1ustris)
2.2
KrQ_i Q.la E g 1 ~Q.19..;_
Bosanr:movn (Jl. nEmona nemorosa.) 2 .1 Pitrus (Juncus effusus)
1.2
Va leriar n( Va leriana offi cinP lis 1.1
Sla nko S lE:u t 8lb lc . . . ;1" ;..i. .;.illula
cla t 1 or) 2 .. 2 Hon0 ~"' .... - f' { G1echoma hed(~ra cea) 2.3
·
~.alstroo\ . . '" .,"1 · uliginosum}
x.1
lL~ (.bos (Pa ris a, u& dri folium)
l.l
P-·...;ndgras(Poa ':; ....~Alis)
2·2
Reuz.511~ïi:::kgrt.s (Festuoat~!Jan 'Y
AkLerdiöteltCirs.;;.um arvonse)
1 .. 1
2
~egge(Carex spoc.)
1.2
Gierstgres(~ilium effusum)
lo2
Holmkruidt2cropbulc.ria ncdo::;~ x.l Velso Selie(Teucrium ::cvrcdanie)x.)l
tereprijs(Veronica hedorifolia)x.l
Grootbloemmuur(Et~llaria Hol.)1.1
Robertskruid(GE:ranium rob(;rt. lX.2 Kal8 Jonkor(Cirsium palmstre) 1.1
Ponrdcblvnm(!faraxacum offic.) x.l
Aardbeigsnz~rik(Fotent1lle
Smoel(Dsscha~psi8 eaespitosa}
x.2
x.2
ster i lis)
L0Vcrkruid(Eupetorium cenn.) ·x.l
Rapunzel{Phyt,•uma nigrum)
x.l
2.1 Hf.nepoot{J.ogopodium podagar-ia) X•2
Kleefkruid(Galium Aparine)
Klimop tH8dere lielix)
x.2
Moc:rP seri roa (Fi lipcndula
Engc.l~orte!(Angelie silvftica) x.l
Ulmaria)
Pirkstsrbloqm(Ccrdamine prat.) x.2
Berekla uv,· I.Hero c, ·:':rr. c_:· :r'",-n.r'! ;~1 j ~um)
1.1 1 ed. ·;'ik ( Lys 1m2 .:.:h ie vulgr ris) . x.1
2

x
x
2

.1.

,,

.&
J!osJa a g 2 Oé_~
{Cetherinee undulate) 2.2
~urrhynchium strietum
2.2
Jerimp2ld ~terremos(Mnium unduletum)l.2
2.2
&urbynchium Stockcsii
~impelmos

.-.-.-.

~en ziet ,dat d~ rijkdcm ven dit bos ~erkelijk buitengo~oon is.
Hoger na~ r dl d8lrand vcrdvwnun dE, typischt: moera splantun Gebter en. kreg~n VH3 een zonli .bndoornri jk Eiken-liDB gbo'ilb.mbos, di o ni t::t zozr:c:r door- h0t
voorko~cn van and~r~ planten ~as gukenmürkt,els · o wel door een vEel
hoger~ bedckkingsgraad dtr L.H.pl~nten:Slcedoorn,Hazolarr,AnGmoon,
Rivin's viooltje,Aardboiganzurik 6n ~ndEI0.
Dit verschijnsol kunnen ;;e: cvcri:..<ons ook in on.:. lBnd op vult.' plaats~m
zic·n on bc::t illustreert het bè:}.sng VE·n hPt Vt.:rgclijh.cn ven dG bf.'dokkings-·
gredtn der afzonderlijkt plrntcn in de verschillende as~ociatics.
•
lip do hoge rend v2n ht;t dal grotJide oLn l!!iken-Br·rkenbos mut
:Dalkruid,Bosbcssun en Ad<:::la' rsvt1N;n,juist zoals ve dat gewend zijn.
Hele~s baddEn ~c over de gool0gie VDn hut terrain geen gcgovens tar b~~
schikb~ing.Dc g(brordt;rs V[rboke littcn ons (H:'n kaert zicn,wFE.ruit blnck,dat
op v0rscbiilondv plar.tscn in de omgeving hot tertiair wol aan de opper
v lE; kt r-: komt.
}!;n bocvH l dr,t .vvL,r ons tcrrBin niet Vf·l'mcld v:urdt 1, r-k hc·t m·.·· tocl;l d
vcrondürstc llir~ V·::.l gcrc·cbtigd,det 1; <:.: hL r te mrkrn bi-Jb!wn me. t ç,_.'() door
een z;_-.ndlN:[ ovcrdc. ~.:t kr3ieirc i:Clc,i-of lc(.mlEé.!g,dic dour dl: erosie ven
d:~· vroe-ger nrtuurlijk v.: cl brf:d(·rt: rivier in het dsl ean dr:: oppervla l.<:t· è
is gd\.Onl,··n.
Men zou verVE chtcn dPt l ' n dm·gclljh: rijh.. bostc'rrcün in de onmiddollijh; un1gcving van un grote .stad (Gdü is df:~ derdE· stad van D(:lgic)
;r,_l 'beschermd zcu zijn,mu·I' drt is bclt::ffi86l niet g(·t gr:·val • .Als i''mand
het 1•il <mtginncn,dr.n kr--n hij det do~-n,~:ondc.r hinder.
lUcmE>nd kf)n en "il er iets r,r·n do<:.n, tonminstr~ ze zcidt·n onze· zcgtilh;dcn
N·otuurbrsc!·crn.:.ing schijnt in Lc·lgif· tHn n[•UY'clijks b<:!kcnd begrip tr1
zijn.McrkvaLrdig.
'
Gropingcn 30 Mei 46.
Herm
TjRlling .ft~rbolk .

. ,_:.ggcvcl:un bij hr:t E•rtik, 1 ovr'r de

Ijscldijkt:~n.

ondE:re~

(lc bldz).

n.

;:..];§JJ~t Ji_. c p._ .~_i~~ .s!'1:.' c r d ( .!LSij__jl~~li· _Y.).d e;_:.
Er is gcwc:rkt tijd( nsd c Congn. sdE, ge-n in 'l't I'V'v ldL. .Ec. vig gcsjokt lé;ngs
de vjogcn E.-n dijten t:<.n Herszijde-n Vé'n de Ys(..;l vn tE;midócn vsn G.e mo(rasv·ildE.rnis in d kl\.;iput"tçn v&n d•, ';;;.tuonfEbr·Q..(;kcn·.
(zi0 vcrder ~t r bldz.2)

Tot op bcce;h ontvingen '· e: nug
mh·t~rsr:

mr:~[

sjock&mp.I:v.. cnscn be;dcnk

r v:c:inig

j~J

opg~:vcn

voor ons

niet lenger en g8

mc,c~>

DrE1ag dan jt. :;.,nthousiasmc over in de ·sondskE·mpui.
Niemend ontbrck(· ••••••••• sjckb:.::.:ö op nE1e·r D.t:ncd:<f,mp •.••••••
Bctrling contributie.
,t!jr zijn altijd ~snode li(.·àèn die er niet 8en dE·nL.:;n om tr-: butrlün.Dit
Kl·uipniuu·;s kost ons ook vr er brndcn vol gcld.Da~rom indien jn leng(:__,r
prijs st(.lt op de: ontvcngst vE-n dit bl~:,a.stovt dtn jcJ contributie op
ns E•m v .d .a dm.H<b je ni ct bc. te• a ld) den ontv~:.ng j c Krui pni cuvJs niet mf'( r~.....

/'

