._ 2 -

.Kfi.u<r:PNI EU WS ~-

: ~~~-...:..-..:...~_.:..,;_·~::....~---·---·

O~_ga~n v/~,N·J~N~ Sociologen?ro~p
, lOe. Jaárging. Nq. 1

Reductie!:· Nice Kok Ge\)zenkade 79,. "' 1\.msterd~~W~st~
, , AdminfstràÜe; Wim v.' Éék Grln,dweg .167 Wagening~iv,
VOORVlqJRD.
'.·

Op het N.J.N. congrés in December 1947 in Dev.enter werden we opgeschrikt door het b.".;
ridit, dat er· plannen bestonder om bij ·Hav~lte een g~oot milit11ir .oefen.terrein aán'te
legge·n; Dat dit nu juist .bij ·Havelte is geprojecteerd, kunnen :we nièt· anders zien dan
een bewijs te meèr, dat 'èr· ook nà.dè óorlog. nog gejln' eind-' is gekqmen aan,' de' a;nslagen op
de laatste' restjes Vp.n de natuur· wn OI')S land, eri .·dat .er·: nog 5 altijd oiwoldoende. rek~ni.ng ·
wordt gehà'uden .m6t de b~lángeri . van .wetenschap. èn recrêatie bij 'de, bodembestèinming.:.:
,
, . No9 ~~ ~uil. van het''vqrigJaar haö'den'~e ~i.~ ~.eze .st~eak ~~s zomerkamp geheudên en
hadden ~e: de.~aardo lerèn kenner~ van .dft· inooie, (hèlaas···steeds zaldzpmer wordend'e·· land-

sch~p1 waar.nog zoveél ,te ontde~ken yalt, 'niet al'i\len op:pl~ntensoèiologÜch, 'inaa'r· P?k
op geologisch «n pra,ehistoris<!h ·gt.bied;. Na dit kamp·wa:s besloten 'de resÖl'taten var;~ ons
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werk 'in i(ru iprlieuw~ 'te< laten "verschÏjnei1.
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Wij ,zi.jn
èéht,er~ dan!(~ zij de, financi\i_W s~èuri van de gemaente'Havelte~. äé Cofl:-' .

nu

7actcommï~sie voor N.~tuur.:.. ~n Landschapsb~.acher~ing en het Van Tienhovenstudièfonds;
iri sta~t ,een speèiale uit'gave over}avelte U~t ·te geven, diE!! nu in rwinier kdngtver.:',Mog8· dit bewijs va;[l' hf't -vertrouw~n; dat

'd?

nat0urbescihermingsinstanÜes hiermee

getoond hebben in ons te bezitten, eéri ·~titnulans:: voo~ ons. Zijn om öok in de toek oms,t,
op dez'o qàad\verkelij~e manier dé natuurbescherming te steunen!
/
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INLEIDING _ _ _ _ _ _ _ __
Wanneer !'lierbiJ.éen uitgave van de N.J.N. sociologengroep verschijnt, die geheel geWlJ ·
is ·àan het Z~W.Orentse heideland, dan gaat een oude wens in ve~vulling. Tijdsgeb~ek
maak te,. ·.dat. ik niet in de gelegenheid was de vele gegevens uit te werken die in de
loop de~ jaren· door '!liJ.perso.onlijk en door het sociologenkamp in de afgelopen zomer
~e-nter dt;~.. plannen om het gehele ·_gebied ! 1soo hal tot militair oewaren verz~meld;..
. :.f~nterr~in te be.steriinien
dreigender vormen aannemen, kan een uitwerking, die wellicht. riiet· zo·· doorwrocht .is ·en _waarin ·niet zo volledig met de bestaande botanische literat~ür ·ï·s· r_ek~:ning gehouden~: al.&. ik::~J.gewen&t zou hebben, maar waarin die vegetatietypen ·be~chreven worden, 'óii; ·_het geb·i~d.in het bijzonder waardevol. maken~ zeker enig
nut hél:iben~ Immers, zou aan·de.éne kant dit 'vèrslag nog enige invloed kunnen uitoefenen op hen, wier taek hGt is de regering. he~Zij direct, hetzij indirect van advies te
dienen bij het nemen van de beslissing over.;,.hèt oefenterrein - en dan vervolgens wanneer· die beslissJng voor Havelte gunsti9:.Jn~Çiii. uÜvallen, op hen, door wier bemoeiing
de dé:tïnitieve veiligstelling tot ste,n(L.nHiet·. konién -, aan de andere kant moeten we er
ernstig reke.ning mee houden, d~~ om argumenten, wac-,rvan wi}het dwingende niet kunnen
inzien, maar waarbij wij ons neer. te leggen .h.ebben, de b.,slissing ongunstig uitvalt.
Wanne~r .. in de toekomst granaa~trechte~ loopgraven en ploe'gende carriers reeds
lang de .:l~~tste: ·fragment\lri ·.vao orchideeënrijke. struik heide,· viooltjlilsrUk Eikerl'-Bé'~ken
bos en ~ikvaren-noo~dhe11inge'! ver~ield _hebben, wanneer buizerd, havik, zwarte spech't;··
k<;>rhoGn en ree doórhet:gedaVGJr van het geschut en het geraas der carriers. verjaagd
·zijn; wanneer de ·z_o· talrijke .r.esten van praehistorische bewoning ve~nield of onbereikbaar ·voor onderzoek zullen Zijn ·en VGrgelijkbare ter·reinen elders als slachtoffer van
herverkaveling stedeb .... uw of ontginning zijn te gronde gegaan, zoals zo ontzett"end veel
van het natu4rlijke .Drentse landschap in de laatste d~.<)erinien onherstelbaar verloren
is gegaan ••••••• , dan zal; deze korte ··'beschrijving nog kunnen dienen als ee·n momentopname van de toestand· iri het .jaar Onzes Heren·lg47, toen het mensdom al wel overtuigd

Nu

Sta;ds

was van het nut en de zin van natuurbeschermin~,· maar nog niet wist hoe men deze pas
gmvonnen overtuiging in prak tijk moest brengen!
Om een afgerond gehèel te krijgen en toch ook voldoende aandacht te kunnen schenken aan die vegetaties, die tijdens het sociologenkamp in het bijzonder bestudeerd werden, wordt de stof in twee gedeelten gesplitst. Terwijl eerst een algemene beschouwing
over de historie van het landschap gehouden wordt, zuÜ.én daarna een aantal onderde.len meer sociologisch behandeld worden, t.w. de.bosgezelschappen, de heidegezelschappen,
de herbeg<;~ssing van de heide, de zandverstuivingen en de' veentjes, de laatstendoor
·Wim Meijer.
-H. Tj.
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bosresten, venen en zandverstuivingen op de Bisschopsberg..
l •• 50 000

z
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De Bisschopsberg, een lage N.O.-z.w. verlopende heuvelrug is de meest Z.W. gelegen uit-loper van_ het Drentse diluvium. Aan drie· zijden wordt hij omringd door· het moerasveengebied dat zijn voortzetting in N.W. Overijsel vindt en dat ontstaan is op de plaats
van samenyloeiing. :van W~pserveense A1 Beiierstroom Wold A en Reest, thans nog maar smalle_.riviertjes, qoçh eenmàal wilde. stromen,. die het_ smaltwater van het uit Drente terugtrekkende .lant;lijs wegvo&rden_in de richting van de Oceaan.
Me~ het .smeltwat~r werd de grondmoraine, gie het gehele gebied bedekt had, eveneens..woggevQerd, behalve waar· deze op. oor-spronkelijk hooggelegen plateaux of door het
landijs op~G>stuwde. hoogten, zoals. i;lissohQpsber>g .en Hondsrug gelegen had~·
'
Vele war~!') de m0t de ijsbedekking :l!al!ler}gaande .krachte.n we:Ike hun spore11 achter gelaten h~bben op. ons.geb~ed _en die het die ·vo~m ·gaven, ·.die het·thans.·heeft~ Groridverschl.!i.Ying1,. ve~sttJiv;,ngen,.. !>mel1;watererosie ·en -afzetting deden de g,.;ote··vorllien ontstaàn,
doch o~k
det";il .vinden .wç s.oms .IJ.et\.!igen:. van h<Jt glacialE> :klimaat,. en wel in "do Vorm
va,n kryoturbate .yerschijnselen; grillfge nie:t .zeer diepgaande ·ploo'fi-ngsverschijnselen, •
die .VJe op..ve.le plaatsen in zandgroc:Ven .in ons gebied kunnen- aantreffen. -Over de juist·e
aard e~ de daterin9 van al deze dingen- een interessa;,nt 'en boeiend probleem - is nog·
weinig_ bekend; we zuÜen er daarom hier niet lang biJ stilstaan ·en _ons liever bepalen
tot een k_orte. _g.eqmorfologisc.heo .besaho!JWing van het huidige landschap en eén bespreki'ng
van de voor de· vegetatie be 1angr_ijke:-,.grqndsoor-ten.
Afzettingen van Zuidelijk .materiaal..komen nîe't aan d.EJ oppervlak te~ Van de glaèiale
afzettingen moe.t in .de eerste pli'ats<·_genoemdo worden de keileem, de min' of' .. m.eer verweerde en gede!')l teli_j~ w.eggeërodeerde--·rest van- de-, gron<Jmor.aine der Scandinavische, gletscher's~
Zij ligt juist .opcde hoogste gedo;elten Vf!n het gebied en vormt dan ook de l3isschopsberg
en de lagere heuvels van H?-vel te', en, Eursînge. Vaak ligt zij onmiddellijk aan de oj>pervlakte, zij het dan dat door de werk-ing van vegetatie en klîmaa.t· eer\·ho·rizon vah enkele

in

dm. min of. meer zandig is

g~w9rden.

De dalen .tussen de kei.le~mkoppen mo.eten we ons· zoals gezegd door er<:>sia ontstaan
denkep. Wanne'èr bij ?Je erosi;o .hd Jeileemdek· nifilt geheel doorbroken is, kan deze afzetting ook in d7\ <J'!ll!3n.nog wel eens direct aan-- de oppervlakte liggen. Meestal zijn· deze
overige~s niet, ze.er diepe dalen door ZÇ>.nden opgevuld •. De grote d'Alen aan ·weerszijden
van de heuveirug,.die· van de Beiierstroom en de Wapserveens0 A hebben op een enkele
keileel!lhorst nJ. de· gehele ,grondmoraine doen verdwijnen. Op de hellingen zir:n we de keileem-vaG.k met een nog steqere helling,_ soms-bijna abrupt ~eer diep wegzakken. ·zanden
hebben daar de-plaats ingeno~en, qterk·stenenhoudend bij de eigenlijke heuvelrug, doch
verderweg vrijwel z'?nder .. ke~en.
~

In de richting van de riviertjus komen dan al spoedig vrij vlakke zanden di~ ·slechts
W&inîg hellen, ma~r uiteindelijk toch de basis vormen voor de moerasveenafzettingen van
N.W.Overijsel.: Het zi~n -in deze vl~kke zanden, •dat op een of andere wijze merkwaardige,
Vaak door een lage wal omgeven ronde kuilen zijn ontstaan van enige meters d.iepte en een
doorsnede van enk
tientallen meters tot soms me&r dan aen kilometer. Na de toendra-·

eh.
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perior.le kv.«men deze kuilen gdeidelijk vol te stc>an met water, waarin zich natuurlijk
,,"n pl 1tengroei en een dierenwereld vestigdea.In een -latëre periode geraakten deze
~-~'Hèn··gefieel ?i_chtgegroeid met :_hoogveen, d~t ziCch p1aätsel-Îjk ·over hèt. _.vlal<ke zand·
11i_tbreidde. Het Uf.fe.ltq_rveen en ·het WittelterVeld' wa!'en vriJ .uft;gestrokto hoÓgveangE,..;;· ··
:.iaden..
V9or de boerenbevolking warèn_· deZf; gebi·edeh vopràl :van. ·b.ilang omdat· men er 'b6ek-'
~~i t.kon,yerl;iouwen,. t~nminste wannéer door ·hr;t, gr~veil van. sloton de . .:,atêr~tänd wa.5:'\fèr.:.laa.gd. z~ is el" een acte ·uit 1~40 wa"rin hét" -récht't'6t ihet• verbouwen van dit giiwas docir
de markeg~rioten v,an ,U.ff~lte verhuurd werd. flet'·gäat" hier om een aantal me't name genoem-'
de Venen. 'llls brandstoi; zal meri h_et veen pas'zijn g"an waarderen toen de ..voorraad ei-'·.
kenhout vermindol'!dè~ l·n iau 'zi~n we de Markegerioten· van Uffel te· een· vari-de al"in· di.
vorjge' 1;:cte geno~indé .. ve~en ,·-n.l. . het.·Vossersveen;'verkopen ·aan: e~n vei'venér.'-· .
- Pla~ts~liJk wordt. door de boer~n ·nog 'eik jaar türt''gegraven, doch ·van d~ grote
verv~·ning uit .. de vori,ge eeuw is nóg- slechts een· half--dichtgestoven kanaaltje. over; dat ·
dwar~·:doÓr de ·neide -~opend· bij.Uffehe in dé. Drentse· hoofdvaart· uitmondt.
Uit fi)en e(l and~~ ,blijkt. 0 ok; dat de plas~;en en vennen met hun afwisseling v'a~ _dro--'
ge .dbberi ·en~Eii_'Îllssen :qR~n watei--,. en.:dus ook -dè in dïe pètten groeiende vegetafiiJ 1 niei.
ouder dan .ruim e.,n aeuw kugnen. <:ijn! ·
Waar d\l. ge11oemd<;l zanden.yr:iJ dfk ZlJn "en de grondwàter$tand·bovendien.:iáag is,'
heeft de: .. wind :sterk bijgedragen tot het oritsi;aan ·van·· de· huidig~· landschasvormEi'n~ Voo~ · ·
al aàn de voêt --~an. do heuvelrug zijn d<ize :fàètorèn. gunstig en hier -treffèn we·'dan' 'ook
de .meeste· zandversti:ii vingen· aan,. Vooruitlopend op een 'l.rguméntering. elders kan getegd
wÓ_;derh _dat _zij in ·h~Q.fd~ä'á:~·in ·drie phasen ~ijn óritst&an; In h·et laatglaciaal werden :.
P.laa~,Se1ijk 1 zoaH
·hèt U.ffe1terzarid 1 ·-zeer- ho'gE! s'tuifoërgen ·op'geworpen,· -terw~jl· i/1
'de uitg"st(werr--k~il"n eèn ·knienvloà ''achteröle~f,. In hE!t vochtige' Atlanticum ·kwam ·liet ·

in

làndschap tot' rust ,en heit raakt-E< begrodd .nié.t- eon ··l?osvègetatié~ Wànneer echter in het
droge ,SubbtH.;~aa,l- .over' grote •'ui:tgestr&k-th-eqen mm ff<3idedek de pläat·s va/1 het bos ha.efi ·
ingenomen, ontstaan ·er> nieuwe verstuivingen (àrristreek.s Chr~). ·ook d'eze ··komen ·in de:
nu volgend.,, wÓer VQ~htige periode 'tot :rust. In; .de laatste- eéuw'en zien we :da:n .weer-·
nieuwe vers,tui vin_gen -optr!'deon; aan de Nlll. zijde- hèt· Kamper-; Oost'er::., \'ie ster- -,m Hol-··
tinge_rzanä.,. aan- de andere zijdè. hèt Uffel terzand en -e.nkeile kleinere verstuivingEn 1 zoa
de._Konijneber·g-en,-.
,Vhsb.èrgen,_ een gedeelte-van :hèt landgoed Overcinge,· ehz·.
N~tuurlijk lièeft het· niet st·eei:ls op alle ·stuiHe_rreineil tegelijk gestovèn:.-. Wè
kunoen echter. IV!J.l zeggen, dat'. de Blss.chopsberg' en de ermee samenhangende l<aiièèmhorsteh:
aan weerszijden:z~jri o_nige_ven door éen ·ket·en van gebiede!'l; waarvàn· de boaem bestaat ·un
stuifzand e~ bove~di~i\ ook net re lief overeenkomstig. is. :t<Jeinere ·verstuivingen vinden • wè
b~ v. daa~~ wáa~ een z~ndafzet ting tussen twèe ·:<eileemhoogtQn ·voorkomt, . me~stal. als. -een··
zijdal· vao de beide grote stroomdal en •

l's

de

..Qocb· niet ;alleen mët. de geologischë !<rechten, mo(lt ~n. we reke~ing. h~~den; wame~eer
we ,het huiclige }artdschap, en d~ huidige flora .en .f~u':'a _in hun onderlinge 1?~menhang wil.:
len b&grijperi; O'?k de invloed yan het ·qimaat .en - zeker l)iat ).n de -l~atste plaats :-

7die· va~ d~. (~Jens Zl.Jn ·belangrijk.~.'

...

.

. ·-...·

~~~ z'l.gen al dat het. klimaat mede verantwoordelijk· was.'voor .iiêi optredèn v~ ver.,stuivingen en veenvOI"ming. Het heeft: echter ook :~en ;direot"é'-invlo~d Üitgeoefend ()P J>lantengroei en dierenwereld.·
·:·.•.·ri ,,_. .

. ,, .Gedl.ir.!!n'.de'c!e la11tste ijstijd heerste··:hïÈii-' èen klimaat a:iii 'fnan$ in de t;oendrà•s
van. Noord Scánd~o~vfë. Dwergberk, · póo"iwilg' ~ri',bryail 'iïjli ·eni<'e'lt3' '~l'ani~r\ 'dié .~ok hl~~ ...
eenmaaLgegro<;>id -ziullen •h,ebl:!e~ maar .welke ttwi~ zijn Jitge~tbl'ven.' i~h 'iijn 'er uitd~

ar~tische en de daarop vo"lgende koudè. perioc/eh' ~og een .~,i[tnta:l 'i>lS:nten"bÜjven hangen,
waarvan de Zl,lidelijke grens· we-liswaar in .de' lO<?P der tijd is: opgès'èhoven maar m_og :niet
ons laod is gepasseerèf. He:!;: rijn •de -nC)()rdelijke elemen'tÈm-·uit'' de piariten_geografief_ die,
in <'n.s land kenmerkend ·zijn voor· het ,Drents di:stdct!- .:k raiit{Hde.~ róze~krànsje ,·'ü;;'.;a:~~s..:..
-~.lqkje, _Zwe.ed~e kornoelje ·e.,.~ z-evenster= efl.:wafVé#Jl~i_~--- .
· ·-·~Na _de _~jstijs is het een tijdlarrg'••warme_r ·gsiJeest dan tegenwoordig. In die_. làter_
-OQk· vochtige periode- maakten de berke'fi':- en danhenb0sslln1 -ilie aanvankelijk' het dÜuvi~~
overdekt hadden, de fini tiafj plaats-<v~ilr 'een ~éinèngd· lO'ofi>Qè~ ~a~~ini alk~ '~Is -~~;:h~~~i~~r
een b~langdjke ·plaats· inl'larneit:.: We weten· dit' dank zifh~t ·polle~analytisch, on~e~~o9k ·v11n
de veenlagen i~ de bo:ven besproken kó~men~ DH ~ndér'zo<flk iévert ons alle9n 'g~ge.v~ns ~~~r
el)kele boomsoort.t>n; doçh de kruidenflora ,in die. tijd is·. ons vo1S-'ra<jek'·oi;ti;$k~hd _op_ enk~
le wat~r~lanhn na die zadén of ahdere herkenbare r~st~n in het véen:·aéii'terli eten~ Nog.
een gebr(:lk van de ·,pollenanalysë·"is, ·dat zij. onG alleen .aen ·'indruk gé-~ft'.yan -de tot~l.e
_bosflora en. niet. van de verddirig ·.:over· de. verschillande grondsoor'té'! :.f:ln '.terreintypen,
welk.;_ ons. uit plantensociologisch oogpunt nu ju~st zou interesáè.~en~
"
Het staat echter \>lel vast, dat :het gehele diluit:i.um,.-behafv~'.we1Ti_çht de, v~_nèn e-1'! ..,.
de stroonidálen met een natuurlijk bos bedekt was•.:Hiér moete'ri we als .laat_ste' .hist~ri~che .
factor de mans invoeren; want dat het aan diens ~ngrijperi_ te wijt~n is, het.~i j gehe.el;,_
hetzij voor het groo~ste deel, dat we net natuurlijke bos_ thahs _,nog si echts in. enkeJe ,:
vergeten hoekjes aantreffen,_ ·!!taat vast. En voorzover .het de_.ontgirining van liet na,tulu-:"7.
bos tot bouw~ en wei land _b_!)treft, behoeft die _invloed .geen nadere toelicht'ing,_ e:venf!Jin,
als het fait dat men de hooggelegen keileenikoppen uitkoos voor de' tot essen ·verenigd~ ..
bouwlanden en de Iagere. gronden in de stroomdalen voor .. de weilanden~ E~ dat de nll~~rzet
tingan juist tussen de essen en de wf.iden· gelegen zijn is \l_erder· logisch',.dan dat me.n erover verwonderd zou kunnen zijn"' Meer, verwpndering verwekt het en meer a~-gumentati~. vereist het wanneer we beweren, dat de heide zijn .ontsta:•n un,.handhav.ing .aan de. mens. dankt.
Wanneer we d8_ bewoningsgeschiedenis van deze streek, zoals.die door.. het systematische
verzamelen van· vuurstenen werktuigen door, VOERMAN en ,de ·grootschee~se öpgl"avingen V!ln
JAN GIFFEN bekend is geworden overzien en we nemen de-moeite ons zelf een inzicht te verschaffen in het klassieke Drentse-helaas verdwenen bocrenbedrijf en de eisen die dit
steldeàan._de.natuur, dan wordt één en ander meertbegrijpelijk.
Beroèmd ~ijn de vondsten van vuurstenen·wèrkt~'igen welke vervaardigd zijn doór ~en.,
dierjagers :i ti het laatst ·van het ijstijdvak ·in het H~ltirtge~ en We ster zand. Veel wijzigingen zullen deze-lieden ·niét·fn het landsctiap~beeld:·hebben aangehracht •. De_m~ris 'was .
10000 jaar geleden nog een volkomen aan de natuur.ondérge~chikt wezen. Dit gGldt 'ïri.iet~

-8mindertl-mate·-oolcnog;l1oor-- de .;mesolithische· 'jag·ers· en viGser" diè-·in oen ·lat<>rè peri a-·.-.
de de. hoge ruggen langs· de ve.sntjes en de hetglaciale stuifruggen bewóonden, -stsllig
omdat het bo_s daa,r _mil'!cler dicht was dan _op de v.ruchtbar~·_ke_ileemheuvels en ook meer-· .
geschikt om er de primitieve huttari t~ :bo~~~n. d-~~ d~ ~omii'g~;~d~: g~o~dên die ook· thans
nog vaak zeer dra~sig· zijn,; Talrijk zijn de vindplaatsen van de vaak zeer kleine vuurstenen _wer~t,uigjes- (microlith~n). uit -deze period-e;- vooral-in stuifzandgebieden komen.
ze v.oor de dag. o'it is begrijpelijk, want juist op :deze droge hooggelegen zandgronden
kreeg de_Wincl, to_en h<:t bos verdwenen was, het. snel~;t vat. -Het_i~.•-natuurlijk onzinmen leest het.vaakl- dat men toentertijd in zandverlJiuivingen gewoond,zou hebbe_n;. ·
, Aan ·de voet van de 11 8erg 11 iiggen twee hunnebeddett1 waarvan één indertij-d g~~náig

'

is ,onderzoç_IJh.}ij bewi·jzen ons. c!at. ook ·in. het Neolithicum ons gebied bewoond was.
'D~ -dràg~rs ~an d~ hunnebeddencultu~r _;,~ren ~Çh.~~~ landbo,t_Jwers di~ met hun vuurstenen bijlen het, bos kapten en- daar tarwe an andere koransoorten -. geen ·rogge__ - verbouwden. Tal..o
rijk .zijn de:,:afdr;ukken van graankorrels in het-prachtige aardewark dat deze lieden vervaardigqe'n, even~o _~a,lrij~ zijn de van hen afkoms~ige vuurstenen bijlen.
'8qn lar)dbou'i;hlià~ :~~,; ro.qfbd'!~ bernasÜng pa;te.men- niet toe .en wanneer na -anige
jarE>ri.cje :gr_ond uitgeput was :;·~~ht. ~en nieuwe ontginbare bosg'l'ond. Wel regenereel'de- het
bos,· ~~-ar op den .duur raa~t~ het tó~h uitgeput, vooral op de onvrw:htbare zandgronden•
•._ Zullen er op cjeze:_.wijfi'' ·rE_>eds in cjit,tijdperk grot., gapingen in hetwoud ;zijn·,ont~
staan, in .de nu voigénde b~onstijd {1400-800-·v.Chr~) 11indt er een grote çmtnekeer·plaats
in het lundsohapsbeeld~ de .niet met bos bede'< te oppervlakte W·)rdt groter dan de beboste.
Van d.e, ·kale _-vlakten neE)mt een plant bezit, die tevoren op drogere plaatsen in· het veen
en in het :lichté :bos op _de -~~me gronden groeide, fl)aar steeds· in .. besoheidon mate~ de
struikheidel En--a~ ~is het 'J.'Ir.band~-1>~s.:>t;n de menselijke roofbouw en de u'ïtbrcidiog van de .... :: -_._ -~nloocheribaa~. 'raadseláë~üg' en--wonderlijk blijft het dat juist deze plant in
st<. · ·-~t:ek to zijn•.zo:plotseling· over een groot deel van N.~I.Europa de plaats van het
bos in te nemen. Want al mogen dan kaalkap 1 .brand, ·beweiding, afplaggen en strooiselroof- hem goholpen. hebben, zijn conourrentiekracnt _moet in ·-die tijd fenomenaal geweest·
zijnl Tracht<;n \ile _een verklaring te Yinden ;in een v:oor deze 'plant wellicht _gunstiger.
klimaat, dan wordt de zaÜ:k nog wonderlijker: de Calluna is eon atlantische plant, dus
~en liefhebber van-ee_n-vochtig zeeklimaat. De bronstijd is eoht~r gekenmerkt door een
grotere droogte! Het .is~hiel"·echtel'_niet de plaats dieper in te gaan-op de veleproblemon _.

die .hier nog ligg6rt·
Waar door wegen. of andere oorzaken in ~ie dregtil tijd het heidedek en het Gronder
. ontstane lood~and-oerbank complex verbr.oken werd 1 ontstonden ~andve.rstui vingen 1 di'&
zelfs ned~rzettingen en bouwland beëlolven. Bij de voo~malige schietba~n tussen Havelte
en Hoi tinge kan me~' handenvol~ soheryeri yan. aar-dewerk vinden onder' e<;>!) milt!JrS_ dik Stllifp.:,kket. Ook oud bouwland ui,t deze tijd, .omstreeks het begin onZër, jaartelling, ligt
hier, gedeeltelijk begraven, ondr:r stuifzand.
_
rn die tijd. zocht,_m~n geleidelijk de. dichtere bossen op' de __ mee~ "V~u~htbare gronden op. Vondsten van _aardewerk. en opgl'avin_gen van grafheuvels ·liiren· 'ons dat men tot in
Romeinse tijd woonde op de lemige·hellingen_ van de Bisschopsberg. Dan echter worden do
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oude nederzet.Ungen verlaten. We bevinden ons in de çfui~tere tijd van .de Volksverhuizingen, wel'.· r -di;epste grond mogeUjk -het. intussen. steeds k91,1dere en drogere -klimaat
is geweest, -1t maakte dat.. tevoren verbouwde graansoorten geen opbrengst. inaer gaven.
Hat·moet in die tijd-gewaast zijn· dat· een tevoren. slechts als onkruid tussen de· tarwe
voorkomende -.grassoort -~ing: ·overheer:-s~n ovér het···gezaa~de: ~at- Was de ·rogge.
,:·/
VE!r. la te:n 'b li j.ft. de··· BÏ'sl!ch·opsbèrg·::liggen.· He i deve lden; venen en zandver$tu i vingen.
strekken zich aan Zijn noordkl.i:jke vo~t uit,' op zijn klruin zijn ··de oude woonsteden·"riu
evenee.ns bed_ek.t met--_dec heidi:i~ ·Maar toch zijn er enkele moeilijk ontginbare gedeelten
van het oerwoud ·ïn hun. volle glorie intact _g~_ble,ven en mogelijk herstelt hïer e·n ·d'àar'
het bos wesr<:.Ooch ·de mens trekt zich van deze gronden terug, een bestaan kunnen ·zi f'.
hem· niet meer leveren. Hij ziét in zuidelijke en we$telijke richting vrüchtbar'e weide-'
gronden ·langs. de Beilarstroom eh de geregèld overstroomde; maden en ook zijn ·daa·,.- nog mèt
_bos bedèkt& 'heuvels.;.. Daar, waar tegelijksr.tijd goede grond voqr bouwland' en laagge-legen
weidagrond voor. het -·v~~- te vinden _is ontstaan de nieuwe nederzettingen. Aan-· de enezijde
van het dorp. dat' -oorsprohk-.e-lijk nie~_s anders geweest zal zijn dan ei3n ver-zameling van
op ppen, plekken. •in liet':·wOb<t· staande ''hoeven, kwamen. de _door wallen omgev~n weiden·, aan
de andere. zijde wer'd!'ln ste-eds grotere gedeelten van. het hos tot één of ·meer geregeld ·pr
b!!meste. essen-...3-W.-el wo!"denoook de resterende bossen- op ëJe Bisschopsberg ~ntgonnen--doch!de
neder.zettihgen -blij-ven- arm door- gebrek ·aan_ weidegrond~ Het oude Hessalte wo~dt e-éri "a~ beidersgehucht, de. boel"enbevolkirig. t.rekt- naa·r het stroomdal 1 waar het dorp Havelte_ -Wt
.. bloei -.~•.Qmt, evenals het•;·vel'der-. -noo,.de1i'jk gelege·n·U~felte. _
, -{
/
TalriJk zijn de ·nainan.;,vimi..akkers-,,_-wegen en gehuchten die ons nog .wi]zeh op )te>t
vroegere.. b,o_!l---11) de·>ur-ffgang· :-'"lt,;·;;)r<Jrkent men· -hol'tt)~ Busselte1 Hasselt~, Et~el""'1..
·Have.lte,. Uffelte, Wittelte·•. Holtirtge: sprEcekt. voor zichzelf •. Op de Uffe~te~es kent m~.
de namen Halhol'te en Smeenholten" evenals de Holtwe_g•
Tot voor 25 jaar- had· elke·:.buur.schap_~ z·i.jn eigen gl'ote schaapskudde; die een- bepaald
gedeelte van het grote freidev.eld .kaal hi'eld•. Oe boeren staken elk jaar plaggen, maaidç;n
de heide voor veevoer en- da~bedekl<irig~ Branden teisterden ·geregeld het· gebied en· er W~>
geer~ karis op,, dat. het 'bos zich weer kon herst·ellen.- En toen-men in de 17e en 18e eeuw··
volgens. voorschrift van Ridderschap en Eigenerfden bomen ging aanplanten op wegen;·~~
ken en -pa"ticu·liere·--·grondèn: en -e-r· dus v 'ldoende gebruikshout beschikbaar kwam voor·~\
bou~1 der··.boer.i!.e·rijen en'he-t vervaardigen van -de gereedschappen ep meubels; was er voto
de boerschap geen enkele reden· meer om de _spaarza_me rest on_ v:an ~et na"iuurlijke bos me'.\
en~ge zorg te behandelen. Alleen langs de es'~and .had het zi~ het go~ intact te hout!e;(l::._ ·\_
als windscherm voor het .koren, als_ beschàrming tegen de schapen, !ils ·rem voor- het stuiT-:·_
zand. IJlaar de óntginning · gëen bos. meer. had overgelaten legae men va~k nieuwe walleD aan
voor hetzelfde doel. Vari heidebranden en vraat van schapen had dit bos echter todh veel
te leiden- en het oorspronkelijke hoogopgaande woud·_ werd tot_ een- slechts enkele metars
hoge strubbenvegetatie.
•
Toen in- de vorige eeuw ·een goede opbrengst verkregen werd door de bast van de jonge
eiken te ·laten kloppen-voor het ·verkrijgen van looistof zal men spijtgehad hebben dat

10niet meer eikenbos bewac.rd was •. Daarb~j kwam dat door uitputtîng vele essen geen opbrengs~en meer leverden. ME:n ging dan_ ~ok v·roeger-houwiànd gebruiken voor de aanplant
van telgen en het zaaien van ~ikols (ekkel- en' telgenkàámpen).
In het volgende zal blijke,n ~at de woudresten in ons gebied niet alleen voor. de
landschapsgeschiedenis maar ook botanisèh van het allergrootste belang zi'jn. Essen zoals de Holtingor ~n de Sch i~res,: !'fi_e geheel door natuurbos omzoomd zijn~ ~ijn tot· de
meeste 'waardevolle plakjes van. on~· lànd te rekenen.
.
Nauweli-jks. v~rmoge_n onze. strubba~ _echter een indruk te gèven van de luister van
het eikeno.,rwoud zoals onze voorouders dat moeten hebben gek end. No'g zijn er in ons
land_ en,· het ~b~Üenla~d Öude .e~'k·~~b~s~erÇ-~ie ons no'g·. iets kunnen _bbn aanvoe·len van
de, .&f<!e:r. van. spanning en beklemmende rust, di~ hier heerste~ Grote ihdruk moet deze op
onze 'vooro~ders gemaakt htJbbe~~" i;e~n wonder dat men .deze pbatsen uitk·oos voor de godenv·"_r:er.ing. Nog tot_ in de v;r1·g·~, eeuw werden .d~; v~rgaderingen van de ·riBoer" in het
bÓs gè"houden~ De Bi.sschopsbe~g was vanouds . de plaat~ waar de bisschoppen win Utrecht
als heer .vän- .Drentè gehuldigd werd. Geregeld werden hier' vergaderingen gehouden vM
Riddersch'ár). en Eigenerfden, stellig, ev.enals in hEit Grollerhort;· ·iri het bos! W<l:-~mogen
onze.. voorouders wel zeer dankbaar z_îii_':<iat ziJ ·ove~nl op de brinken~ ~rÓnd de huizen .<o
en op de wegE!il eiken hebbe·n gepllJ.!l~~··Áan hen danken wij het dat de ·praèhtige oude Drent:
se bo?rd~rijen· nog liggen in de_~~~ige omgeving waarin zij passen: onde~ het. ·eikenge-.,
boom te!
We moeten nu nog even no#'iiten ·de grote aanplantingen van bos,· in de eersta plánts.,
die o~:'~~ ~j;uifzaride·n, oorspt~~i.jk be.doeld om het verstuiven tegen te gaan. Gelukkig "-ij~_de~e piantages in hé(Kamper,~ Wester en Dosterzand niet zo. rechthoeRig en.'
doods ál~:zij elders~ zó vaak. zijn~ 'Ook de boersenap '·Ie·gde-··ilen.nebosseno:aan, evenals de
bezi ttèr van het ·landgoed Overèi ~g~•
:··,,.Een ~~~oelige. klap kr.eeg ~~~''-:iandschap tengevolge van de aanleg van een vliegveld
doo.r de Duitsers,· doch nu ·stai'tbánen en spoor·wegen ·,veer op·géruimd, barakkenkampen en
ha~gars g~.otendeels zijn ~:Paw~neil, valt dit alles inee. Van ':de belangrijke gebieden is
vr:Jjwel niets verdwenen en ;~ë~'~i);·, i$ ~het ·oude dorpsbeeld in ernstige mate <r.lngetast.
Wat. ~e herverkaveling ,en de toet~ o~stige landschapsverzorging van het vliegveld betreft
mogçn we gerust zijn: er_ zal bij·het opstellen van de piannen rekening gehouden·worden
met .. de belangen v~n nntuurbéscherming en Wetenschap. ·Dit neemt niet weg dat er nog
veel opgeruimd eh hersteld moet worden eer we. teiire·éien zijn!
Zo is het baeld; dat· viij, ziJ het mé{ veel iioórbehoud ten äanzien van de details~
ons kunnen vormen omtrent ·het ontstc.an van tiet ... liCi.uge lanc!scha:p; als gevolg van de
onderÜnge wissehverking van mens en natuur.
Het is éen dankbare taak voor de plantensocÜllogie om door het maken van allerlei de'-·
teilstudies bij te dragen tot de vervolmaking \;.:an dit· beeld.
XXX XX
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II DE HUIDIGE· VEGETATIE.
(Zie t~bel blz. 18-19 en tek.)

De bósresten.
De bosresten li.ggen, zoals we z:<gen, vooral a"n de rand der essen, en wel in oen aaneen-:
gesloten zone rond .de Hol tinger en Schieres en in min of meer uitgestrekte r.estanten
langs. en op. de. Uffelter, Eursinger, Kainp.er- en Bu~selteres. langs de beide overige essen in ons gebied, die van H:welt:e en Darp1 vertelt een enkele wal óf berm ons nog over
de vroegere vegetatie. Ook IJuiten de eeeen zijn hoekjes oude. b"sgrond te. vinden, en wel
voore.l j.11 de verst van de bewoning gelegen g~biedeno tt Moer achter het Oosterzand,. in
het gebied van de havezathe Rheebruggen en "op-'' tttelte. Tenslotte treft· mari· soms midden in de nederzettingen kleine hoekjes a:1n 1 waar de natuurlijke opslag lang" tijd niet
gerooid is en ook daar is het vaak mogelijk het ter plaatse natuurlijke. bosgezelschap,
de clima.x, aan. te wijzen.
Wann-.er Wfi! de door het 11tromend water be:invloede· vegetaties buiten beschouwing IB..:..
ten, kÜnnEn wa .de bol)vegeta:Ues tot 2 groepen. samenvo~gen 1 .n.l. die·op leemgrond ·e.n die
op zandgrond, resp. behorel)di) :·tot,het; .Eiken-H".:;~g-beuokenbos en het Eiken-B-.rk,enbos. ·van
beid~· ~ssociaties kennen wo; zowel_ een. typische vorm ·op relatief droge grondêri a·l& .een ,.,
meer vochtminnende. Ook i;!estaat ,~.r .. <:Jen zeer typische tussèrivorm tussen d~ ·beide genoemde gezelschappen, welke..ZE!()r ,constant va,n S<).me.nstelli.ng -is,' eigen kenso.ort~an: bezit en
derhalve ·zek<;_r als .eon zelfs.tandig ge.zelschap beschouwd .mag worden;· hot ViQQltjesrljk
Vlinte.reik.en-s'erke.nbos- .Uiteraard is dit door f;ussenvor.men met. ·de beide· aridere .verban-·
den, doch het heeft gen zin op grond daarvan verdere :gezelschappen op. te stel!~n.
Beschouwen we nu een enkel st-rubbeng<>bied wat nader, b._ v. dat van Holtinge. Dit gehuchtj.,, gelegen op de Z.helling van één van de hoogste gedeelten van de heuvelrug, be·staat
uit enkele boercleriJtj.Gs rond .een 11 braandk~ele 11 • Aan. de )~.zijde liggen weiden m~t prachtige
oude wallen - met veel hulst - eromheen, aan de· andere kant, jl!ist op de k'lm van de heuvel, een kleine es, van waaruit men een prachtig uitzicht heeft op de omliggende. venen,
heiden en zandverstuivingen.·
Het.geheel is.omgeven door lage resten van. het bos, doch ook rond de huizon en .langs
de weggetjes kan men in de bomen, struiken en kruiden .onmiddellijk de natuurlijke vegetatie herkennen. Vreemd wordt men aanvankelijk getroffen doordat hier. boalilSOOrten groeien die men in het heidel:J.nd niet zou verwachten:. wegbermen. en. wallen zijn begroeid met
prachtige essen, wilde kersen, sleedoorn, beide soorten meidoorn, Kurkiep on haz~laar,
ja zelfs elzen on wilgen groeien hier welig. Begrijpelijk Ivorelt dit, wanneer we ook de
grondsoort beschou1ven\ vette, glibberige, dus vochtige keilet.m ligt .hier onmiddellijk.
aan de oppervlakte en maakt de wegen en pad"n bij vochtig we&r schier onbegaanbaar. Al-;les wijst erop, dat hier op de helling van de "Borg", voor ·de aanleg. van de nederzetting
een voèhtig Eiken-Haagbeukenbos heeft gegroeid, dat geheel tot weiland is ontgonnen.
Dezelfde verhoudingen treffen we· ook aan tussen Havelte en Darp, aan de zg. Wal.
de rand van het deel der Eursinger es dat hier ~Jallinger es genoemd wordt 1 liggen
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Afb.

Schematische doorsnede door het gehuchtje Holtinga op de Bisschopsberg volgens
de lijn A-B (afb. 1).
Bij het pijltje _vestigt z"ïch Poly~odium. Z.ïe verder tekst.

A.

--~----~

veen

Hol tinger;:and

strubben

bouwland

zand
~

·-

-·

.: ~

enkel<> zoer c;>ude boerderijen tussen lager geie-gen weilanden •. Qok hier ligt d~ -~êileèm;
diëht 'ond~/d~ oppervlakte en vinde~ we langs e"n 'oude weg en op de walleil.priJChÜge
kurkiepe~, ê~~en·, wil<:le k~rsen en elzen m~t eëri)<ruiden~~getatie van bosánd<iorn, na-

gel~-ruf<;l; _g~oo_tbioem~uur en ~nderè Eiken'-Haagbe~kenbosplanteri. _
Helaàs- "•(ïjn dp de eig~nÜjke .Bi'ss!jhopsberg. geen resten meer van het _gezelschap
overgebleven; a"r~een Of> het -l~ndgoed·'Rheebrugge·n, ·-dat. op _een bijna geisoleerde keileemh·o~_~t i.n het da·i van- ~e. B!'lilerstr-ocim
gelégen 1 treft men nog e!lkele fr~g.;~~ten
aan, h-ier echte~ in duideÜjk- ,Vf!rban:q met· een bek enstelsèl. Ook ...Jisselbladig goudveil
en bit'Üre 'veldkers ko~en h~er--,y(>or! · -,
'
. .
.

is_

We k~ren terug naar Hol~~Qg~, Het::is niet w~arschijnlijk dat· ook de kam van de
heuvelrug niet_ het Andoo~nr,ijk Eiken-Haagb~ukenbos begroeid is gew~est~ Voorzover dè
keileGm 'hier ~ok _,ondiep.. hg zal t_o~h de grondwaterstand. lager gèweest zijn, zodat We
he't M~urri~ke É-Hbos zoude~ kunnen ver~!acht~n: Nu heeft men wel 'steeds
~~est vruchtbar"è. gedeelten ontgonnen,' maar toch' treffen '·we la~gs de 'esranden nog !;nkele hoek~es
die inderda~d mét'deze vegetatie begroeid zijn. Het is begrijpeÜjk dat we- in de-~t~ub
ben een zoner~·ng zuilen zien ~~ere~nkomende met de. afnemende' vruchtbaarheid van de bodem als gevolg: val] het dieper wegzakken vim de "kdleem;· eer'l algemeen verschijnsel op·

de

de steilé hE~lÜ~g-aan de;N; zijde van de heuvei~ug. M,<ig dàn -het Muurrijk EHbos nog
slechts zelden aanw.,zig zijn, het in de zonèrin~ vol~ende Viooltjesrijke Eiken-8erkenbos is er vrijwel steeds.
:(n de tabel zijn ~een· aa.ntal opnamen ve~enigd van dergeliJke bos·ter~reinc~ langs de
esrancL De eerste gro~p 1 . behore~de tót het EHbos, ·i~ in de eerste plaa:ls gekenmer·kt
door eetY iê~r so~'~terîf.ijke struik laag, i:lie ma~kt dat zij in hët lioàdaar van verr·€ al

te hel,'kgnr\en zijn door de oloeiende sleE)dool'n·. wilde kers, meidoorn en wilde a.ppd; ·
O:>k ka;•dinaalsmuts tr:eft rroen h1er geregeld,·.·e~<enalS w1ld~ r~os, '/lier, Gelderse roos,
es en lia.:élit;;_,~_:Äf'' d~ze. pianten;- zij~ keilsoort~rî- of dïff'erenÜer~nde soorten· t .. o. v. dG
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overige bosgezelschappen.
"" ·
Bezien we nu de kru.idla~ dan komen de dominerende ·en meost presente ·soorten bosanemoón, klimop·, .grootbloemmuur;, salomonszegel, witbol; en r.ank.ende ·hel1J!bloem ei.genHjk alle ook voor in het Viooltjesrijk WEBbós..: Allearl ·giersi;gr.as· is e.en. goede kensoort.
Hët is wel merkwae1rdig, dat naast .. z.oln bui tengewoon .rdjke struil<.l?ag ·"',ik, noemde nog niet
eens de 11 gewone 11 soorten eik 1 vuilboçni, lijstel'bes't" 'berk, .vogelkers en esp·.., de kr4idlaag zo 'betrekkelijk arm is~ rn de,t:abel blijkt dit"heel :duidé~ijk.
Men zal in de groepering van· de .soorten in :de ·t'aba:l::eni9 ~tel'•ahi:l op111er!«en ,.met de
... 'indeling, zoals· die in het O~e~zi®t,.. gegevan ·wórdt,; •Zo ·blijl{t . 'b,; v•.vit·,dectabel: duidelijk,
dat - dit gèldt voor geheel. Drent~· ~;,.lç.amperfóeM'e; ...esp ;en rankeode ,helt!!bloem geen enkele
voorkeur. vertonen. DaarentegeN .zfjn·:.klimop, bosklnver.zul"irlg••en bochUge.·$mee1e wel degeHjk aari' bèpÜlde gezelschäppert gel:tonden. Oe ··tabel geef•t ... aan de. hand·•van de voorbeelden
op de Bisschöpsberg de' lokale v.et""l:toudingen. in Drei]te weer en er .-is. geen poging geda<j,n
de vegetaties in .áriig schema tê\.;ringe'n. Het ist:natuurlijk·.ze$r:Wel mogelijk da,t bepaalde planten, gezien over grorore- -g~bied'en, wal.degelijk :voorkeur: voof'· een bepaald gezalschap··vertonen en ~lleen•:1ok'àa,l: zi.èh af'#ijkend·:gédt""agen.AvelHç.ht ~s. he:t mpgelijk 1 dat
bij· volgende herzieningQn/Ïn:: [)renle aanweiige.:loka,J:e :V!l.riantel'l d~r ~osgl'Jz.el~.chappen.
.
Zoáls gezegd·is: h·et' juf~t di.t:·bosge~elschapi: gewe~~ty.dat··onte:.vooro.~ders aarilokté
en dat 'tot' bouwland• ontgonnen. werd,;.., Men bemestte ~e: -áRI<ers:met• schapemest>·Doorda~ men·
steeds veel plagg~n :of zand:in de kop'.ien brachtj•:cwercJ:.he;i, P.e.uwJiJ-n!'lcln de lpop der 'j!Î:._
·ren st<:eds hoger.:·en de. toch ar hoge ligging. werd. doór de .rû;i.m :i. m .opgebr~Óhte· gron(i nog
geaccentueerd;, D<1ze mest· was cfooiqfu vele plante~resten. erg v.e<;!'ll:i~ en Fîi~ld dàa~door
verstuiving van dè teelaarde' tegen. ·Nu .• ecpter+st.eed:e· meer:kum~tme·ät: gebruikt wordt. t·reden· ts winJers. ~aak heV.ige lierstuivingen (W van ·de i~ ee'uwen moeizaam opgeb~achte ·:taëlaarde~·

..

~.

In. de .:~~~rige eeuw werden vel~ .akkers voigep1ant pu~t .. eikéntei.gen;.. Vaák grEinzen ;deze percelen aan de oude bosresten. Hoe gedraagt. de kr·uidonflora zich :in deze aanplantingen, ·Uitera~rd ont·wikkelt deze. zi~cfl naar d~ climax doch door het veie opgebrachte
zand is dit niet hetzei fde àls het~ oorspl'onkelijke. Querceto-Carpinetum, maar ,het Querceto-l?etuletum violetosum. \>ie vinden echter. nog lang niet de volledigè rijke soortencombinatie en de homogenitait van de .oude ·bossen van dit._type, die we n.u zullen -b~spre
ken. ·
Van het ViooltjesrUk Wintereiken..BerJ<eiiJbos zijn gelukkig nog voel ·resten over~
overal vinden we het als eer>;>te zóne langs de es, nu eens in e_en smalle strook,
dan in een brede zone.; Steeds is het .z~er rijk ontwikkeld en we mog~n wél j!:eggen dàt
deze terreiinen tot de meest waardevolle .van h<it .gebied gerekend mogen ·worden, gezien
het feit dat dit gezelschap buite'\ Dr>ent1:> haast niet voqrkomt en ook in de provincie
lang niet àlgemeen is. Langs :de. essenc•van HolÜnge, Uffelt~, Schier, Eursinge, Busselte
on langs ·de Kamper-<3S .vinden. we ~e.t.;-- ...
De samenstelling is zeer con~tant. Van de zo ~ijke struiklaag z~jn hier slechts
e~k, vuilboom, berk, lijsterbes ·.en. é.sp .overgebleven. Vrijwel steeds domineert d!3 eik.
I van het Overzicht rekening gehouden ~rdt met de stellig niet alleen
V~ijwel

-14Een enkele maal vinden we hulst en wilde. appel.
· Rijk daarentegën is de kruidlaa:g •. In het voor Jaar bloeien hier bosan_emoon en ruigE) veldbies, wat_ later lelie'tje van Dalen;- ·~îalomons·zegel, dalkruid,._ nog ver.der in het
. sefzoen grootbloemmuur, Rivin'·s '-vioo'Hje en ,de-· grassen. We vinden dus. zowel -eleme.nten
van het Eiken-Haagbeukenbos, als van het Eiken-Berkenbos, ongeveer in gelijke. aantalfèn. 1\ànge~ien men echtèr van het·raatste gezelschap ·alle soorten vindt en van het
eerste slechts e(ln ·deel, is· liet· begrijpelijk :dat ·men het- gezelschap ondergElbracht hee.J:t
bij hei Eik'erH3erk·~~bos. ·Het zelfstandige karakter'Viiif· deze tussen-vorm ·wordt nog geacc~ntueerd <;!oor eèri áantal soortendie e~n"duidelijke·voorkeur er yoor vertQ!)en; eigenlijk dus kensoorten; t~w. de zeldz_ame knóllathyrus;·_··ile 'ruige veldbies,· lelietje der
dil:leri.en·in mindere mate reukgrás~:
Oe moslaag is steeds zeer 'arm en ontbreekt' vaák.. We !licht vertoont· P1alJ1"'theci!Jm
d."nti\:ulatuni een voo~~.:.r vo,.br. de 'i-<lji<ere bostype'ri~ evo~als in n0g st.8rkere m!>éh'e mis· . .:')''·

• .i.lf!r'~

.. ar'l~t-'ge-~iil:g:hap 'kq;iJ ·men 'n1et sprehil,'de· vegetàties· zijn alle.en gekë.hm\l>~H áb&-nir.het ont-

,~ r~~~r .. :"~~C,~~e~pl ~Z ~~H.Ç~~< ~h..: ~!;'i i

F' ~;:n. keil--· or di ~t~ renH èrende';~~m·W"ri~·...:

ifj·.·.

Dez.e._v_eg~tàU,es:.k!Jn~en we vinoen: óp' plaatsen~.

O~eri·g;·n~·-~~~te~ ~~·wel 'be'él~hke~ 1 d:.;_t het

waar 'èlil keileem .wilt dief)ét'·• ilan''il"~iff-:Citiijt·•
nooit zkk~r'Ts öf w~-'niet mat1eênl-' f~agliieri'tait''

·

Viool.t,j.<?srijk. \IE?b.os. ~e Çoen hebben, waarvan de armoede veroorzaakt is.'.öi'j~·;;·•'<f/ii'Or""rilèl;..:•'i'••'
··-- ·':.
- . , •.. --, .;.:· .. !:·.·"·'··,
::r··.
·. . .
····-' .
-.
.
.. selijk in,gdjpen,in, vr.oeg>Jr .tijd.
een pàá:r"'opndrilen slaat 'dit wel vast, gezien de

Voo:
soor:trnil~~oed,~:, o?~.8:~HA ~:~~-~:~"Jr,~i~;
• ~lli\Js~J n!!,,. \'!ld.eJ::l..

Î.l/

:.. · "·'. ·"

. . . ... . . .;;: ''"'~:.:< ..;~:

.h.ct .\Je!;te ld ~et èl ie opname Wäariti Mali ni a, pi jpc,stroót }&;: 'iièê 1' "

. ~;;;~~-~!-~ .'~i~:~":::~,Çi:~~:;.·· :t·~:9:;:··:~!~~j~~;!:~::~t;:e~~e::~:;~:,n~:; h~: ::.!'!!!;:,,=;..,,,
van de~-e pl,;~t •. \·J~t'Ücht
is e~ri hier~ee san:iengaande lage pH de o~rzaak da't 'echtè
E8bosphtl'1t!3r' hier .veel minder voorkomen. Alleen ruige veldbies, gl'ilotb,l9em";lu~~:.e·n .in .~"!i~.deré ''!'a te sal;monszeg&l zegge~ ons dat ócik hier keileem in de bo.dem. aartW?zig i:, •
. Vá~ h~t .. eig~~lijke Zomere.ik.en-Berkenbos geven aileen de beide laatste opnamen een
_V.io,<zl~j<;~r:;_jk

ifl<Jr;uk,' w~;~~e~ m~~.- d~arui.'t de ~ui ge ~eldbies nÓg weg zou denken. Want ai lijkt de
P.!i'\rt in.c!<:~ .. tàbeJ i~differe<!t, hat is onze ervaring, dat zij zeer scherp op leem reagee~t; zelf~ wa~ne~r-dit dieper ligt dan een'meter- Hetis een pure toevalligheid, dat
ik. niet bescbi~. over g(>ed·2 opnamen van dit gozelschap; afkomstig_ van ~et gebie'd van
de Bisschopsberg •.
Üok tijd<inS; ·~Gt.. S()~iologenkamp Werd niet veei aandacht g~schonk~n aari: Cfit ge_zel-
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····sëh!t;··.~,~

·zeld~ame-voc'htige ·auba'S'so~tatleervan~·

de eveneens· niet
.Veel bijzonders is over
··'deze 2.i gezelschappen ook nietö :t-e·ocz:egcgen. Wen:iehtds··van 'de hogere planten aJ.l_een de
..,,_". '·~roda b~bes· een· gèfede di ffere'nt-ië·rende soort., Hen•!fe'l,r>·J•i'ggt;nd walstro. en _rankende. helm'.'blc1enhzijn het'· •zoals- uit de: ta'bël bl'ijkt'~' bës·lirl'!t: 'ni•Eft:~:· övel'igens is·<i:n .deze vegetaties
·armb~.ftroef•. ::
._,,.,.,; ':•:
• c.e., ,"""'' .,.,_,; ..,, ••.
Rankende helinb·loem•'e-n zachte witi)Ól:<.voel'e:rktfch· zt<i•fil'·beter thuis-·•in· de rijkere· sul;>associaties ilan· hèt· eiken-be'rkenbos·~·.,Qit biijk•t ·over'i•gens;. nht uH de tabel•.
De ;ligging van deze gezelschàp)lèn :in ·h'iit: landsëh~ is na . het' voorafgaando wel (Juid!!lljki daar, 'waar··de keileem oritbrlé'ekt•!'(jf.•.zelar diep· liegt duS' op de zandvlakten. aan weerszijden· vaii -de· IJeuvelrug. Deze: ~"()hden wären: e'bhter C)E!dtiJds· het e~rst~a·:bewoond en vielen uit~raard het· 'eel"st onder :deH:>ijl, •·Onder:. .de -he:îde"ilèÎ'mde ·zich hier; een podsoi profiel,
veel: ~meÜer dan· op lGGmgrond, en. ·dft'. verhinderdEf"dEi- herbef!ossing des ·te. mee'r~ Van d~
oórs~rÓnkelijk zeer uitgestr~kte ·:griindo'n~" waa:rop 'het Lóme.reîloen;_Berkenbos zoii kunnen
groe'i:~i1·,:·'"is ihans··riog maar. zeel'· weinig overgebleven. ·In onz'e -s'trubbengebied zijn: het
ds mee~t' van de es afgéwende·· gedeelt'en,. De ·grondwaterstand: bepaa'l t daar We.l~ _-van: de bei-,
dë subassooï'aties ·voorkomt..-· ·Ook"gebet~r·t· het· d'a:t 'deze op elkaar !Jolgen in .-de zonering,
vooral wanll'eèr· de hèlling stC'rk, is..:• · ·
· ' !Overzien ·we tèhslotte-onze·- bbst'estjes, ·dan blijkt ·wel, pat. zU ·ondanks: de uiterlij~·e_. ~ilvo'r.migho i'd ~ all Ei én' :al ui t··pl'antensoctologisch oogplint ·interilssarit.. en: waardevol
zijn~ Nog meer zeggen zij ons, wanneer· wij ze in ve.rband.. kunnery :brengen· met,, de. bewlllningsgeschfadenis. Ligging;· percela ring en uiterlijk woF'deri eellllk'laps'<duideliJk.• .Aan de andere. kant kunnen ·wij; d!' praehi·stol'ie -en ·de ·vroeg:Sto. 'geschiedenis_:van de.ze st'reek _een
dierist bewijzen door de ligging·en verspreiding van bepaalde oultuuroverblljf,.elenop
' plantensocio1og'ischo' .gronderr·te verk Ia ren' ·of/in elk geva1· aa·nnemelijk ;- niuer .begrijpelijk ·to· maken;. Het' -is· een geven en ... neme·n· tP.t2•~o~~ederzijds' voorde'eU ·
... c

: .-' D!i: HEIDEN.-.

To,\.Y:?or' 50 jaar. was.~:'":. g~<>he~e Sis,s~hopl!berg 1 voor zover niet boulliweilaild of bos,
6én u.i tgestrek te heidEJveld. Elk gehuc.ht 9f buurschap had èen· ·grote schalipsk·udde. Than~
nog w(Îst' me~.' ~ri.s d~ b~~d~ s~hap~drl/i~~; welke ech~~~ nu bestraat eri· beplant met eiken zijn. Bi'J d~ e>~~~ bó.er·d~riJe'n' ;met hun rieten' daken ·Üggen Óog de :schaapskooien.
Ouderemensen ye~teÜ~n 'd~~ '~_og v~_,;'"él.~ ,ÎiJd, dat ze äl.~ kinderen ~èt .iie oi~cheuper 11 het
veld introkkérL
·
.. c·.: ... · . . ·. · .
:'
· ., · • ·
Voor een gemidd~ld~ D'·re,;t~~ boerd~r-ij was Jha per jaar a~Ó plagg~n nodig. Hiervoor I ·
was alleen de dopheide ge~~hii<C Na, 10-20 jai>r 'kon m~Ó :op hetzeif'de ter.rein we-er plag:_ .
ha dopheivegetatie riodig had, .onge~ .·
gen steke,n, zodat men 'dus, p~~ b.~~-rde~ï{~li 5 ~
veer evenve~.l als d:e "()p'pe~vlakt~ aan bouwland van ee~ grote boerde~.ij. . . . .
- .
Wanneer VJe zi~"n
'h'~e tot ~~0-~ 'kor't .e.eÓ· klei~~ k~~Ïda .van
'200 schapen
-bij
het
dorpj~'
+r." r· : •, :. · . .-" .• ·. -,. - . .- ·. , ,
.
.
. .
...
. • , . _ .
Kralo. ee.n 'laó3-r verhoÜcling z~e.r: gró.fê opp,ervlakte h,eide volkomen' kaal hield,"
zelfs da't
tot i,n ,wi}Cie: ;~tr~k~ g~ë-n' ~äii/k \e ·bekennen was, dan k~men we wel onder ·d~ indruk 'van dp

}'o

6

•

"•

·.:·

~

J~~~~g b~!~k~:~~e~~~d~~~cp~,~~·~w~~~.n v~pi '1e _handhaving

zo

van het

h'e~dedek

en de.

ver~~ri'- •·
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Hoe paradoxaal het inoge klinken, er was in vroeger .tijd ge11n overvloed, aan heide• .
Oe groott<i ~~n de; •ábhaapskuddi:m' werd bepaald door· de besc.hikbare hoeveE!lheid weidegron<;l
ervoor. Hadtiién' mEier' .sbhapen ku·rinet~ houden·,· dän ·kon men' ëen. grotei:e ·oppervlakte bouw-.·
land bemesten· en' o'nderhouden~:'UitbreÜHng ·van de. heide- .ko-n ·.alleen· ten koste van het bos,
uitbreiding van het akkerland echter ook, want· heideontginningen leverden nog. niets .op •. ,..
Oe natuur s'hld~ een g~en~ àaó :de urtbreTdingsmogelijkhederi. van ·de: dorpen •. Zo ia, het t~
ver~ laren· dat Wl!.~r men·'het . ·aantal boerÈiilhofste'den gEidurende enkele aèiJwen.,heeft kUI11J:Eln.
migaan, het·aantal' ·vr'ijwid, soms·' geheèLgelijk. bleef. "' · , ..
.
. :.
..
:
-:" · ~et fei't .dat lnen aan· de heide een 'grote waarde toel<'ande1 . b:l'ijkt ,b.v •. ui,t•. het !;ei.t, .
dat.· r'e·eds in· de 17e eéuw door ·d~ markegsnoten. van Uff.elta ·het r.E!cht wer.d. verkocht. voor.'·
'het. niaail.>ri·'·van hei de 'voor het binden •t'ot· bezèlnà ïm ..tide'nders~. Nog steeds :is deze ·inclusi;r~·e .
een belan.gl''fjke br.on 'vari 'frikomstén·voor dé ar-m'e ·heidEibewt>ners-.. ·, .' ·
·" ·
Uit ·a:lli'is. blijkt· dat 'het g'elîele bóerenbedri.jf •afhank~lijk was' :van de. Mide. Hoe .
a~der.s · i·s':h:et·•'•thansf Orttg'fnnirigi:l'n ·met· behulp v:an stdöniploegen1 ·t~actors en d<unst"\e!lt ..
hebben gro;te ógaten·-giis-lagen in IÏ'et hefdeopper-vlak ;'~'dEi schapE\n verdwenen,· de. heide. werd
aan 'ii~li'ze'-if over-gelaten; lioór zover Zij niet 'bebÖS't werd. ·Nog :een·enkele ·plag,wordt.•r·
gestok el'! - :daaraan is het te •danken dat .b.v.. het Rbynohdsporetum. rióg voorkomt.]-:". ·.en er
worêif' nog wàt he'ii:Je g~maaid~ m~ar- över:h:et 9eh'è'od geilomen kunnen. we ~eggen. dat de·.heidecultÜur is kÖrriàn :te vervall-en.; M~t de'· gevó'igÖn;'hiervar:i voor de plantengroei ·zullen
'Wè nii~ Ver.der.op te. mi.k ën krfjgen~
: . · ·· i ~i,
'whnt voor 'de' r~étaii~houdfng 'vän de nu; te bespreken vegehtias is ef!n h~nr:JtTavi~'!t'of 'He-- .
ver herinvóeri:hg v~n·:de '6erori~~. ~xploi tatievorin een 'eerste-.vèreistei. voohöv~\_'.-he't-. .....
niet: tè láat is daarvóór-l< :....
..
..
,,..
·
Het:'gaa(hiiw ih'het bijzohder om de :brchideeënr-îjke Sti'uikheid&;'i'ciik -op •'iJé'-'l!!i.s-"· ·
setJapsberg prachtig ont~ikkeld: is •. Deze' veg~tatié ·zullen we· dan. ook uitvoerige\:- be'haria&;-.
lc>n dan· de andere. heidegezelschappen.
In. de tabel: zijn 7 opnamen van de OrchJr;fé.eënrijke ... ter vergelijking verenigd met
tw!J.e van-. de typil?c.h.e subassoci,atie.
. ..,..c·
We.• ::d.en ·bièr . h!Jt struikh~ige.z:elschap i.~· zijn. voll~.'.<;Jl.orie; zowél:·stekel-. 11ls .kruip,-·
brem' ziJn·. aanwezig •. Daarnaast r.ozenkra,nsje, wark ru~!l .en.. tw~e wol f.flklauws()Örten, .. n. ;J..
de grpte• en d~, cypreswol.fsklauw.· Oe. la,at.st.e ,is ~ogal zeld~aam~.. Elders uit Orllnte}!lnnen wi'j. hel!l slechts·va.n An~o, .. .:!och- op de Bisschopsberg en omgeving zi.jn .mU een"vijf~
tal groeiplaatsen bekend, zoals uit. <;Ie tab~l' blijkt, in. beide subassociaties.
.,_
,.[)oord,at: ·d'l·: or<:hideeëndjke :heide ·Op l<mmgrondeil voorkomt, waar tevoren hetzi'J
het. Eiken-Haagb_èukenb0s 1; he,tziJ het Viooltjesrijk. Eiken~B~r!<enbos. ge.groeid hèeft ié
het. voèht.gehalt'f!. van. :de bode.m: nogal èens· ;;ó ,groot .. dat ·ee.n a,ahtal. voc.htminnencje plan~
·ten optreden. Ooph_eide en pijpas.trogtje zijn met e011 beetje. vocht tevreden -··;<ij ontbreken·:aH'len :<~i genlijk in de aÜeri:lr;oogs,1;~ :.heiden., b.v~ 'die :.oP dichtgegroeid stu·i f-:·- .
.·zand·"" doä~, b,la:uwe• ;z:egge,, veenbias en .tre.krus .l!ijn ui ~g.èsr.roken .vqchtminnend.
. · .. ·
·'.Na·.de:,vochtminri.ende .. gr•oep komen in _de. tabel de .eigenlijke voor de·m'CIIi~E!<>?nrijke.
heüle .. k!lnmerkeiide ·:planten., . waarvan :a.J.leen .wolverh.i .en g~_lilekte -at"CCds constant. zijn.• ·
Van de eerste kan men:-overigens alleen zeggen dat zijn rr~s<>~rt:ie_ hjer, gr-otèi:, is' .dzm :

- 17elders~ Ook ·waar geen· leem zit komt de plant· voor 1 .. zo ;toevalligerwijze ook -in beide.

opnamen· .van· de gewone· struikheigezelschap.- De mi·ndere presentie van de over,ige. differentierende·· soorten ·hangt· samen inet het· uHgesprokeh- ephemere karkt.er .van:.het -9~ .
zelschap. ''Enkele jaren na ·een· heidebrand is het optimaal ontwikke,ld.· Al spoedig )lar.-:

:~ stelt zicli echter de m<>sfaagl ·terwiJl de. struiklieidepla~ten zich aaneensluit~n tot:,· . .. · ' ·
een ~j'es1oten dek.· 'Men· krijgt de indruk 1 dat de befde soorten vleugeltjesbloem en
boskartélblad er dan uit geconcurreerd Wor"den. Over -de-verdere ontll/ikkeling· zal .aanstonds nog· het een en ander· gezegd worden. Alleen de forsere p;lanteri bJijven over.
Wat dé in Orante ·zeldzame: planterf Fr·aai hertshooi en ·kleine bevernel betreft, zo ·geloof
ik dàt "het hier gaat om uitzonderlijk gunstige bodemomstancjighed<iln. Het voorkomen v.an
énkele élders aan oen voedselrijk milieu gebonden beg'i'le~ders )'lijst__ hier .ook op.,Jrau-.
wens, het is opvalienfi' ho.,zeer de totale soort-enoo~binati.e ·van: d~ze rijke· héidév~g»ta
He over'eenstenit niet (:fie van ·tiet Orchideèenrijke Molinietuin van _de dichtgeslib'd\1'beekdalen öij hèt Anderse. r!iep ln hét Eexter Veld, dat door T jeerd·en Mies ·.van Afldel---en
mij elders is beschreven en -dat door ontgiilning over enkele jaren vermoedelijk-\/~;;_ , ..
'En--alsof deze rijkdom nog niet voldoende zou zlJn, komt eeri nieuwé merkwaardigheid ons "Verbazen:- het voorkomen van allerlei echte bosplanten ._in de heide. Hadden-blauwe bosbes: eil dalkruid ons· vroeger· al doen vermoedén/dat hier nog riiet zo lang. gel,::
·leden bos geweest was, in de afgelopen zomer werden·overal·op de.heuvelrug tussen ·Mol~·
tinge 'en :Schi:er groeiplaatsen ontdekt van bosanemoon, Rivin 1s \/ioo1tje, :knollathyrus
en ande1•e plánten1 ·alle behorende tot de bodemflora van het Viooltjesrijk Eil<en-Be!C'-"
kenbos of het Eiken--Haagbeukenbos en planten, waarvan het ongehooi!d·is te.veronderste1--:.
len dat zij- i.n- de'heidecuit zaad zouden zijó ontkiemd& Nu-bestaan er tékeningen van de
hunnèbadden·ui1; de lBe eeuw; waarop ter plaatse n'Og laag.eikenbos'voorkomt. Uit een
kaart van 1840 blijkt dat de toestand- toen al dezelfde: was- als thans. :Blijkbaar hebbel) ·
de genoemde planten ·meer dan een eeuw láng zich weten te handhaven ondanks -betreding, ·
b1·ar:d. on beweiding.
Bijzonder interessant-is in.dit verbànd de knollathy•·us, diè zoals.v1e zagen ~n
ae11 dl'ietal. ver u Heen' liggende bosr·elicten werd aangetroffen .(Breebos, . Holtinga 1 ·Schier·}.
Uo plant is-zeldzaam in·ons land, doch is in diverse strubbengebieden iil Orente-gevon'den, äó()r· ons· bij Anlo, doó.r ·and~ren bïj 'schipborg 7 Schoonlo,, Odoorn. en ~Jlders.· :.In de "
"Levende Natuur" van 1938 wordt door Prof. ·Siértsema gezegd,. dat d'il knollathyrus _vroeggor te Hàvel te groeide. Het blijkt echter;· dat oók ·thans nog de·:;:e· fraaie plant- hierniet allèen in de st·rubben, maa-r ook ih de heiden_ op leemgrond,_. vo~JrZOV'ilr -niet te. lang
.-geleden uit bos -ontstaan, vrij algemeen i.s. Oe door Prof._ Siertsemal'opgegeven- Se_rratu!awerd echter• niet· teruggevónden.
Een· bespreking .van de begeleidel'S levert· ni~t. ve:e.l nieuws op. Wellicht is hier-.onder nog een. enkele die kan gelden els difforeAtlërende. soort t.o.• v~~ de an.dere, heJdegez<Jlschappen•. Overigens .gaat -het hier met. tal' van plantem jui11t als 'met cte. 1110Jverieï~
de presimtie en .-vaa!< · oók· de. vitàliteit is_.fr\· de. orchid~.eënrf:J.ke ,~eide: groi.ër dan in de
· • 1
..
Vervolg blz.21,

DE BOSVEi;ETATIES OP DE BESSCHOPSBERG.

·Nummer cipn~me: .
OpperÏilak te ·
To~ale bedekking__
Bedekking stru,ikl.
Hoogté struiklaag
Bedekki~g kf'!uidl,
Bedekking moslaag
Struiklaagi
Crataegus monogyna
Prunus spin,osa.
Prunus avium
Evony~us europaeus
Corylus avellana
Sambucus .ni~ra
Vib4rnum opu.ius
Malus •sil vestris
Ruous ideus
Roia canina
Frai<inus 'ex.el~ior ·
Crataegus oxyàcantha
Il~x

aquifolium

Quercus spec,
Frar1gula alnus
Serbus aucup'ada
Betyla spec;
Rublis spec.
Prunus padus
Populus tr,emul<i

....L .L, 2

50 1oo 2oo

100 100 ~00
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lst,. meidoorn
sl_eec:loorn
wilde kè.rs
kardïnaalsmuts
hàz:ebar
· vÜ_er:
· ge:r derse roos
wild~ appel
frambÓos
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+

+

+

+

1
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.+
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1
+

+
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+.1

4
2
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3

+
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+
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l
+
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+
+
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l
+
+

5
2
2
-

+

eik
vuilboom
lijsterbes
. berk
·braam
vogelkers
·esp·
brem

-

io,.O.inervi·a

Cl)aèro!)hy:Uum ternulurn
Milium effu sum
Ajuga reptans
Anemone nemo!"osa
Viola ri viniana.
Oxalis acetosella
Hedera helix
·Polygonatum multiflor.
Steilaria holestea
Convallaria majalie
Anthoxanth~m oderaturn
Lathyrus mentanus
Luzula pilosa
Melampyrum pratense
Majanthemum bifolium
Eupteris aquilina
Deschampsia flexuosa
Vaccinium myiotiHus
Galium saxa,tile
Camp~nula rotundi folia
Molinia coerulea·
Agrostis, spec,
Polypodium vulgare
Vaccinium vitis-i daea
Hieracium lae\ligatum
Corydalis c1avicu1ata
Ho leus mollis
Loni~era periclymenum
Balsopsis tetrahit
Moslaag
Cf Eurhynchium striat,
Catharinéià undulata
Plagiothecium dentic,
Eurhynohi um stokesii

1.1

..

3,1 1.1
+.1 1.2

+.2
1.1
!>3
+,1
+,2
+,1
1,2 3,3 2.2
1.2 +.2 +,2

1,2
1.1 1,1 2.1
1.2 +.2 +.2
'1.3
1,2 +~2
+.1 +.1 +.1

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

2.1

2.1

3,5 2,1
+,2

-

-.

-

1.1 +.1
+.1
2.2
2,2
+.1 +.• 1 +,2

+.:1

}.2

.-

. -

-~·

2,3 1,2 +,2 1.2
1.1 3,5· 2.5 3,2
1.1 1.1 1.1 1.,1

2.1

2.1 1.1 1.1 +,2 +.1 1.1 dalkruid
2.3 +,1· adelaarsVilren
+.1 1.1 . 2,.5
1,2 +~2 2~2 2t2 2,2 2.2 bochtige smele
~.3 i,2 b·lauwe.··bosbes
+.1
·.... 1
·+.1' +;2. ~.1' H~19end walstro
+,1 9:ask lokj~
p'ijpestrootje
2.3
-t=.2··' struisgras
+.2 :+,2
-t;.l eik varen
rode· bosbes
2.:.3
··.·
:
skruid
2,2 .... 2: 1.~2
rankende helabloem
zachte witbol
:3~'4 +.2 2,15 ·.'I ~)
.2.2
kampsr.foelie
'+.1 ' 1.1
,_ ·: hem~~pnetel
'-

1.1
1.1
.1. '!. 2.1 ~.2:
1.2
1.2 +.• 2
•, '+.,2
+.1
t.·l'
·+ •.1 . -:
+,1
+.1
+.2 ·.·- :r.-2
:1,2 .... 2 -1'.2.
~.l

drienerfmuur
dolle kervel
erst.gl"aS
kl"uipend zeneg!"oen
bosanemoon
rivins viooltje
bosklave!"zudng
klimop
salomonszegel

...

-·

-

·-

'

.1(•

:·c/

t:",..,..,~,.....,

1 ... 1 ...,.., ..... ...:_~

----------------------------------~~lf~J•L·~~----~~---------------------

-

Brachythccium rutab,
Mnium hornum

a

.- .

·-

HvpnU-m cuprcssi forrrie
~.

:.

·r..:,.

'· ·; -·
'

.

'.'

''1",·•

.I

I···
.I

',

t.

•i)'

_:·

·.sóierppqdium purum,
..: :-: ., ,.., "'
··LqphÇJcolea h~.;j;l!~Pp'~yila: --". +,2 .· ,., ·

+.:~.

. -~.. - . ~~--::r__:~..,..._,_,.",~"----;.----'--:+-~·7

A~~o~ia~iol

.

~

...

Quarcato-Carpinc{um
'
'
.
~
;
·typicum

.,.
) ~-

~

I

+,2
+,2

+.2

. .;..

1,\1

.,I

-

~r;~
.• :~:·~

"::

+;,2 ~-

·",,_

i

I

:~
.(.'
,,

I

+.2
··' \

+

:~n;gr·~cp:\!n :.vehun~~d !:•.-Jcil.kd a~h\!er,)en

+.2

Qu ''1Geto -1 s<Jssili florae : '
t
.:
l
1.
l
!
Be""i.Ufletum lv1oletos·um
''

'+
:N,,B, ·.Do ,so6rtc:n zijn

.,.

~. I 1

+.4 ·~cl - ...··1'., t'~2

__ ; ·

.

::;1

+

rjuerceto-sGss.

..................... ._ .....

stekelslaapmos
ster·remos·

+A2

Dieranum spec.

-

+.2
+,2

'""J''

I -

pluisjesmos
gaffeltandmos
kl.-luwtjesmos

-

groot laddermos
levermos

\ ..... Q, ..s.-8, ··

:·. Quercet"o-

·Betuletum typicum\ moÜrÏictosuml róboris-

•'.
..

woige'hs 'vodrstel'l,eri·- laag voer:-. laag

.

.

jeetuleturn
i typicum

-1.~~nmerkend~

soorten

'voor hG~.Q~''rcv~o-Çarpinytum (1),1 c;Jitp vqor;hs1t Qut~ce.fo,fe~s. 1 Blltuletu.m ,(2k; dito voor het Quercoto-B:.tuietum (3)
·un. in'di ffor:.;ntor'i ( 4), Groep, 2 ontbreE:ft ~n do st~uiüaa:g,) groep 3_ in de mos~aag. In de· kru~dlaag
·i:len :extrà groep
die zowel hd Q;-Cq.rpine·tum, ills1 -qls";.diff,' so<;>dE:n'- het',Q,-BJ viol'etösuin i<·enmerkt, .
· ·

is

,

[IJLt ïn do tabd, zijn

,opgenom9n~; Aegop;0.dium po.o:aSJ(-'aria ,( 1 ), 1 ?le~tlo_ma_he~eraceum (1 )',· Ang!31ica silvestris ( 1) 1

c<;ali.u<n~pari:oe- {l """ 3) 1 Hyporiourn sp;,(_2), Daschamp>J_ia c~ospÜosa (2) 1 '..)ühc.~s effusus (2) 1 Sedum telephi~m(3) 1
.Urtica d~occa (3) ;. Dryoptcris'au'stfi,.a-ê-a i5 'en 6) 1 Sa._ix-c'i.ooréa: {5);;-pÏ;)a .. sp;·-(5} 1 Pruhus·se.root.incr (7) 1 Plut~ns

c~rvinus (7) 1 Marasmi;us .sp, · (7) 1 1\ulacomr)ium q.ndrogyrtlm (18) 1 pte:llqria media (11) 1 Scrophularia nqdosa (10} 1 • Humulus lupulus (8), PoÏyt'ri~hum sp,. (l~) 1 Phalll!s ·. împurlici..ls (13) 1 PoteritÜla erecta (IS) 1 Cälluna ~i.iigaris (15),
Epilobium ,_~:ugustifÖlium (lS) ~ol'idà,s;o ··,t~gaurt3'3. (16'), "carex.pllulÜ~ra> (i6),'

• ~j

r
r
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HET CALLUNETO-GENI-STETUI'JI TYPICU!)1 EN ORCHIOETOSJM.
------------~---~----~;, r .- --~-~~~---

Droog en Orchiàee§$i jk struiBti~igezelschap•.

fo~e.

Care:

17 18 .19 .52. 2). ,' 22' 23 24 ~
Nummer van de opname
25
15 lDO .:.iQQ 2S :5Q 100 16 ,50
Oppervlakte
100 lOO:lpO lQÖ lOÖ
1oo 100 100 100.
Totale bedekking
r-90 lOO . .100- 100 100 9Ó
80 90 - 80
Bedekk. Kruidlaag
40
30 U} 30
Hoogte Kruidlaag in cm. 40 ~3Qé:
30
40 100
Bedekking moslaag
100 \110' 20 50 60
5Q (10
'j

:S~eg;

,PéS't~
iGáiîi
iH~é""

!So~it

~fup~

,j'Agro~

I

Kensoorten C. - G.~
Calluna vulgaris.
z~z 4.3 4-4 4.3 3.3 5.4 1.2j 3.4 4.5 struikheide
Genista anglié:a
+.2 +.:è 1,1 +42 Ll +.2 +.1
1.1 . s tèk ë_lbrém
1.2 +.2 +.1 -+.2
t.2: +.d +.1 +.1 kruipbrem
Genista pilosa
Lycopodium clavatum
+~2
- ~grote wolfsklauw f'
L.complanatum ssp.cham. ~
· cypr~swolfsklauw
.
- 1.2 .
,
.
.
I
: r.ozerikransje
)
Antennaria dioeca
- +,1 -Cuscuta epithyum
-+ .. 2
... •- klein wark_ruid
Vochtminnende soorten~
Erica tetralix
Molinia coerulea
·,.blauwe :Zegge
Carex panicea
trekrus
veenbi-ès
I

Orchis maculata
i:l +.1 1.1
Arnica montana
1~ 2
1.1
Pedicularis silvatica +~2 1,1
Polygala serpyllifolia +.:2 1.1
Hypericum pulchrum
- 1.1 ...; Pimpinella saxifraga
+.2
Polygala vulgaris
+.1
Platanthera bifolia
+.1
Salix r-~oros
Gen ti a.
.i>umonanthe +.1 Bosrel ie tem
Anemone nemorosa
- +.1 +.2 Lathyrus montanus
1.2:.;i-.2 r
Viola riviniana
- +.2 +.1 Majanthemum bifolium

-

~tas
··:~gros

JNärdti
~-· ·.
\ 1LLQ:u1:

tt~

_~~.e.l-~
M~~~

iil,s_
..

:_fran9,

~r;
-~~~

r Lonlè~
'_rÜ~:

.~~~
, Dl:cr~

k~O~á~

,·;·gevlekte orchis

+.1 2-2 · wolver-lei :

CiadÇ>

·Le!.!~Ó

·. boskartelblad
ligg~nd

vreugelt j

. ~~~~
qado

fr'l.ail'fertshooi
kleine bevernel

+.1

M~ur

·: ..c....;_.··,.,

•!eer<
..
cl a de

vleugel tj_esbloem

...; _1.~
·.1.1
;
'

-

~

I
1

i

. +~2'I
-t,l.

I

b·os.al'lernoorr
·knollatl!lyr>u_s -,
. r~vin~ viooltje
dalkruid

..:-~-

'-,

nachtorchis
krpifiwilg
gentiaan
welr~

: q,~~P-:1
Glad(

~ohl

cl:d;

-;·.Parm•
lbqph•
I

I

_j_

-

-

Ajuga reptans
Vacc.inium myrtillus

~,kruipen?

+.2~

:tènegroen
blauwe bosbes

+.2

Begeleiders~~··

Potentilla eréita
Carex piluiaria
Sieglingia decumbens
Festuca ovina

,,

2(J

1.11.11.2 1.11.;

1.12~~~1;11.1· to'rm~~til
I

:__+.2 +")2 ., pi,lzeggè
1. 1.2 1.2 tandjesgras

+.2 1.2 .+.2 +.2_ - .. +.2 :+.2
1.2 L2. 1.2 +.2 - . .1.~1 2._2
1.2
i .. 2 1.2· 2.-2 +.2·l.Q

,. 2;2 1'.2: schapegras

Galium saxatile
+.2 1.2 +.1 +. L 1._1 ~-2
~
'+.1 +.1' - +.1 +.1 I +.1· +~:1
Hi,eracium umbellaJum ·, +,.:1
Sotida,go itir:_gaurea
- .).l L1 +.J +."2 1.1 J
Campanula rotundÜoliá~ - .f.2',;+~2 ..:.2
· 1.2

liggend walst~o ·
schermhaviksk'rdd
guldenroede
grasklok·j~

}·2. ._.

Agr_o~tis stoloni.fera
': +.2 - +.2
1
Lotus corniculatÛs
- _,:~2 +.2 ~
Agrostis vulgari~
1.2 -NaFdus··st-rict)3.
~.·-~+i~2 ------ ~- ...
Luz_ul'a ~campès~ri(l' ~. ;· h - .".2, ...;,·:
Leontodon aut~nïn.iü.·"

-

+,-1.2.2
- +.2
.1.?

· 1.2 : qoring_ras
reilklaver
: struidgras
+.2•~+.-2. borstelgl"as ~

-+.f

.- ..

--

: veldtiies ··

herfstleeuwentan-d
·"""' +.2
Sme.ele én stru1k~psi~gÇ~-~---~---r-------l-----1
bochtige.smele
OeschP,mpsia f~exJosa
+~2 · - ~+;.2 L2 +.2 ·.- 3.:?_!
Frang~Hr 'Alnu~-K.: - · ~~~+.1 2.1 . - -r:,l_ '~ _.: ~:.. ·-r.,I [I '+.1 +.1 vu.ilöqo.;, kiempl?.nt'
Sarbus aucuparia K.

-

+;1 +.1 .

+..1

Prunus paduil +: seroiina -· +. F -·\ •.1 •·
Quercus ••obur: K; '
•" +.1
~-··~.,-:La~·icer•a periclynÎen~m ' ·-~- "·~
~ sla~
.
Hypnum. cupressiforme· 4.5 +.. 2 2 .. 2 ;5,2 3 .. 2.'1..2
+ .• 2 ,L? L2 1.2 2 .2.
Dicran.um .spuri;Jc.J .
Di~cl·anum· ccopfrium
· +-2
+v2 +.,2 + .• 2
Gladon-ia -impe;(a ~·
· ~'<2-2
:~·-·' 2.;.2~2.2.)..;2~
~+ ... 2~ '1·.2 ~ ~ +-~
Leucobryum··glaucum
-·
Cephalozie:lla cf •· Starkii-- --· ~ 1..2~ ""2 +.. 2~ + .. 3
Cladonia furcata
+.,:2 - ~ ~· ~·•.,2. - +,2·
11 Geratodon

purpureus 11
c"le,dol')ia c·f gracilis
Ca~py1opus flexuosus
C1adonia c·f: coccif.era
PohHa nutans-~·
Clad6nia ·unciali"s
Parmelia physodes
Lophozia ventricosa

+.2 :~>.1
.. +.2

2.2
-

-

-+.2

1.3 +.2
·.:..' +..2 +.2

-

id.~

~vogelkers

eik

~

+.l

~

-.._.-----·---r-----·--....,_

2

f1lellr~;,"ium Sèl;~eb€r-l

lijseterbes

+. ±

kamp~>rfoelie

I

""
3,2~ 4.4 klauwtj.èsmos
-'. · +~2
_:_ I 'L2·+.2~ gaffelt!'ndmos~
·2 .. 2. 2;2:~~ r»hdierirtos ·
~ kussenmos
.,._,3
·~~

r
..

3 .. 3

·+.2

-~

-'

2.~2,

-~ l.;i/ ·~~

-

'l-·2
'i.2

-

...

+ .. 2

-

,...

+.2

-

bronsmos

~

-=-;

.'-

schorsmos
,_...
~

·.

- 21 -.
Cladonia.div. soorten

1.2

1.?

.Polytr~chia formosum

+.2
+.2

1.2

+.2

+.2
i'

Polytrichum piliferum (p)
Isopaohes bicre~atus ,
Scapania nemorosa

+.2

.
17)
. Plantage lanceolata (18)~·
Niet in de tabel zijn opgenomen:: Hypochoe·rls radicata f
.
. ...
. .
., .. •· . 18 1 '
.
Sarothamnus scoparius ( 1g) '· JunOLis effusus· (23) ,.: Hi~raéium :.la.èviga'tum (23) 1 Cirsium
palusti-'e (23)1 Carex 'fusca (23) ,. Antfi~ail:th'um:'ö'®'Nitiirii:·(23)j E'mpet'rum nigrum (24),
Hîeracium pÜ~s~lla (24) 1 Eurhyrlchium stok~~i4.H2S)~ tiHH'èlmm vag'in~hs. (i4)~ in "t'
··veld gènotècrd ills Ceratodón, veel kans ct'ät' do Ceraftodon uit de and~re: opnàinén ~ok Di-

triêhum is;·
.. .
Dicranum secpariurn was in opn.·. 24 vdr~·-spàoi'e<eum,· ·op cfè Havél't~rberig .. vepza.n\êlden we '.va~:.:.·
o~thophylltim~ (Oeot~ Wim Meijer);:>· : ·
· ·
.
·,.,
·VERVObG VAN •.BLZ. 17.
gewone str.uikhei. _Dit ge~<;f.t b.v • .voor. .schermh~viksl<ruid en grasklokje:.
Het wordt dan een' theoretis~he .l<we~ti~ qf .~en .de.ze. pian't~n al :dan niet ,wil ·ge!Jruiken
voo_r :het l<araktert\l.eren v~n een b~pa'lld ~~~els~h~p. I~- hêt landschap kan heLletten op
dezr;. soorten. echter vele voÖr.de.len mE!t. z~c~.· ~oebrengen •. Zij .maken h!lt mogelijk 9111 0 ok
w~~r de typhch~.soo~ten ;ntb~~k~·n,~~9c,hj;?,\ b~fi~ald~ m.Ui~u~ezelsç:ha~pen ~e :co~ciude-: ..
ren.. Veel ervaring
,nodig_
en.. dan .nog. :moet
m~n d~ gr-ootste
'
. ' is ~ierv.o.or
.. . . ·. .:echter
.
'.
'
. .. vqorzich- .·
tigheid .betr.açhten~. .
. , ..., , .
De moslàag in de· opnamen Js verzorgd doo~ Wim Meijer. I I) tegenst-~Uing to~de bo~.- ·
gezelschappe.n VOI,ld,en... we. hi~r ,een, zeer _s9o.ntel)r,ij~:e moslaag. Of er kal'akteristieke soor~
~

'

ten onder ..c;Je mossen .sohuiler;,, ,valt. ni9.t..te: ~-e~gen. De in ,het Overzicht hiervoor... ol?.9"!9eveo Dicranum undulatum wer-d niet· aa,nge,tro_ff,en 1 wel stee.ds Oicranum spurium, eveneens
een Dicranum metgerlmpeld!l bi~d~ren. ·V~ç~?edeÜjk berust d<;l _opgav~ in. het Ov~rziÇht
up een foutieve detel'minatie (Wim Meijer) .•
Al,s de heide.·buçler •1'/0rdt, ..,y!lrr:aadt. alleen .een :enkele .forse or~his nog het be~taan
van de geschikte bod~mo.mstandign,ed!'n voc;>.~het _gezelschap. Door afmaaien .van de hoge
heide, .nog .be~er .door :afbranden i . ontstaat ..he~. ech-ttlr pronp.t weer. ·Door maaien alleen
wordt de verstikkt?nde mÓslaag riiet aangetast. Te laat is hli:t echter -wannee.r. di;l h~lç\e •..
verdrongen. wordt door smeele en pijpestrootjei· die beide forse _pollen gaan vormen en
waartussen. allerlei· struiken welig opschi<:ten. ·.+n· dit stadium is reeds een gl'oot .gedeelte van de tot voor eon tiental. jaren nog geheel met gewone heide-bedekte h<:uvel.rug en
daar zal nimmermeer de rl.jke .. kleurencombinati.e
heide terugkeren!
. van de.·orchideeënrijke
.
/
Z<!als .. op de Bisschopsberg, zo zal het ook ·elders, gaan,. zelfs -daar waar deze. veget.atie
toeva~ligerwijze deel uitmaakt van een natuurmonument of ande,-szins veilig geste.id ter-.
rein, ..omdat het beheer, zo dat. er. al. is 1 ;nie_t. op het.behoud ervan gericht is. llerdwijnen zal de bloemrijke heide~ voor ·de ogen van·hen, ·:die dagelijks praten en 'dis.cussieren

- 2"2 .;..
over natuurbeschêrming'6n liinden
Aju
Vac

~
Pot
Car
SiE
.Fel
Ga:

Hil
So'
Ca

Ag
Lo

F

s
p

Q

d'at'het~met het ver--dwijnèn van die toch zo·o~bel~ng

rijke gezelschappen zo'n vaaH:. niet .zal lopen. Eenmaal zuÏlen ze echter verdwenen zijn.
GoscÎir~eii~d :z'ij net in·I:J~ oren van alié ri~tuurb6schërmers~ ·er .is nog geen vierkante
meter i>rcliidekënrijke hedde ï,n .het Drentse lanäschap veilig gesteld!
De herbebossing van dEi hei. de~
''···: ..

We zagen al_ dat wanneer de orchï:d_e!'l#nr(if<e _heide ouder w~rdt, de typische kr.l,lj.d_en.
verdw~Jnen. De pl!lnt die de herbebossing inl~i~t is de b~chtige smeele, dir in ~~,g~
wone kprte heiçJe vr~jw!Jl niet voorkomt, maar zich vestigt zod,ra· de_ heide ouder,\1/o_r_çlt en
veelmossen aa~~ezig zijn. In d~ gewone 'struikheigezelschap· doet de smeele hè~_~llè.,n;n
enkel a jar,en J<an_, er plotseling een dichte _g_rasmat ontstaan, waartussen nog slêchts. dpdE)
Callunapl~nten.:De reeds in de heide aanw~zige kie~planten. van stri,Jiken, VO?ral van vu~.
boom en lijsterbes zijn intus!!en a,l flinke struiken. ge.vo~den. De zandige hellingen van
de Bisschopsberg -zijn plaat·selijk, vooral· ter· hoogte vàn· de hunnebedden; _gehed met_ dez
vegete.ti.e··begro.eid. bè opnamen 26' .;..· 32 ·geven hie·rvan· een beeld~
\~nar de grond•· wat ·meer vochthoudend is; Wordt ,smeele begeleid door_ pijpostrootje,
dat niet•. zozeer ·een dichte grasma~ als Wel flinke pollén vormt. Hoe· vochtiger Cie._ ~rond;
hoe. meer· Molinia • domineert~ W-anne"'r. een. dopheivegetatie ai!n ·Zijn lot· wordt. overgelç,tén
ontstaat· uiteindélijk een vegetiött~e· van uitslulténd pollen· van" deze· plant, via. een als
voditl~ struikheigez<,llschap. bekend staand tussenstadium. _Onder de opslag· bev1ilden.zièh
nu bÈihiiive -wÜhoom en lljst~rbes'. ook bérk en geoói'de wilg.
Het ·,spre~~:tnwel lianz~lf,. dat: dé·- herbebossing van de. hei. de- des te sneller vorloqpt•
Ofil.·terreiÏ:~.en. l(lij.?r-. h6t: tms nog niet lan9. gel eden verilwenen i~. We• zien het verschijnsel-'
dan ook· vob~a1;.op ~G pa:s .enige eeuw<m O!Jde.heido, die we ih het vo.rig!'.boofdstuk Ièer-iden kenrie.n. eri .;~!3-div thans nog bosillànten aanwezig zijn. Een belangrîjke factor zal
hierbij zijn dat de podsolering, d.w~z. de vorming van loodzand eh oerbank 1 hier n.og riie
ver is voortgeschreden·.· Wann8er eenmaal ·een •echte harde •oerbank- is- ontstaan verhindert
deze stellig de. vorming· van een.goed·liiortelsteisel .. door de. struiken. ·
__

,

Everityeel 'in· de heide aanwezige bosplanten va~en wel,· bij. deze natuurlijke herbe-'
we·.·. prachtige facies bewonderen van de'. blauwe bosbes. En terwijl de
smee).(l allEl: beideplanten verstikt, de erkele armzali-gi:o knollathyrus trekt zich, d.aarV1,1n "!i. ets a<i.n en wach.t·:vrolijk het ogenblik af, dat er we_er eerï dak van bladeren boven
zijr1 .hoof'çl ïs. ·· n'·
-.\~q,ar,.n~ nog. cle heide<:het 'aspect bepaalt, .zàl wellicht reeds over enkele jaren· een
opslag van ~truiken hf<t .oog trefi'e11; Wailr thans de heide al ver.dwenen is :en lijst·érbès 7
vu.i.lbooll) en <eik :~Jog,_. als :geisoleer~e struikon.-~n de !-"'nderlijke smeelegrasmat staan, zal·
in._diezelfdf! tijd, ean, aanoengesloten bos zijn'.ontst.aan, d_at elementen. van de climax ·bevat_,.en derhalve_ een -h<.:&.l.eind verder Îl!. in. :djn ont'wikkeling 1 dàn een· willekeurig op
een. of ander terrein .door de mens. geplant loofbos.
bosain~··'Zo~ktmneo.

Heeft het zin deze ontwikkeUng te verhihderenl

. (Vervolg op blz. ~4).

-.23DE HERBEBOSSING DER HEIDE.
Ontstaan .. u i t het
Nummer van de.opname
Oppervlakte. in m2
Bedekking struiklaag
Hoogto struikl •• in.m.

1-

20
3
BO

B!'dokk •. k ru~dlaag.
Hoogte kruidlaag in m.
Bedekking moslaag

er
a

.32
200

·,,•J F.rangula Alnus

a
.

~

80'

I'

, Struik laag:

. ·:·.e.
, .. .>.t.

a.:i_
6Q

.

1 .

1··
S.Ó.r.IJ1Js' aucuparia
,QuP;r,Pus rob u r
J"gh~carà: peri~iymenu\n ,,. '.j: · •
P'?ifi'!W> ·cf. serotina ·"• · ·· - ·
Pi!11i~;~·s:ilvestris ,,; · "·· · · ··-

Sar<>ctii~'mllus ~~oparft.is
.KruiclÎa~g~
· Cailun~·,v.ulgaris •
Geni)at;i··:angl i(,a···
·.Ge.nista pilosa
.EriP"<> ·tetralix
MÖHriia coerulea.
Vacciïhium myrtillus
Màj'àhth\,mum biföli~m .
\ ;i(,{.;,;,ó'he' nemoroka .
~athyrus mantanus
Q,.chis maculata
Hypcricum p'ulchrum
Arnica montana
,,~JJeschamp.sià fl.exuo~;~.a_

• ,p.ot~,ntilla. er.ecita
;- •. ,,~ieiJ,Vngia decu~nbens
festuca.,ovi na
~9\0~~is.stolonifera.

Hiernd,~m ).lm~ellatum

Empetrum

nigru~.

-·

·+-1· . '"1.

I

2'

2 :, Vuilboom
-.Lijsterbes .

+

.2·

"·eik.. ",·
: ··kainpe.rfoeUe.
.. :•'vogelker;s
._..;.,.,

·-.

t''"

hZ.· :·+.2
· -=' : attiJikheido
+~2 ·
· •' '+.1
••+.1 .· s'tè~è1brem- ..
----'·1:.:•:.:2:..·.,.-_. ,·. ,.· · _::.._·:·'·-·' .:. :_.·.:..·:.._··-·
krulplmHn\.
1.2 '.•.'h'2'' 1.2 '.+.2
1..2
iió'~h~ide .
. 3.~
+·.3 4.4'
_.::.=_...,_:..:o::--..,--...:.:.,..:.._......:5::.:•:.:3:...:
"7-----·---..:..:.~ pijpest roo:t je
2.2. !
1.1 1 ·<''bf~;~we bosbes·
r•1· 1~3

·3.3

'2;Y

· - 1 ·. . . ; ; _ . . . _ . . . ; ; _ . . : . ; . - . . : . . . . . : · . . : . · · . . : . . ; . . : . ·_

.-

l.l ·1
+•1' · ·dalkruid.
·. _, ,- ~ - bOsapernoon
+.2 ; +-.2 J
·+.2
+.2
~~------~~----..:..:.!
_____________ ·~nol1athyrus
1.1
T.l

"·

-

. .+.2 ..

./.·-.

~;:~:k~:. ~::~:

+'.2.
-------'-'=------"""-"'-"''.. _. +:...•::.2=---------- wól ver lei
3.2
2.2
4.3
,
3.2 4.4
-4.4
5. 5 · bochtige smele
1. 2 +~2 ·. · tormentil
1,..2 1.2 2.2 1;• .1,
+.·2
2.2
+.2. +.2
1.2 • ·~':2 · ·· ,~andjesgras
+.2 .. .+.2
:1'~:?
- só/:J~péçÏras
+-2 1.2
·-=-·_.

+~2

S9h~~agovirg"!urea

Carex pilulifera
Galium S';l'i.fl..tile.

.+··

+~'2

+.2
+.1

+;2
+.1
2.2
1.2

o~-.1

+-2

+.2
+.1
+.;.2

+.2

+.1

-

+..2.

+.1

L.3

+.2
+.1
1.2.
+.1

3.4

'fj,:or ingras
9~W:"fl.rciedè
p~lzegge

liggend WlJ.1stro
·achermliavlkskruid
kraaiheide

.;..

Moslaag!
Pleurozium schreberi
Cladoni impexa
.1-Jypnum cuprassiforme
·· Leucóbryum gláucum

3.3
2.2

. 5~5

+.2·

3.3

24..;

2~2

3.4

..:.

1.2

5.5
2.2
:.....·

2.2

+'.2

+~2

-

3.3
2.2
2.22~2

bronsmos
rendiermos
klauwtjesmos
kussenmos

Niet in de tabel zijn opgenomen: Lonioera periclymenum- (26) I Pryopteris· austriaca·(27), Leontodon autumn~'le (28)-, Campanula rotundifolia· (29}, Cladonia div.- sp. (30), I
-Polytrichum· sp. (30) 1 Hieracium laevigatum (31)• Vervolg·- van blz• 22.
Wel,ik geloof niet· dat dit mogelijk zou zijn; Öaar· wi;iar de gràssen dominet'e~J zal--het
-·*iet meer mogelijk zijn de- he~de terug te -krijgen. We zullen er ons bij neei"'te-leggë~
nebben•· d9c)1:_ dat zal ons de·s te gem?kkelijker vallen,, Wanneer we beseffen. ·dat_ z~nde_r.
menselijk ingrijpen--hier ook eên lo_ofbos gegroeid zou hèbbeJ1. Wel is het ;~:aal<. biJ .~et I
beheer ·v11n _een dergel-ijk spontaan bos zi~h ... te lateri' leiden óoor het principe, dathet zove~L mogelijkin _na.tuur_lijke :toestand gehouden moet. w6,.den. - · .
.
.. . .
~Jaar echter thans _de he~çle nclg,. in ziJn voll.:. _glol'ie aa.,wezig i's, moeten ·we e·r~ -voor zorgen dat :d-j dat blijft. Zij_ mag dan voor ·een deel niet geheel "natuur li jk•t .
zijn, ·eeuwen lang is zij äaiiwezig Çféweest als aaiipasiiing van -d'i' na:tuur aan<het·.mens~r
lijk ingri<jpen.·Als tegelijk _cu-ltuur- en n;;tuur'monument moot zij beschermd w~r!de.n.:: Maar dan ma~ . .er snèl ingegrBpen wo~den é~- ·dan ~~gen ~e niet terugschrikken :voor.de
1
---meest -rigoJireu;zQ_ inaa.trè~elel'll~ Nu ka~ het _~og, over en~ge j~ren is het onherroepelijk:
.te laatJ
.c, ..•.
_
...
..
-·
.
..
ClnzEl ~oncl,usie is.--dus.:dat. de natuur.lijke ;herbebossing· van de heide zich .-"e!'ln-:
maal .b.egonnim ...,: niet laat \ferhind!'lren,. ma~ wel; laat ·inperk'en.- Dat ·er' Uit· plantcnl;)'<r
ciologisch. oogpunt' dari. ~ok. alles -vo~r is1 . om - _waar da.t• mog-elijk is-~ schaapsk-udden
in te voer.e.n, ;zoals men. dat· op het. ogenbl~k voor het heider~servaat bij Kralo trai:::ht,
spreekt van: .z,;_lf ...
~

.

De plantengroei van de. Noordhellingen-in het
Holtingerzar)d.

In hët: bÓvenstaande kwanten ree·cis mee·rmalen- de zar1dve,;-stuivingen t,;,r sprake iailgs
de ran(f.''ván. de- heÛvelritg. Öe:z:e verstuivi'rrgen bedreigden vele eeuwen la-ng het bo~wland
van de 'essen. 'wa_ar ;Je rïchtin'g van" de 'heuvel rug' NO-ZIV_: is en de OVel"heersende wind we'st
kwam het- g•Ïvaar in schuins richtJog uit de stuifzanden ten ·N. van de heuvelrug af op
de es~en. · fn hé't_ 'l:i'ijzonder de- Uffelter-:, Hol tinger_;, ·Schier- en Kamper es hadden v_an
het zand té "feidén 1 dat· de akkei's o'hvrUclitbnar maak te, voorzover het niet zo dicht
de es naderdê dat' _de akkers geheel bedo-1 ven werden. · · A'f liroeg''werden mäatrege·len genomen -ter beteugel·ing van hèt stuifzand. Verordenirt'g<)n we>ctert 'vastgest~ld waarblj d~ eigenaars ·opgedragen ~erd afdoende maatregèlèn
te nemen. Veel' 'zál dat :niet .geholpen hebbën.
- .(\i.e!'\ltllg . .op·. b.lz. 26.)

l.

- 25SLX:CESSIE OP NOORDHELLINGEN IN HET HOLTINGERZAND
.· BIJ . H A V E L T.. E • JJ.!li 1947.
Plantensoorten No. opn.3;'i

34 . 35

36

37

38

39

1 Cladonia furcata
2
3
4
5

Jasione montana. •
.
Leontodon autumnale
Po1ytrichum junipei-in
Parmelia physodes

6 Cladonia impexa
7 Festu:ca ovina
8 Cladonia .spec. div

--

l.;l 1.1
2.1 1..1 2.1 +.2 +.2 +.2. J-.2 +.2. 2.2 2.. 2 +.2 - ·
- +.2"+.2 -.·:t-2+.2 .+.2 2~2 '~ +.2 1.2 1.2 1~2

40 . 41

+.2
..
1.2

'

42

43

44

45. 46 ·47 .

.

-·.+.2 +.2 +.2

9 Levermos spec.
2.3. 2.2 2.2 - . - ...+·~·+·2 +.2 ·+.2
4.3 2.2:3.·2 1'.21.2 1.2 1.2 •• 2 1.2
+.2 +.2
10 Calluna vulgäris
11 Deschampsia flexuosa . +.2
2.2 2.2' 2.o2.
~.2· ~;.2 3,2 .2.2 3.2 2.. 2 .2~2 2.. 2 2.;?-1.2
2.2
.
.
.
12 Quareus robCir .
1.1.1.1 1.1- f A,·; ' · 5· 5
4 .4
5
5 ,4 s·. 5
2
13 Serbus aucupariá
+.1 .. :-f:. ' .. + ·+
+
+ .+ + + 2
+ .+
.
;-:1.'1.+.1 ::i:"·! .. +. ·.+
14 Frangulä alnus
+ ·+
+
+.'. + +. + +
15 Hyp)'u;m. cupressiforme :.. 2.2 2-~? 1.-2 4;.3 3~3 ..3.3 2.2 +.2 +~.2' +.2· 2.-2. +~2 +-.2 . ~'
16 Dioranum~ scopélr:i~p
>,.2 2~2 4.5;2.2 3.3-2.3 2.2 2.2 +~2 3.3 2.i+.2 2.·2 - ·:.17 Pleiir.ozi urn· schreberi
- -4~4
2.3 ·-· 3;2.4• .4 3.2·2.2 ":" 2.-e: ,·l:
18 Polypodi urn vul gar is
- i;.2 +.ll.l 2.1 2.1 1.1 1.2 +.2 i.1· - 2.~ 1.U~.l +.1
19 Melampyrum p·ràtense.
- :.1.1-, 7·: ·+.:1 +.1 +.1 +.I +~'1 -i.v+.-z ..,~ ..;:~:1-+.1 1-;1
20 tonicera perielymerium
-· +;1 - +.11.1 + •.1 +:.1 r.:_l 1~r ...:.. +:;1 l.Ll.l.•+•l
21 Vaccinium myrtillus ·
- . +.2
2.2.. ·. 3.i5.- 2.1 3 ..~· 3.4 2.1 2.2·1.2
·:"'
2.1
-··.2.L L;L+,l·
22 Pteris .aquilinum
~

:....e -.

23 Majanthemum bi folium
24 Plagiotliecium dentiç.
25Po1ygonablm multifl.
26 Ho leus mollis ·

,;.

- . 2.3 ·-, • -~ ' 1•. 1 1.1

-

.~

-

27 Corydalis ·c1avicu1at"a
28 Ilex aqui follum
29 Ru bus spec.

-

Oppervlakte in ~ ·

8

-

•.-'!'.

~

-:. ,-,:) -~

'

.

-

·'!"•2 1.2
,_- ..,...1 +.1
1.2
1.2

- .-

-

+,

..

-~

IJ'

-

+.1.

..

9 12 10
8
Helling in graden..
50 3() 45 .40 40
Totale bedekking ·in 16 80. lOO iod ,100 90
.. 80 .80
Struiklaag in %
Kruidlaag
%
80. 30 90 30 50
Moslaag in 16
50'100 ào go 70
Hoogte struiklaag in m.- .
2

in

/-

1!:1
30
90

"

16 16 2() .100
10. 10 10 2o 20 lQ 0-20
90 lOO 100 1000 JOO 100 100

9 15 .lO. 10 20
30 20
g_o ·:100

80 90 ].00 80. 90 90 90 100100
70 50 80 ' 50 40 70 90. 30 30.
80 6Q 3Ó 30 80 40 40 10 20
2
2
3
4
2
3
4
4
2

90
30
4

- 26

1

gevorkt heidestaartje
;2 zandblauwtje
3 herfstleeuwentand
~
Ple1 f4 zandhaarmos_
Cl a !5 sçhot'smos
6 rendiermos
.IJyp
7_ schapegras
"Lèu
I 8
korstmossen ·Ni1· ·9 levermos ·spec. _
(Z- 10 struikheide.
_p0 11 bocht i ge smele
,12 . eik
·we )3 lijsterbes
·-fi] 14 VtJilboom
h<

16 gaffel tandmos

n

bronsm9.s
18 :_eikvaren_
19 heugel
.2ö. kamperfoelie
• - 21 blauwe bosbes
..
22 adelaa,:svaren
23 dalkruid
24·
glanzend pla,tmos
25 salomonszegel
· 26 ·~ach te ~itbol

......

'27 ·rankende helmbloem
28 ·'huist
·29 ·braàm

15 kla_uwtj_esmos

.pro~fvlak
• -. ten• kw~ en bOVI)I]dÏ\)n

bm' .Jn de•• oriqer.zochte·
·:_ '···- .
..

h

''"''ti' ''"'"'' " (1,2))
1
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43 (
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47 (o.I); .ca,.",
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·~~
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(•-JJ '''"'' "'"""'"" 45 (2); ''"'"'"'' "ro'""'"'"'' 39 hl)
pi'"Io•;,., 47 (..2); '"''' "'"'"'' .35 (..2);
eiOroo: 35
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dagovi~g_hlJ.rea:

"'''""""~'"'~
;ij;,~

(+.·1)~

Slanke __~miJI'Jiet;37 (+.1);
~RVOL(i
VAN BLZ:_~4:.
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-

1,#} 'uli.gillosa·
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Le.cide·~·
33 4'"("
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•. 39

0

3Él (+.1).

cantharellus cibadus 43 (+.1)
·.

.

..

1

~,,

~""·
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Zo werd er elm wal, aangelegd tussen de strubben en het zand, zoals dat ook ach-·.
ter de Uffelteres geschied was. En toen bij_ de scheiding_ van de marke ook de Holtinger
"Bos" verdeeld werd in een onnoemelijk aantal kleine perceeltjes evenwiJdig aan el~aar
en ongeveer loodrecht op de wal;· 'kre.eg .elke eigenaar de: plicht te zorgen voor het ~n
rlerhoud van de wal. Volgens oude 'mensen bestond .die plicht .hierin dat men aan de w'l:ndzijde dennen zaaide of pootte, 'aan de ru~tige ziJde· .echter: -eiken.
Doch er waren altijd ·nalatigen en zo kwam ook :hiervan I'! iet veel terecht. We. ·zien
dan ook, dat de wal nu eens wel aanwezig is,· :maar qnbebost·, dan .weer opgestoven tot
ee~ hog'e wal, of ook geheel iri:·het stuifzand opgenomen;is. Van enige opzettelijke" beplanting is nauw8lijks meer iets:te 'bespeuren.
.
Of ·het nu toch aan· de aanleg van deze. wal of' ook aan andere factoren te "danken· is '
. .. . ·-' .
.
.
.
.. .
···. t~
is niet to direct uit te maf<en~·maar een feit is dat het·Holtingerzand thans vrijwel i;it
0
rust· gekomen is.
f
We willen oris nu bezïg. houden met een bepaald aspect van de succe~sie op deze· k~.
geleden' tot· stilstand gekomen· stuifheuvels. De eerste phasen .die van de begroeiing me~
de kors'tmos·d'jl<e. subasl'locf.at.ie van het bu11tgrasgezelschap slaq.n_. we ove~,: we nemen. aan
dat orlze heuvels :·met.·deze ·vegetatie begroeid zijQ." ..
--·In de regél. vérschijnt--spoedig de strli:ikf.l_eic;llilj ,vervolgens slai:',n er wat strJ,Jiken~,.,.,
op, ëzoals· :'dennen·, ·lijster.bés,. vuilboom~ s<1ms ook. jen!'verbes~ Het ll,ekende. beeld yan _e~n""
begroeide zandverstuiving ontstaat;· hridschll.pf?elUk Vfl~·-.b~jzo!'ldfir fraai~ :b~~;l;~isc~- ,
.
.
.
' ...-.
echter- .maal' weinig interessant._,.,
: :Doór de: onmiddelÏijke:.nabijheid• van !)en •,natuurlijk,, eikenbos. v~rloopt _in hét _Ho:).tingerzand de successie echter w;;~t anders., ;J!': eik- is :t~ç. ~ • .:de ander:e_ -struik~n st~rk .
in het voorda·e:I,.·wei Zien hem àls eerste-, verschijnen op. de s.tuifheuvel§ om dàiJ.r "vervolgens
blijvend te domineren • .- Oat· .deze boom niej; overal ..als pionie_r _lian_ :het bos:. ~>p,treedt' zal
een gevo1g zijn van p·e geringe versprdding~mogelijkheid van de_ z.-\4r!l .eikels d~e. in
veel mindere mate.. door de vogels verspreid worden dan bv, lijster:- ·e.n vuilbes_sen. -Wanneer bij gelijke ·zaadproductie.. en gelijke kiemkracht êen plarit A 2 .of lileer _maai, ,gerinye--·
re verbreidingsmogelijkheid he'eft· dan (!en .andere plant B, neemt de kans dat A ergens
als pionier optreedt natuur. lijk af met het, ·kwadraat of hogere macht Jan de .afsta'nd·.
'Nu zijn er .twee.. factQr,en die in detail het verloop van de successie op de s_tuifheuvels !;,epn:len, n,l. .:dochqogte ten -opzichte .van d_e stuifdalen -en de expositie. Het Ïs
bijzonder merkwaardig.·hoe:de successie zich 'in·.zones ~ond. de top v;>n ·de toch heus niet
zo grote heuvels voltrekt. Zonder op de· oorzaken in· te gaan, kunnen we constateren dat
deze·stfu!lessTe.··op de·top van de heuvèl begint; 1 t Klinkt merkwaardig; maar liet is een
feit. Blijkbaar ·zijn de kieminga en groeimog'llijkhedari voor· een aantal -planten h~er' ·
het gunstigst, We:zullen deze gang van zaken nu nader beschouwen aan de hand vari_een
aantal opn?.men, die eigenlijk voor oen aanstonds te bespreken onder~oekjé w13rd~n _ge~
maakt 1 m·aar die· ook kunnen dienen c:im deze successie i oe· te lichten.
..
Wanneer eèn sti:ü fheuVal· enige tijd· met een korstmosrijke buntgrasvegetatie begroeid
is geweest en er door konijnen of andere oorzaken geen nieuwe vérstuiviqg ia ep gaan
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treden, vestigt zich op de top van de heuvel de struikhei. Deze overtrekt als het ware met· ·een muts de top van de heuvel, terwiJl de helling en de v~et nog _met korstmossen begroeid zij~. T~ssen de heide ·vèstigen zich blàd- e~ lèver~Össen en een oude bènde· bekende uit de be~osseMde · heidel de bochtige smele. Dàn sÎa~n de kiemplanten van
eik en vuilboom goed .. aai).·'Onder.tussen"zijn er pÏàntèn ~an tiet buntgrasgezelschap al
ve~ciwanen. Na dit ~trui~~e:i;~~dium schieten de eiken zo goed op, dat .zij iri korte .Îîjd
. de top van de heuve} b~Jek~-~n • .Het zijn merkwaardig .ge>ror.Ïdë strUiken, eige_f!lijk meer
heesters-~ iifïiiOv~n Zl)er J;,ag..en breiden'2icn gelèfdelijk'wat. uit ove.: de helling,.
zod~l-de -h~uJ~f:b~halve __ de heidemuts als het ware nog eén nieu.wè. muts er. overhe'ln he,. ft
gezet. O~de~tus~en tr<eki; hij
,eerste muts waf:~~rcier over· de orèn, ma~/ ziJ~ bakkebaardjes in-de vormvan lsoratmossen .blijve'n -n~g ~·Ziëhtba:ar.
· . ·
.- . Ondër de eJk veráÜ)t <;chte.r de heidemut~·~gèÛii:M;tijk komen andêrè bospl"!nteni
~oals eikvaren, bla~we .l?psbe_s,; h_.enge.l en kampe;f~elie. De· smele en de i:Ü_<!dmoss«n worden tèruggedrongén. O_n.de_rtus.sen ;djn. de korstmossen aan d~ h'euyelvoet -~fngeÜjk ook
verdwënen ·en wa,nn.eer' _dan de eiken op. twee' aan elkaar 'grè~zè'riC!ë- fi~uveis z.i~h tover langs

de

de Jiëlliiigen'·hebberi tiitg~breld d~t z~ het stuffdal ov~rschadu~eri~ verçlwi]nt ook hier
de strulkh~i. Wa'nneer dan tenslotte met het oyde strub!leri~ebiid.. ~ontact }s_ gemaakt, k<r
men echter bosplanten zich- vestigen• ,dalk,.-uid 'en_ ade~àarsvarÉm:~ Geleideiijk aan ontstaat er een echte bosbodem. _Rarlk.e,nde·· helmbl~~m z'!:~h-1:~ witbol- e~ hulst v~~tèll~n ons,
dat -de SIJc-cessie ·naa~ het_ Quercet_<rBetuletum :vo~~~'ndlgd i~; · ·
·
bit 'beel.d ·is. ·ont-worpen aan de hand van n~~.;keu'rig\, waarnemingen op_ volkeimen soort-'-

gelijke heu.v~ls in. dÜ ge~ied·, waarvan vaststond,_dat äè Y~r-schillen in. vegetatie uitsluitend bepa<dd werden do()r Versçhillen in successi~-stàdium •
.Fiêt onderzoek gaf-meteen. gel&geni;leid _eeil.probleem tot kläarheid të· brengen dat mij
reeds 'lang getroffen. had;, rï..l~ dé grooeiplaats ·van de.,~ik varèri-: Zo algemeen. deze plant
op ·Wallen en-wegbermen is, ZO zeldzaam is hij in de O.Ude bosresf..;n 1 _terwiJl- hij toch
bekend ~stàat als k~nsoort '_van het Eiken-Berkenbos~ Op ·de juist besc-hreven heuve1s in
hrt H61Ürigerz~nd komt de plant echter veel voor, ·en wei vrijwel ·uit~luite.nd Óp de
N.W.-N~O. hellingen, dus evenals in_ dG zeeduinen in het ·rolypodiet.<rEmpetr.etuml Dit
feit is naàr ik meen n()g niet eèrder i~ het binnenland· geconstateerd.
- .
..
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,. . :· :·. r~

r

IK he& nu trachten na te gaan in welk stadium vim· da zoeven. beschreven succes-sie
de plant optreedt. bat is al vroeg, nl. in het Ca11unastadi'um,·:· echt~r .Ras .. d~~~ wa.rineer
de toP .van de hE)UV~l reeds begroeid is met eikenstruike·n.• Het is dui~~11}k, ·dat hier
ee~- ~xtreem mlcroklima~t moet zijn. We weteri immers uit. hd. ;.,erk vari van Dieren en
Westhoff ho~ gr~~t de. ver~~hÜlen tussen Noord:.. en Zu1dhel'i'i~g~n k-unnen zijn wat temperatuur, vochtigheid,' Ii~htl!:Jtensiteit e,d.• betreft.:,Het spreekt vanzelf, dat deze
factoren nog· extremer .zullen zijn', -~~rn\'_er,}EO> ,toah ,al steile' noordhellingerf bovendien
nog door over-hangende eikenstruiken worden overschaduwd. Vermoedelijk komt hie·r nooit
zonneschijn!
Inter.essant is h~t . feit, dat ook :de blauwe bosbes·, wat zijn kiemen betreft, een
duidelijke voorkeur _voor de?e noordhellingen vertoont~ Wann.,er .deze plant_ echter een-

maal aanwezig is, is hij minder kieskeurig .in zijn verdere,uitbreiding. Ditzelfde
geldt, zij het in mindere mate; voor de eik_v~rel), die z-ich na verloop van tijd ook over
de- top en de'. à"nd.ere h~Hingen van de heuvel uitbrei-d~:Blijkl;laa~. gaat het hier_ om e~n

uitsluite~d vegetatieve uitbreiding,; voor de kii!ming zijn .ze 1•~1 degeH-j'k'''gi!botider\ aai{
de. noordhel Hngen.
·
Toen wij dit eenmaál- wisten, girÎg~n we na hoe de .eikvaren zich gildraagt op de vele wallerFin· onze "Oillgeving en ook hier. W<!S duidelijk enige voorkeur. te bemel'k~l'!~
In de_tabel zijn een aantal opnamer:J van noordhellingen .van links naár reChts gèrangsc_hik~ :naár toenemend- successie~tadi~m. Oe valgorde ·van. de planten van boven naar
beneden is ten na~ste bij die. waarin ziJ-· in' deze sikae~s"ie· optreden:. La~gs·_ de.: dia.g·a-:·
naai ziet men dus de plantencombinatie verschuF\ten--.llerüioi-: JTaar-·links hadden natuu~Uj~
nog ·d~ pionier-vegetaties op_ het· sl:lifzan<j" e.en plaats kunnen vinden.
Wat de mosflora betreft is de tabel. zeer. .onvolledig•. Een grondig· onderzoek naar
de verspreiding van de soorten over de verschi-llende helTingen mo(i!t. nog plaat~ vinden.
Een dergelijk onderzoek zal zeker van belang:_zijn_.Dat,,er .gi'Qte .. ve_rschillen zijn·staat
wel vast, evenals het feit dat de. mosflora vo.or dehumusv.ormi;i'lg_,<~n'.dus .voor de suc,..
cessie _van h~t grootste b~lang is.
•W;; zien; in' "'e taq_el dus _tey(:lns _,de normate successie, op de >stui fheuli.els itt. h.et Hol·--t:ï:ngezand, .wear<qi} we_ natuur-VJk··r~keJ1"illg moeten hcH~d.en 01et de vertr'}a_g<;!e._~óntWikkeÜng
op.·de'•he:lUnge.'l'-tert"ópziqhte-::van de t'op en lllet•_het feit dat op Z'.he)l$ngen vrijlo!el g,een
eikvaren .en'·hiauWI' l:iósbes ·optreden en· ook de mosveg'e'taÜe'tó-taai verschillend f.s., ·;
de duinen. ontwik:k~lt d<;> :eikvarell-kraaiheidegemeen;chap zich .uit een vegetati<O
die met het·lnmtgras~ezelschap- .vicliri"eert. Beide eikvaren-veg~tatie·s zijn dus st-e1Üg
zeer n'a verwant. ma"al•:'ne·t.·.gr.ote :ve)""schil is· dat die in ó:e, dtdrten· hei. .e.indstad~·um.: "in de
success.ie is; d;e in het :ffolt'ingerzand slechts een kor'tat~ndfg .voorstadium .vanhet bos.
Oe verwantschap: b-lijkt" ook uit· h~t ·feit_, dat in bei-dé. vegetaties. typi"sch: no.ordelijke
elementen .vo 0 r~pmei).•'"Nie_t dir:•.e'ct _duidelijk is he.t f;;it dat fn. de: duinen -_de_ eikVar11n
door de--k:~aaiheide-- begeleid wordt,.· hier. door de blauwe bosbes- Toch }s .de kraaihe"ida_ a.:>k
hi(i!r al gemec"nr ··speciaai ,in tot rust. gek.omen stuifzand 1 waarop. zich nog gsl.'n boS. heeft
gevestigd. Van -'enrga· 'voorkeur voor noordhellingsn is mij nooit iets geblef<:Eln• .
. ·Bij .èeno:onde'rzo,ek als dJ·t b,etreurt m~n al pjd. het _gemis· aan ïnstrumenJ;en voor het
doen. van o"ecologische metï'ngen._ ,Een· sociologische beschrijving vermag enige e'lnvoudige
correlatieS: :vast. te' leggenj een verklaring. va[! het gedrag van. de· pl;anten kan alleen
een .oecologiso.h,. i.n la:atste ·i-nstantie physiologis(lh .on:derzoek geven.· Van grote betekeois,..voor de andl3r€. t.11k~en. van de biologie is_. sociologie echt_er; ómdat het .._qe problemen helder -en klarrr: voor.llchten dè _richting aanwijst, in welkei een -verk.larillg zal zijn
te vin_den.
H. Tj. Waterbolk.
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OVER PLASJES EN VENEN RONOOM HAVELTE.
~:
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Zuidwest; Dref'!te. is een uitzond_erlijk geschikte streek om op korte .afstand b.ij elkaar
allerlei ov~rgangen tussen rijkbegroeide mineraalrijke: plass\)n-.en kale; uiterst mine-

-30raalarme- wateren te :zien te krijgèn.·voor eerstgenÖemd type kun" je natuurlijk. h~t bes-·
te in· de richting van de luisterrijke plass·engebiè~dén vàn de kop van !)verijssei gaan,
neem i:ii)\lódrbèehl, de Grote Ötterskoói ·en omgé~i:ng, bi} Wanneperveén: praèhtiÇ( Elzenmoerasbos ~ét .daarom heen· wildernissen ·waarin ·sá1igaan (éladitiin mariscus) Gag ei ("Mjri:..
ca Gala},· 'Ronde zegge· (Carex diandra) 1 NilerasvarerU DryóP.t~r~.s .:t!l13iypte,ris).cSpnárise
·ruiter· {'Cirsium' dissectum) Mo~raswolfsmelk (Euphort>ia palustris) 'Moeraslathy..us· {lathyrus palustris) ón nog veel (lleer typische n\oërasplanteri sëhuÜen~ .
··
.
Naar 'dit gebied watert het plateau van Z.'W~Prenta·af o.à.;, ·'do<;>r de lage· ;t.reek · · van de•Beilerstroómo' In dit vlakkë lir.:de dal lw~nen wè duJi. ~itlop~rtjes; Vá~ 'h'èt ·N.W~~-)..~·§,<'(!!.-t.t:~:
..
.
'
ov_, ijsel se verwachten. E~n daarvan ls'"de· Anstirplas ·bij Holten.· Met.:. z.tn wetüde van,-_riioè-' ·
rasplanten doet -dit- plasje 'hel.ema~l niet Dre_nts áa:n. Bijgaande opnamé is ·een karakterisering ·van de"" ovverbe!;JI"Oeiing; ee~ drijftil inéi -veel Comarum, plaatselijk o<ik Meny- .
a~théS en verder' r'ijl<elijk ·voor_zien· van sprieterige Hoipijp "(Eijuisetum .fluviatile) én
blauwgroene -Snavelzégge (Carex irîflatay~·vaná;f hoge bul ten buigen zich ·de ·bloeiwijzen
vari'pluimze·gge (Carex pániculata) naar beneden. \vatërplanteri ·zoals· Grote \ifàt"erweêgbree
( Alism~· plantage. aequaUcä) ,~rota Watereppe· rsium latifoliwn), Kik!< erbeet (HydrocHaris
morsus-Ranae) Klein Kroos)Lemna mirior), dat zijn allemáal planhn· die· je in' zo'n omgeving kunt,~ei'wachtan; net zo goed-als de zo vaaJ< in onze plassen gezamenlijk optre-·
dende moer'~splanten: Moeraswalst,r?".,(,~,?,l,ium palustre); Melkeppe {Peucei:hnum palustre),
MoeraswëdkHi<-(Lysimachia th§rsih:orà·:,·)~ W"termunt (Mimtha aquaticall Wolfspoot ·(ty.
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copus eu~9~·~~usl,, Gei~ Üs (r.r-fs:·~·s~~dacorus) en Zeegroene muur (Stellaria palust~is)
Mösseii ~i~'Ma~Çh~nt.b.pP},Y~?fP~f~Û)!'. :"quatica}, Hakig veen~os (Sphagnum .squarrosum)
en Rêuzeri-puritnios (Cállierg<i~,jl}$.1.~-t~&(lll zouden je nog meer doen verbeeldéri dat je
hier.in het Naarderme~r of e~n.g!ir\)etijk terr<?in zit. Heel grappig· is dat Ronde Zegge.
(Carex.dia!ldra) hier ~qve~~,~q~r~~rnt, nu eons zondër draàdzegge (Carex lasiocarpa),
Schorpioenmos {Sco~pi~iu~ ~cqrP,i(il,~~s) . of St urm ia (Liparis loeselii) .Abrupt was' van
Hi~r ~aar het N.O. fiet~end d~' ~~ergail~Ï naar het hoger geleg€m eind~o,.ènelandschap
met veenvormingen en plasjes in de- bodeminzink in gen: _·het pra~htiÇW natuurmonument de
Dwingelo~e 'Hei• We .kwamen dáa,r ,terëcht bij de meest uig~sproken. mineraalarme wateren
van oris land, prachtige g~iÜi~e--heidepl~ssen 1 gehe,el door'wa~dba:ar, ·hi~r e_n daar op
de bodem.met 'st.f.nen ·bed~kt~ De' watervorm van Moe-rasrus ·(:Juncus bulbosus, van een al'fe.;...
lijke const"an,te var~. fluithns is. geen spráke, vàn·water naar land ·zie."je -·a'lle overgang~n tussen water~ eri _land~_orm! ). is bijna- de enige bodembegr'oeiing> BOven het water stee~~ hie~ en ·daar nog :wat w!!t\'lrbies (H.eleo:charis palustris) uit..· Üngs de. stijle. oeve'(okantëri bevindt· :zich eé.n;,stróok m,et Sphagnum cuspidatum~ daarin g,.oeit ·dan nog
wat Mde.rasrus (de lá~dvqrm),. ·een ,enk-el- polletje-MOlinia, een miezerïge Waterna-vel .
(Hydrocçityle vulgaris),' wat uitlopervo·rmcnd Kruj.pe~d-St,.uisgr'as (Agrostis canina var.·
arida} ('det. Dr. P~ Jansen) en ~en beetje veenpluis (Eriophorum angustifolium). Bek ijk.
hiervoor óprräinkn· 2 eh 3~· die ongeveer aHe so.or.ten van dezè vegetatie omvattenl Dat
dit Sphagnuni-dek 'a· zomers 9r~t.<ûi~i<eJS t.Jitdr~ogt; -za i wel een van de oorzaken v.an de
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- 31Van _hi!lr. ,lfag. verder. het Drents.:. pláteau. öinnen.:Jring~nd .!!loiamer) we 1n het st~ i fzandgebied. biJ_Lh:ee ;: _nu ,grotendeels vastgelegd ~et .oenne·nbas·sen.: H~er. liggen een st.el -kommen
die merendeels .dieper, en· sterker_ verland ziJn, echte hoogveeritjes ûjn er 'in ontstaan.
Soms <:ijn ze--Jwnstmatig geregener.eerd door_ turfgravei'J. We .bëkelcen·de venhe-tjes bij <!e ."
plek, ,w11ar de st;l.fkaart; Schurenberg·verineldt. Eeret eef\· venpetjii.daCvóor 'het g~ool;!lt'~' ·
de&l di~htgegroeid ~s. Hier eo daar verhefJ,z.ïch een bult. van hoogveensphagn~- (Sphag~uw
papillosum,en magellanicum) boven de wa~erspiegel •. wé>n~men een. ~an die-'bul'tën o~ een.
bedje van, Sphagnum papUl~s~m en ander<) ;~~~~~n~ >djke~ijk ~~rzi'èn.van V~enbek (Vacci:-.
nium Oxycoccus) en Dopt:H~i (Ërica Tètra'lix)· met wat spaarzame' Zonnéda~IIJ ( Drosera r-otun- .
difoÜa}Veenpluis,(Érioph~r~~ angustifoHuin).éiJ Andromedä i~ri. 4). Buittln deze _bult
zagen--we El'i'n strook met .Menyanth<ls -én :ca rex inflata _waarhi' iieenpli.lis dom~neerda in .de.
kruidlaag en Sphagnum· subsecundu:n in <ie moslaag:· de sle.nk ·-in wor.ding'.• rQ')dbm dit ;,;inia.- ...
tuur.ringveentjèo. Nog ver.de~•naar depëriferie.zagen we de.mosiaag_weer wat_rij~én, wa_t·
gepaard~ing_met sterkere dominantie van.Rhynchosp_era alba èn Sphagn~·6uspidatum.-(opn.6)
Voor çl<; rest is het verschil ,met opname 5 niet groot. Een !'lnkel4 stengel vao Draadzegge _.
(Car_ex i_asi_ocarpa) w~arschuw~e ons· hier bij het aannemen van _constante combinaties, als_
het "Caricetum diandrae: 11 , waarvoor DraadzeÇJge .een kensoort . zou· zijn!

In optima_ fo.rma .. zagen. we in het hiernaast gelegen trilveentja de typische hoogveencom..
binatie van .Andromeda e~ Veenbesr _me~ de spbag,na ,Sphagnu,m pap~llo&um en mage.Hanicum
en de le,vermosjes Microlepfdosia. setl!cea en .Lepto~cyplu!! -~noml')us-e_n Cepl'!aloziac.{ma-.
• .. :·•-.·;-~,,O"Ostachya,. ontwikkeid opn<Ome 7 1 8 en 9).
Op het "leest droge gedeelte een drietal dm. b_aven de g~ondwaterspi~gel ,kwamen da!lr nog_
bij BeerÏbreek ( Narthesium. os si fragum.l 'S~ruikhei ( Calluna. wlgads) ·en: ~enal"ig.:wolle.gras,
(Eriophorum vaginatum).
.
Je ziet. a cl) opname g dat -de ontwikkeling hier ,al aard.i.g _jo. de richting van .Vochtige .: ·
Ericaheide gaat •. _l\ls we nu, in g~dachten .rond~m Ha1ie1 t~ o~ze .cirkel doodrekken en·.de
op de Anserplas ~ijk ende. plas b~j Ol.dendiever _o11er;üaar1, koinen we terecht in de buürt
van het Oost<1rzand 1 het Br.andeveen en.de -"Kolonie 1L.bij Uffel te. De opname.. afkomstig. van
de excursie o.l.v. Roelof :en Tjalling en gemaakt !:>ij._ 11 het .Moer" in de buurt van he.t
BrandeVElen sluit zich mooi bij di<l'· van het Schurenberg complex. aan. Weer z~en .we Andr'omeda en V~enbes, nu· met ve~l. ,Sph:"gnu~ rubellum. Opvalle-nd_ is d~t in der9~lijke :\leent jes
Dophei 'l01 Struikh~i vaak in gezelschap van de zog. hoogveenplanten VO()rkomen. Ook·. hier
dus geen- scherpe .scheiding
tussen hoogveen
en vochtige hei. Tënslotte dan_.nog
'iets over
.
.. .
.
'
een terrein dat. zijn karaktE)r grotendeels. aan ver.vening dankh De veenplas .de Kolonie
bij Uffe~ te. Iet_s_, y;at da(lr opvalt i~ -de. grotere eem10rmigheid van. de yegetati:e, vergElleken
met die van de rustigere hoogveenterreinen. Andromeda en.Veenbesheb.ik er niet,gezien~
Wel eni~e pollen .Eenarig Wollegr~s_ (Edophorum vaginat.um) en ~ok ~itgestrekt~ natte.
Sphagnum_ cuspidatum vegetaties m?t _hier en daar wa_t draadzegge (Çar,ex lasiocarpa).
Bovengenoemde excursie maakte hier enkele opnamen. Ze wekken. de. indruk dat dit ter,reilr
iets mind~~ zuur is dan de beide vorigen. Met X .aangeduide .so,orten -zagen··we_ ook bij de
Anserpl~s. Terecht wees Roelof e~ op,. dat op~am~
wel enige _gelijkenis vertoont met.
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- 32opnamen die Tüxen onderbracht in ZlJn prc;>Visorische "associatie van Carex lasiocarpa
en Pèucedanum palustre. 11 Maar .~et !<lc:>ppen ,daarmee (afgezien van de .. mossen dië Tüxen
niet noemtl) zegt mijns. inzien~ nog niet dat Carex l<>siocarpa en Peucedanum palustre
kensoorten d~,;,z~ trouwe soorten vo?r .een d~rgelijke 11 constant.e 11 soortenconfiguratie
zoudim zijn. Naar onze ervaring strekt Carex lasiocarpa zijn amplitudo. vanaf overgangs;_
veen ver naàr de zure kant uii,. nog verder. dan hier (zie ook opn. ~J;.Pei:lcedanum is
hi.er aan de gren's yan· zijn mogelijkheden. In vele plassen komt deze plant voor op .
plaatsên die .blijkbaar tE) mineraalrijk ~zijn v09r Carex lasiocarpa (Naardermeer, Oos,t.;.
zijde,• Liede 1 die bij Ümmen. e.d.) .• Vàn Srhagnum .cu!ipidatum,_i;s daar geen .spoor .te_.be,kennen.· Zo zien we hier dus iets gei_llustree~d ,val) het feit dat .onze veen en moeras-'·
planten_g~zelschappuri geèn scherp van e1ka:or te scheiden eenheden voorstellen, maar
hóogst~ris deeltjes uit reekse<J, waarin je evenveel associati\'S (Constante combinati\ls) ..
kunt sariwijzen als punten op een rechte .Üjn._Reeksen zijn er.ywrkeqjk\uit te .f}S1(Jn_.
i~ ·ve.rsch;ffen ons inzicht ·in de bestaansmogelijk_h~den .der -soorten~.,."·'
....
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\Vim Mayé'r·.·.

Eer.·sté Ven benoorden Schurenberg.: N.-gêd'eel te~··
Hoogt,<;. bove·n grondwaterspiegel; in dm..
2
nummer·:
5
2
Opp. in. m
10
Kruidlaag in %
50·
Mo13la;ag in i6
Utr'icularia minor.
Menyanthe-s tdfoliata
Care x. in'fla ta '
Eriophorum angustifolium
Sphagnum subsecundum
Rhync~ospora

alba.
Drosera intermediaPinus; kiemp~Carex lasiocarpa
Sphagnum cuspidatum
Drepan:..c1adus .spec.
Er~ca

Tetralix
Andromeda polifolia
Vaccinu~ oxycc:>ccus·
Agrosti.s canin&
Drosera.rotundi folia
Molinia eoerul ea

5.

Klein blaasjeskruid··
Waterdrieblad
SnÇtvelzegge·
Veenpluis
Veenmos·
·Witte · snavelbies
lüeïne zonnedauw
Dc;n

11

6'

10
'5

-~ ~

~·~.

.

iöo

12

..~1·

+-1
32
43•

+~2

. +-~-

~3·

22

+.1

11,
+~1

+.2

Veenmos
Sil<kelmos

+-2

V"enbes
Kruipend Struisgras
Rondbl. , Zonnedauw .
Pijpestpootje

6o
'Ió\J:'

,Z2

.Draadz~gge

Dophei
Andromeda

.. '4
3 :J

:33
+•2
33

21
11

+.1
+ol.
.....1

- 33-

Sphagnum,papillosum.
Aulaçomnium palustre
Calypogeia·Trichomanis
Gladoppdiclla flui tans
Sphagnum recurvum
CaHiergen stramineum
. '

Anserpla·s,

5-7- 1 47

55

12'
+o2

+.1
+.~

::.

12

~{"

.., •· .,

HÓlpijp-ronde zegge, drijftil, l!ilm. bOVf'O de grondwaterspiegel uitstéken~ 4 x' 2m· opfièilomcn. Bèdekking: · kruidlaag 9096. Moslaag ,50%~ ·Buiten de opname Menyanthes plaahélijk
dominänt.
· Kru idlaag:
Hoogdominante soor·fen
Carex diandra
32
Ronde zegge
Equisetum limosum
21
Holpijp
Comarum palustre
22
Wateraardbei
Carex inflata
·22
Snavelze9ge
Galium palustre
11 .
~1oeraswalstro
.,_:
·Peucedanum palu·str·e:
. ·ll
Molkeppe
Agrostis stolonifera
·:::.···.!
12
·Struisgras
Begeleiders!
Carex paniculatl
+ .2
Pluimzegge
Rumex Hydrolapathuni
+ .1
Waterzuring
·Lycopus europaus ' .
+ .1
Wolfspoot
Sium la ti folium
+ .2
Grote watereppe
Typha latifoliu
+ .1
Grote lisdodde
Carex canescens
Afgekorte zegge
+•2
Salix aurita
+ .1
Geoorde ~ilg
Betula verrucosa
Berk
+•1
lysimach1a thyrsiflora
hl
MOeraswederik
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
. . +•2
Alisma Plantago-aquatica
+•1
Grote waterweegbree
Gardamine pratensis
+•1
Pinksterbloem
Calamagrostis lanceolata ..
+•2
Pluimstruisriet
Hydraebaris Morsus~Ranae·
Kikkerbeet
Steilaria glauca
+~1
Zeegroene rriuur
Lemna minor
+-2
Klein kroos
Iris pseudacorus
Gele lis
+-2
Moslaag
__

_.,.,.1

Colliergon cordifolium
Rücardia sinuata
Ma.~®antia polymorpha
Sphagnum squarros~m

~

.>
j

'

:~

34-

Opname bij veenplas dé· Kolonie 6-7- 1 47
Opn. uit tweed& ven ben. Schurenbergven in
1
ummer RW
64 65
de staatsboss.bij Lhee 5-7- 47.
2
26'
25
RW68 Opp. in m
Nrs
7
8
9
4,8 .4,5
pH water
Hoogte bv·. de grondw.sp.
30 30
30 Kruidlaag
in cm:
10-15 10-15 30
•
2
1
Moslaag en onderwateriaag: 100 100
Oppervlak te ln m ·
2·
3 10
0
25 15 60
2
20-30Diepte water in dm
Bedekk-kruid1. in %
11
.11
100 100 100 100 Equisetum Umosum
Moslaag
32 ·..... 2
55
Menyanthes trifoliata·
55
·:: :: Sphagnu~ rube llum
35
11
Utricularia
minor:
Molinia coerulea
11.
Carex stolonifera
22 35 il
22
Vaccinium Oxycoccus
12' 22
11
11 11 +-1
Eriophorum angusUfolium
Andromeda polifolia
22
Carex rostraturn
Eriophorum vaginaturn
+-2
12
Carex lasiocarpa
21
Nar·thecium ossifragum
... 1
Ï2 22 Sphagnum cuspidatum ·
55 55
Erica Tetralix
+-2
+•1
1111
Comarum palustre·
Eriophorum angustifolium ...-1
+el
-t-2
55.
11
Peucedanum palustre
33
Sphagnum papillosurn
44
43 13
43
11
Sphagnum magellanicum
Lysimachia thyrs i flora·
+.1
+ .1
Salix aurita
Cladopodiel1a fluitans
uo
12
Molinia coerulea ·
12
Rhynchospora alba
.... 20 h2°
11
Menyanthes trifoliata
Hydrocotyle vu1garis
Drosera intermedia
+.2
Drosera rotundifolia
11
.. 11
Drosera rotundi folia
·+-2
Drosera intermedia
+-1
..
Juncus effusus
Sphagnum cuspi'datum
+-2
Agrostis canina
Calluna vulgaris
Lysimachia vulgaris
Cephalozia macrosta_chya
+-2.
Lepidozia setacea
+·1"
Calypogeia Triohomanis
12
Leptosoyphus ancmalus
Dwingelose hei 5:.7- 1 47
Venoevers
2
3
Opname nr.
10
10
Oppervlak te in
Hoogte boven de ··gr. wtrsp. in dm H' H
•15
10
Bedekking kruidl'a:ag in %
100 100
Bedekking ·moslaclg
Soortenlijst
~:,

·i·

Kruidla~g;

Molinia coerulea
.2
Eriophorum angusti folium
21
Agrostis canina·vaF~~8î.Dr.P.~2
Juncus bulbosus.
Hydrocotyle vulgaris

.2
22
12

.1°

. ·. Moslaag ..
Sphagnum
Drep. ex

66
20
4,1
35

11
35

12
22

33
33
~1

.... :!·
12
11

- 35Korte bijzondèrheden van de opgénomen vegetati:es •.
'

'

1 : Plm~l~jarig hakhÓtit aan de straatweg_ in Eursinge. Opgen" 9-7-'44
2
Plm. 5-jarig dicht hakhout in het complex Haagdebos op de Eursinger es.

Opri.

Op gen.

12".5-~ 45.

3 t Zeer· dichte wildernis aan de rand ·van de Schieres. Opgen. Juni, '45

4 1
5
6
7 ·,

Dicht ,hakhout complex Heegdébos: Öpge·n., 12-5- 145•

Plm• 15-]arig hakhout langs Busselter·eih Opgen. 5-7- 1 47d. Soo.
Complex Heegdebos; ·plm. 10 j. hakhout. Opgen. alS vorige opn.
Dicht hakhout lahgs Kamperas, plm~ 5 j. oud •. Opg. a.,v.
8 !. Ongeveer' 10 j. oüd, hakhout Holtinger strubben. Opgen. a. :V •.
,I 9 ': Vijfjarig hakhóut langs Schieres. Opgen. a.v.
)0 ~ Hakhout Breelbos aan de· Uffelteres. Opgen. à:v.

1{;.

11: 20-2? j. dud hakhout aan' Holtingeres. Opgen. a. y. '
12 : Hakhout iangs Kamper'es~ Opgen. )0""5-'45.
13 ~-Hakhout Busselte~ Opg~n.;.22.:.i- 1 45.
14 :· ,Hai<hout .Eursinge .aan stráatweg~ Ópgen~ ,9-7c,-'44.
:.15 .: Hakhout Kamperes. Opgeh. 27-6- 1 44~
.
16_,: ·B1.1itenkant s,trubl?engebied Holtinga, heuvel~chtig. Opg. 29-,7- 1 47.
17 1Hil1ide'bi] het Eupen Barèhien. Opgen. '8-'46~. · ..

ia ~ Heide op ·Si asehopsberg ten Z, Hunehufs·~ Opgen. d. S•ciol•..k. 4-7-'47.
,19 :.-;Id. ten, 0. l:l~nèhuis. Opgen. 6""'47 exo.o o~l.v. Braun-Blanq\let.
,20 : .•Id• ,Öpgen'~ als 18.,
r'
21.: Id. Opgf3n• d •. R. de Wit 1 fl~t'47. ·
22.; Id •. ten~~. Huneliuis'. ,:OP,gep.,·~ls 18 •., ·'4-7-'47.
· 23':
.

B~it~ge

heide, yoor· plm. 2'jaar
·. '. k leïne/ hJJnebed. Op gen-, 7'-' 1 47 •

. 24
'25
26
27

·. 28

flf~eb~an(J,

op lietivelr;ug. ter hoogte v;>.n het

'- H~ide '•in ~et Wittelterveld biJ h~t Oosïerzan~. , Op gen.-· als i9;. ·
Heide IJ ij de· Platte ·in he.t .Uffej.terveeri. Öpg,;n. als· lf:!,, ·
! Heti!e, op h;o~te bij TheehiJ is. Opg'en'. · 22-7-'47.: .· '
.
:, Heide ten Z. van Hol'ti'nge. Opgeri.' 29~7-'47 •. ·
t H'!ide bij HuMhuis·.:Ópgen. 29-7- 1 47.
, ,
!.

29 : Hd.ere bij de hunèbedde~. Op'gen. 22."7-'47.·
'30 • , Heide op helling ,Bisséhopsbe,;g •. Opgeri.o 22~7-'4131 •' Als vor'ige; tussen HUnehuis .en ~oltiiige~
32
ilis v.orig)il ib~ij de Hunebedd~n.
· .
33-. 47 •

.

,·•,

Holting~r,zand

Juli 1947 •
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