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Terwijl enerzijds de bel~ngstelling voor de plantensoc. in de bond toeneemt 9 zien we aan de andere kant
iat deze belangstelling zich ~at anders gaat richten ~
~1eer en meer géc,at rnen zich interesseren voo:r het verband tussen planten€;roei en bodem en ook worden voorzichtige pogingen in de richtins·van de biosociologie
gedaan. Nu waren de meeste 11 sj o];;:ker9 :' langzamerhand
wel tot de conclusie gekomen, dat plantensociologie
meer is dan het maken vc;,n opnamen en dat de laatsten
niet anders beschouwd kunnen worden dan als een fotografie van. de v,egetatie. De moeilijkheid is echt8r, dat
bij dieper gaande belangstelling de problemen direct
zo groot worden dat áll een de biologische studenten
onder ons nog met vrucht over één en ander kum;en discussi~ren en de gemiddelde NiJ.N.-er er niet meer aan
te pas komt. Kruipnieuws is een voortreffelijk orga0--n9
-het staat mirt of meer op academisch niveau~is daardoor
~chter voor een deel van z'n lezers niet meer te ~egrijpen.
,
Nu is de taak van een werkgro'ep bepaald eep andere;
dan die v.sx1 de commissies en van de leden kan wel degelijk een wat grotere k0nnis en ook diepere belangstelling verwacht worden - de kloof ·is nu echter vaak
te groot~
-Er is een kleine groep mens en. die actief in de soc,
groep werken, er is een kleine groep biologische .st u·
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dentfi,iJ. die Kr1,1ipnieuws vullen.
.
.
'Vérander ing ~ (voor de bond dus een vèrbe,tering) ~. ·•
v~n bov.engeschetste toestand kan alleen ctan>optr:_e- den?wanneer maer m~nE,ien zich a;ctief met &e plça,ntEm..:.
soc. gaan bezig houden en meer mensen op de ui tingen
verschijnen. ;'Actief bezig houden met' 1 9 wil zèggcn~
Z i eh verenigen in soc. k:J..ders, steeds één der deelnemers zelf een lezing voorbereidcm 9 excursit:s
n.a.v. de kaders. Ik legde d·e nadruk op het woord
~elf1 omdat de spreker zelf meestal het meeste van
z'n lezing opsteekt9n.l.. bij de voorbereiding.
Het is helemac:ü niet nodig om ste~:;ds een erkend
goede sprek0r uit te nocLj_gen 9 voor de excursies is
de a.s-nw-ezigheid van een vakman vt:el meer noodzakel ijk
De sj)c.groepbibl-iotheek bevaf·momented pl.min.,
1?5 boeke'n en publicaties 9 binnedkort verschijnt
een catalogus. J'laa.k er gebruik vçi"n 9 let;n die boeken en bespre~:;k ze samen ! Hier:en daar bestaan
r~eds actieve soc.kcrnen~ n.l. ~ib-D II9 Arnhem en
Wageningen. Er kunnen er echter meer komen 9 laten
die sjokkers 9 die nog een vonkje enthousiasme en
een vleugje activi t8it bezitten~ de koppen bij elkaar steken of laten anders de D.N.S.-en het initi-atief nemen. Houdt er tekening mee dat sprekers uit
andere plaatsen vaak moeilijk kunnen komen als gevolg van tijds- en geldgebrok en dat er dus veel van
eigen initiatief en activiteit zal afhangen~ Houdt.
vooral gereg8ld contact met mij? opdat ik kan coördineren9 stimul8ren 9 r2.adgeven en eventueel voor.
een sprek~r zorgen.
Keès JIJieij ers·.
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P.S. Voor ~iegenen die zich verbaasd afvragen waar
bpvengenoemde oude heer zich nog mee bemoeit nog -~~0J
even het vol·gende. Het is de (goede) gewoontes dat
soc.groepbestuursleden als zodanig pas aftr·ed8n op ; 1
het soccongresj e 9 volgende op het bondscongr'es w_aar-:op ze ouwe sok werden. Tot Juni kan ik dus een dE/eL
van het energieoverschot dat na het congres plotse- i
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besteden.

OV::illliGANG KWELDEH VEGETATIJc.i ...
,. DÜINVEGETATI~ OP DE
BOS:i:LAAT.
De 3osplaat is altijd et;n interess<..nt gebied voor de
sjodceza en,het is dan o6k niet zond~r reden~ dat we
er in Terschelling I I I weer h~en trokkeil met het doel
een! intensief te '\!verken. lBni.::;e dagen tevb:cen had eerste ondergetekende al een tr~'Lnscct gemaakt van open
wat ;r naar kvrelderbegroeiing en daé-:.rbij sloot het opder 3taande transeet pracltig aan. Het zou te veel rulmte vorderen om ook dat ec;rst e transeet op te nemen~
. maar de bekende begroeiingen van slijkgras nGnr zeealsem c.a. behoeven ge un nc..dere toe;:;l icht ing. Een hele tijd ( plus minus 800 m.) blijft dan de vegetatie
vrijwel constant.
Maar bij de .plaats waar de 11 huifkarren '1 de grot~;;:
slenk overstek en verheffen zi eh de eerste lage duintjes. Nee~ verheffen is het in feite niet9 want ze
zijn pl.m. 2 m. hoog
·
De overgang van kwelder naar duinvegetatie, van
zout naar zoet was hier voo·r het oog z.o duidelijk9
dat we besloten deze 30 m .. lémge overgangszone .in .
9 opnamen vast te leggen.
Uit deze opnamen is ook heel duidelijk die overgang af te lezen. Opname 32 vertoont een he0l gewone kweldervegetatie met als vermeldenswao.rdige soort
gesteelde obione .• Opname 32 ligt iets hoger en ~eeft
al direet Engels gras en gestrekte zegge die }J.et tot
halverwege het eigenlijke duintje uithouden 9 tc:rwijl
~et kweldergras plotseling vs;.rdwenen is. In opno 34
ls de bodem weer wat hoger dPch veel wijziging geeft
di~ ni~\· Alleen tr ederi rond,e rus en ~ëstrektt! ~zegge
du1del1J Ker naar voren. Opn" 35 is vmt zana.er1ger
·
wat gedemonstreerd wordt do•or vvegblijven van ooione~
afnemen van melkkruid 9 Dee ~E lepel blad en strandzoutgr~s. Verder weinig verand~ering
Opn. 36 oud k.s,rrenspoor9 kleiiger9 weinig OJ;:l:.mr::rkelijke wijzigingen.
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Opn. 37 vcrtoont een grotere helling en d8.2.rmede
gepaard g2;ande een verdwijnen van lE;msoor 9 zulte
en strand-zoutgras. Er komen enkele kalkminnende
:.planten bij • Opn. 38 demon streer.t dui delijk de
voortscbrij dende verzoetinga Hampen ondèr de· zoutminnö.ars ! Doodsberichten van zeekraal (het lijden
was zeer langdurig) 9 klein schorrerikruid 9 melk• ·
kruid en ronde rus. Frü@flentair optreden v2.n rÓde
ogentroost .. In 3g zijn alle zoutplc.~nten verdwenen
op zeeweegbreu na en verschijnen d~ eerste echte
. duinplant en 9 w2-aronder zelfs blauwe zeedistels~
Opname 40 vertoont ons tenslotte het volledi~~
beeld ~er verzoeting~
De lieden 9 die nog n.iet veel hadden g'esjoct merkten aan het eind der excursie op· dat ze nu einde-.
lijk wat van het doel en de werk~ij ze van d~ plantensociologie begrepen. En inderdaud, deze excursie
·was wel een sjDcdemonstratie gew~ust.
·Herman .Jö.ns e
Annie Hulshoff.
Trariseet Bosplaat
··_pl.m. 200

.m.

l7/8'4g.

ten 0. van paal 22 9 ·.l.km van \i{2d.

breedte transeet 2.50 m.
·Opname J 4go
Lengte in m.

kruidl11ag

80

33 34
3 ' 3
g5 :go
go ·:go

moslaag

40

20

Bed.totav,l_in

,,

.\1

%

32
3
go

._..:.,

35
3
g5
95

--

':

36 137 38
5
395 ! 3
'
g5 .80 :go
80 :go
9!)..

3g
4

'
'

40
295
!
60 . :70
50 60
30

i

40
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Kruidla~

i

!
0

Sc:~licorniG. europeo.. Î li
PucCinülia mcxi tima i 23
· Suaeda mar i tima
! XI
Obione portul&.coides 112
Limonium vulgare
13
::·-sperguler.ic~salina
. X2
Obione pe~unc~ato..
·1 II
:-.Aster trlpo~l~m
1 22
Plantago merl tlma
j 33
G1aux mari tima
/ 11
Cochlen.:ria danico..
! X2
Triglochin mar i timet. · 13
Festuca rilbra
12
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I
0

iXI i XI
)
XI ~rl
II I
12
XI

11
33
11
12
22
44

·ll
23
11
12
22
43

/

.Juncus G~rc.~rdi
Artemisic:, mc;ri tina
Carex extensa

XI'
22
XI 112 f2
X2 12
I

Armerio. mc::.ri time.:.
Agrostis s.tolonifer&

2

I
1

Hadiola .lïno i des
Triticum 1ittorale
~uphrasia

/XI

i

iXI

Odontitesl

Elymus arenarius
Sedurr acre
Thrinc khirta
GLlium verurn

I
I

Lotus corniculatus
Sonchus c:.rvensis

I
r

I

I

I

I
I

i
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/XPixrü V
i Zt::èkrccl
1
!
·
1
Kwelderi.:STL'.~~
/XI XI /XI j
i
:kl.s:;~'Ifffi.d_
/
XI /XI •.:x2 I
i Otlone
13 13
·
1
lomsoor
I
j zilte g)h.ijnsporrie
/XI
_
!
; Ges t. obione
iXI XI 11
j
i i Zulte
/33 23 122; 12 i 22 ; Zee'Vl{.,~ .
iXI XI JXI i
;He lkkrut'a t:
iX2 121
'X2 i]):;mskpëlbl::.d
/12 12 1 Stran d:z.ou tgr:.as
/35 35/33 35' 33 :2~, Hood,,
1
·
Zwenk grc"S
1
122 22 :12:
· Ronde rus
! 22 22 ixi .11
zeec.lsem
/22 22:12 X2112 'Gestrekte
I
1
regge
' II 12 22 22/
iL;ngels grJS
XI
,22 22/
!Zilt fioi
!ringras
21 ?CI
'Dwergvlas
12 22/ , :strc:~nd' kwed{
XI I
/Ho de o;; enI ! troo;t
1
XI / 22 ,32 z~ndh~,
' , ver
I 22 i22; muur> pèpcr
jl2/12' ThrinI
'
i
! c ié..
J
/ X2 '23• Echt
1
. wo.ls tr o
1 X2 X2! RolI·
J
klaver
! XI Xll Akker/ melkdistel

I

I

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

.... .,. ..... .,..

6

Eryng ium maritimurri
·.. Triticüm junceum
Tri'folium arvense
Artthyllis vulnerarin
· }Iier aciium 11mbeliaturn ·

__ _

xii ___-bi.-i~;;Ji8-tëï ___ _

xrr xij bi~sh:rvv~grns

· ·' 231 ho.zepootJ e · · ·
!· 121
wondklaver
. I
.
; 12j schermhc:"vlks.
!
kruid
X2iveelbl.vel4bies
r

Luzulc:. (.;,s,mpestris

1v1oslaD.g ~ in 32 en 33 groenwier
in 39 g Funo.rin hygrometr:ica·(Krulmos) 119 c .f.
Clo.doniu. syl vnticcó( Ten di ermös-} -4::2.9
Tortul2. rurG.lis vu.r .a.renioolc~ ( du:Lnsterretje)l2,Pseudo's clëi·opot:.ium .
pururn (groot luddermos)33.
.
in 40~ Fun.s.ric:~· hygrometrica(krulmofJ) 12. c.f.
Clc::.dt:..nic" syl vc. t i,gat;r;eaçLi,BI@.Gs} 129 T.ortulcc ruralis var nrenicolc"( c:tuinsterretje) 129 Pseudoscler9pptlium »urum
(groot lc.ddermos) 32, Clcdonia specoXI.
·
Opn. 33 10 cm hoger dun 32
11
11
34 10 cm
33
11
il
34 bodem zandig
35 5 11
36 zelfde hoogte als 35 oudku.rrenspoor 9 bodem
kleiig.
37 helling kleinar d2.n 5°.
38 helling l~leiner . ci.é::.n 5
39 helling 5o.
40 helling 5° tot top duintje •.

°.

KLII\ITA..ii.T 9 BODl:I,[ 1:~1:! VE GET AT IE
door Ir.P.~.den Dulk.
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Klimau.t 9 bodurn en begroeding zijn drie begrippens
·die met elkc.é~r in zeer nnuwe relo.tie st8.c:,n. Ook zonder
dat we in finesses treden kunnen we dit vaststellen.
V6br de bodem zijn kli~ac:,t en vegetatie 9 nC1c.st enkele
;:inàere 9 zoals de nD"rd van het moedergesteent89 de ou. derdom 9 ide expositic9 twee vnn de zeer essentiële fnctoren,die de aard er vc~n bepalen. Dc.t de vegetc.tie in
de eerste plLats wordt bep2,::Üd door kli:mv.at en bodem
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behoeft c~an plc:mtensociologen: niet uiteen>se~et te ~'l?rdEm.
Het klimc;,c:.·,·t is van de drie nos eh:: meest om"th,::,nkellJke
fnctor. Wc:l doen de vegeh.;,tie én dé bodem hun invloed
geld~n op het kli~aat~ m~~r ~e zijn niE:-t de meest essentïèle fc:.:,ctoren. De m~,uwe relatie blij·kt bijvoorb8e;ld~
wanneer we drie kc,.:.1rten~ respect i 0>velij'k met de klir12.:::~t
typen~ de r3:r oep en vc,n bocLemtypün. en de vegeü~ tictypen
VQD de ~~r~e, vergelijken. Nstuurlijk zijn deze k~crten niet. ictc;ntiek~ de normen voor de indelinr; Vt.;rschillen da~~r\.:~or te veelo l'rc:.ar grote:: ov8reenstüm!':Ünt=;en zijn,
er wel, ~ok in de legendag zo iullen we in Ce kli~~ten
kaart begrippen te genkomen c::,ls g. toend.r.::J.klit..:;:::l.Q.t e.n s.svanneklir·:a<..ü9 in de grondsoor-tenkë~art begrippen c.,ls~
toendrabodem, tropische laterietgronden 9 en in d~ vegetatiekaartz moessonbossen en tropische woucen.
In di en de v.eg·etc-.. tie en de bodem s:oll een on cLe:r invloed zoudt:n staan van elkc.:.ar ton Vé:.D het klirnat:t, cLan
zou de corr·elatie zo g:root zijn, dc::~t een klimC"~c.~tkc::"art
tevens bodem- en vegetatiek~art zou zijp. ·we zagen :re8ds,
dat dit niet het geval was, dat er voor ~ei~e nog andere invloedenzijnoDe vraE.~g is meerm;:::;,len g~steld~ zijn
deze andere facto:ren 9 vergeleken bij de drle genoemde,
niet zo ond.ergeschikt 9 dat ze op den duur zonck:r betekenis worden of met andere woorden~ wqrden op den duur
de andere f~ctor~n niet alle ov~rhe~rst door het klimaat. lHsschien zou do.t zo zijn, wonnet;r het klimt:'.-2-t
lanct:: tij c~ onveranderc~ bleef o Da:n zou het c~e tijd hebben om zijn invlo ec~ vollec~ig te doE:.:n gc~lc~en. Die".. t is . nu
0snmae.l niet ht::t c;evLüg door invloecLen buiten onzE: C.rie
factoren om, v'-'randert het klima<::.,.t· gestéldiCo v.e v1eten
hoe Sl:'l0l" frt:.;Olocisch"·
.,·Pzcc.ttl·n,t;,....C::_.l'"'.. l·n 0l1"' 1··.,,,.,. 9 · ,''l·e··
n;:c
::::>
...
\...'"'
niet zo 8TG ouê. zijn, ve::cton en~ cL0 ovE::rbl ij fs elE)19 zovvel
van eun t:ropische begrouiim:;, o.ls VZ'.n een tse:nc~:r2, klLma2t~ ja zelfs binnen de korte tijd, waarin ~e ~ens pns
la.nc~ bevolkt, . zijn c;r ,sewel c~i r:;e klirm::~o.ts'ver.:::~nce:ringen
8eweest~ Zelfs wanneer inderdaa.d het kli·~a~t dt:ze ni~
v~~~brertc~t: e:;~·genschc'.p volkonen bez~t 9 zou he:;t niet dt::
tJ_J u nt:'bbun o...;;ze te kunnen ontpüooien, of met c::.ncLere
Woo:rd~~~ ·t:.l c~~e c:-:.nc~c:;re fcvcto:ren spelen e8n woo:rC.j e me8
bn bll·Jven C~<'1t c~oeno We zien nu dc::.t, VJD.nncer c~e c:mcLe:re
factort;n, cLte. hoc~em t::n bep;rooii
nc b:;ïnvloocun"
niet· zo
.
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~ ------------~-------------erg extreem zijn 9 hun invloed snel overhet:rst wordt
door het klimaat. Boüemkundig 13: esprok en kunnen we
da:::-"rdoor zeggen 9 dat ieder klimD-attype een normaal
.ooclemtype heeft 9 dat voorkomt .:'daar, wa;:.u éWdere f~c
toren de klimaatinvloeè niet overschaduwen. Dit
oodemtype wordt het klimstische oodemtype genoemd9
de andere zijn dan de aklimatische oodemtypen.(Dit
.. v.:oord is niei{ erg mooi~ op de 2"klimatische oodem- ·
typen he~ft het_klimaat wel degelijk invloed!). De
factoren, welke het voorkomen van het klimatische
bodemtype kunnen bel emmuren, zijn o o 2"·. ~ de aarC:. van
het moedergesteente (dit kan bijvooroeeld extreem
zuur of extreem basisch zijn), de helling van het
tertein, de hoogteligging (en in verband hierme~e
de grondwaters tand) 1 de oudere~ om van tte grond.
(jonge bodems-zijn nog niet·tot volledige ontwikkeling gekomen) en tenslotte de invloed van de mebs.
(Zie Edelman 4).
Hoe past dit oeeld, dat we hier hebben gekregen
van de bodem, nu in önze kennis der vegetatie? Volgens de opvattingen der plantensociolJgen heeft iedere vegeto>tie de eigensch<:.:,p zich te ontwikkelen tot
een eind-stadium 9 dat, zolcmg het kliYJC.at const2"nt
is, ook min of meer constant is en dat, met een
slecht gekozen woord, climc"x word.t genoemd. Oorspr·)nkelijk meeneten zij 1 clat deze climax ui tsluitend afhankelijk zou zijn van het klimaat. Al spoe- _
dig liep deze theorie vast: er "bleken vele gevallen'
-··voor te komen, waarin een bepaald ~egetatietype eveti
const2vnt wo,s als de climo,x~ m12Ccr wc.urin bepc:'v.:oüde
factoren het beletten zich verder te ontwikkelen ..
·Waren c!.eze factoren v2.n boclemkunc~igè 2.,c.rcl~- clç.n noem..:
de men dit vegetatietype een peraclimax. Later is "'
men dit verschil tussen climax, en paraclimax als
een gespec:l met woorden gsc::.n beschouwen en is men
tot de conclusie gekomen, d<J.t het veel eenvoudig_yr
was beide begrippen samen te vatten onder het· be ...
grip climax en dit te defini·éren als het eind-stc.dium van iec.ere successie op een bepaQlcl boc\.em~ype in een bepaald kli1aat9 of met <J.ndere woorden
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---------------~------- 9 --------------------------als een ve~etatie, die in evenwicht is met bodem en
klimaat. Uit plantensoc~ol~gische ovarwegin~en i~
hierv~or veel te zeg~~n?-.mkn kan· dan de ingewikkelde
betrl:;kkin~::Sen tuss0n klir:Jc~c:.t en bcJd.eiYJ bui ten bes-chuuwin<S lr:.tcn. Voor eH e boc~emlw.n(isen? J..i e . zich ouk voor
de pL.-~,ntensociolngie interesseren? is c~eze voorstel~ing minder aantrekkelijk, d~~r het verschil tus~en
de klimatische bOdemtypen en de ck~irnntische~er niet
in tot ui tcl.rukkirtr::; komt .. Inc:i en het jni st is, c~cd op
een bepa~lde p~~~ts ~&n klinntisch bodemtyp~ kan voork•Jmen? is er· ook slechts ééen klimo..tische clim<:.',Xo
Alle ove1·ige zijn dc~n il Ct,klimc:.tische;'. clirc1cxen (wc~c·~r
bij we het woorc~ Ct,kli:n~~tisch slechts zo moetGIT opvc, t ten, c:.a t c~i t cl ino,xen zijn op c-:.klin1c, tische. bocLemtypen) q _
·
·
•·
-·
.
lJc:, Üc;Z8 uitwei<üm.:; ov0r het slL'.IL""cX b0gri_p. kor:1en
we op dc..t, wo. t de è:'..nnieic'_ing W<:.s tot het sch1·ijven
van dit nrtikt;l 9 namelijk hét artikeltje vc~n Eiek
Hoffmc::~nn en Lutz :Zwillènberc over 11 ben podsol op
kalk" in het vori&:Se Kruipnieuws. Ht:ri zc:~l zich aansluitende op het bovènst~~nde de v~acg kunnen stellen:
is het podsolprofieL nu een kli~~tisch bocemprofiel
of een o,kli~ctisch. Wao,rschijnlijk kunnen we deze
vr;::;,~~e; zo ba:.ntv~,oord.Gn: in ~_:;~:;bicc~t:n r1et ;:;en hu:rr:ieè.
{vochtic), betrekkelijk koud klima~t ken het als
kl irn;:::, tis eh bodmntypt; voorkomen ( ov0r het WL.:.-orom behöeft nu het genoemUe artikel niet meer te worden
uitgeweid) F Welke precies. de klimuo..tsf[',ctoren zijn~
di~ hierbij van betekenis zijn 9 is overigens no~ niet
met zekerheid bekend; w2~rschijnlijk is een ~rout verschil tussen zomer- en winterklimaat evene~ns et:n noodzzJcelijke fc:~ctor. Bui tem het gebieC. met e~;n "klim0tische podsol" k~n dit profiel eveneens voorkomen9
m-e"o..r dun :2ls c,klimc,tisch bodemtype .. Nac,rmc~tc; het klimaat sterker c..fV'.'ijkt van het norr~nle "pocLsolklimo.z~t•r,
Zullen de omstc..ndigheden 9 waaronder het voorkomt,
extrem e;r zijn. In ons lCt,nd nu blij kt het poc~sólpro
fi~l zeker nbet het klim~tische profiel te zijn. Ons
kli~aat is wel humied, m~c:.r kennelijk voldoet ht:t
niet ssn de .eisen, die een ppdsol~rhfiel ieroorzaken. olmocors op de grync~c;n, wr~:'.rop oen e~n klimo,tisch
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bodemtype ken Vë:rwn.chten9- wordt het nergens GD>ngetroffen. Alleen op de zure 9 c~rme 9 : door de mens nog
verder vern.rmde heidegronden wor~t het ~ungetrof
fen .. Dit betekent echter n-iet~ êlnt het poeLsolprofiel nltijd uitsluitend op ~rme, zure grond voorkomt9 op c.ndere plaatsen kGn het best bp vhn oorsprong minder zure gronc~en voorkcmeno .
Het profiel is in ons ln.rid gebonden a~n ~e
heide-vegetc. tie, meer spec L:tc"l het Cc..lluneto-Ger.iis te··
turn. Kennelijk heeft de vegetc"tie hic!' een· l?;rote
invloed. De vraag of de invloed vc..n de zure, c.r~e
bodem op het ontstaan rechtstteDks is of via de vegetC!.tie9 kc.n niet ben.ntw-Jorc~ worden voor nn.tuurlijke heidevelden. Voor die heidévelden 9 die lc..ter onder anthropogene invloed zijn ontstc~:_-,_n 1 is het wel
duiclelijk 1 do.t c~cuo.r een poc~solprof iel is ontstc,2>n
onder invloed van de vegetn.tie. Dit wettigt het ver·moeden9 dc.t in ons lc.nd een hei~e~vegeto.tie noudzakel ijk is of wc.s voor het on tst2vc~n Vê.\,n zo'n profiel., Ik ZGr~ hier "wnsH ~ weent het is zt:er goed mogelijk9 dat thans hier te lande geen ~odsolering
meer plc~ts vindt. Daarvoor plBit 9 dat hier geen
jonge podsolbodems bekend zijn. Ook daar 9 vmnr het
podsolprofiel klimL·üisch bepc.~ald is 9 vertoont het
een vegetatie die slecht vertorencle humus l evcrt
(nnalclbossen of heide)~ Ool-c hier is het di.1c~rom wel
waarschijnlijk 9 dat de invloed van he~ klimn.nt9
althi:.ns ten clele 9 vio. de veget<:,~tie9 werktQ IVIeri bedenke da~rbij~ dat ve~etatie Bn bodem zich gelijktijdig ontwikkelden 8 ~ dat het .dus heul ~ocilijk is
de factoren te ontleden ..
Betekent dit nu 9 du.t men over het 2vlgemeen een
podsolprofiel op sterk lc::~lkhoucLunc~e e;roncl ken verwachten? Neen 9 wc.nt wc weten 9 .·d2>t een d.er belrongrijkste eigenschappen vc.n het podsolprofiel is9het
ni·e::. volledig verg2.an van dehumus~ En kglk vergemc.kkclijkt een goede afbrz:,~·"k vc:m de orgz:,nische
stoffen in de grond., Nu bli.jken b .. v. in de A:Lpen
op kn.lkgrond p~dsolprofiele~ voor te komeno.~it is
niet iets nieuws (zie Braun Blanquet 3 en Vlleger

~
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---------------------- ll -----------------· --------in l) o We moeten wel o.annem.en~ clo.t cteze podsolprofielen niet in cle kc:llk zijn ontstG2~n~ m2os:,r d<.'..t de
ontko.lkinr; vooro.fe;ego.c..n is o.cn cle :podsölerin.s;Q We
ileboen hier eveneens· met een.. o.kli'Tic"t is che podsolgrond
te maken~ wno.,roij niet zoals in ons land ooc~emchemis che ~ m.a2.r topografis ch,e eie;ens ch2.:ppen è.e c~oorslc,f3:
gevende zijn l};eweust. Het is echter zeker niet zo,
do.t het -:.:,eC.oeld.e e;e:vo.l in strij cL is met de huicLige
opvo.tting,en pver het ontsto.,c.n vo.n< het 'podsolprCJ.fiel,
Tenslotte wil ik in cli t 2ortikel c~rie Cv::'..nvulline;Em
gever-. 'bij he:t artikel in het. vorige Kruipnieuws ,,
l. De kleur ven de B-l2.ag mdet niet in de eerste
:plac.ts worden toegeGchreven ao,n ijzers m1:'.~'..T c.an
humuszuren en humaten, Hoewel 'c~e lé7..c.g ijzer ·bevat 9
is ge 'bleken~ d.a t cl i t niet volc~oenüe is :Jm een zo
intensieve kleur te veroorzaken, te~wijl geconsts:,te~rd is, dat de intensiteit van het 'bruin onnfhc..nkelijk is vo..n de hoeve\:7lheid ijzer.
~~. llet is on<:'_;etwijfelc~ wó.c:.r 9 dat bij du bep.o~ine.; vo.n
de voedsel rij kd.om V<:-'..11 een grond een grote wcLc.rde
gehecht vvorelt ncm het cc:.lciumQ Devt is DG€rij:pelijkQ In de etjrstè plt:tc:.~ts zijn ·kalkoodems vroeger
of lc~ter afgezet .in c~e zee en zijn ze c~oor hun
ontsta;J.nswij ze min of meer voedselrijk. Bovenc.'_ien
veroorzsakt calcium-c2.r'bon2o~t een basische reactie en heboen d.e meeste metD,o.lionen c~e eigenschap
gemD.kkelijl<'er op te lossen in een zuur c~o..n in een
basisch milieu. Wo.nneer een grond wegens h;:::,c,r
kalkrijkduro c;ls voedselrijk wordt best-empeld9 zal
dat dnn ook in verreweg d.e meeste gevallen/ opg~an.
Ome;ekeerc:l is hc;t ho..o.st niet denkoc"é.:r 9 è.c::t een zure
grond voedselrijk zou zijn •
• 3. Ret is niet geheel juist om de A 09 A1 en A2 laag
F~o.Inen t:e vatten o.ls de ui tspoeline;slaagg o..nulyses
h-eooen vastgesteld~ dat de bruin~chtige bovenlaeen niet opmerkelijk armer ziJn clan de onclere;rond.
Wel is cl2.t het gevc,lmet de loodgrijze lc,c:.r:_; vlek
oove.n c~e koffiebc:.nk,
die in de tekeninrs: wel is
.
aangegeven9 mao.r c.l.ie ~een speciale nancluicline; heeft
gekregen. Dit is ook een van de twee meest typische lagen van het profiel en het is deze lac.g9
~

l.

-'•.

'

'

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

12 ------------die de naam noc:sol heeft
,
(
---· '"~- -------~
k'
geieregen :poèsol
grond, na,c,,r ·de kleur-).;c.s-

=

Li tero.tuur

g

l•

- Besprekingen over het Heide
:poéls ol:prof i

Meel.

el.

Heide~ij.

1g41~

- Klimaat.
Nourèuynts Weto R.25~1946.

3. B_rnun

Blllnquet~

J ~ PL:~nt Sociolc:gy., 1932.

- De invloed van het klimn~t
op' het on tsü::,c"n v<::n de boC:.em
in het algemeen en èe NeCerlc'.nclse bodem in het bij zonder.
Tij c~s chr. Aarclr. Gen. 64 ~ 3 9

1947.

-.-o=.-o-o-o-eREPLIEK.
Het is met enige schroom, dut ik o:p bodemkundig
gebied een zo competente :persoonlijkheid als Ir.P.R.
den Dulk van repliek ge. dienen, mac.r ~en :pac.r bescht:::iden t00licht in~en en o:pmer'kinc;en moçten mij
toch vc.n het hc.rt.
Het is in het 1_3eheel niet de bedoeling eewe(;)st
om in het artikel "Et::n :podsol o:p kc"lk 11 ( llde jc~o,rg.
n:o.3) dit :prufiel nls z::>el::::.ni~ ;:::,ls iéts nieuws of
als een mt::rkwac:.rdi ge ui tzonclerine; voór t·e stellen •
·In tegencLe'"'l~ het is ouder dé\n clewet~risch:::":p. Deèt
evenwe 1- het v i n d e n VC'.D een c~èrgçlijke p0ds:_;l
::>:p koTik nu __ i ets \Jij zonc;_ers i.s 9 heeft zijn cv rZé~<::ik in
~e bem~eiingen vun de men~ 9 die ervGor gezorg~ heeft
dat :ple~kken 9 _ ;;c~ar een ve.s;Ût2,tie ZOé~ls. c~eze gec~urenC:e

I

1
I

t
i

--~----~-------~~----~- 13 --------------------------

enkele eeuwen cm ges toJrd haar e;nng heeft kunnrm g2.o.n ~
geçiviJ i seerdé WD;Ç'.,Tnemil)g sgebi ed Ui~ ~rmcote_
zeldzu~ P"r::wc:r.clen .r.ijri" nuvend1en hebben WlJ c~an het
eind_van het artikel verméjld, dat de plantensociol.ogt::n
(:Br:::..un-:Blo.nquet 9 _Jenny-Lips 9 Schwickeruth) het best2.cn
van podsolprofie1en, _op kc.>..1k noemen9 en wel 8.1s een verschi-jnsel~ dat reeLelijkerwijs verw&.cht kan worden en
de plantensociologische theori-eën bevestigt., Het zijn
vaak" de boctenikundigen? die dit verschijnsel9 zoals
oijv.; Schméüfuss { 1948) 9 met één categorische zin ontkennen.-- NU de genummerde punten van kritiek ~
~-tt 0DS

1 .. Het is ongetwijfeld. wa2.r 9 d.nt 'de bruine cdmponen t
van de kleur van de B-horizon veroorzaq.lët wordt
door de uitgevlokte. humu.ten en humuszureno H'oewel ik
in deze geen
laboro.toriumervo,ring
heb9
meen ik.. • echter
-:::>
•
.
•
. we1 9 d8.t de rossige tint 9 zo die er lS9 door lJZerverbindinP:en veroorzaakt wordt. Een ieder? die wel
eeris de r~ssige inspoelingsbandj ès onder een Eiken, Berkenbos gezien l}e eft 9 zal cl it toch wel beamen. Inderdaad hangt de int en si t ei t v.c:.n het bruin niet 2.f van
de ij zerverbindingen. Humuszuren in verdunde oplossing
zien geel - maar niet roodachtig ! - en bruin is geel
vun lage intensiteit. Tie roodachtige tint van zo vele
B.... lagen wordt echter mijns inziens nièt door humuszuren en humaten mcoar door ijzerverbinclin,csen veroorzaakt. ~J[ocht ik ongelijk hebben~ de,n houd ik mij zeer
aanbevolen voor li teratuuropgnven. ·
2~

Een kalhoudencle bodem is zeker nltij d voedselrijk
in vergelijking met diluviale zandbodems o De ver1 eid ing bestaat' echter om .klnkkeloos het }cc,lkgehc"l te.
als een criterium voor de voedselrijkdom te beschouwen 9
om bij het woord "silikaat" onmiddellijk-te denken
"vo eds elarmer dan kalk". Bui ten Nec~er lanG. gD.~~ t dit b·eslist niet op;": Eenzelfde .volume basisch stollingsgesteente~ zonder ca~bonaat 6aar ~o1 met ~ijvo hornblende en plagioklaa.s~ levert zeker meer bo;:.Lem en mee::'
-pr:tentïêel plantenvoedsel op clc~n welk kc..lkn:•udend sed~me~~ ouk. Ondanks of juist duur hun hoge ralkgehalt;:; ZlJn gesteenten zuc:üs mo.:r·mer 9 dolomiet el tufsteen
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no,uwelij ks büè.e:tmturmcrs te n0 emen ~ liet be;::;tje.
eluvium~ de. t no, d.olinenvormin€; "en'$~·' o.ver;blij.ft.
sta.o,t dc.n misschien gelijk met nf0t meèr 2-l te'
verse zeeklei 8n de k2.lkpL:.nien op cl~ k~lksteen
zelf hadden het waarschijnlijk niet e~g breed ~ls
het water in dit suort gesteente niet Zü ge~akke~
lijk circuleerde.
.
Aan
cte
éènC:.ere
kant
levert
zure kvmrtsrijke D:ra.
.
~
n1et wedr mlnder op dun mergel. In elk geval is
het kolkgehalte geen maat vour de voedselrijkdom en de term 11 si liko.o,t 11 een mi sleiclenè,e sc.me·nvntting vo,n de meest uiteenlopende gesteenten.
Toen ik twee jaar geleden met ongelovige ogen
Echium vulgure bij Zernez op amphibolfet (siliku11t!) Z212: Sté1é1n9 was mij C~i t vcJk nog niet .c~Ui
delij k. P<:"'S lc, ter kvmm Uc te weten 9 c~o,t. amphiboliet rijk a2n ev.leiurn is 9 zij het dc"n niet· in
de vorm van co.rbunao,t mo.ar vun silikn2-t.
Ik val den Dulk in zoverre bij 9 dat bükrijkdom
een criterium is bij c~e vro.c"g g "Is c~eZ8 bodem
uitge-sproken voed.selnrm of niet? lVIo.:..,"r meer dé1n
een ontkennint; VD"n deze Vrao.g 'ill"ettigt het constateren vc:m kc.lkrijkdom toch niet .. Juist in het hoog
ste deel veen de 11 voectselsch2.0.l 11 9 dc::,t misschien
voor het al of ni~t ontstac~ vGn een ~o~sul ~an
belc:.ng is 9 lc:;,cc t ons de kaU~rij kdom c.ls cri ter i urn
in de steek.-- De termen 11 vc,edsel 11 en "voedselschac:;,l" zijn nstuurlijk onexact en uit den bc,ze.
:Jk ~ebruik ze dan ouk alleen ~ac::,r gemakshalve o.ls
sam~nv<.:.tting v2~n het heie cumplex van kleiminero.len~ meto.alionen vc::,n diverse pluimage9 phosphoren zwt.vel~rerbindim~en 9 nog te ontsluiten" miner2.l8n
en andere nutti13:e ingredîènten9 die een bodem •
11 rijk 11 mc.,ken
9 of w2-t men zo· noemt •
Rest mij nor· op te merken 9 déit een nc:,d·er onderzuekj e m~t mic~oscuup en zoutzuur~ c.l. _is dit mc:~nr
even minder primitief dan ~e zoutzuurfl§s ~lleen •
. zojuist heuft lo.ten zien 9 dct het ~2.lkg~hc:-~lte V['.n
de Bündnerschiefer (schistes lustres) u:J...t het
.
bodemskelet van cte ·. opnt~me leng ·niet gerin2~ is"

.
. .
.
----------------------15---------------~--~-------Prof. Heim~ns had mij n~l. wat dit betreft a~n het
twijfelen gebrncht. Een geoloog vertelde mij~ do.t
schi st es lus trés kunnen véirieren van k:ükvr ij e
.. kwartsiet tot gedrukte niarrriero In dit geve::~l was er
zo op het oog ve~l calciet en muscoyiet (k~ltglimmer)
als vo.Jrnc.,c--ms te componen ten9 wE::inie; kwartskorreltjes
en vuur.de rest fijne kleideeltjes. Onnodig te zeg.gen dat met-geelbloedloorszout ijzer ao.n te tonen
viel. Percenten k<J.ll ik natuurlijk niet f:SGven~ m2.c.r
de benaming "b:1lk 11 was voor dit gesteente toch wel
juist.
'

3. Als ik het wel heb is de term 11 uitspoelingslac.g"
qualitatief en wil zegr_3;en9 dat dit gedeelte van
het boclérnprofiel c..cm de uitspcelim; dour .het ZakvvLter
bluu tsto.c.t. Do.. t de humushuudende leLgen met hun veel
groter absorbtiecomplex lang niet zo sterk uitge~poelcl zijn als de loodzandlac.g 1 spreekt vanzelf.
Lutz Zwillenberg.
RECTIFICATIE
. Toen ik het lo.o.tste Kruipnieuws in ·h2.nden kreeg
voelde ik mij bij het lezen van het beknopte Hc.utes
Fagnes-verslag ineens van kleur verschiçten. Twe~
keer had ik bij het Cupleerbedrijf opgebeld of het
vel met correctie ook werkelijk bij de copie gevoegd
was. Al twee dc.gen na de inlevering v~n het D.rtikel
bij. Nico· wus ·ik n~:melijk go.cm beseffen~ d2.t bijnc d'e
hele tweede alinea op blz. 8 onhoudbac.r is. En nu
komt het best~;;:g ,Ik .h.el;_ noto. bene de pl~ ten zelf
gecorrigeerd .. Door de een of andere mysterieuze
black-out moet ik de hele tweB~e alinec. - voorc.fgaande aan de opname .. -overgesi.agen hebbcn 9 getuige
ook de typfouten. Hierbij mijn excuses.
Het is wel dGgc.lij k mogelijk om aa,n. de ra,vij nlösopno.me vc.,n Reinhc.rdstcin een plc.nt ensociologische
plaats toe te kennen,.

----------------------l6---------------=-----------In het uitgebreide verslc.g. heb ik er dan ..o.ok
een montane subassócie;tie-vc:,n het Acereto-Frc.xi.netum Tx 193? v~n· gemc~c:.kt• Schwickerath noemt
dit een Q,uerceto-Cnfpinetum a.ceretosum Pseudoplctc.ni. Over deze Tnterpretctie lunt zich twis-ten en dit ga ik nu niet doen.
Vo.:n een 11 volle ontwikkeling 11 in pL:vntensociologische zin i~-in dit gevel geen sprake~ tenzij
men met de ogen v2.n de geoloog kijkt~ zoals ik
onbewust gednnn heb. De f:::-.,ctory di8 de vegetatie
ter plaatse hsöfdzakelijk. bepcalt is het dour de
• '· · A-hor iz.on sijpelen-de min erc<:Ühüudenc~e w2. ter. Deze
milieufactor is we~nig uf niet.beinvloedbu:::-.,r door
--de vegetctie en hierop komthet-jUist ao.,n .. Hij is
afhc:.nkel ijk van de st eilhe iet van èle helling~ vc:.n
het heersende·&~:iipc.at, vc:,n de expositi8s v2.n d.e
verwerings-töè::::rtc:mcl vc:.n· 'het gesteènte 9 van de
toeste;nd van··het erboven gelegen héllingg~tl~elte~
all es omstL.:.ndigheden s • di ç. gemtbt en met d8 plcvnten-.
sociologische tij dschac..l ui ter st l2.ngzc:,cJYJ vero,nderens terwijl de plo.,nten grotendeels pussief moeten volgen, L.:.l helpen iij me~ bij de v0rwering en'
remmen zij de erosit; c~OCJI' het consolideren van het
puin. Wanneer dus cver lCCG js.ur up dezelfde plek
VL.:.n de hellingj die d2.n minder steil geworden is~
verder van de d2.lbadem verwijderd is 9 beter ~er
w~crd is en minder wateropvungende·helling boven
zich heeft, een andere bosussocic:.tie groeit ( zunde;r mvcnselijk toeduen ! ) , c~un is c~it ·eerc~êr een
~0omorphologisch proces, dan een plc..nten-socioio. ~iach proces. In pls.o.,ts vs.n 11 ontwikkeling van laag
rianr hocgit moet men dus lezen "transgressie.,1Llll1
·lci.<::~g n&.,_,r hoog enz. rr Ook het woord t'beginst2.dium"
.h~eft geen enkele plantensociologische beteken~s.
}.ToP eens g Meri moet ervoor oppns sen plL:~nt ensocaoio~aie en geolöaie onnudenkend do6r elkaar te mengen .. Denk om de tijdschaal ! !
· . .
. .
liTu nog een paar kleinight::deh -~ Vncclnlu~ Vltlsidnea is~gcen montb.ne maar eei:J.·circumboreo..le soort.
:,:)
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Erripétru:m nigrum L;- 8m .HEt~Gl"ûp ko_mt·-. ~uk in H. -Dui is:·l·aJ'.td. -vo-or -en gaat z~lfs L.Ot 63 t,rs.çLeJFI-- -· - · · ·
N ,.=th -~met een ~i rcumpol-::cire v-e-rspreHLl ng_.. F c...s. ,nD_vr_:c~e,.
±ij~er -en ir:_-he~ a~pier,te._ ge~~ecl. ·\z~~- i!; c~e Voge;e~ ·~)
wordt _OnZre Kraa-lhelde =vt::rv~n~svn c.u<Jr J:!Jmpctrum nermc"phroditum (I__,ge)" Hcl"gerupe (Zie Pc Duvigne2cUd9 :Bull.
Soc. Bot. Bel&• 1943).

HU. -ik t-och aan het rect-ifi.cBrB-n ·ben kan

·-'~·
·
· +-~~r "l. rrc.,-ww·chtir:-""
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:L.~:c·
·no-g een:· kl
· elne
rulEJvespc;-rencc;
m'-"c."·e ::..,c;uc~,c.~
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vJ;;:çe..c::.nv.ouc~iging ve"n ê.e ty-pist_ verbet er.en 9 c\.lE:: C'.J.:'vn
' p_e_t _sTQt..}n'.ri de poc\solccrtikel vcc;r}<:cm_to _
·

-

.:wi:L

l:Leb"ben n2-":ir.ielijk nTet 300 jc"e,rrirvgen getel8.... · In
w.er.ke:LijkheicL zeigen wij 9 dt~t de d.ikste Arve .in. hetpJ:·.G.efvlo.k 80 cn1 dik :~;vas e11. l2. t GT -tel.c:.en vrij. bij een
~'Fif':ez_~u_:;c\.e J~rve even v·erder.' ltmgs h.ct pc~c..~ gern:LdcLE-dd
acht jao.n-:'ingen per ce11timet..:or •. Zo. 1::vn·~nul wj_j tut
een schutting van ongeveer drie eeuwen. Dnt is iets
~nders dan exact 300 j~urringen ~iitellen ! ! !
LUTZ. ZV.II,LElTBBHG.
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Van de Aclrriihistro;teur~

r _"..
_ B~j
wi~ ~e van gelukwens<. :ian de sjvcgro ep
VOOT 1950 glrere l8C~er clie dit nog niet deed/ elireet
na ontvangst van deze Kruipnieuws zijn contributie
F.l.50 ) op nr. 476009 t.n.v. de penn. ac~r.'l. van.
de plant enso c. werkgroep N .J .u .. te Vh:Lgenim;en. · Ik
v~rzo ek t,e-y~ns do na tours vo.n dezelfde weg ge brui}>:
t~ maken ?lJ het overmeeken van hun donatie ( indien
dl t nog n1 et is geschied ook over 1949) • I ecler die
dez e Krulpnleuws
·
·
ontvangt wordt aeacht lid of don~t eur t. e- ZlJn
· · van de
· soc.groep.
_
, '; , t daar nlet
.
"" ·
v!le
mee
eens ls schrijve mij direct.
Is de c:.dressering fout stuur clan even bericht~
hetzelfde -~ls uC
;~ (U W ) a d reS Verandert.
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OucLe nummers die nog uit voorraad leverbaar
z.ij n.-:
~

nrs 1· en 3". 9e ·jrg nrq3 9 lOEt jrg nrol/2
'
'---l·., ·J
Havelten.o ..
lle jrg nrs 19 29 39 4.
Kosten 40 cent per stuk9 Ho.velteno. 60 cent ..
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. SJOCGROEPVERGJ.J)EJ:~ING IN Hfu'ili.LEM.

Tijdens het Bonctscongres werd op Donderdo,g 29
December 1949 een korte ledenverge,dering gehouden•·
Uitvoerig werd gesproken over de fine,ncieele po-.·
sitie van de sjocgroep, die er slecht uitzag en
inmiddels nunleiding heeft gegeven tot het weer
zelf go,an stericillen vc.n Kruipnieuws. De vel·ga.dering w&.s niet ongenegen een rontri but i everhoging
toe te stao..n 9 mc"o.r hetBestuur voelde hier in
meerderheid niet veel voor (zeldzaam gevel!).
Het Bestuur stelde voor een 3-dar~gs sjocgroep
congresje te houden bij de Logt (Brc::~bant)~ omstreeks half Juni~en een 4- of 5-daags sjockamp
in het gebied van de "Duivelsberg"~~~n van de
grenscorrectie-gebieden. Verder in Mei een weekend in t t Westen des lands en één in de buurt vc"n
de IJssel. Nadat een Groningse haar hart had gelucht over de ~rote afstanden tot deze plaatsen9
in casu dus over de excentrische ligging van het
"pronkjewail in golden rc..ancln9· werden de suggesties van het Best uur door de vergo,dér ing overgènomen. Tenslotte werd nog de aandncht gevestigd
op het juist k lao,rgekomen verslag ·vc..n het li'a€:,>'TI8Ské.:mp9 dat voor F.Oo50 per stuk verkrijgbaar werd
gesteld.

.
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B I B L I 0 T HE E K

Uit het feit~ dat er op het ogenblik zo weinigbot:ken
geleend worden uit onze bibliotheek~ valt op te maken9
dat het minder algemeen bekend is 1 dat we· over een
luisterrijke verzamelinc plantensociologische litteratuur beschikken, die door iedere N.J.N.er, die er belangstelling voor heeft, gere,e;dpleegd kan worden.
De bibliotheek omvat nu al 175 publiè\àties9 waaronder een aantal zeer belangrijke van Braun Blanquet,
Tüxen 9 S«hvJickerath, Van Dieren, De Vries, Westhoff
e.a. De oudste publicatie is het klassieke werkje van
Braun Blanquet~ Aus den Schanfigg (1917) de nieuwste
aamvinst het Botsholboek van Dr.V .vi"estho.:ff ( 1949).
Binnenkort verschijnt een volledigE:: ca..,-t#Jogus, die aan
alle leden toegestuurd zal worden. Maa~ ~r goed. gebruik van, maar behandt:ü de boeken met Z§.chtheid !
De bi bliothecaris"-_frico Kok.
~--i
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Van onze erevoorzitter Dr.o V" Westho:Ç.f-:; kregen we '::Jericht, dat op het ogenblik de volgende:r 19SH';ken te k:r :'..j,;,;,;
gen zijn :;
1
1. A~G .Tansley Introduc ti on to plant ecology I,ondon,
George Allen and Unwin Ltd 9 MUSè-tttrJJ: Street
19 4 6 ( 5 9 9 5)
n,,.
/
2~ F.CeGates J?ield IVIanual of Plant Eco~. Q:gy l949·N-ew
York-T oron ~o-London (Mac ~Graw Hi:f.L~üBook C omparry)
3. H .. C.Jl'fc LeEw en \V.H.Ivirnery Cook, Prac...tical :E'ield Ecology 1946 Uitgever zie 1.
In Nederland verschijnt op het ogenbl~k niet vee~.
In 1949 verscheeng Botshol ( Landsch,ap.,s"".t'}ljora en vegetatie) onder redactie van Dr. V.Wes.thoff,. e.:;;n uitgave
van de Vechtplassencommissie (prijs 2, 5_m3 Jtoezending
volgt na storting op postrekening 256092. van de Stichting commissie voor de Vecht en het Oo,e:J~~lijk en Westelijk plassengebied, te Baambr;ugge)
/J~
In het volg end nummer komen we neg op deze uitgave terug.
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Kees den Hartog meldtg
.
In Kruipnieuws. lle jaargang no.l staat in de tabel
van de Primaire vallei Botgat genoemd Gentiana cam·
pestris rilsp.baltica. Dit moet zijn GE::ntiana .Ama-

è

~··i

rella ssp.uliginosa.

a.·· •· ••.

VOLLRDIG VEHSLA.G VAN IU.:;T ZOivlliHKA1.ilJ> IN DE
HADTBS F AGlialliS ~

•·~

-·-~

~it i$ nu gereedgekomen en is verkrijgbaar bijg
Lutz Zwillenberg Van Miereveldstraat 9 Amsterdam-·
Zuid. De prijs bedraagt F.0.50.
~.

B E S T U U R

S 0 C I 0 L 0 G E N G R 0 B P.

·Tot het congresjE:: in Juni zièt het bestuur er
als volgt uit g,
Voorzitter: Roelof de Wit~ Kijkd~instraat 66 I
Amste;rdam-West
~ecretaris: Kees Meyers,Rustenburgerstraat 2?0
Amsterdam-Zuid
Hedacteur~
Nico Kok 9 Geuzenkade ?9 III
Amsterdam-West
Adm.-Penningm.: Wim van Eek~ Grindweg
Wageningen.
L .z .F • g
Winy Dost, Koninginnelaan 29 9 Groningén
L.Z.F.~
Hans Heybroek 9 Oude Bennekomseweg 152,
vlagen in gen ..
UITINGEN
Onder~taand programma is voorlopig,clefirtit:Leve

mededelingen volgen per convo.
29-30 Aprtl-l Mei. Weekend.in Kotten
20-21 lG:'ei
Weekend in Kortenhoef
9-10-11 Juni
Congresje in Brabant
7-11 J11li
Kampj e bij lviook bij de
Duivelsberg.
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