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Nu het 1-1eer April is, kunnen ï·Tij '"sjoccers':' ons
\·reer naar hartelust gaan \'lijden aan onze geliefde
bezigheid; de sport, die *sjoccen* genoemd wordt.
De grassen in de Heiden beginnE:n te bloeien 1 Ane moontj es en speenk:cuid versieren de bosbodem, de
ï·rintel'slaap is V00.1.'bij en de temperatuur i.s ·Heer
van dien aard, dat potlood en notitieboekje zonder opofferingen gehanteerd kunnen worden.
Sjoccer, 1-10rd \·Jakker! v/rijf je oogjes maar e~
Yentjes uit, dan kunnen He nu eens zakelijk Horden. Vo.or het voortbestaan van ':'Kruipnieuvs ~'zijn
er h1ee dingen onmisbaar, n .1. geld en copy. Hoe
je je contributie kan betalen, vertelt Dicky in
dit nummer. Dat is dus nog al eenyoudig.Minder
eenvoudig is het, een algemeen ge1dige handlei-ding te geven, hoe ;je een artikeltje moet schrijven. Enkele technische bi jzonderherlen ·\ül ik jullie echter niet onthouden:
J .• Schrijf leesbaar,of nog liever typ je copy;
2.Beschrijf het papier aan één kant;
3.Gebruik consequent Hollandse- en Latijnse namen naast e:~aar,b.v.zo: madeliefje (beJlis
ps:cennis).
I Vooy_· het vcl.(,ende nu=er moet de c'opy uiterlijk
I J JUNI ings:~~ t LJ~~).l'Û. zj_ jxl. nus s j ace ers: aan de
en mcc 1;;c van -''Krui pni erms '·' de ':'s pi eg e~L '•' van
:\ .:, joegroep .
1
Kees.
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE SJOCGROEP
TIJDENS DE A~. 1951 TE APELDOORN.

-----rïlstrijdmet --;-regewoonte van de laatste jaren
oo. de vergadering op •t sjocgroepcongresje midden
in de zomer te houden, hielden \·re haar dit jaar op
•t Bondscongres.De consequenties hiervan zijn,dat
de ouwe sokken niet nog een half jaartje in de
sjocgroep op adem kunnen komen.Dit wil in •t geheel niet zeggen,dat ze hierom minder welkom op de
uitingen zijn.
Na de opening van de vergadering bracht \'Tim v.
Eek verslag uit van de activiteiten in het afgelopen jaar.Dat het enthousiasme nog niet is uitgedoofd .bleek wel uit het grotè aantal uitingen
in 1950.Het zomerka'ipje op Schier l·las wel •t hoogtepunt,m::tar ook ds.andere uitingen in •t vloold,
Verbrande Pan, Biesbos, Nijkerkerveen en Lobith
waren heel goed geslaagd. Daar de redacteur af~a~i~ was 1 bracht Wim ook •t redactieverslag uit.
c: · v.· schenen dit jaar 3 kruipnieuwsen,l·laarvan •t
·•.TStu nummer een dubbel nummer Vlas .-.;Ldanks de
~-ndcc~bst~~~ v~n f.60.CO,konden alle uitgaven
. -"T
orden en vlim stelde voor de contribu~
tie ot r.:.75 te verhogen,omdat ook de toekomst
"': f:ln:.J.::tf._;cl niet rooskleurig uitz.ag,daar •t led;.:ontal !:a 't congres tct 59 gedaald Has .Door een
ve~hogin~ van de bondsubsidie tot f.lOO.OO en door
't feit, dat nog vele achterstallige contributies
geinel moesten HOrden,VTaS •t echter toch mogelijk
de contributie van f.l.50 te handhaven.Ook bleek
\'lims b eschouvring over de daling van 't ledental
1-rat al te pessimistisch.Na de vergadering gaven
velen zich als lid op, zoda·~ 't ledental Heer tot
ruim 75 steeg. Na een korte bespreking van de uittingen en mogelijkheden tot uitbreiding van •t ledental, Haarbij o.a.gedacht vrerd aan 't sj occen op
dist:L·ictsuitingen,ki-Tam •t punt beleid bestuur aan
de orde .}Lnny v.d.Velde merkte op dat alle bestuursHerkzaamheden dit jaar haast voor \üms rekening Haren gekolJlen,door gebrek aan enthousiasme van de overige bestuursleden.
Hierna gingen ue over tot verkiezing van het
nieu.He bestuur, dat zonder tegen-canclidGten al:JVolgt
verkozen 11erd · rn,~.,, n~m'Jlay· ·roor" · Kee" den !lartO/' re-.~·~ iUc~'~ Ä...,~/;.)1;___,
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en Ber.van Aalderen.De I"')ndvraag leverde verder ook
geen belangrijks op, zo 'lat de verga :lering lii erna door
de voorzitter gesloten werd.
Ton.
VEENTERREJ.NEN AAN DE LIEDE.
door 'rheo en ~T:-l.'fey11de:cs.
INLEIDING.
Het gebied,waardoor zich de grillig gevormde Liede kronkelt,is nog een lapje oorspronkelijk polderland,omgeven door de grote droogmakerijen Haarlemmermeerpolder,Houtrakpolder en IJpolder.Tegen het
eentonige 20e eem·me polderl;l"'c~uchap van genoemde
droogmakerijen steekt het. o"'j" La:1dschap met zijn
bochtige dijken, braken er. "'"• ~ e~èen '•lel heel gunsti;g
af.De Liedezelfis een oud .:··.>:~.·-lat al voorkHam
op kaarten van± l)OO.Dé I ' "
J
·die 1-re hier aantreffen,zijn dan ook nici;
·éaa.L uit verveningen,
maal' zijn gevormd door verlanding L1 de meest rustige gedeelten van braken en andere wateren.In het
bijzonder aan de Liede hebben zich enkele veentjes
ontwikkeld met een zeer belangwekkende flora. Wat
de verlande braken betreft,daarvan vinden He nabij
Halfweg zelfs een veentje,dat met zijn heidebegroeiingen het hoogveen benadert.We zullen deze
veentj es hier verde:c bui ten beschomling laten en
ons beperken tot het besp1·eken van 2 der meest typische veenterreintjes aan de Liede.
Eerst dan nog iets over het gebied als geheel.De
zilte invloeden gaven aan het gebied een typisch N.
Hollands karakter.Deze zilte invloed is te verklaren door de nabijheid van het zeer brakke Noordzeekanaal,dat via de prozaïsch benaamde zijkanalen B
en 0 in verbinding staat met de Liede.Dat brakke
karakter,dat voor het grootste gedeelte van N.H.
kenmerkend is ,komt in de meest ongunst:Lge zin tot
uiting in de a Hater- en oeverflora,welke opvallend
arm is .Typiscl1 zoet\·rater-planten als waterlelie
(Nymphaea alba),gele plomp (Nuphar luteum),krabbescheer (Strati0tes aloides) ,egelskop (Sparganium
species), watergentiaan (Nymphoides peltata), e.a.
ontiJreken er geheel.Daarentegen treden hier de brakFaterplanten op de voorgrond, o .a.Zoutvm-GerzanrüchelJ.ia (zannichollia pedicellata) ,kamfontej.nkruid (Po-tawcgeton pectinatus),darmwier (Enteromorpha intestin;üis) en zeebies (Scirpus mal'itimus) .AJ is deze
~

flora op zichzelf heel interessant, toch spreekt
ze niet zo tot een ieder als de bloemrijke zoeh;aterflora van de Vechtplassen.
Het brakke \·Tater van \vaterland en de Zaanstreek
is sinds de afsluiting van de Zuiderzee aan verzoeting onderhevig, en van de verschillende terreinen Varieert het t-mter van mesohalien (matig
braJd tot oligohalien ( z1mk brak) .De liede vormt
ook. een schakel in deze overgangsserie,vrelke uit
plantensociologische oogpunten van groot belang
.is .Dit zal blijken uit de volgende floristische
en sociologische vergelijking met het oligo- tot
mesahaliane Waterland enerzijls en de zoete Vechtplassen and'i'I'zijds .De initiale verlanding in de
meest brakke delen van Waterland is gekenmerkt
door rm·re bies (Schoenoplectus tabernaemontani)
en de zeebies (Scirpus maritimus),>·relke hier riet
( phrac;mi tes couum:mis) en lisdodden (Typha species)
;1Jotseling geheel vervangen. Hierop volgt het gezelschap van Sonchus paluster (moerasmelkdistel),
"~n
.chte rietbegroeiing begeleid door forse
soorten als Haterzuring (Rumex hydrolapathus),ha•. ; rr, "ilgenroosje (Epilobium hirsutum), engehJor-tel (Angelica silvestris) en plaatselijk heemst
(Althaea officinalis) .Behalve de laatst genoemde
treffen 1ve deze soorten ook aan bij de Liede, alhoe\Vel zeebies niet in die dichtá velden,die zo'n
belangrijke rol spelen bij de verlanding in \'lat er land. Een aardige combinatie van een 3 tal min
of meer zoutminnende planten troffen l·re aan op
drassige paadjes in een Liedeveentje:Ronde rQs
(Juncus gerardi), 1-1aterpunge (Samolus valerandi),
en rode ogentroost (Euphrasia odontites) vormden
met moerasplanten als ;mternavel (Hydrocotyle vulgare), Rietorchis (Dactylorchis praetermissa) en
Haterrus (Juncus articulatus) een lage open begroeiing op een tapijt van puntmos (Calliergonella cuspidata).Het voorkomen van addertong (Ophioglossum vulgatum), moerasviooltje (Viola palustris)
en rondbladige zonnedaUl·l (Drosera rotundifolia)
herinnert ons eveneens aan de vlaterlands a veentjes,
11aar deze soorten evenals aan de Liede rijkelijk
vertegenwoordigd zijn in de nog soortenrijke veenmosvegetaties o;, de torsus van het armere overgangs-

.!;

veen.Drosera reikt noc, v8r. over deze grens en Hordt
dan vaak vergezeld doo~ afgekorte zegge (Garex canescens).In dit stadium kunnen berkjes opslaru1 of de
heidesoorten nemen hun kans Haar en dan onhlikkel t
zich als slotphase in deze successie een heidevegetatie.Deze laatste successiestadia zijn analoog aan
die der Zaanse en \'laterlandse venen 2). Een speciale merkwaardigheid van de Liede is het massale optreden van lepeltjeheide (Vaccinium macrocarpon) in
de veenmos vegetaties, v:aarin elders dophei (Eric a
tetralix) en struikhei ( OalllJ:p vulgaris) een voor~
name plaats innemen. And erzi.) ds vind en 1-1e hier plantensoorten en plantengemeew-- .tJ pen, \-Jelke een voor-keur vertonen voor meer zoc' "e :;ebieden dan vlaterland en die daar dus nist ·····:orkGn:·•·r,.Voorbeelden
hiervan zijn dotterbloem (i '.;ha l:J.lustris) ,zl·lane-bloem (Butomus umbellatus), l':aJ.moes (Acorus calamus)
en Hateraardbeitje (Oomarum [Jalustre).Dat deze aanHinst klein is vergele:~en met de rijkdom van de zoete Vechtstreek, accentueert alleen naar het belang
ran de Liede als schakel in de streek van brak en
zoet Hater. Het Filipenduletum is een weelderige,
manshoge begroeiïng van moerassp:ciraea (Filipendula
ulmaria) 1 valeriaan ( Valeriana officinalis), riet
(Phragmi tes co=unis), 1-1ederik (Lysimachia vulgaris),
ii!)oeraslathyrus (J"athyrus palustris), zeegl'Oene mllur
(Rtellaria glaLoa), enz. Aan de I,iede Ül deze mooie
plantengemeenschap prachtig ontwikkeld.In de veentjes benoorden het IJ (Zaanstreek, \·Jaterland)is het
gezelechap daarentegen bepaald zeldh!aam, meestal
fragmentarisch aam·rezig, of vervangen door het gezelschap van So1;1chus paluster. Alleen de meest \'lestelijk'' gelegen veentjes in dat gebied vertonen behoorlijk onhlikkelde Segroëiïngen.\'lim t'Ieyer,die de
N.H.veentjee jarenlang bestudeerd heeft,dacht in
dit verband aan invloeden vanuit de nabijgelegen
duinstreek. Merkwaardig is verder nog het pal naast
elkaar· voorkomen van een moerassig elzenbos (Alnetum glutinosae),met in de ondergroei pluimzegge
(CJarex paniculata), gele lis (Leis pseudaao:cus),
stekelvaren (Dryopteris aust:ciaca) en op op&n plaatsen soor·ten uit het F'ilir.enduletum, en een zuur arm
1Jo1:kenbos met veenmossen (SphagnLll11 species) en le- ·
pol tjeeheide (VaccinniUJ.n mac1·oca:r:·pon). De vondst et\
~
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van rondbladig wintergroen (Pyrol~ rotundifolia)
en keverorchis (Listera ovata) zijn floristisch
ook zeer interessant.
Bij de besprekir.g van de veenterreinen komt de
successie uitvoeriger ter sprake en daaruit zal
tevens blijken,dat de successie van beide terreinen in dJ details \.Jeer belangrijke verschilpunten
vertoont. ~aarschijnlijk zijn de oppervlakten te
gering en de invloeden van buitenaf te groot.voorlopig voelen we ons nog niet bevredigd met dergelijke resultaten,waaruit alleen maar blijkt,dat
de successie in grove trekken uel in bepaalde banen vorloopt.De locale verschillen blijken n.l.
dermate groot te zijn,dat er nog heel wat opnamen
en traneeeten nodig zullen zijn, om het probleem,
dat de natuur hier stelt in meer concrete bevoerdingen vast te lesgen.Dat hiervoor de bescherming
van onze veenterreinen een eerste vereiste is,mag
. =_s '··~kend \·lOrden geacht; de garantie hiervoor is
,,;te'"'ate z1-1ak .
. :_ )vlaterlandrapport door L .Z\üllenberg, V!. en Th.
:?.• 'cders 1948.
2)Veenrapport door V.Meijer. 1944.
~~ :..~ ~;.; ~:<
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BESPREKING DER AFZONDERLIJKE VEENTJES. TERREIN I.

-llit-rs--een-van-cie-injnderb ekende veentj es' ge=
legen aan de Westelijke oever van de Liede,langs
en ten Noorden van de spoorlijn A'dam-Haarlem.Nadat wij het geliefde N.J.N.-terrein,dat er tegenover ligt (ten z.v.d.Spoorlijn) al minstens vier
jaar in observatie hadden,maakten we I>as kennis
met dit veentje.De aantallen orchideeën op zo'n
klein terreintje van ruim 1 H.A. ,doe je volkomen
perplex staan.MoeraS\·respenorchis (Epipactis pa-lustris) &roeit er in overHeldigende aantallen,
minstens een paar duizend exempl.Talrijk zijn ook
de beide rietorchissen (Dactylorchis praetermissa)
en (Dactylorchis praetermissa ssp juni al is), ~Vel
en enkele honde:cden exewplaren van elk.Verder
tref't men er,hoeueJ in geringer mate (enige tientallen van elke soort) ,sturmia (Liparis loeselii)
en vleenkleurige orchis (D:o.ctylorchis incarnata)
s,an,beide geheel nieture vondsten in dit gebied.DeJ

ZE;J orchidee~n rijkdom doet, ook 1-rat de soortencombinaties betreft,denken aan de beroemde 'l.'errchellinger
duinvalleien.Al l·lordt àe floristische roem van de
orchideeën vaak te hoog opgeschroefd, vamlege hun
kieskeurigheid kunnen ze uit plantensociologisch oogpunt bezien bijzonder interessant zijn.Hier is dat
zeker het geval en bij de vegetatiebeschrijving komen He dan ook uitvoerig terug op de orchideeën in
verband met de plaats,die ze innemen bij de succescie.

Het terrein {:t-:hs!{;;Bhe:aill. i'.!effitempelen ;J..J<;'·dimm:l:ddeli(tk
a:t:a een rietland ,maar het is voo:r:al aan de oever van
de Liede,dat het riet domineert en een hoge dichte
vegetatie vormt met als begel
ende planten 1-mter-zuring (Rumex hydrolapthwn) k1eine lisdodde (Typha
angus ti foli a) , haag1ünd e ( C:Jl :;. t .;:: '::\ s epiurn) , \·Jat ermunt (Mentha aquatica) eü engd.\ïc ~el (Angelica Silvestris) .De J;,isdodde handhaaft zich ook nog op enkele plaatsen in het veenmos en groeit verder veel
langs de smalle slootjes in het Zuj_deli_.jk deel van
het terrein. De •o',;cc;rgarig V(lil :i::b.e:flkraif(?)_ ·ncu:ix :v:eenmosBEQ;elatie is <..ls ge.<conlij.i\: rijk aan kleine· llioerasplanten,zoal.3 I'.Olfspoot (Lycopus europaeus), kale
jonker (Cirsium palustre) ,pinksterbloem ( Gardamine
pratense),rietorchis (Dactylorchis praetermissa},
gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) ,moeraswilgenroosje (Epilobium palustre) en koekoeksbloem
Lycll..nis flos-cuculti) .Het FiJipenduleturn is hier op
enkele plaatsen mooi onhlikkeld aan te treffen.\'Tederik (Lysimachia vulgaris),poelruit (Thalictrum
flavwn),leverkruid (Eupatorium cannabinum),valeriaan (Valeriana offrcinalis) ,melkeppe (Peucedanum palustre) en zeegroene muur (Stellal'Ja glauca) voeren
hier de boventoon.Opvallend is ook de faoJesvorming
van ru1·1e bies (Schoenoplectus tabernaemontani) in
het eerste stadium van de veenmosbegrj_eïng,
In de veenmosvegetatie (Sphagnetum), afgeviss eld
met Haarmosveldjes (Polytrichum species)domineert
vaak de lepeltjesheide (Vaccinium mac:cocarpon) .De
successie is hier het verst gevorderd en de soortenlijst van deze verzuurde plaatsen is beper·kt tot
tormentil (Potentilla erecta), rondbladige zonnedam·l
(Drosera rotundifolia),melkeppe (Peucedanum palustre,
en \:at opslao· van braam (Rubus s pee.) .Amerikaanse
appelbes (Ar~nla melanocarpa) en berk (Betula pubes~

cens).Heel ihteressant,maar sociologisch erg rommelig is het gedeelte tussen Heiland en lepeltjeshei-vegetatie. Hier staat moeras1..respenorchis (Epipactis palustris) in grote groepen tezamen met
sturmia (Liparis loeselii) en vooral aan de kant
van het l·reiland rijkelijk gemengd met de beide
rietorchissen .De opname lill 49120 geeft een beeld
van deze veelderige plantengroei, Haarvan ook de
moslaag bui tenge1·roon interessant is .Naast de soorten,genoemd in de opname,'..Jerden er gevonden:
Sphagnum palustre,Sphagnum recurvum (veenmossen),
.Fissid ens adianthoides ( veenvedermos) ,Lophoc olea
heterophylla ( kantmos) ,Ricoai'dia mul tifida (grondvorkje),Dlyttia lyellii) Cephaloz~a oonnivens (levermossert), en Chiloscyphus polyanthus (lippenmos).
OPNA!Illi 1'l.R.49120
9 Aug.l949
Liede.
Oppervlakte 3 x 3 m. Stevige zHarte grond (veel
dood aulacomnfum).Bedekking kruidlaag SO%,gemid~sldP hoogte 0.50 M.

.->·,·a.-. i tes communis

2.1 Stachys palustris
2.1
·tJ.e~;~ana officialis 2.1 Rhinanthus glaber
2.1
·":'c :iistioha
2.2Ranunculusacer
2.1
Lychnis flor-cuculi 2.1 Prunella vulgaris
2.1
Epipactis palustris 2.1 Anthoxanthum odorat. 1.2
Orchis praetermissa x .1 Holcus lanatus
1. 2
Idem SSP junia1is
1.1 'l'rifilllium pratense
1.2
Liparia 1oeselii
L2 Ophioglossum vulgatumLl
Caltha palustris
1.1 Pulicaria dysenterical.2
Sagina procumbene
1.2 Plantago lanceolata 1.1
Calystegia sepium
x.l Thrincia hirta
x.l
Jancus articulatus
x.2 Cynosurus erestatus x.2
Carex riparia
x.l Lysimachia vulgaris x.l
nemorosa
x.2 Peucedanum palustre x.l
Lycopus europaeus
x.l Taraxacum officinalisx.l
Eupatorium cannabinumx.l Vaccinium macrocarponx.2
Rumex acetosa
1.2 Angelica silvestris x.l
Bedekking moslaag 50%
Aulacomnium pulustre
Siphagnum squarrosum
Rhitidi,adelphus
Brachtytetium rutab.
Bryum of ventricosum

JO

2.2
2.2
x.l
x.2 Calliergonella cusp. x.2
x.2

3.3 Oalypogeia trichom.
1.3 Pellia epiphylla
x.2 Geoglossum glabrum

Deze bonte plekjes KUn:aen He Hellicht bet best
karaltteriseren als moBrasweiden. VoJgens het Overzicht
der plantengemeenschappen zou de vegetatie onder het
Molinion vallen .De invloed van het nabije l·leiland is
wel heel sterk en manifesteerlÏ zich in een veelvuldig optreden van ratelaar (Rhi.nanthus glaber),reukgras (Anthoxanthum odoratum) ,vritt .. J. (l:-Iolcus lanatus),
Scherpe boterbloem (Ranunculus •'!Cel:) ,kamgras (Cynosurus cristatus), rode idaver (•;· .-~ t'oJium pratense),
brunel (Prunella vulgaris),thrin~~a (Leontodon nudicaulis), veldzuring (Rum ex ac cL• .. , . ; en smalbladige
1-1eegbree (Plantago lanceclate.). ~)--,•<.:rnaast vinden 1-re
er Sphagnetum-soorten al:J moeré'.':V~.ccoltje (Viola palustris) ,addertong (OphiogJ.o;3r.:c
.. gatum) ,rondbladige zonnedaUi·i (Droser:é< :cn':.'''''J _,
:),i<ederik (I,ysimachia vu:garis) en LGpeltja~~~l e (Vaccinium macrocarpon) .Verder zijn er allerlei zoorten aan-vrezig
die \·re ook in de overgang van rietkraag naai' Sphagnetum tegenln·ramen .De vast zHarte grond vormt ook
een geschikter ondergrond voor soorten uit genoemde
overgang,dan voor de eigenlijke Sphagnetum-soorten,
die zich beperken tot de veenmosbulten.Ondanks de
behoorlijk drassige plekken,i·raarin prompt Haterrus
(Juncus articulatus), egelboterbloem (Ranunculus flamula), en soms moeraszoutgras (Triglochin palustris)
optreden,lijkt het voorkomen van moeras1-respenorchis
(Epipactis palustris) hier niet zo uitzonderlijk.Ook
in de z.w.hoek van het terrein doet het niet onnatuurlijk aan,de moeraS\·respenorchis aan te treffen in
een vegetatie,die door een sterke bernaaiing het karakter heeft van een vochtig hooiland.De belangrijkste componenten van het rietveen zijn er schaars en
planten als heelblaadjes (Pulicaria dysenterica),
rietorchis(Dactylochis praetermissa),valeriaan (Valeriana officinalis),penningkruid (Lysimachia nummularia),en kattestaart (Lythrum salicaria) vallen
daar meer op.Het meest typisch,lijkt ons echter de
groei van moe:caS1·1espenorchis op een ander Liedete:crein, 1mar ze op niet dicht begroei de vaste humusl·ijke grond de schadU'.-7 opzochten van laga stru':lelen van kruiplvilg (Salix repens) .Stu:cmia (Liparis
loeselii )vo:cmt hier echter een groot probleem, als
Hegewend zijn dit orchideetja aan te treffen in
vlak:ke drassige veenmosvegetaties of aan randen va:r:
cmdiepe plassen in rietmoe:r-s.sser" (VeeLt- er: z.Ec::..,,

plassen,waar de hogère begrmeiïng ~jl is en de egale
moslaag gevormd vrordt door s:chorpioenmos (ScorJiidium scorpioides),sikkelmos (Drepanocladus spec),
goudmos
(Campylium spec.),of puntmos (Callif)rgonella cuspidata).
\'iordt vervolgd.bh/3.

Voorz.: Ton Damman, Bovem-1eg 31, Bennekom;
Adm ,Pen. : Dicky Gi es en, \·1. de ZHi j gerlaan 28, Haarlem·
Hedac-t.:Kecs den Hartog, Singelll3, Den Helder; '
Bibliot.:Piet Schroevers,J.v.Scorelkade 59,Alkmaar
l.z.f.: Her v.Aalderen,P.O.Hooftstr.7 Zwolle.
'
VAN DE ADM./ .PENN.
--·1:filTen-de m-ensen,die hun contributie over 1951
nog niet betaald lwbben, deze zo spoedig mogelijk
ove:rmaJren op postgiro no.476009,t.n.v.de Penn.Adm.
v .d .Plantensoc .uerlcgroep I'! .J .N .te Haariem.Als termijn is 1 Mei gesteld.vlie hierna nog niet betaald
lL0.ft,2G·ijgt onherroepelijk een postk11itantie thuis.
G~k ~· 'l cantrib .over 1952 hadden we graag spoedig
binnen. Voor het betalen hiervan geven v1e de tijd
tct 1 '1 flP, na die datum \·lorden pos tkHi tanti es verstullrd .(Jok zijn er nog enkele donateurs, van Hie l·re
de donatie over 1951 nog niet mochten ontvangen.
Gaarne zouden we deze ontvangen,om administratieve
moeilijkheden te voorkomen.De contributie is f.l.50
de rnin.donatie eveneens.Iedereen,die deze KruipnismiS ontvangt Hordt geacht lid of donateur te
zijn .\'li e het hier niet mee eens i.s, schrijft even
na.al' Diclcy Gi es en.
UITINGEN

--19-20
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April houden 1ve een weekend bij de T~>Ient
se hronnetjesbossen.Adres:J.Arends,Noord Lutte 34,
DE LUTTE bij Oldenzaal. Je komt er door bij Oldenzaal de Heg naar Bentheim in te gaar1 en na ± 2 Kivl
bij Hotel *'t Z•:Jaantje~é links af te slaan;op het
k:cu:i s punt, dat je dan krijgt, vraag je naar AREHDS .
Als er genoeg fietsen zijn gaan 1-1e op Zondag
naa::: Hazelbekke,Haar een luisterr·ijk bronnetjesbos is ,met allerlei overga_ngen naar de drogere
eiken·-haag-beukenbossen.Als o· tekort fietsen zijn
blijven He bij de bronnetjes bij de Lutte.Kom dus
als het enigzins mogelijk is ,op de. fiets D-r..;-2-blz..;/;.
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3-4-5 Mei .\'leekend in de BIEê_BOS. Nu kunnen He het
voorjaarsaspect van dit onvergelijkelijke getijden
deltagebied zien,waar de metershoge dotters,uaar van
He vorig jaar de vruchten zagen, nu aan het bloeien
zien.We houden dit weekend ueer bij de Heer C.Kooijck
op Klein Maltha. J·e komt hier, door van Dordrecht
naar de Kop van het land te gaan en daar over te varen.De veerbaas kan je verdar de Heg i·Jel Hijzen.Van
het Oost en uit fiets je naar vlerkendam en gaat daar
de Biesbos in.Je kanMalthaper fiets bereiken. In
verband met de boten is het noodzakelijk,dat je je
minstens een ueek van te voren bij Ton opgeeft.Iedereen zorgt deze 3 dagen voor eigen fourage.
17-18 Mei. \'I eekend te AIJEI'i bij Zal tbommeJ.. Dit
ivordt de gelegenheid-omeenskennis te maken met de
bloemenpracht van het land van Maas en v;aal.

?-::!3 ·T.':!:ni. }i_eekend bij Landsmee~. \'Te zullen hier
he ie Il;.lerveld, beroemd om zijn brakwaterveentj es ,met
ee~, uec:. 0k vereren. Bijzonderheden over de laatste
tH"'- i·it-c3kends vlorden nog bekend gemaakt per conco.
AiÜ'll'uE: We zullen proberen een kampje te organiseren in Zuid-Limburg. De bedoeling is,dat het na
de zomerkampen gehouden Hordt. Cok hierover komt nader bericht.

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

VERVOLG bJ.z .12.
B-ESPRRKI~DER AFZONDERLIJKE VEENTJES.
Slechts in het Gril tj eplak op 'I'erschelling troffen 1:1e sturmia aan in een milieu,dat op sommige
punten gelijkHaardig te noemen is aan dat van de Liede.Ook daar k~Vam sturmia voor in een 60-80% dekkende kruidlaag. ,~Vaarin o.m.Rietorchis (Dactylorchis
praetermissa),lepeltjesheide (Vaccinium macrocarpon)
kattestaart (Lythrum salicaria),pinksterbloem (Cardamine pratense), egelboterbloem (RanuncuJ.us flammula) en uaternavel (Hydrccotyle vulgare) voorln1a- /
men.De mossen,voornamelijk puntmos (Calliergonella
cuspidata) en verder nog Hat goudmos (Campylium
spec.)en schorpioenmos (Scorpidium scorpioides),
vormden geen egale laag, ecl de bodem uas er eveneens
onre,&;elmatig en 1·:einig huJJlu_srijk .Ook de verspreiding
ven t=:turmia is heel ir.. teref3::>s.nt en naar ons Heten is

dit orchideetja buiten de duinstreek nog niet in N.H
aCJ.ngetr~ffen,:naar neemt malaxis (Hammarbya p::tludosa)
de plaats en in, waar ldB sturmia zoüden kunnen ver\-.rac
ten. Vleeskleurige orchis (Dactylorchis incarnata)
komt maar op een plaats aan de Liede voor en wel in
het N.W.deel van terrein r.
Opname \{R 49122 geeft een beeld van deze vegetati
Hm\rin de \·leideplanten la::tg niet zo sterk vertegenHoordigd zijn als in opname 1-:R +9120. Voor de vlaterlenclGe veentjes is de vleeskl::;;,·:·j
orchis vrij typisch en vervangt dan de d.etCJ:·_,
in het gezelscha
v~n koekoeksbloem (Lychnis floG-cuculi),pinksterblow
( C;:rdamin 'pratens e), gevl
~ hr-rtshooi (Hypericum
tetrapterum) enz. Het vo
melkeppe (Peuced a.num peelustre) en rode g _,,. ~-~ ·' .. ,. ~- (Eu ph ras ia od ontit es) 1i jkt ons ;,n dit verband ook '>'~el intrassant .Een
andere begroei'Lng,die hier de aandacht trekt,komt VO<
c~. stukken,\vaar het grond\.Jater boven of ongeveer gelijk wet het maaiveld ligt. Riet, ru\'e bies (Schoeno[lectus tabernaemontani),kleine watereppe (Sium erectum) pijptorkruid (oenenthe fistuloa) en melkeppe
(!.',;ucedanum pa1ustre) voeren hier de boventoon. Het
feit,dat melkeppe hier zo'n belangrijke plaats inneemt, en tevens typisch .lijkt thuis te horen in het
soortenarne Sphagnetum, wijst e~ tens1otte op, dat
het moeilijk is om met zekerheid meer te zeggen over
de socio1ogische plaats van diverse moerasplanten.
OPNAJVIE vT.R,49l22J, 9 Aug.l949, Liede.

7(

Oppervlakte 2 x 2 M,drassige zwarte grond.(Veel dood
sphagnum.Grondvmter ± 5 c[vl onder mwüveld .Bedekking
kruidlaag 50%.
:Ohragmi tes communis
2.1 Eupatorium cannaium
2.1
Euphrasia odontitus
2.3 Viola palustris
2.2
Orchis incarnata
1.1 Festuca rubra
2.2
Praetermissa
Carex disticha
2.2
S.c'.D junia1is x.l Anthoxanthum ~odor.
1.2
Peucedanum palustre
1.1 Holcus 1anatus
1.2
Mentha aquatica
1.1 ~agina precumbene
1.1
Lycopus europaeus
1.1 CirsiUo'll pa1ustre
l .1
Ange1ica silvestris
x.2
ericurn tetrapterum x.l
~laatsgetrek
de hel_$ L j
geplaatst c,:o:.:d;cm.

