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valt midden tussen je andere opnamen in. Het is geen lange
soortenlijst, maar we zijn immers voor de soortencombinatie
gevoelig~r. z~ ~ind je in de proefvlakte de ve~slagen. van de
zeer lange serie weekends. die we dit jaar samen hadd~n. Samen. d.w.z. met een. kleine groep exclusieve.n en selectieven en
nog wat 1nd1f,ferenteno
En nu ge-en smoesjes meer. dat we geen r~_ltening hebben gehouden
met die· en die provincie Y
We mogen het weekendcontact toch niet verder verwaa~lozen. tèmeer daar momenteel daarnaast vrijwel geen z.g.~elfwerkzaam
heid voorkomt.
Niettemin v~rtoonde het op de weekends optredende sjoccers-gezelschap een grote vitaliteit~ wat ons hèt beste doet hopen
voo~ een verdere successie n~ar een nieuw cl1maxstadlu••
Verder wordt in deze opname ~eer aand~bbt gevraagd voor onze
bibliotheek.:Door aanvullingen, toal8 die waarvan je de bespreking vindt, wordt de waarde erv•ncsteeds groter.
Het dynamische karakter van dezè opname wordt je echter pas
goed duidelijk, als je leest over ofize zomerplannen.-schiermon~
nikoog kan voór. ons een evenement îtoi'den, dat·~'dat van ·de Hautes
Fagnes evenaart!
Je ziet: de~e o~n&~e mi•t echte k~nsoorten. Maar dai zal komen
doordat zij werd ~~~aikt' tijden~ het vacantie~eizoen en doordat
de proefVlakte is geexp-oneerd op ctè ·. b lalte~end~J lomera on, die d.e
diepsaande •etenschap verschr~e1t. '
.'
.
?.ht.ar laten •e niet veraete •• dat We in· JUli en Au-austus nog
volol1 ~un~en botaniseren~: ~joc.cere" profiteer e.-van en .•
verseet KlUIPNIBUWS niet!
Wim
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WOOLD-. 28.,.29 April. :

. .
Een gevraagd.v•rsla~.van;.,een.d~r deèJ~$J(I,li..•~ rl~et binnen, zodat we n:q
van •horeta·. zeg éll' récon~tr~èl'iHi.'•da;t. h"êtL(t:e ~· dm teekend was,, waar.
·
·Wèinig. llèlan..-ffldi. ·geberu::(le. ·î>tie
t)··"'l<\taar slaan al gauw aan
• t·verg&dereJ!,,a 'S:~e hUn' k.l\lls sch(!Oll, ~ien éil' tetifllotte kwam alleen· het
DoetincheliiSe· trio ónder ·s!etiWke~ s l~iding aan een· goeie e.tcursie toe; . ze
béz.ochten de Wenst en Bekkendelle en vergeleken hèt vegetatie-aspect met .
opnamen uit vorige jaren en andere seizoenen.
Naast de sJoccers Nico Kok, Theo Quene en ste·uwke v.d. Werf,· waren hier
Anneke Nie.uwenhuyzen. Koen Minna.:ert. Bonnie Noorman, Pien Tjalma en Max
Ko 11 ing als gas te.n.

lf~B',S.~er$;'

VERBRANPE PAN 2 26~27 MeL
Tegen de verwachting hoefden we. geen boerderij te delen met een 'grdot stel
planten~ader.;Heden utt Q V, die bij Vlaar de'sehu!tt bevolkten, maar bea,
landden we in een schitterend z.o~rhui,sje van boer Scl;lotvanger. dat doo.
hèm als sla&ppla•ts voor de· v·rouwen was toegedacht" ·toen 's avonds. een
pl~.nsregen rftet·. veel goeds· voor de· volgende .dAg deell voorspellen. ·Bijgelicht (\oor zaklantaa:rns vertelde Vietor ons
·ïets over het· karteringswerk~ dat Miek en hij dàat in de ·vorige zomer hàdden gedaan,.-aan de hand
van.de vegetatiekaart. :Qit werd tegelljk·een fraaie demonstratie van de
vegetatiekaarterirl.g in het algemeen" voor velen een eerste. kennismaking, :
Binnen een zo beperkt gebied (ong.70ha) ka.n je de fijnste verschillen ïl:t
de plantengroei nuet 'dek4en met de bestaande syStematiek ('het Overzicht')
maar dien .je· ter plaatse een volkomen nieuwe ondersoheiding··te .maken in
vegetatie-eenheden~ Zo. kon de kafl;rt van 'de. Pan ':-bontge~leurd worden waarin fijne versebUien no~ door areeringen en P,Uncteringen werden aangegeven.
.
De werke lijkbeid; van de volgende dag was des· te mooier: we doorkruisten de
hele Pan en za,geh alles., van 'e'ikenbaagbetikenbos' tot duinroosjes-hellingen en 'b&t'kensQfbos .'.; Volg de veranderingen door verschil in grondwaterstand en kalkgeh~lte en maakten VaJ:!. een paar ·pèrmai\ente ·kwadraten in typische begroeiirigl}vormen opnamen. die je hieronder vindt:
PQ 2 (13 .x 14 m~ Ruderaal duineikenbos
Booml,: - m 0
3
omereik
H.Struikl.: -5 m. 30%
3
3
-l. st. Meidoorn·.
tlftruikl.: -2~ m. ·5%
· telpopulier. .
1
1
Vlier
·
Aalbes
Kruidlaag -30 cm, 10~20%
Vogelnestorchis
+ .1 + .1 .vaarde bloem
Veelbl.sal.zegel
klis (soort)
L2 L 1
Dauwbraam
kleefkruid
1,1 2.2
Drienerfmuur
sch. boterbloem
L2 2.2
Gr. brandnetel
duinroos
1.1 1.1
Zomereik K
es
+.1 +.1
..... 3 t ..1
Gr. valeriaan
g~ld. roos
·~.amper~(le l+e
a~a· k.l. ve 14kers .
Hellllftt.'\t1d ;
.,.:l'+.l• îJHPe.· s.tt.dotJe
+.t
. ievercir~ti{~.
stofutld
1~ 2 ,.. à
. lttiw bMillcUt:rAs
lU~tetb~s
Duinri.eF , , ·
1.. 1 .• holldeliraf · .
f(ale •'Jbilkér
t-l ... i
n.eltlbuil
Honé.lstbós
die oorn •
+-1 +.1
Vèldbeeald
1. 2 2.2
Mosl~ :~~
·
s telte lsil~àpmos
rnraaerillos
i.2'l.2
g~tw. s tértè.II!Qs ·
Kla, uwtjésïitos
+.2
Laphoeale a he teroph.
Lophocolea Bid.
f-.2

da-r
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+" 2 · Cladonia spec, :
PQ. •18 (8 X m2 N'-helling '300 )

ÎlryuÎri spec.

Struik!.: -1 m.; · 5%
Zomerelk
~
KruidL: -30 cm... 70%
Moslaaf ao%
Gr. Ia dermos
Kruipwilg
~L2
Klauwtjesmos
Dauwbraam
2,2
stekelsL mos
Glad walstro
1.1
. Gaffeltand
Tijm
1.2
Bekermos
Mann,ereprijs
L2
Purpersteel
1. 2
Muurpeper
i.angkapselm.
1. 1
Voorj.vergmn.
Rendiermos
Veldbies ·
2.·2~mara~dmos ·
Eikvaren
1;2
Lophbcolea b, ·
Zandzegge
i ,"1
Ditrichum fL
Schapengras
a~2
Ve ldbeernd
L2
ZandhoornbL
1. 1
Duin roos
+/L l
Rood zwenk
1. 2
In de kr!lidlaag komen verder met +-1 -voo-r: knol boterbloem, paardebloem
(obUquliin). paardeb~oeill (rubicundum) ,. kl. veldkers, echt walstro, voorj. ·
vroegeling. zanddoddegras, ruw gierstgras, helm, la.thyruswikke. kruipend stalkruid. jacabskruiskruid ., agrimonie, bitterkruid. akkervergeetmiJniet,, akkerdistel, muizenoor,.· sch>fijnstraal. smalbladwikke, vleugeltjesbloem~ verder inèt·1-~_~; steent~jm. rpzenki'ansje,. zandmuur, kandelaartje, hoornbloem, rolklaver, zachte haver. fakkelgras.
Achter de eerste opname heb ik die van 9/9' 50 (kartering 1950) vermeld,
waaruit je zelf de verschillen (o. ~- seizoenverschil) ~unt aflezen.·
Uit de tweede opfUl.me kun je conc~uderen dat deze ten Z. van de 'kalkgrens' werd gemaakt (Bromion-socirten) n< }, u.n de Z-grens van de Verbrande Pan,
De paradepaardjes van dit gebii!d: gevlekt zonneroosje, veldgentiaan,
maanvaren, addertong,. bonte .,aardestaart, werden in hun milieu bekeken
en we volgden de toename van ka.lkminnaars tot aan de· zuidzijde van de
Berenweideo :Daar moesten we tenslotte ·afscheid nemen van dit heerlijke
duinterrein: el~ Diensen trokket:\ ·voldaan huiswaarts.'
Opnamen-gemaakt door Di' Victor Westhotf, M.iek Hoffmann, Ailneke Nieuweilhuijzen, Tep Va~k; ltannie v.d~Veldë, trna Wustenhoff, Ton Driessen,,
,Joop Kessler, Hans Gradewitz, Hic'o kok; PH~t Bchroevers en
Wim
WEEKEND BIESBOS 9-11 Juni 1951,
Nadat in de loop van Zaterdag van allerlei kanten sjoccers waren binnengedruppeld, en zelfs enkele stoere lieden naar Drimmelen waren gevaren om èen geschikte excursieboot te halen, vleiden we ons 's avonds in
het stro oill naar een inleiding van Ies Zonneveld te lu)..steren, die het
ontstaan. ~n-de aard van de Biesbos e)l. haar plantengroe i aan ons duidelijk rnaakté. We rnaakten kennis met tál van rner!{waardige effecten, die
het plantenleven !ljogeüjk rna:akt· zich in dit gètiJdëngebied ee!l plaats
te veroveren en zich daarin staande te houden,
Zondag zijn ·van de vroege ochtend tot de lat.e avond 'Smient' (kapt,Zonnevel& en bootsmah Witkaillp) en volgboot {sjQc-matrozen onder aanvoering
van Klaas K1in$trlt) tn touw geweest ötn zóve~Jl als enigszins mogelijk van
de fhesbos ~è -~ien. ~danks enkelè l1iW&.re $ lagregens en de. gebrekkige
vaartechniek van een paar stuurlieden,: led.e·n, we gee~ schipbreuk" zodat
we goede. ko!frs h!èld'etl rillar de 'viOedbÓssèn" Döór huil plaatselijk zeer
indrUkwêkkénde diepgrondigheid die dè lU.rSlengtè ·verre overtrof, werden sommigen overrofupeld ·tot aan hlin (k.Orte) broekspiJpeno ~Temidden van
alle natheid maakte ik van twee verschillende bosjes de volgende opnamen;

4~.

IJOOiDL : - 4 m.- ~ ,

50% - ~ 5 m. ~ •50%
Schietwilg
3
3
Kruidl.; - 2 Bi. ;901
·- 2 m. ~ .100%
tr tt1pboterbl oelil
1.1
Fiuitekruid
:
3.3.
i,_l_
lfoet>asstreepz. :
+~l
Bittere veldkers
a
.3
I I
·
Gr.
b!'álil:tne-tèl
~meerwortei
·
.
1
4
~
8.
+,2
1
Bitterzoet
Ruw beel)ldgt'as
· .,..a·
3~21~1
Gt. valeriaan
Bos ridderzuring · 2. :t
I.l
1.1
Kattestaart
KleefkrUid ·
1.2
1.1
+.1
Helmkruid
Hennepnetel
-t.1
•_
Moeras
kruiskr,
Haagwinde
1.1
Dauwbraam
Engelwortel
.,..1
Koekoeksbloem·
Moerasmelkdistel
~.1
Aartsengelwortel
Renzenzwenk
+·2
Lijsterbes.
Harig wilgenroosje
1-• 2
Wolfspoot
Gr.springzaad
..-.1
Dotter
+.1
(op stronken stekelslaapmos)
Hoewel in een volgend artikel in KRUIPNIEUWS door les Zonneveld nader op
de bossen van de Biesbos zal worden ingegaan, kunnen we uit de opnamen
toch zied •. hoe bil een klein verschil in 'hoogte ten opzicttte van gemiddeld. hoogW-ater veranderingen optreden~ in dit geval 1 igt het tweede bos
hoger dàn liet eerste en heeft direet een rijkere flora, terwijl ook de·
bedekkinase !Hers van de domine-rende soorten veranderen. De dominerende
rol váh bittere veldkers werd niet in een scheiding in noge en lage
kruidlaag uitgedrlikt·~ hc;~ewel d~t verschil duitlelijlt is; .wie niet in de
Biesbos is geweest, kan, zicli geen voor&;te1Unaenb.. D14kè;n van de· geweldige
hoogten die allerlei pla.nteh'hie(' be_re1l(eh (b.v. fd,tlia meer dan 1 m!) in
gezelschap waarvan de a.a.rtsenge l"otte 1 (3 .UI .... i ) ·niet. eens opvalt I
·
We bezochte~ op 7 ·Juli ook '<Ie oeverwallen· rliè.t hn~ m®ras.doorn-poelruitvaler iaan-w U genroosjes be·gróeiing en 4~ · j ortge slikken met hun trio
driekantige/ruwe/zee-bies. :
. ·'
· ·
Dit is Dl&it.r een kleine bloemlezing van het vele. La ten we zeggen dat de
rest .vàrt de .B!esbos-ervarfngen met de· sterke ebstroom naar zee is gedreven, vanwaar het straks door de vloed zal worden meegevoerd naar de kusten van KRUIPNIEUWS,_ waar het, dank zU deskuooige Biesbosonderzoekers,
zal worden afgezet in de vorm van een groots artikel!
·
Hans Meijers vertrok in de loop van Zondag, helaas via een zeer natte
tèrugtócht; Ar.min en Klaas fietsten 's avonds naar Dordt, waarna Marian
R. nog arrive-erde. Wat ze miste;, kreeg ze de volgende d~tg vergoed met
een luisteyijke·terugtocht met de 'volgboot':Iláar Drimmelen, overbeladen met rugzá~ken, ·fietsen en sjoccers"
.
~
Wim van Zeist en Jan Lindeman bleven op Maltha achter om vandaar te v~
trekken, terwijl in Drimmelen voor de verdere reis uit de boot stapten:
Miek H• .; Hannie v,<J, v., ·Marian Ribbeling,· Ton Damman, ·Nico K, Marten·
Witkamp en
·
··
Wim

WEEKEND N}.jkerkerveen 23-24 · Junt.
doe- we er allemaal kwa,mea, dank zij de foutieve. êonvo, zullen we ons
~!~*ar niet meer atfrtlien, •·: lii elk geval_ bewees de· a11ent 'in de ton': in
l'tljkerli ~oeäe dieJis:'lleti_:ett kwii.Dieli.lfe oi1'Corlaar terécht in de loop van .
~aterdagmi(id&t. ~ . ._
..
·.
.
·
E~~ _weelteM is k~_rt, __ d ..: ~rel. ftei.!~iJ.d v:oUedig tiit~ebUlt: nol die middag
bezochtall te ·de ·lieide biJ Hoef. _-men colliplex vochtlil · ~~ met struik= en
boomopsl&g, in hèt lllldden 9f&atvatl eeil ~etl!r i'aai ven Hgte
Vea. en d~reet~·omgevi.ng waren dqèl·u.n ons onderzo,k. ··. ·
\Y.e.hebbén 111er tä-!llaken met een 't'rUwe1 teheel d1clit~uroeid ven met
sleehts ln het cerit'rttlll'èeb klein opeA' lie4~e1te,. y,jar~n alleen 0,· opengePlfiidá, stukkèn water atado :·fNeriteJlà bel'indt z1clr gro-ndwater onder de
oppervlakte, in het midden vlak eronder, naar de-randen dieper.· Om een

tndruk te kri.U:e» .VI!Jl de wiJze v&i verland~ng, hebben we een tr:ansect gelegd en
daarin vier tn'Jerende · opriatiieil gemaakt, wil.arVan de twee eerste· het 1ft0Cht1gste.
stadium aan de ene resp. àati de andere venzijde ·weergeven. ·
Kruidlaag: 90%
-1.50 m
100% -100 cm
95% -75 cm
85% -40cm
Holpijp
4;4
1.1
+.1
1.1
Mannagras
2.1
+.2
Moeraswalstro
2.2
1.2
Li
l.i
Zeegr.muur
1.1
+.2
t-.1
Bilave lzegge
1. 2
2. 2
2.2
1.2
Fioringras
L 2
+. 2
Kattestaart
-t.l
L 1
Wateraardbei
+·1·
4/5;5
2
Pinksterbloem
+·1
Penningkr.
-r.1
Gr. boterbloem
Gewone zegge
1.2
Pijptorkruid
Twéerijige z.
3/4:4
Waterdriebl.
3.1
1-.1
.Waternavel
L1
1.1
1,1
KL valeriaan
2.2
Watermunt
1.1
-r.l
.,..., 1
Kale jonker
+-1;
Waterrus
Tol
+-2
VléeskLorchis
+.1
t-• 1
Blonde zègge
2.2
Vlozegge
L2
Blauwe zegge
3.2
Pijpestro
1.2
Veenpluis
1.1
Bl. knoop
1.1
Tormentil
Ll
Rood zwenk
.,..1
..
Welr.nachtorch.
.,..1
KrUipWilg
f'ol
Klev. walstro
1"·1
Stakeibrem
-r.l
Reukgras
"f"•2
Witbol
-t-.2
Moerasrolkl.:
-r. 1
Moslaag: 5%
Rondbl. sterremis
0
0
Puntmos·
+.2
t-· 2
Sikkelmos
(in opn.lii nog·Agrastis caninà ~2; Cáltha pdustris 'f',t.
opn. IV Frangula alnus ..... 1 ; Sal ix cinerea <f-, 1.
Uit de natte 011namen valt af te lezen, ·dat we met een matig· voedselarm milieu
te maken hèbbeQ. :Sool'ten uit de riet-orde (holpijp, pijptorkruid, mannagras)
worden opgeVolg~ dOQr Magno-caricionsoorten (snavelzegge, blaaszegge - buiten
de ®namen - t~eril~ zegge), maar dutliaáét Viirlel) 1\fè ook waterdrieblad, ·
waternavel. veenpluis, kruipend strtlisgras, .wttêralrd'tiei lils s()Ortea van voed~
sélarmer liiili~u, die ··21oals Qieer bij soörtgel~Jke verinert gébeurt naar de randen
toe een be ltl11ir1Jker l'Ql ·•faah spel.en, :Verder aeven de o.P~inen een goed beeld
van de vetall.der1*ö- die 1.1 een :pias vltb IJ•. t m.ldden uit. o,pt;reden, waar door
die ~)er w~d~~ van, het groJ:Qwater (Ut op1~ IV· a-1. e~ Ie ·dm on:ler opp. >, meer
soortep. kun~n Jeclijêil1 en de eoncur~tttietttaeht "'áil. ~ eerste ·dominereme
vochtnd~ars wcJl'dt iJeoroker:t, waärbij SOII!I\Iigen ver:d\fijnen, andere nog lang
standhotXiert, terwijl een evenw!èht onts,taat binnen een veel groter soortenaan~
tal, waarin de litOslaag steedS. neer aaat neespreken, :
Plaatse lijk gaat de blauwgrasweide via een C!i.lamagrostis-facies over in een
struikbos van wilgen, berken en vuilboom~ Het neemt echter toch steeds kleine
•
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afmetingen aan, daar de struikopslag zelfs in het stadhnn van opn.IV al begint. ·
Waar dit echter hogerop niet gebeurt, bereikt het Malinieturn ·een fraaie vorm,
waarin hier vetblad, spaanseruiter en tweehUizige zegge groeien! Op de·ov~rgang
van weide naar helde was Hier te vimen hazenzegge en afgekorte ze~e en v.,oral
tandjesgras; gevlel{te orchis, vleugeltjesbloem, welke soorten hier aan de hei de
orchideeerijke vorm. geven.
's Avonds bleek, dat we op historische :grom huisden en 's nachts, dat er ook
nog boeren zijn, met zeer ruime opvattingen en dat de 'lange rotbenen' van Ton D,
binnen de geringe afmetingen van een varkenshok aan tegenoverliggende vrouwen
slapeloze nachten kunnen bezorgen; en de volgende morgen, dat NJN' ers aan de levenslust vttn zwervers van 80 jaar nog een voorbeeld kunnen nemen! Met meer achting voor onze g~heer vertrokken we met sleeht weer naar de terreinen bij Nijkerkerveen.
Het eerste bleek een onoverzichtelijk blauwgrasland te zijn .~t zeer veel st.rui'kenopslag, waarin plaatselijk in lagere delen- nog een verlaJXl.ingsstadium met maktenbies en draadzegge viel t~ herkennen. Het Malinieturn was h~er z~r fraai met. I
spaanse ruiter, pilzegge, 1-!Jlonde zeggeY zeegroene zegge, sterzegge, :Achter een
groot stuk vochtige hei bleek nog een wildernis op-zichzelf te liggen, waarin
vooral blaas- en stekelZegge, valeriaan, lis, mannagras, waterzuring een rol
speelden.
.
Het tweede terrein achter de boerderij Kamp is van veel groter en grootser opzet,
Dit is wel de plaats waar de verlandingsgezelschappen van de West-Veluwse vennen
het mooist te zien zijn, Prachtige homogene moerasbegroeiingen met vooral holpijp,
wateraardbei, draadzegge, riet, ma.nnagras, moerasbeemd, ..blaaszegge en rietgras
als dominerende soorten, ·overgangen naar en ontwikkeling van het elzenbroekbos
kon hier tijdens de excl.D.'sie goed bekeken worden, QpvalleiXI -is dat hier aan het
Alnetum vrijwel nergens een Malinieturn-zone voorafgaat-. ·
Inmiddels verbeterde het weer en trokken we vol enthousiasme naar het laatste terrein: de Grote Zandbrink bij Achterveld, waar de clillRx van deze luisterrijke excursie werd bereikt door de vondst van de knopbiesweitjes temidden van nogal droge
hei met dennenopslag, :Welke àe reden is van het voorkomen van de elders in het
binnenlam afwezige knopbies is onbekend, Ter toe lichting diene onderstaande opname:
Na een kijkje over de omringen<j.e hei en in het naastliggaroe eikenberkenbd>s, moesten we helaas een eind aan deze geslaagje excl.D.'sie maken; niet zonder onszelf te
beloven terug te komen in dit fraaie Twents aandoende lamschap met de vele vergeten hoekjes, ··
(Voor opnamen verantwoordi':llijk; Miek H,' oHannie V odo V,' Dicky G, ,; Ad v, K,' Ton D,
Douwe van Zwol, Sieuwke v,d,W,; Piet Kuiper,. Nico K, en Wim v,E,)
Opp, ~5x6 m2 (groll:iw, -10 cm),
struiklaag: -2 so·m: sr~
Verder me~ +, 2: ,
. •Ruwe berk
1'
Vuilboom
blonde zegge, moeraswals
Riet
1
(grove den)
zeegroene zegge, blauwe
Kruidlaag: -0,6Q.m: 70%
knoop, gewone zegge, waterPijpestroetje
3,2
Blauwe zegge
navel, Oeder' s zegge, waterKnopbies.
2,2
Vlozegge
rus, egelbate rb Ioem,
Dotbei
L2
Riet
Met 'hL
Tormentil
1, 1
Kr, struikgras
struikhei, welriekende
Ta.ll:ijesgras ~ ·
Stekelbrem
1" :1:
nachtorchis, kruipwilg, ruwe
Mosl:a:Î: 109%
berk, 1grove den, vuilboom,
silike mos ·
Vederli!Os
zomereJ,k, parnassia, Orchis
Gr,laddermos
KlauwtJesmos
präetel'missa, wederik, watèÏ'Ii!ililt, moeras Iaardebloem,
gr,bote:rbloem.
(mOèraswespenorcbis, rietorohis, kl.valeriaan)
D

WBIT 7-8 JulL .

De vroegkaners lillakten zaterdagsmidcl~ al·een li:ortfl rojdrit per fiets door de
excurt~iestreek;·_waarbij de: belangrijllate•-pimten• wmên·verkeM; ., s Avoms. toen

we -achter de· boeltierij van' böer Goris wat .over· Pl~tengeearatie en fluviatielim
babbelden;; blekennte al ~t een tiental te zijn, -waarvan sommigen enol'Jre ·reizen
achter de rug hadden. Een flinke -avoildwà.lldelin& over Rijn- en waaldijk gaf ons .

teilSlotte allemaal slaap genoeg tot de volgende morgen, toen een stralende zon
ons op excursie ·lokte, We maakten een lange wa.Dieling door bet uiterwaardenlandschap ten w. van Herwen, -waarbij enkelen voor het eerst met de fluviatiele
flora kenniS maakten en anderen al determinerend de nodige z,(z,z,)-tjes aan
hun kennis toevoegden. Vooral de omgeving van de steenfabrieken en de dijkhellingen bleken verbluffend rijk te zijn. De volgende opname toont aan dat ons .
enthousiasme. niet ten onrechte was,
Helling van lage dijk tussen 'Bij landse kanaal .. en 'Gravenwaardplas': langs de
weg Tolkamar-steenfabriek 'de Bijl~tndt'. SO()·tn tenO,van de·hoge brug,
Helling 10 , expositie W. OppervL 7X5 na,
·
Verspreid over het dijkje enkele ome meidoornstruiken.
Kruidla~: -~.50 m. !M·
3, 2 (asp)
TripmadiiJII
·Grootb~cen aurie
2. 2 {asp)
Goudhaver
Duizendblad
Kroonkruid
ZWarte toor.ts
3.2
Rood zwenkgras
Krulzuring.
4.4
Kropaar
Echt walstro
1.2
Schaafstro
Kweek (glauea)
Ll
Kna.utia ·
Cypreswolfsmelk
1.2
Boerenwormkruid
Jacobskruiskruid
Ll
Glad walstro (erectum) L2
Voorj.yroegeling
Duinriet
zandmurtr
Ll
Sikkelklaver
Lîg~ende,klaver
t.2
Lóirezegge
.,.,1
(w&lStrobtemraap
Wilde ·averuit
Bitterkruid
+·2
Kleine ruit
... l
Witte honingklaver
Moslaeg: 5%
~.1
Veldsalie
KlauWtjesmos
.... 1
en verderop op hetzelfde ·dijkje nog: zandhoombloèm, tijm, ·akkerwinde, kraailook, krUisdis tel. heermoes, wilde· resed_à, St Janskruid» pastinaak,. avoJXlkoekoekSbloein" Plànten als KarthuiZer .anjer en knolri~zaad maakten de verdere excul'$ie tot een belevenis. Na thtliskoiiBt moesten· helaas een paar mensen vertrekken, de res.t maakte ·een stoutmOedig plan de lillterberg e; o, te bezichtigen. :
De klim naar 77 qr deed echter een van de pedalen sneuvelen, wat ons noodzaakte
terug te keren~ Een pán met hetesjoc ·maakte de avoJXI verder kort. Maandagmorgens van -zeer·vroeg' tot vroeg verdween de rest naar alle windstreken. :
(O.m. :van: Mies v.~el, ftieke Brinkman, Roelof de Wit, Gre Bonewit, Hannie v, ·
d~V:; Vera Koppelman, Koos Delcourt, Sieuwke v.d,W,~ Piet K.; ·Wim v.lj:,)
NI~UWE
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AANWINSTEN BIBLIOTRBEK

Onkruid-associaties in Nederland (Les associations messieoles et
· rooerales des Pays...,Bas )-.
.
"
Een sociologisch-systeliatische beschrijving van de ·klasse R\llereto-Secaline(ea Br. "'BL ·t936.Diss. Wageningen' 1950.
Voor de meesten van ons betekent het eerstè· 40-tal bladzijden·-van· bet •overzicht' nog' een gesloten ·boek en wie er zich toch voor intèresseerde, moeàt genoegen nemen met de beknopte -beschrijving die daar verl!lèld stond. De sinds ·
lang verwachte versehijhing van een uitgebreide toelichting op de systematiek
is daarom ee~_zeer belangrijk feit.
D:r Ir SISSI~H: heeft zijn werk breed Oi>gèZ~t: hiJ bedoeld~ zijn stuUe van de
onkruidgezelschappen te ·behandelen iii tl't\\1, délen" WaarYin dit proefschrift het
eerste vormt. :Terwijl in het tweede deel. dieper op .de. oecologie van de gezelschappen zal worden 'ingegaan (leve~vor~~~enspectra" D!illié~actoren" J;ilaenologie zaadverspreid 1ng, · grondmonsteroilderzoek). beperkt hij zich hier tot e-ea

8.
verspreidins van de systemAtiek vai:r de a8s0ciàtieà. - __
_.
In het hoofdStuk •JnleidiDa in de -systema-tiek-der kl4sse!'.- bespreekt schr.de ..
door verachtllende- systeaat-ici- gemalk-te ·ildelillgea, waaraan de ·eigen ziemnrljzewordt- vastgeknoopt~ voor:opatellina-van· het· !~tstisclt imtlinpprineipe''teaen- -

over het geografische; bij de•bèp&ling van de -lagere-eenheden. -Daarnaast wordt
verbam met en afgrenzing tegen verwante eenheden der klasse- besproken.
Hoofdstnk III begint met het geven van korte karakteriStieken van klasse., orden
en verbonden. waarna dieper op deze ondereenheden wordt ingegaan, door bespreking van elk afzonderlijk,
De van de klasse voor behandeling in aanmerking komende orden zijn die der Secalinetalia, Chenopodietalia, Potentillo-Polygonetalia en Onopordetalia, Achtereenvolgens wordt steeds een beknopt en duidelijk beeld van orde en verbom
gegeven., waarna van de associatie de floristische samenstelling aan de hand van
7.eer overzichtêlijk opgestelde· opname tabellen. karakteristiek van de kensoortep---(levensvorm, geografie) onderscheiding van lagere een11eden, starrlplaatsbe- e
schrijving, verbreiding, levensloop en in stand-blijven (verband met ontwikkeling en cultuur ván begeleidend voedselgewas), en successil! (in geval van ongestoorde ontwikkelingL ·
,_
De publicatie is meer dan een tot dusver unieke beschrijving van de onkruidgezelschappen; je kunt erin lezen .hoe een systeem van associaties wordt opgebouwd
en aan welke eisen het moet voldoen, Vooral ook door het ruime verband waarin
verbond. associatie en ke:llSoort worden gezien (verspréidilliSkaartjesl), zal het
werk van SISSINGH iedere sjoccer- moeten interesseren, Het kan onze (zelfs flo~
ristisch} verw.aarloosde belangstelling voor wegranden en akkers. mestvaalten en
vuilnishopen opwekken!
J
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WESTHIFF V" en G>A.,BROUWER; (Rapport inzake) De natuurwetenschappelijke beteke."
nis van het staatsnatuurmonument 'de Boschplaat '-op
Terschelling.
Uitg. ~ Contact-C001111issie voor Natuur- en Landschapsbescherming, Amsterdam 1951" ·
In een tijd dat er nogal eens spanningen ontstaan ro!xlom ons schaarse bezit aan
natuurterreinen~ is het prettig dà.t in verschillellde p\lll1c&t1es het belang van
dat bezit naar voren wordt g~haald. :Des te enthousiM&ter kimnen we z1jno als
van zeer waardevolle terreinen zoals de Boschpl_.t door terzáke kundigen speciaal in rapportvorm de wetenschappelijke betellenis wordt aangegeven.
·
In het 40 bladzijden tellende rApport vindt je eerst een korte beschrijving van
ligging, geschiedenis en de redenen waarom de BOSC.hpla&t Zd' D- unieke ·Waarde
heeft ( o.m.een overzicht van het wetenschappelijk werk dat er tot dusverre ·gedaan is). Ons zal speciaal het botanisch gedeelte interesseren. Hierin vehandelt Dr WllSTHIFF achtereenvolgens een 23-tal op de Boschplaat voorkomende eldfl
·en/of ook daar zeldzane soorten en hij noemt er plm. s.ó, die om een of andere\
reden daar goed bestudeerd kunnen worden. Véel belangrijkeJ: is het dynamische
aspect in de.·Boschplaat-plantengroei; hieraan worden na een overzicht van de
voork0111errle · planteagezelsébappen oàt nog enkele bladzijden gewijd. '
. Dit rapport .maakt ons er op attent, ·dat we ons vegetatieonierzoek steeds in groter verband moeten zien. Het is onmisbaar als basis voor verder onderzoek en kan
ook op zichzelf staande in bepaalde gevallen al een waarborg zijn voor het behotd van natuurterreinen. ·
·
Wat de Boschplaat betreft; Velen van ons kenne~.bet gebied goed genoeg om te,
kunnen zeggen dat behoui ervan van meer dan natl'lon&al belaq iS. :Zou de onaantastbaarbei~ van bet natuurtilcn\iment gewaarbor~P· wordeli, dan heeft hieraan het
vegeta.~ieonderaoek zeker de grootste bijdrage· ateleverd; dit kan ons alleen maar
stimu-leren 111et ons werk enthousiast door te gaan. :
HCf'FMAl'fl Miek E. :en Dr- v.-~~-: J1'lora e'\lvegetatïle v.an. de Vérbrande Pan bij
Setren '(~ ä: ) .:J,tJe cbe'pqeUng van een "kalkJ1'eUgeb1èd •-.ttl88è1fqu1n- en,Wëdenà·iatrict.
OVerdruk.;,&-~e .. Nàt.Uur ·no 3. ·'4 en 5 1951
In drie artikelen wOI'den de resQltatea besi)J:'okea v~ een in 1950. genaakte vege-

9·

tatiek&rtering. Jé krijgt een f~ai overzicht b.oe de plantengroei van het terre. in
in eikaar zit~ o.a. !n verbalid Jilet de · kalkhouleml.leid ,van het· zand en de ·diepte
van het gromwater. Hl;lt onden;oek was des te aant~ltitelijker, doordat vergelij ...
kibgen kOnden •orden gemaakt net vroegere olllerzoekingen. ·

w.

VRIES

V~DE

'Vlieland en plantengroei';
E.J,Brill, Leiden 1950. ·119 pag 19 fot~s. 7 fig., prijs f 6,90. ·
OVer de Waddeneilanden is tot nu toe betrekkelijk weinig natuurmhi.Storische -litteratuur verschenen. Wel zijn er enkele zeer belangrijke wetenschappelijke publicaties (van Holkema, Van Dieren en Westhoff) aan de ·Vegetatie gewijd. maar die·
zijn moeilijk te krijgen en ook niet geschikt voor de botanisch geïnteresseerde
vaeantiegarigers. :Voor de laatsten heeft nu Drs V:de Vries dit boekje over Vlieland geschreven, volgens het voorwoord vooral voor hem of haar, die opgemerkt
heeft, da~ de meer karakteristieke soorten niet zo ma.ar willekeurig verspreid
over het eil~ voorkomen, maar dat zij gebroden zijn aan bepaalde, nauwkeurig te·
o~chtijven, booemkundige milieu' s"
Aa.n de hand van eilkelé figuren en ouie kaarten, krijgen we enig inzicht in de opbouw van het eiland. waarvan achtereenvolgens worden behandeld de vegetatie van
de droge duinen, de KroOiispolders (met luchtfoto), ·de duinvalleien en de vegetatie op het Wad. :Het geheel is. een goede vegetatiebeschrijving geworden en zeker
ook ~tenschappelijk vetálitwoorcL Helaas ontbreekt een overzicht van de publicaties over de Waddeneilanden, hoewel er in de tekst vrij veel litteratuur wordt
aangehaald.
Van de foto's in het algemeen niets dan goeds; de· foto van .4 ·houten palen op de
vourkant vind ik echter niet erg karakteristiek voor Vlieland. OVerigens een keurig verzorgde uitgave.·
Nico Kok

-.e

ZOMERKAMP SCHIERMOONIKOOG 23-28 Augustus.
Ja, wrijf je ogen maar eens goed uit, als je ·dit leest, want eindelijk is het dan
inderdaad zo ver dat we ee.n kamp op een van de eila!XIen gaan houienl En wel een.
dat bij de ruN nauwelijks bekem. is. behalve voor de· verre Noorderlingen: Schiermonnikoog! Kenners prevelen de namen van grote zeldZaamheden en spreken over
Schier als van eèn eiland. dat o!XIanks de geringer c af~tingen de a.!XIere eilanden
in veelzijdigheid van plantengroei evenaart en in sollimige opZichten zelfs overtreft. De beste Boschplaat-kenner nóemt de 'Oosterplaat •·,van Schier zelfs
mooier, van botanisch standP\lrit gezien. Voor wie de eila!XIenflora kent. dus een
schitterende gelegenheld huil ketmis aa\1 te vullen. voor wie ze niet kent, een
unieke eerste kennismaking (voorafgaande literatuurstudie ·1s echter onmisbaar,
zie o!XIer),
Des te groter moet· na deze inleiding de ·Verrassing zijn, als je hoort dat onze
er.evoorzitter, Dt. VIcrCR \\ESTHCFF, ons kamp zal konen leiden, Niet alleen een
verrassing omd.at·dit de eerste maal is na de oorlog, dat hij een kamp voor ons
leidt, maar ook omdat hij een van de beste kenners is van flora en vegetatie van
de Waddeneilanden,
·
Het kamp begint Doilderdag 23 Augustus na aankorrst van de twè,ede boot uit Oostmahorn en ei!XIigt bij het vertrek van de eerste op de 28e (dienstregeling zie hieronder). :We slapen op de boerderij van Yo Talsma, Kooiplaats, Schiermonnikoog, :De
kosten van het o!XIè;rdak bedragen f 0,50 p,p,p'od, ~ d~e. ,van. het verder.e'rkamp worden
ter plaatse bekend gemaakt '(totale kampkosten schat fk·op f 10,-- p,p;), Behalve
normale· ka.rtJpuitrusting (vergeet je eetspull~n niet!), die je goed een fiets mee
te brengen, die ~.e gi!XIs gó~ te ..pas kOII\t, Niernaai _hoeft eeri tent mee te brengen,
daar we inde boerderij slape.n. tfilt mag wel,· mar l:ièt is nog niet zeker of J.e dan
geen moeilijkhéden krijg~ door de strenge kampeerverordeningen én b'. '\';naar de'.'
centrale ~•erpla"-ts wordt restuurd. .
·. ·· · · ;
Je kunt op Schiei.' komeö. via Groningen-Zout~IIIP en Ieeuwarden-Oostmabàrn; bet .
goedkoopst over de laatste route, Kósten bédragen d~ voor de boot f 1, 20 plus
f 0,35 (fiets) plus f o;20 (wegenbelasttni). ·Mensen met de tiets fietsen naar
Oostmáhorn (F!r. }.. ·met de-.trein reis je tot lseuwarden en stapt daar op de bus
naar Oos tmahorno ·
·

;.go.

•

10.
DIENSTREGELING BUS EN Boor (vertrektijden), :
Groningen
Leeuw&rden ·
óostmàhorn
Zoutkamp
21 Augustus
8.00
9.15
11.15 1o,56 12,50
9. 00
22 Augilstus 1Q. 20
8,30
9,30
12,15 11,5.0 13;50.
9,00
to;oo
23 Augustus 10, 20
U, 15 · 11 50 1:l5ö
1o;3o
9,30·
14 Augustus 11,15
13,15 12; 50 14) $(}
11,30
25 ·Augustus 12,15
10,30
14,20 13;50 15,50
14;50
26 Augustus 12,15.
Wie eerder wil komen, kan er kamperen of terecht in .de jeugdherberg, Wie van te
voren over de plantengroei z'n licht wil opsteken, raadplege onderstaande lite,.
~~=

.

v ,DIEREN: Orga.nogene Dunenbildung, ·
BRAm..aLANQUET en DE LEEUW:· Vegetationskizze von Ameland,
WESTHOFF: The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of
~
Terscelling, Vlieland and Texel. .
~
DE VRIES: Landschap en plantengroei van Vlieland,
KG(: De zoutplantenvegetatie op de Bosplaat (lrn.jrg,lO no 2/3), ·
DE WIT: Noordhellingen in de duinen (Krn.jrg.,ll no 2};
JANSE en HtJLSH(Rl'; OVergang kweldervegetatie-<luinvegetatie Bosplaat (Krn,jrg. ·
12 no 1),
alles verkrijgbaar uit de bibliotheek: Geuzenkade 79' '' Amstrerdai!FWest.
Aangezien de ruimte bij de boer beperkt is en het mogelijk is dat er nog tussentijdse mededelingen dienen te worden verstuurd, moet ieder die komt, zich
opgeven minstens twee weken voor het kamp begint, aan mij: Grindweg 167, Wagel'!
ningen; loop niet het risico te worden teruggestuurd. Zonder tijdig tegenbericht op je opgave, ben je dus welkom op Schier. ·
Nogmaals lieden: profiteert van dit unieke kamp. Kom je laatste vacantie:- resp. :
snipperdagen hier goed besteden en vier dit sjoccersfeest, dat de climax is van
ons buitenwerk van 1951, enthousiast meel Geef je snel op; tot kijk aChter de
·
Waddenzeel
Wim
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