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DE- VEGETAf I EKARTER I NG' VAN t HET-"SMODDÈ30S
door L.'G.Kop en E:Stapelveld
n de zomer van 1950 en 1951 hebben we ons intensief bezig gehouden met
de vegetatie van het Sliloddebos, dat genoemd is naar een vervallen boerderiJ 'de Smodde,',- Het• lht in Twente, ruim 2km tel). N.w. van Losser •. Het
was de bedoeling om van dit gebied, dat ongeveer 15 ha groot is, een vegetatiekaart te vervaardigen en over de resultaten willen we hier iets
vertellen.
Het feit dat dit bos, dat we in 't vervolg kortweg de Smodde zuil en noemen,
bekend staat om z'n rijke flora en vegetatie, was voor ons de reden juist dit
bos onder de· loupe te nemen._ Wil-arschijnlijk is· het bij vele NJN-er's welbekend._
Om de resultaten van de vegetatiekartering van de Smodda ·goed ·te _verstaan is het nodig iets te weten over de bodem-en- in verband daarmee- over
· het grondwater. _
.
·
De bodem van de Smodde bestaat· voor· het grootste gedeelte uit zeer zware
·leemgrond.- In het NoordOost-en daarentegen trai'fen-··'lle zarrdï_Jián; ·~ tierwij 1 in de
,grenszone zand op· leem: ligt, no·or het zandgebied stroomt de !Snoeiinkbeek (een
zijbeek van de Dinkel), die waarschijnlijk in de loop der jaren een verlaging
·van· het·. gemiddeld peU zal -hebben ondergaan.: Het o<vertoll i ge water uit
de
Smodde kan nu,_ wat de_ beek_ betreft,. behoorlijk- worden afgevoerd. Een vertra. gende factor ls echter de~ leem, omdat dil stroomsnelheid van het water daarin
-:erg klein is tengevolge van de grote weerstand door de fijnkorre-11-ghaid.: Wlin·, neer je nu in· het voorjaar-:: als er dus veel overtollig. water is - de grond. waterstand bekijkt,- zie je daardoor op de grens van· 1 eem en zand-. een ·groot
varval.Pe vegetatie van de Smodde moet. grotendeels gerekend word.en tot het: ei. kanhaagbeuken bos,· ilet ~e1l'ée-to-- Caroinetum.- Alleen van de vegetatie op het
-zand is·dat·ni,èt zonder-meer· te zeggen. We krijgen· hi-er· te maken met ver- __ schijnsel en' van degeneratie van- het. eikenhaagbeukenbos , en met overgangave ge'"
· getaties naar het eikenberkenbos--(Querceto - Betuletum),·
Wanneer· het milieu van een c~er.ceto - Carpinetum vegetatie verandert of
·veranderd wordt,- .kan dat: een vers·chill ving VIU! de' vegetatie in de richting van
·.hett Querceto- Betuiaturn tengevolge hebben. -De grootte van die verschuiving is
>':a bankeiijk van de aard· en de grootte vari die milieu~vel'anderingilp, We kunnen
dan spraken van degeneratie. Het is E)Cqter ook mogelijk, dat we met een milieu
. ·te doen hebben dat noch voedselrijk,l:notch· voedse.tarm is en dat dus· tussen ·dat
·van Querceto - Caroinetum· en Querceto"- Betuiaturn in staat •. Aan een momimtop.. namha van de vegetatie is dikwijls niet uit te maken met welke van de ver~
· se ijnselen we te doen hebben.·
·
Een bij zonder geval van degeneratie doet zi eh voor, als e·en standplaats
ingrijpend wordt veranderd. Meestal gaat· een dergelijke wijziging gepaard
vernietiging van de oorspronkelijkE! vegetatie - en stelt zi eh nadien een
w, min of meer stabiel· evenwicht in met een geheel andere lavensgemeen~
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·schap,·
Bij ontwatering wordt de vegetatie weliswaar niet vernietigd, maar de
·wijziging is er niet mindecr· ingrijpend om, Dit; laatste is mogelijk het geval
geweest in het zandgebied van de Smodde,.- We. vinden daar: een begroeiing van
slechts: enkele soorten uit het: eikenhaagbeukenbos,temidden van een overvloed
van: eikenberkenbosplanten. · Hi!t· vo-edselrijke beekwater staat ·dus
blijkbaar·
niet· hoog genoeg om een QueT·ceto· - Carpinetum - vegetatie te voorschijn te
roepen.
Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:
•1) de vegetatie is van
o.rigine Querceto - Betuletum, met geringe Quaresto - Carp.inetum _,invloed;
. 2) oorspronkelijk hadden. we hier: een Queroeto - Carpinetum, dat ·zich door
milieuveranderingen heeft gewijzigd in de· huidige vegetatie. Of de veranda. ringen hun eindstadium al bereikt• heöl'len, 1 aten we hierbij ·in het midden ..
Zolang we niet weten hoe het bos er vroeger uitzag, is hieromtrent dus geen
uitsluitsel te geven.
In de Smodde treffen we· allerlei vegetaties aan, zowel mooi ontwikkeld
eikenhaagbeukenbos,als bijna zuiver eikenberkenbos, terwijl eveneens allerlei tussenvormen voorkomep. We laten voorlopig in h'et midden of deze· laatste
degeneratieproducten dan wel overgangsvormen zijn, en delen ze in in vier
stadia (deze aanduiding is dan eigenlijk fout,· omdat bij· een milieu-overgang
niet van 'stadium' gesproken mag worden), Later komen we op een. en ander nog
even terug, De' indeling in stadia dan is zo, dat het . eerste en tweede stadium een meerderheid van Querceto - O~rpinetum - soorten vertonen,· terwijl
deze soorten in het derde en vierde stadium in de minderheid zijn.· In het
eerste stadium beperkt de· invloed van oligotrophy.teri(d•.. i. planten van voedselarme standplaatsen) zich· tot 1 a 3 soorten. Dat zijn voornamelijk kamperfoelie, Sporkenhout: en Berk (Lonioera Pe!lliclimenum, Frangula alnus en Betula;),
Voorts wordt dit stadium gekenmerkt doot 'het voorkomen van vochtminnende- en
veeleisende. soorten, die in het tweede· stadium grotendeels niet meer optrede!),· De voornaamste van deze· soorten zijn:
Wij daarzegge, Reuzenzwenkgras,
Moerasspiraea, Bosandoorn, Kardinaalsmuts, l'leksenk·ruid, en Helmkruid (Carex
remo ta, Festuca gigan tea, Filipendul a Ulmari a, Stachys sil va ti ca,
Evonymus
europaeus, Circea· lutetiana en ~q:.;aphtJhrta .nodo!!a), ·
Het tweede stadium vertoont een.,wisselend aantal oligqtroPbyten , maar. een
vrijwel constant blijvende soortengroeP van· eutroPhyten. (soorten van vo:~d.;.
sel rijke standplaatsen), Van de ·oligotroph.y;ten noemen ·we: 'haarmos, blauwe
bosbes, pijpestrootje, zachte witbol en dalkruid (Polytrichum sp,, Vacoinium
myrtillus, MQlinia ooerulea, llolcus mollis. en Majanthemum· bifolium),
pe voornaamste vertegenwoo.rdigers van de entrophyten groep zijn; Rivins viooltje, bosklaverzuring, grootbloemmuur, sleedoorn, meidoorn, klimop.en Gelderse roos (Viola riviniana, Oxalis acetoselll,l, Steilaria kolostea, Prunus spiQ~
nosa, Crataegus spec.div;, Hedera helix en Viburnum opulusl,
In het derde stadium verdwijnt deze laatste groep steeds mëë-r;:terwijl in het
vierde stadium alleen nog hazelaar en zoete kers (CorYlus Avellana en Prunus
avium) als. eutroPh;Ytten worden aangetroffep, Bovendi~n;.It,o)iren. in het derde en
vierde stadium ook de volgende oligotrophy.ite•.,soorten voor: Pilzegge, klauwtj esmos, bronsmos, gaffel tand.- en strûikhe~ (Care x pil ulifera, Hypnum cupressifo:rme, Pleuro'zium ::ohreberi,: Dicranum simpariurn en Calluna vulgaris),.
_ Ten overvloede wij zen Wij e,r oP. dat hij '!ft' tlè~h~:ll.Ell~ar natuurlijk in alle
v1er stadia voorkomt, evenals de kamperfoeli~. Riv.i.nsviool tj e treffen we aan
ln -eerste en tweede en ook· nog wel in ·het derd~. Blauwe bosbes komt in tweede,•. derde ·en vierde stadium voo;r. Deze voorbeetden illustreren nog. eens, dat
we dus niet van e·en soort locale kensoorten voor de stadia spreken; maar dat
de stadiumgenzen bepaalde punten zijn op de weg van
Querceto - Cárpinetum
naar Queroeto - Be tul etum.
Met opzet is tot nu. toa de bepaling van de subassociatie van het eikenhaagbeukenbos achterwege gelaten. Die is namelijk niet overal dezelfde.
In
.de eerste plaats is er een gebied, waai' de vegetatie weelderig ontwikkeld i~
waar veèl Moerasspiraea (Filipendula Ulmaria) voorkomt en waar naast de eik
her. aandeel 11tn de es 1n de boomlaag ongeveer 30% is.
D.e begroeiing ne:i.gt hier ster·k naB.r het Spiraea-·rijke eikenhaagbeukenbos
[Q, Carp, filipenduletosum} en is als doordringing van dit g&zelschap met h
andoorntijke eikenhaagbeukenbos (Q, Carp, stachyetosum) aangegeven, omdat de_
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afzonderlijke elementen te veel door. elkaar lagen om ze in kaart te kunnen
brengen.
Langs de Zuidrand is de vegetatie daarentegen opvallend laag gebleven,
Bosklaverzuring en de grondvorm van klimop (Oxalis acetosalla en Hadera Helix)
bepalen voornamelijk·het· aspect,.Opvallend is het ontbreken van vochtminnende
soorten. Dit kan niet op· rekening van degeneratie worden geschoven, omdat ook
oligotropheute soorten bijna geheel ontbreken, Het ontbreken van vochtminnende - en van oligotropheute soorten deed ons besluiten deze vegetatie tot het
tyPische eikenhaagbeukenbos (Q, Carp, typicum) te rekenen, hoewel in het voorjaar de grondwaterstand slechts 30 -.40 cm onder het maaiveld bleek te staan,
Het overige deel van de Smodde, voor zover het op · leemgrond is gelegen,
behoort tot het Querceto - Carpinetum stachyetosum, of een van de stadia tussen die subassbciatie·en het eikenberkenbos,
We zijn nu in grote trekken bekend met de vegetatietypen die we in de
Smodde kunnen aantreffen. We zullen nu voor zover mogelijk nagaan welke factoren het voorkomen daarvan bepalen.
Degeneratie kan vele oorzaken hebben, bijv. ontwatering en aanplant van
fijnspar en grove den, maar daarnaast zijn er factoren die invloed ui toefenen
op de mate van degeneratie, Het blijkt, dat het verst gedegenereerde vegeta. ties (of de meest op het Q, Be tuleturn lij kende overgangsvormen), het
vierde
stadium dus, voornamelijk op zand worden gevonden, maar toch ook in het leemgebied en wel in het oostelijk deel daarvan.Het voorkomen van dat vierde stadium blijlet nu samen te gaan met een· lage stand van het grondwater in
het
voorjaar, We hebben al gezien, dat de beek - via het zand water onttrekt
aan het leemgebied en dat door het verschil in doorlatendheid een groot verval in grondwaterstand optreedt op de grens van leem. en zand. Om een of andere
reden is in het Oosten dit verval geringer en is de ontwaterende invloed verder merkbaar, Misschien is de· leem daar wat doorlatender. Op de grens tussen
leem en zand bij de NW-rand van het bos is duidelijk te zien, dat de vegetatie over enkele tientallen meters afstand sterk in de richting van het Querceto - Betuiaturn verandert, wat ook in een minder· goede groei · van de eiken
tot uiting komt. De verandering in de vegetatie is al ver gevorderd als we de
grens tussen leem en zand-op-leem passeren, Daar demonstreert zich dus duidelijk de ontwatering aan de rand van het leemgebied. Ook hier dus een samengaan van bepaalde vegetatietypen met grondwaterstand •. meer dan met de grondsoort,
Daar we slechts in het voorjaar de grondwaterstand konden opmeten, mo~Ji>
ten we ons dus beperken tot deze gegevens. In het gebied van de doordringing
van~ Carp,stachyetosum met Q,Carp,filipenduletosum is deze beperking niet zo
bezwaarlijk, We vonden namelijk juist in dat gebied de hoogste grondwaterstanden van ongeveer 20 cm onder het maaiveld, Zoals we reeds terloops opmerkten
levert in· deze het Q, Carp, typicum langs de Zuidrand meer problemen oli ,Op de
topografische kaart is te: zien, dat juist daar ongeveer de waterscheiding tussen de Snoeiinkbeek en de Betlehemse beek (een Zuidelijker gelegen zijbeek
van de Dinkel) moet figgen. Het is dus te.,.verwachten, dat de grondwaterstand
daar relatief laag zal zijn, Daarvan was ten tijde van !Ie meting. niets temerken. Dat wil echter niet zeggen, dat iir in de zomermaanden geen aanmerkelijlte
verschillen kunnen zijp, Zolang we dat ·echter niet geconstateerd hebbdn, bliJft
·het ontbreken van vochtminnende soorten op deze vochtige leem een beetje raar
geval. El!:' is echter nog een andere factor, waardoor juist .dat gebied· een bij. zondere pos! tie inneemt. Het Zuidelijk gedeelte van de Smodde
is
namelijk
waarschijnlijk zeer lang bebost geweest, in tegenstelling tot de rest, die 60
a 70 jaar geleden uit grasland· is bebost. Ook dit kan zijninvloed op de vege·tatiedaar hebben, Denk maar eens aan de verspreiding van planten die zich om
andere redenen maar heel langzaam verspreiden, Het is daardoor in principe
voor de hand liggend, dat bossen van oudere datum een andere samenstelling
vertonen dan jongere aanplantingen. Daarmee is echter· het probleem van het
ontbreken van vochtminnende ·soorten niet opgelost.··
We willen nu eens de soorten-samenstelling van de goed ontwikkelde voorQ
beelden van het andoornrijke·eikenhaagbeukenbos in de Smodde nader bekijken;
Wanneer we de tabellen uit 'Inleiding tot de plantensociologie' van Meltzer
en Westhoff en de tabel van Mei)!er D:reEts in zijn dissertatie. 'llosveget:aties 1n
de Achterhoek' als maatgevend bèschouwen voor de gemiddelde samensteiling van
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dit gezelschap, d~n zijn er enkele verschillen te constateren. ·Het blijkt dat
dagkoekoeksbloem (Mel andrium diurnum) en Salomonszegel (Polygonatum mul tiflorum) ontbreken, terwij 1 brandnetel, hondsdraf en. zevenblad
( Urti ca dia i ca,
Gl echo ma hederacea en Aegopodium Podagrarfa) minder algemeen zijn, dan bovengenoemde tabellen· zouden doen verwachten. Laten we voorop stellen, dat we
daarvoor geen afdoende verklaring hebben. Er zijn echter verschillende zaken
die hiermee verband zouden kunnen houden,
Vele Nederlandse eikenhaagbeukenbossen staan op zandgrond, langs beken
of rivieren met voedsel rijk water, Bovendien behoren vele boerenbossen tot dit
type. Vaak wordt er dan afval in gegooid, Kortom; het is logisch dat deze twee
soorten bos een andere voedselhuishouding-hebben dan een eikenhaagbeukenbos
op leemgrond, die uit-zichzelf voedselrijk is. Bovendien heeft deze leemgrond
misschien al heel lang onder de uitspoelende werking van ons vochtige klimaat
gestaan. Gevolg daarvan kan zijn, dat de grond langzamerhand iets minder basenrijlt is geworden. Daarbij komt nog een tweede punt; Ellenberg schreef een
studie over vochtige eikenhaagbeukenbossen. Hij onderscheidt in de meeste
subassociaties een !Ydtandenreiche'- en een 'standenarme' variant,
(standen
zijn hoge kruiden), Dit verschil blijkt samen te gaan met een
verschil
in
zuurgraad, Hij geeft een aantal soorten, die kenmerkend zijn voor de standen
reiche varianten, en nu blijkt, dat· alle soorten die zo even genoemd zijn, tot
die kenmerkende soorten behoren. Dus: Ellenberg vindt een gering verschil in
soOrtensamenstelling, dat samen blijkt te hangen met een verschil in zuurgraad. Zuurgraad en basebrijkdom zijn nauw verwante zaken in de bodem, zodat
het geredeneerd volgens punt één, niet verwonderlijk is, dat de Smodde wat
meer naar de SJttandenarme variant neigt,
Deze redenatie is echter erg gewaagd, ook al omdat .ze betrekking heeft op
een bos, In het algemeen is het echter wel duidelijk, dat er aanmerkelijke
verschillen kunnen optreden tussen enerziJds vegetaties op gronden, die door
grondwater of overstroming steeds nieuwe mineralen toegevoerd krijgen (U een
samenstelling die wellicht afhankelijk is van in de buurt gebruikte, landbouwmeststoffen) en anderzijds de vegetatie van een voedselrijke
leemgrond die
nagenoeg geen mineralen van elders toegevoerd krijgt.
Wanneer we ~v.~n dat ~d~~ ~~n n~tspoeling door het klimaat vasthouden,dan
is het te begrijpen 'dat dé bàsebrijkdom van boven naar beneden in het profiel
toeneemt en in verband daarmee vinden we de zuu~ste plaats tnn het profiel
dus bovenin, Bomen en struiken echter wortelen op dieptep, waar de basenvoorraad groot is. Ze nemen die voedingsstoffen met de wortels op en brengen .ze
via de bladeren weer boven op het profiel terug en de klimaatsultspoeling begint ook daarop weer te werken. We hebben dus naast elkaar de verarme_nde werking van het klimaat en de verrijltende werlting van het strooisel. Als resultaat van deze twee vinden we de zuursta plaats wel bovenin, maar niet helamaal aan de oppervlakte. Globaal gesproken ongeveer op 20 cm di.epte..
· .
Wanneer er nu verzuring optreedt in het strooisel tengevolge van ongunstige vertering, dan is die uiteraard het meest evident in het oudste materi~
aal, omdat daar de verzuring het· langst heeft gewerkt en dat is dus ook op on-.geveer 2t) cm diepte •. De planten die op die diepte wortelen zullen dus ook het
meest van zo'n verzuring te lijden hebben. Nu is in de Smodde gebleken, dat
die planten uit het Querceto - Carpinetuni die nog in· het derde en vierde stadium optreden overwegend vl altwortel aars (wortels boven· 5 cm) en struiken(veeldieper wortelend dan 20 cm) zijn, De soorten, die Ellenberg opgeeft· als kenmerkend voor de sffandenreiche varianten (de minder zure varianten) zijn bijna,
allen diepwortelaars (wortelend op plm. 20 cm), We zien dus overal een zeker.
verband, maar er is v·eel uitgebreider onderzoek nodig om· hier iets met zekerheid te kunnen concluderen. De problemen zijn hier dan ook meer naar boren ge- .
bracht om een idee te geven, wat er zo bij komt kijken.
Tenslotte nog een opmerking over het gedrag van Engelwortel
Sil vestris). In onze tabellen blijkt die plant zich alles behalve
gedragen als een differentierende soort .voor het spiraearijke eike ....,~-··u··-··
bos (Q.Carp,filipenduletosum), de vochtigste subassociatie. Weliswaar i
soort in dat gezelschap· mooier ontwikkeld, maar in het Q, Carp, stachy
vinden we·hem ook regelmatig, Dit is een ingewikkelde kwestie, die
ook weer samenhangt met de leem. Door de grote fijnkorreligheid is de
capaciteit groter, ·wordt het water hoger opgezogen maar is de war.e·ra!tn,ro"

1 angzamer dan in zandgrond.
Eenvoudiger gezegd:· leem heeft veel maar hangwater. Daarentegen is het water
in leem om dezelfde-reden· vaster gebonden; de plant moet meer moeite doen om
het tot zijn beschikking te krijgen. De zuigkracht van de grond staat tegen~
over de osmoti·sche waarde van de wortels. Het is dus een soort 0touwtrekken"tussen g~ond en wortels om het water.
·
Wanneer nu Angelièa - in tegenstelling tot de am:fu·re differentierende soorten
van het Q. Carti. filipenduletosum - een hoge osmotische waarde Zl~U hebben (hard
zou kunnen trekken) dan zou ze in staat zijn de grotere watervoorraad van de
leem te benutten, waardoor het voorkomen in Q, C, stachyetosum op leem verklaard
zou zijn.
Zou! ,want meer dan een veronderstelling is dit nog niet.
We hebben hiermee enkele kanten van de kartering van de Smodde belicht.
Dit had evenwel steeds betrekking op de vegetatie van het bos zelf. Ook de bospaden zijn ·echter geltarteerd. We vonden daar een mooie ove.reenstemming met wat
we reeds· eerder in het bos vonden en met wat we wisten over de geschiedenis
van het bos, Maar daarover wellicht. een. andere !teer iets . meer.

* * *
'Het

QUERCETO

CARPINETUM STELLARIETOSUM in de
omeevinf ·van 'Arnhem

Het was me opgevallen, dat het droge of muurrijke eikenhaagbeukenbos juist in
de omgeving van Arnhem veel voorkomt. Bij onderzoek bleek dat dit bostype een
voorkeur heeft voor min. of meer·. lemige grond, zoals· löss. Behalve de hier volgende opnamen, heb ilt nog op talrijke andere plaatsen in de omgeving dit bostype kunnen vinden, zij het vaak fragmentair, zodat er geen opnamen
konden
worden gemaakt, maar volstaan moest wo·rden met soortenlijstjes, die in grote
trekken hetzelfde beeld vertonen. Enkele van de· belangrijkste lijstjes zijn
hier ter vergélijking bij gegeven. Van de opnamen en lijstjes volgt hier dan
eerst een overzicht.

Opname i; is gemaakt achter Velp bij Kasteel Billioen.

Door de geringe bedekking der boom- en struiketages en door vrij veel betreden, heeft
deze proefvlakte een nogal grazig uiterlijk. Kwalitatief :is er toch
echter weinig verandering door ontstaan, Grondwaterdiepte 1 meter,
Toevallige soorten: Equisetum palustre x,l; Hieracium
pilosella
x. 2; Veronica chamaedrys x. 2; Luzula mul tiflora x. 2; Robinia pseuu
dacacia.·:x. 1; Rhytidiadelphus squarrosus x. 2; Mnium undulatum x. 2.
Opmerkelijk is de hoge bedekking van de moslaag, diè hier 7 soor~
ten telt en 30% bedekt.
Opname '2~ is hier vlakbij gemaakt. Hoewel ook hier weinig hoge bomen staan,
doet het door de vele struiken nogal dicht aan. Met zijn 40 soorten is het de rijkste opname met veel 'betere' soorten, wat wel
goeddeels zal liggen aan de vochthe leemachtige bodem,
Toevallige soorten: Elquisetum palustre x.l; Lysimachia. nummularia
x.2; Fragaria vesca x.2; Anthriscus silvestris x.2; Elpilobium montanum x. 1,
Opname j: in Mariendaal, is ook soortenrijk, maar iets zuurder •. zwak golvend
terrein, zandgrond_, grondwater meer dan· 5 meter diep, In· de· nabijheid zuiver· beukenbos met zeer weinig ondergroei, alleen groepen
zevenblad en maagdenpalm.
Toevallige. soorten: Luzula mul tifl ora x. 1; Dryopteris filix-mas x. 2
Valeriana officinalia x. I; Anthriscus silves;tris x. 1.
zandige helling, in Mariendaal. Helling plm. ·so.mqu1setum palustre
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staat hier kurkdroog, x. 1,
vlak terrein in Warnsborn, slechts een meter boven grondwater. In
de omgeving facies van zevenblad (rand), schaduwgras, grootbloemmuur· en bosbes. Midden een overigens homogene vegetatie stond een
zware beuk, waaronder zeer weinig groetde; vooral grootbloemmuur
reageerde op beuken. Buiten de opname stond nog muursla (Lactuca
muralis).
zwak, op het Westen, hellend terrein in Mariéndaal. Gron'dwater 1
- 2 m diep. Hoger op de helling veel armere plantengroei; toename
van adelaarsvaren.
Verdere soorten: Prunus Padus 1.1; Anthriscus silvestris x.1; Lysimachia nummularia x.2; Juncus effussus x.l.
vrij
terrèin in Warnsborn, zandig, Facies van klimop, waar
1"· echtervlak
nog veel bovenuit steekt. Grondwater 10 meter diep; waar
de beuk (ook op lagere gedeelten) overheerst, veel armere plantengroei. Poa pratense (uit naburig weiland?) x.2,
8: vlak bij de vorige proefvlalrte. Hier een betere verdeling der soorten. Dit is de enige opname, waar alle vier
differentierende
soorten voorkomen. Ooit de meest frequente soorten komen hier voor
en dit is dan ook een mooi voorbeeld van het bostype. Prunus padus
komt er nog met x. 1 voor.
9: 1 km Noordelijker, op vlak en relatief laag terrein. Op hogere
gronden sterke toename van zachte witbol, ruwe berk en hulst (dit
·laatste toevallig?),
1Ó: vlak terrein OP loss bij Middachten.
Grondwater 2 m diep. In de
omgeving veel faciesvorming, vooral van bochtige smele en klimop.
Veronica· chamaedrys x. 2; Castanea sa ti va x. 1; Galium aparine x. 2;
Lysimachia nummularia x. 1.
1:1.: vlak gedeelte van Zijpendaal, aan de voet van een helling, Op de
lemige helling zelf, die nogal steil is, ontbraken de meeste· van
deze planten. Alleen schaduwgras, hennepnetel, klimop, beuk, lijsterbes, bochtige smele en de mossen Ironden zich handhaven.
:1.2: zwalr, op het Noorden hellend deel van Sonsbeelr, hooggelegen, Eigenlijk zou heel Sansbeek minstens zo moeten zijn, maar het grootste deel is zwaar beulrenbos met weinig of geen ondergroei, alleen
een helling met schaduwgras, Waar echter eiken staan, is onmiddellijk ondergroei, maar de plekken zijn meestal te klein. Op open
plaatsen bovendien opslag van esdoorn (vergelijk h.et . artikel van
Ton Dammanl) en braam. Op lagere plekken, waar de beuk niet overheerst,· is een artdoornrij Ir· eilrenhaagteulrenbos, maar er is nergsns
een overgang,
Dicranella heteromalla heeft hier x.a.
bovenaan de steilrand van Dun(), op een vlak gedeelte, 30 m boven
de Rijni In de oorlog is het zware geboomte, meest b•ulren, hie~.
vernield en kaalgeslagen, zodat er nu· alleen maar een struiklaag ·
is, die hier lilarbazend rijk: en dicht 'is, Niet meer dan 12 soorten
verdringen zich en het is eig~nlijlr· een· wonder, dat hiet toch nog
zo'n dichte ondergroei is. Vooral anemonen verrassen op deze hooggelegen plek.
bij Marisndaal, op zwak hellend hooggelegen .. terrein, zand. De eik
is hier gedeeltelijk Quareus rubra. Het grootste gedeelte van het
bos is een stuk armer, heeft ook minder struiken.
Toevallige soortsn; Ornithogalum umbellaturn x,l;
Galium aparine
x. 2; ·arachythed.um rutabulum x. 2,
1!): vrij arm bos bij Heveadorp, 10° op het Westen hellend~4 - 6 m
ven wateroppervlak. Grootbloemmuur, haagbeuk en lij sterbes
naar beneden toe, bosbes naar boven. Hoger op de helling een
ver eilrenberkenbos,

i

I
I
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Opname 16: een in de oorlog zwaar geschonden heli ing bij de Westerbouwing, wat

aan de floristische samenstelling wel te zien is, De hoge bedekking van bosanemoon op deze steile Zuidhellingisopvallend, verder
zit er weinig kleur aan.
Gali urn aparine x. 1; Dryopteris fil ix-mas x. 2; Rum ex conglomeratus
x. 2. Het is de enige opname, waar de beuk ontbreekt.
Oj>name 17: op dezelfde helling genomen, sterke faciesvorming van schaduwgras,
die op de steile Zuid-hellingen van de Veluwe meer voorkomt, Op de
Wageningse qer~ zijn ook dergelijke soortenarme opnamen te maken,
Oj>name 18: deze ooname komt van eeiL merkwaardige plaats, n.l. van het talud
van de on gehoogde spoorlijn Arnh.e:rr - !!:de, bij Oosterbeek, Deze helling zal oorspronkelijk wel kaal zijn geweest en de esdoorn heeft'
(mede onder invloed van de zware esdoorns vlakbij), zijn kans gegrepen, De opslag is al 3 - 4 m hoog, maar doet nog geheel
als
struiken aan, zonder eigenlijke stammen, Vogelkers en beuk komen
nu echter ook op, De ·helling ligt op het Noorden en is hier vooral
bedekt met facies van klimop, Verderop langs het spoor, waar het
terrein hoger is, komt een veel armere flora met brem, struikhei,
enz.
Dryopteris filix-mas x.2.

Lijst 19:

Lijst '20:

Lijst'ai:

Lijst '22: ·

bij de Duno zijn de. hellingbossen no~ veel zwaarder getroffen dan
bij de Westerbouwing. Alle bomen zijn verdwenen· en door erosie is
op verscheidene plaatsen na de kaalkap de l'lllintengroei zelfs geheel
verdwenen •. oat het bostype hetzelfde was, bli]kt weluit deze lij st,
die .gemaakt is op een grotendeels weer begroeide
helling
met
struikopslag tot 2 meter. Quareus petraea, Prunis spinosa, Ulmus
campestre, Epilobium montanum en Dryopteris f~lix-mas kwamen ook
nog voor. Op een nog opener gedeelte zonder opslag werd de lijst
gereduceerd tot; schaduwgras, drienerfmuur, hazelaar, vlier, robertskruid en hennepnetel. Op een naburige helling, waar geen enkel
struikje meer stond, groeide zeer veel zachte witbol en soms adelaarsvaren, verder wilgenroosje, eenbloemig parelgras, bergvlier,
salomonszegel, schaduwgras en 1 ij sterbes. Deze heli f.ng was veel armer, waarschijnlijk veel sterker afgespoeld.
is van een holle weg in het laasgebied van Worth Rheden, aan weerao
zijden omgeven door akkers, die 2 - 3 m hoger liggen. Waar opslag
van struiken was (meidoorn, esdoorn, vlier, lijsterbes), was ook
direct weer een aantal ltarakteristteke soorten te vinden, uiteraard
wel eens gemengd met wat akkerkruiden, maar die heb ik niet genoteerd. Hogerop kwam de holle weg in een heidegebied uit, waar de
massa's gaspeldoorn nog de loss·verraden (bij regen zijn de paden
er vaak SPiegelglad),
is afkomstig uit Beek bij Nijmegen,hoog op de berghelling, Het was
niet mogelijk een opnamevlakte te krijgen; van een stukje hèlling
dicht bij een huis, werd deze lijst gemaakt, Verder. stonden er nog
Luzula maxima, Digitalis purpurea, Aesculus-hippocastanum, Ilex aquifolium en Dnropteris austriaca. Deze lijst wijkt enigszins af
van de gemiddelde opname door veel grote ve.ldbies. en dagkoekoeks."
bloem,. alsmede gierstgras en vingerhoedskruid, Deze, 4 soorten treden ook. elders in die omgeving vrij geregeld op en geven, beha! ve
de 2e, een continentaal tintje aan· het geheel. Plaatselijk, vooral
op· steile gedeelten, is er facies van grote veldbies.
komt van een holle weg aan de Zuidkant van de Elterber'g• Op de berg
zelf groeit een arm· eikenberkenbos, maar bove·naan. in de holle weg
beginnen de 'betere' planten, dfe ·weldra talrijk worden. (ove.rheersen), ook op de hellingen van de weg, in het midden weer veel minder en naar onderen weer wat meer, voorzover er niet zoveel gekapt
is. De eigenlijke berghelling is grotendeels kaalgeschoten. Overal
langs het pad, dus onder in de holle weg, is de rijkste planten··

( UERCETO- CARPINETUM STELLARIETOSUM
Nummer opname

Bedekking
Bedekking
Bedekking
Bedekking
Bedekking

hoge boomlaag
lage boomlaag
struiklaag
kruidlaag
moslaag

2

30
5

10
70
30

3

4

40 80
20
40 20
70 .. 50
1

90

20

~~

5
80
20
20
40
1

6

7

8

9

10

11

12

60

90

70

70

70

70

30
60

·s

18
·s
80

30
80

8p10

40

·s

4

4

3
3

1

90

10

40

1f

1

13
90
70

14
60
20
40
1

15

16

30

10

10

40

40

4p

3

2

17

20
20
90

18

19

22

21

20

5
80
80
1

Hoge booml aa·g

Ouercus Robur
.Fagus silvatica
Acer pseudoplatanus
Robinla pseudecacia

x
2

3

4
2

x

4

x

Ouercus robur
Serbus aucupar ia

2

Rubus fru .. ticosus
Rubus idaèus

x
x
2
x

x

Prunus padus

b~~~i~~: ~=t~l~~menum

2

2

x

x

x
2

Betula pendule
Be tul a pube scens

·Acer pseudoplatanus
Sambucus nigra

x

X2

x

Corylus ·avellana
Cornus sanguines

monogyna
Robinia pseudacacia

x

1

x

2

1
1

x

Stachps sylvatics

"<ïcï.Y ···n: ·.. ······ ;; ~r ·,er ·· · ·· ·

22
x2
x2
12

12
(x2)

xl
x1

32

xl
x2

i

12

21

23

23

":i:"2...............

x2

~=;~~Î~~s~=d~~==~~fi!a

.~i!~~~1~~m.~o~:g~~~~~
Taraxa~um

officinale

Lapsana communis

*

12

x2.

23

12

········;.::z··
xl

xl

xl
x2

x3

~1

• •

*

*

..•.....•..
•

*•
···•···

•

11

12
xl
xl

Xl

x2
xl

12
xl

x2
11

xl

34

q

22
xl·

Xl

X2

••
"'

"'
••
"'

X2

x2
~~-;-~~;

;~

~~
xl

x2

x2

xl
xl
x2
x2
x3
x2

x

22

34

~p

•
••*

..................

2~

* / •*
* •

xl

•

x1

x2

(x2)

x2

·,;:r

T2"

xl
xl

•*

x2

*

•••
•

....

~

•

xl

"ij" ....... ï2" .. ;.- 2". ·;.- 2........ ;; 2""
x 2

xl

22

11
x2

xl

12

·ï:ï.

13
x2

x2

~p x2

12
x2

xl

·ï:r·
22

22

xl

x2

n ······ ·2r ······

·~·2··

(x2)

22

22
(xl)

•
•• • • •*
•

x2
xl

xl

••

11

x2

xl
(x2)
··~·2"

12 (x2\
12 1:1'
xl xl
x2
x2
12
x2

22

(x2)

x2

x.~
(xM,

x1

x2
x2

12

12

xl

g
(xJ)

13

12

·;;ï· ""ïï
x1

12

(x2)

S.olidago virgaurea
Care x pil ul i·fe ra
Betula pendule
Frangula alnus
Veronica officinalia
Pseudoocleropodium puruu 22
Convallarie malalis
Luzula pilosa

Urtica dioica

"

12

x2

·,;:"2"" ·n·· ï"á"" .,;.·:ï· ·;.·r·

~!!i~~i~~x:~ïf!lnum

lmpatiens parviflora

x

42

............ ······ .......
2 ············· -. .... ······1<1!.·····
12

~~\'~~;· m~Hf;lon- soorten ·"ï:ï ·:g·:ï ............ .
Teucrium scorodonium
Lonicera periclymènum
x2
Epilobium angustifrulium
x2 x2
An.thoxanthum odor.s,tum
xl xl x1 12
Hieracium umbe11sfbm
x2
x2
Hypnum cupressiforme

Rumex acetosa

12

: ·.·

12

Ajuga reptans
Differentierende soorten
De schampsla flexuosa
"ïf"
Vaccin~um myrtillus

Rubus ldaeus
Mnium hornum

x
x

x2
22
x1

Crataegus oxyacantha

Geranium robertianum

*

11

Ribes uvaucrispa
Cornus sanguines

Sambucus nigra

•

2

x2

Geum urbanum

Dactylis glomerata

x

x1

1

Milium effusum
Epipactis helleborine
Acer platsnoldes
Klassekensoorten
Moehrlngia trinerva
Vlola rivinisna
Crataegus monogyna
Corylus avellsna

Hedera helix
Glechoma hederacea

1

2

Anemone nemorosa

Quercus robur
Sorbus au cup ar ia

x

x

x

x

12

1

x2

34
11
x

x

2
x

(x)

Polygonatum multiflorum

Galeopsis tetrahit
Oxalis acetosel1a
Ru bus "f't'Uthrnsus

1

1
2

12

l:'f~·'!~-··:.~-!~in~~~-- ~ril.~

Be~eleiaers

3

2
x

x

x2

~~l;~~r~~~ma!~~~~~atum

x

x

x

1
3

x2

~iiit~ï!..~~l~~~î~~l~.

x

2

Carpinus betulus

Fraxinus excelsior

)

2

3

(x)

2

12
x2

2

1

kensoorten
Stellarie holostea

Brachypodium sylvaticum
Ordekensoorten
Pos nemorslis
Fagus silvatica

(

x

x

Crataegu~

Melandrium diurnum

4

x

Struiklaag
Fagus silvatiea

Acer pseudoplatanus
Eurbynchium striati.lm·
Festuca gigantea

2

2

Co ryl us ave llana
Sambucus nigra
Quercus robur

Vinca minor
Verbandskensoorten

1

1

Roblnla pseudacaoia
Sorbus aucuparia

, R$nftnculus ficar ia

5

x

Lalfe boom-I aag
Fagus si! va ti ca

l;~~~f!tfe

3
2

x

x2
x2

x2
x2

xl

12

11
(~~ x2

x1
12
23

x2
xl

11

x2

12

(x 2)

"x i .. ·;oï· ······ ······ ······ ·ïï···u· ·<Xï. ······ ······· ·2r ·;.T ·;.:c
···;,·· ····•· ····,;·
22
•
12 22 44 23 22
32
) 12 (xl)
••
11 11 !2 ~3 x2
x2 xl
12
•
x1 xl 21 xl xl x2 xl 11 xl 11 xl
•
x1 xl xl
xl 11
x1
44
JZ3
ss
••
(x2) x2 ;~
x2
x1
:xt
xl
xl x2
x2
•
(~~
~~
x2
x2 x2 x2
*
(x2)
••
~~ x2
xl
x1

x2
xl

11

12

x2

xl

(x2)

x2
13

x2

x2
x3

xl
xl

xl

x2

x2

•·

11

x2
12
x1

11

x2

•

*
*

10
groei. Het eikenberkenbos daalt van het hoge plateau af langs de
hellingen (tegelijk: met het uitlogende regenwater!.), Vandaar waar~
schijnlijk de lichte verarming der Plantengroei in het midden van
de holle weg, waar de kanten dus het hoogste zijn (5 ~ 8 m), Het
verste omhoog gaan hier, of beter gezegd, handhaven zich:schaduw~
gras,· grootbloemmuur en vooral drienerfmuur, Er kwamen ook nog
Robinia
voor: Humulus lupulus, Lappa spec., Ulmtis campastra en
pseudaeaci-a. Op de Zuid~ West-helling van de berg moeten ook arons~
kelk en helmbloem voorkomen.

i'

1

Bij het bekijken van de tabel valt een ding.al heel gauw op; de grote rol,
die de beuk speelt iil alle lagen. Slechts in een opname ontbreekt hij (no. 16),
De loss wordt niet voor niets boekengrond genoemd! Hieruit volgt dat de beuk
dus wel in ons land van nature kan groeien. Tevens bleek toch ook wel, dat
een monocultuur, ook in dit bostype funest is, vooral op armere gronden. lilr
is dan ook geen enkele opname, behalve na. 3, waar de . beuk overheersend is,
Van de andere bomen komt alleen de eik geregeld voor en in de struiklaag lijs~
terbes. De struiklaag is meestal redelijk ontwikkeld, een lage boomlaag was
vaak niet te onderscheiden,
Zeer opmerkelijk is wel de geringe ról, die de mossen spelen. · 5% was wel het
meeste, vaak was er niets te vinden. o·at de eerste afwijkt, kan liggen aan
het betreden, want dieht bij de weg was de bedekking nog groter.De bedekking
plaats
van de kruidlaag was toch niet van die aand, dat er voor mossen geen
meer zou zijn, mr komen vr~j veel kensoorten van klasse, orde, enz. voor,
maar de meeste zijn van geringe betekenis. Naast de beuk zijn het vooral ,
schaduwgras, grootbloemmuur, drienerfmuur en Rivin's viooltje,die ook in gedegenereerde stukken en op hellingen nog lang stand houden. Schaduwgras komt
dan vaak tot faciesvorming en lijkt me in dit bostype wel optimaal ontwik~
keld, Weliswaar komt het in andere typen eikenhaagbeukenbos ·geregeld voor,
maar daarin speelt het toch nooit zo'n grote rol. Van de differentierende
soorten komt alleen bochtige smele geregeld voor, Meyer Drees gaat verder en
noemt alle Quercion - soorten differentierend, waar eigenlijk veel waars in
zit. Deze soorten nemen in de buurt van een opname, vooral hoger op een hel~
ling, vaak een veel grotere plaats in en naar boven toe is dan ook een ei~
ltenberkenbos te vinden, dat dan op door uitspoeling verarmde plekken
de
plaats inneemt van het muurrijk eikenhaagbeukenbos. Dit ·laatste is immers
klimaxgezelschap en zou dus in principe het hele gebied moeten bezetten. On~
der de begeleiders zijn er nog enkele, die nogal royaal voor de dag komen,
nl. hennepnetel en klaverzuring, die beide ook min of meer karakteristiek
zijn, Over het· 5 maal voorkomen van klein springzaad moge nog vermeld worden,
dat Arnhem een der eerste groeiplaatsen was,in Nederland, en dat deze adven~
tief hier zeer algemeen is. De standplaats van dit bostype varieert van vlak
tot sterk hellend, kurkdroog tot vrij vöchtig,grondwater van 1 meter tot on~
beperkte· diepte, zand of lossleem, maar de bodem mag niet te arm zijn. De
grond is heel geschikt vonr bouwland, reden waarom er niet veel grotere stukken te vinden zijn, De steile hellingen worden weliswaar niet ontgonnen, maar
degenereren gemakkelijk van boven· af·tot·eikenberkenbos, Door de grote bos~
rijkdom in de ómgeving van Arnhem blij ft er to eh nog keus.

·sieuwke van der Werf.
N.B" Weeeelaten uit de tabel zijn:
hoge hoornlaag:
lage boomlaag:
struiklaag:

opn, ._4:
opn, 3:
opn, '5:
opn.16:
opn •. 2:

Aesculus hippocastaneum x;
Betula pendula x;
Pr'unus padus x;
Betula pendula x;
Alnus glutinosa x;Castanea sativa x;
Ulmus compestre x;
opn. 10: Fraxinus excelsior x;
opn. 13: Castanea sativa x;
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opn. 3: Frangula alnus x;
opn. 6: Frangula alnus x.

* * *

MILLINGERWAARD
9-

10

Mei

Het· w·eer zag er Zat·erdag 9 Mei nogal somber uit, 't was kotid· en het regende, Veel sjoccers zullen zich daarom hebben laten afschrikken om naar deze
uithOek van Nederland te komen, maar zij hebben dan ooit wat gemist! We werden
Zondag wakker toen de zonnestraaltjes over onze gezichten speelden. Enfin,
een heerlijk zonnetje lokte ons naar de rivierduinen.
Het· aantal enthousiaste sjoccers was tot tien gestegen, toen we tenslotte op excursie gingen, ~ahtastisch, wat·een weelde van mieterse fluviatielen
vonden we dit weekend, Het be.roemde dijkje in de Bylandt -werd op weg naar het
veer nog even vluchtig bekeken, De mooiste tijd van dit dijkje moet nog komen, wanneer de grootbloem centaurie, die hier massaal · groeit, de dijk met
een paarse bloemenpracht bedekt, Nu maakten de aanwezigheid van kroonkruid,
Loirezegge, kleine ruit e.v.a. ons echter ook enthousiast. Voor nadere bijzonderheden hierover moet je Wim· van Eck's verslag van 't Bylandtweekend in
Kruipnieuws no.3 1051 maar eens naslaan.
Ons doel was echter niet dit dijkje, maar de· rivierduinen in de Millingerwaard, Hier werden we ook zeker niet in onze verwachtingen teleurgesteld!
Het was zo'n .interessant gebied, dat de Zondag te kort was.· In het ZUidelijk
deel gaven wolfsmelksoorten (Eluphorbia Esul a, E, cyparissias en E, seguieriana)
de rivierduinen een gele kleur. OP· de hogere delen was het vooral de cypreswolfsmelk, die het aspect bepaalde, in de lagere delen juist de zand-wolfsmelk en de heksenmelk,
Plaatselijk trad op de lagere plaatsen een facies van duinriet op en
soms ook van rietzwenkgras, De droogste ri vierduinhe111nkj es droegen een vegetatie, waarin vooral de akkerhoornbloem ·:•en secturnsoorten (zacht vetkruid en
muurpeper)overheersten, terwijl hier ook de meeste eenjarigen als voorjaarsvroegeling en veldereprijs waren te vinden, Van een hoog en vlak gelegen
stukje, dat erg stekelig was van de vele kruisdistels maakten we een opname~
Deze zag er als volgt uit:

Oppervlakte 3 x 3 m.
Kruid laaf! 9!f/o - '25 cm hoog-.
Cypres tvolfsmel'k (asP) '2.1
!(nol boterbloem (aspJ '2: 2
Akkerftóàmbloem
'2.'2
Kruisdistel
'2,-1
·sikkelklaver
x.'2
Zandmuur
x. 1

Roodzwenkf(ras 4·.:!
Veldbeemdg-ras '2·/J.,
x;2
Fioring-ras
1.'2
Rolklaver
·2.1
Duizendblad
Ropklaver
2~2

MoslaagBrachythécium albicans 1:2
. cj. Pottia
Xo 2
1

'2.1
Zàchte dravik
Kweek
1.1
Witte klaver
x.'2
Paardebloem ('Ij. tortil ob.) x.1
Paarde bloem (1. sPéc.)
1 1
Krof;aar
x.'2
o

ruim 5%
'Scleropodium pururn x.'2
Mnium
x.'2

Deze opname geeft wel een goed beeld van de vegetatie, waarin
veel cypres
wolfsmelk groeide. 2oals je ziet, niet een erg mooi ontwikkelde MedicaginetoAvenetum. Het is aan de beweiding te wijten, dat soorten· als
krutsdistel,
knolboterbloem en cypres wolfsmelk zo op de voorgrond treden. Deze drie soor-

·!
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ten worden helemaal niet of slechts in noodgevallen gegeten, De kruisdistel
vooral om zijn stekelige bladen, de t~e andere echter wegens hun giftigheid.
In de concurrentie met andere soorten hebben zij zodoende een voorsprong, De
zachte dravik profiteert nu op zijn beurt van de bescherming tegen vraat, die
deze soorten bieden. Dit is nl. een eenjarig gras, dat door de beweiding geen
kans krijgt om zaad voort· te brengen. Nu ziet het hiertoe onder en tussen de
kruisdistels, knolboterbloemen en wolfsmelk echter wel kans en vandaar ook,
dat we in de opname. zachte dravik met 2, 1 vinden.
Het met sleedoorn, kardinaalsmuts, vlier en meidoorn begroeide deel van
de rivierduinen maakte ons pas goed enthousiast. Zo zelfs, dat we het een beetje betreurden zoveel tijd aan de rest van ·het terrein· te hebben besteed. Wat
we hier ·vonden was werkelijk uniek! Stel je eens voor een open struweel ·van
bovengenoemde soorten met eronder een weelderige vegetatie van
kroonkruid,
duin riet, zeepkruid, zwarte toorts, ossentong e.v. a. In de struiken slingerden
zich nog de bosrank en de heggerank, maar oók de hop was merkwaardigerwijze
veel aanwezig op deze droge oeverwal, Al met al was de vegetatie hier een mengelmoes van bOs- en graslandplanten, De graslandplanten waren wel verre in de
meerderheid, Behalve de· hierboven al genoemde kwamen o.·a, voor: ruigviooltje,
knautia, kleine bevernel, zachte haver, marjolein, sikkelklaver, cypreswolfsmelk, kleine ruit, grootbloem centaurie, frans :r.aaigras, boksbaard en bereklauw.
Op de drie laatste na, zijn dit alle planten uit de droogte·· en kalkminnende rivierduinvegetatie. Van de bosplanten vonden we vooral: boskortsteel,
helmkruid, drienerfmuur, gevlekte dovenetel, bosanjelier en hemelsleutel, Dit
zijn alle soorten, die in de rijkere bossen· thuishoren. Het is dan ook waarschijnlijk, dat zich· uit de rivierduinvegetatie· een ·eikenhaagbeukenbosach.l>ig
gezelschap zou ontwikkelen,' als de beweiding ophield. Besanj elier, hemelsleutel en gevlekte dovenetel zijn nu wel geen· typische bosplanten,
maar ·meer
planten van hagen en bosrandep, Vooral gevlekte dov.ep.etel
en
hemelsleutel
groeien me·estal het optimaalst aan bosranden op vo·edselrijke grond •. De besanjelier ken ik alleen. uit heggen in de nabijheid van rivieren. Het is echter
heel goed mogelijk, dat deze soort tot deze plekken is
teruggedrongen, toen
·het bos hier verdween en dus van nature wel een bosPlant is, In dit geval zou
hij teaamen met de asperge,· wel eens karakteristiek ·kunnen zijn voor de rivierduinbossen. Helaas vinden we in ons land, voor zover-ik weet, geen
bos
meer op de rivierduinen en oeverwallen .. en wat voor EJen bos hierop zal groeien
is dus een grote vraag. Daarom is 't struweel, dat we in de Millingerwaard
wel op dergelijke plaatsen vinden, zo belangrijk, Het voorkomen van asperge
in deze vegetatie herinnert ons aan het duindoornligusterstruweel van
onze
lralkrijke duinen, waarin deze soort ook voorkomt. Er is trouwens wel
enige
overeenkomst in de standplaats. Ook de rivierduinen >lijn zandig en kalkrijk,
Een andere in teresaante vegetatie vinden we waar het struikgewas is ge•
kapt, Op deze plaatsen is een uitgestrekt duinrietveld ontstaan met hier en
daar wat struikopslag vàn vlie.r, kardinaalsmuts en wilgen. Deze duinrietvegetatie lijkt wel enige overeenkomst te bezitten met de Chaerophyllum bulbosurn
assoeiatie, die Tuxen in 1937 beschreef, Knolribzaad groeit verspreid ·in het
duinrietveld. Bovendien groeien hier voor dit gezelschap kenmerkende soorten
als; grOte klis, kruldistel, lancetbladig kruiskruid en witte. dovenetel. Ook
de begeleiders komen. in hoofdzaak overeen, Tuxen geeft echter duinriet zelf
niet op, terwijl dat hier faciesvormend is,
Hoe 't zij, ' t is een interessant terrein, dat zeker nog eens vaker onze
belangstelling zal hebben, ook zonder de zeldzaamllelien als aardkastanjes, vroe·
ge zegge en slangenlook, die door de veelheid van floristische en plantenso•
· cialogische bijzonderheden nog niet eens genoemd werden.

·1on Damman ..
( Sieuwke Vn do Werf!; Dolf Boelmans, Tin i Bij leveld~ Piet K~iper:. Paul· t·en Have,
Max Colling; Herman Leuvenink;1 Pety Oorschot, Jacques de Smidt en Ton· Damman
genoten van al deze mieterse dingenL

r.
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Waarschijnlijk door het slechte weer en mede door de grote afstand V'lfl.
dit gebied, zijn er niet zoveel mensen op komen dagen, Toch hebben we 's avonds
nog heerlijk gepunterd en gezwommen, resp, op en in de Bel terwij de,
Het voornaamste doel van dit weekend was, de trilvaantjes in het Overijselso plass·engebied weer eens te bekijken, Deze trilvaantjes liggen langs de
Kerkgracht, die Oostelijk van de Bel terwij de loopt, De terreintjes zijn alleen
met een bootje te bereiken. Van~it onze punter kregen we een aardig beeld van
de flora langs de gracht, zoals: lisdodde, galigaan, hoog riet, kalmoes, waterscheerling, watergentiaan, enz. Tenslotte kw11men we bij de trilvaantjes aan
die direct te herkennen zijn aan de bronsgroene kleur van de ronde zegge, Verder staken grote rietorchissen uitnodigend boven de vegetatie uit, om zich
eens nader te laten bekijken.
Bij kijken is het niet gebleven, en al gauw hebben we enkele opnamen, van
deze zegge-vegetaties gemaakt, zoals trouwens alle drie opnamen, die we dit
weekend gemaakt hebben.
Opname l·en 2 lagen vlak bij elltaar: Westelijk van de Kerkgracht, halver•
wege Wanneverveen-Schl!tssloot. Nog wel geen protiJtYPiln van soorten uit de as•
sociatie: Caricetum~lasiocarvae, maar toch wel zeer dicht benaderd.
Behalve
ronde zegge, die hier overal aspeatbepalend is, kwamen nog voor: liggend vet·
muur, het mosje Bryum bi urn, rietorchissen, klein blaasjeskruid en bui ten <lpname 2: welriekende nachtorcl\ts,
Opname 3 is wel een· zeer mooi voorbeeld van het Caricetum • lasiocarPae,
opgenomen Oostelijk van •(Ie Kerkgracht, vlak bij de Schutsloot,
Hierin komt
draadzegge als associatiekensoort voor naast ronde zegge, welke laatste hier
echter minder stond dan elders, t-eroorzaakt door de veel grotare soortenrijk·
dom van dit terreintje. Opvallend was het vele t-oorkomen van moerasvaren en
vleeskleurige orchis. Bovendien maakten sturmia, moeraszoutgras, vlo-zegge en
stijve zegge deze proefvlakte wel erg interessant.
Langs de grote otterskooi met de aalschol ver• en reigerkolonie, waar we
in .grote getale kiekendieven, eenden, aalscholvers en buizerds zagen, bereik·
ten we de Belterwijde. Hier werden we door een zeilbootje, behorend aan een
N, J, N, ·ster, op sleeptouw genomen en bereikten we het einde van onze boottocht
en tevens van dit Htisterrijke sjoo·weekend in. het prachtige en unieke plas·
sengebied van N. w, averij sel.

Ber ·van· Aalderen.
(Verantwoorde-lijk voor deze opnames waren: Dicky Giesen 9 Jan
Karl K5nig en Ber van Aalderenl.

·,

J>

i

Emck~

Tbeo

Quené~

Verder Opnam·e 1: Utr1cularia minor 1.1~ Nymphea lutea Xo 2. En de volgende planten al·~
lemaal Xo 1: Luzula multifl.ora 9 Carex canescens> Gardamine pratense 9
Coronaria flos-cuculi 1 Bryum bium en Pellia,
Opname 2: Orchis· incarnata L-1~ de verdere planten allen x, 1:. Erica t"&tralii ·en
Orchis pt•a-etermissa,
·Opname 3: Alnus glutinosa 1. 1. ;t. 2 hebben de volgende planten: Trif'Olium praten se, Ca.ltha palus'tf'e9 Parnassla palustre, ffarex inflata 9 Myrica
gale en Oarex stricta,
En x. 1 krijgen: Eutlhr&sia str'icta~ Orchis praetermissa Jnniales 1 Li·-...
num. catarcticum) Letue uliginosus, Taraxacumspec.; Juncos aquaticus}
Angelica silvestris~ Carex disticha 1 Eupatorium cannabinum) Filipen~~
dula Ulmaria~ Lathyrus palustt·is~ Trifolium repens., Hyperlcum spec. en
Marcban ti a polymorpha,
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-TABEL CARICETUM·LASIOCARPAE KERKGRACHT Nolf.OVERIJSEL
NQ. opname
·Bedekking kruidlaag in %:
Hoogte kruidlaag in cm:
Bedekking moslaag in %:

,40
'50

,40

60

'50

'50

60

80

80

Associatiekensoorten ( Caricetum lasiocarpae):
Ca rex diandra
Carex las~ocarpae

8. 2

2. 2

1.,2

x. 1

ronde zegge
· draadzegge

'Verbondskensoorten (Car1c1on canescentis fuscae)
Sphagnum - soorten
Epiloblum palustre
Garex nigra.
Steltaria palustre
Viola palnetris
Sagina nodosa

3. 3
x. 1

4, 3
x. 1

4, 3
1. 2

x. 1
1

x~

Xo

1

veenmos

harig wilgenroosje
gewone zegge

zeegroene muur
moerasviooltje
knopig vetmuur

Ordekensoorten (Caricetalia fuscae):
Pedicularis palnatris
Comarum paluatre
Liparia Loes·eH.i
Triclochin palustris

Ll
x. 1

x. 1
1. 1

x. 1

moeraskartelblad
wateraardbei
sturmia

x. 1

moaraszoutg"ras

x.

2

x.~

Klassekensoorten (Scheuchzerio- Carioetae fuscae):
Hydrocotyle' vulgaris
f 2
2. 2
2. 2
Menyan thes trlfollata
Eriophorurn angusti!olium
Galium uliginosum
Agrostis canina
Ranunculus flanunula.

2" 2
x. 1

2. 2
1

x~

x. 1 .
x.-1
x. 1

waternavel
waterdrie blad
veenpluis
kleverig walstro
bondastruis gras
egelboterbloem.

Bef!e leiders:
Salix repens
Drosera rotundifolia
Ph ragmi tes communis
Equisetum 1irnosum

Valeria.na dioica
Men tb a aqua ti ca
Galium palustre
Molinia coerula.
Pencedanurn palustre
Festuca rubra
Antboxantbum odoratum
Ho leus lanatus
Myosotus· caespitosa
Rbinanthus minor
Salix cinerea
Salix au ri ta
Carex· ptilicaris
Lysimachia thyrs i flora
Ci rsi urn dissecturn
Ci rsi um palustre
Dryopteris thelypteris
Carex panicea
·

L
x.
1.
2.
x.
x.

2
1.
1
1
1
1
x. 1
1.2

x. 1

2. 2
2. 2
1.1
x.
x.
•.
1,
1.

1
1
1
2
2

1. '2

x. 1
1. 1
x. 1

x. 2
x. 1
x. 1
2. 1
1,2
x. 1
x. 1
x.
1.
x.
x.
x.
x.

1
2
1
2
1
1

1. 1

x. 1

x. 1

x.
x.
x.
x.

x. 1

x. 1
~. 1
!x. 1l
2. 2

2
1
1
1
x. 1
8, 2

kruipwilg
rondbL zonnedauw
riet
holpijp
kleine valeTiaan
watermunt
moeraswalstro
pijpestroetje
melkeppe
rood zwenkgras
· reukgras
witbol
zodevergeetmijn ietj e _
kleine ratelaar

wilg

wilg
vlozegge
moeraswederik
Spaanse rui ter
kale J 9nker
moerasv.a.ren
blauwe zegge

T
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HET REICHSWALD

*

*

*

Het Reichswald beslaat een groot bosgebied· in Duitsland, ten ~.o. van l'lijme·
gen, tegen de Nederlandse grens gelegen. Dit aaneengesloten bosgebied reikt
tot aan Kleef in Duitsland.: Van het Westelijk deel, waar ik geweest ben, volgt
hier een korte beschrijving,
Degene, die· een groot woud met machtige stammen zou verwachten, komt bedro•
gen uit, Van het Westelijk deel, dat ik gezien heb, was meer dan de helft
kaal geslagen, gedeeltelijk door oorlogsschade, gedeeltelijk gekapt na de oor·
lol! door de Nederlanders, in verband met herstelbetalingen,
Uitgestrekte hellingen zijn gekapt en opnieuw ingepla'1t met grove dennen.
Geen enkele andere hOutsoort is opnieuw aangeplant, geheel anders dan 'in Ne•
derland, waar we ook andere bomen proberen. Het niet gekapte bos bestond enerzijds uit sparren- en grove dennenaanplantingen, anderzijds uit loofbos.
Een larixaanplant heb iJl ook nog gezien. Het loofb<is is, wat de vegetatie be•
treft, wel het meest interessant.
Dit zgn. boombos, dat ontstaan is uit hakhout, heeft in de boomlaag de vo·lgende soorten: wintereik, zomereik, beuk en grove den, in verschillende ver·
houdingen. De kruidlaag. was goed ontwikkeld en vaak zelfs weelderig, ook on·
der beuk en grove den. Adel aarsvaren trad faciesvormend op, vooral op de lich·
tere plekken onder eiken, of als de bomen wijder stonden en bedekte hele hel·
lingen.
In de relatief donkere stukken bos, met veel beukèn, was de grond vooral beo
dekt met blauwe bosbes· in grote getale, met hier en daar een plukje rode bos·
bes. Ook groeide in het beukenbos veel pijpestrootj e. De beult werkte hier
niet zo verzurend als we in ons. land. zo vaak zien. De vertering ·van de bi aderen was niet zo slecht; er waren geen dikke bladerpakketten.
Een belangrijke rol speelde in de krui'dlaag ook de bochtige smel.e, een· typi,
sche eiken·berkenbosplant,
Van de grove dennen, die overal verspreid stonden, trok de plantengroei zich
niet veel aan.
De bodem b~stond uit zware leemhorrdende zandgrond, die altijd nog wel eiligs~
zins· vochtig bleef, door het water;· dat door fijnkorrelige leem vastgehouden
wordt. Uit dit alles blijkt, dat we hier te maken hebbenmethet wintereiken·
berkenbos. Dit bos komt op de lemige zandgrond voor, die zwakzuur ·is. Het
pijpestrootje· in het bos wiJst wel op de zure bodem,
Typisch wa.s wel,. dat er practisch geen paddestoelen op de bodem gJ·oeiden, ter·
wijl er elders· vele zwammen te vinden waren in de omgeving van Wageningen, De
grond was zuur, zodat een zwammenieven wal mogelijk wa:s.Maar het is nat het
enige voorbeeld van een zuivere bosassociatie, waar geen paddenstoeten zijn
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- te vinden. Wat daar de oorzaak van is, is nog een ?Pen vraag, ·
Een ander opmerkelijk fel t was, dat de beuk zich zeer gemakkelijk verjongde.
Overal zag je jonge beukenboompjes staan,· Van de eik daarentegen zag je nauwelijks kiemplantjes.
Al met al, het Reichswald is zeker een bezoek waard.
Deze ruige vegetatie
zul je in ons land niet vaak zo mooi ontwikkeld zien.

Piet Kuiper.
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WEEKEND TE VOORTHUIZEN
* * * * * * *

14 - 15 "Nóvember

Het 1s langzamérband een· traditie geworden om laat tn de herfst
nog een sjoc•weekendje te houden.·Nu eens ntet·een weekend, waarop we enthousiast op·excursie gaan, maar waar we eens gezellig o~
ver·allerlei plantensociologische probleempjes kunnen bomen, onze
ervaringen van deze zomer kunnen uitwisselen en onze magen weldadig vol te kunnen laden met pannekoeken.
We houden dit jaar een weekend op 14 - 15 November in Voorthutzen
. (ten Noorden van Barneveld), op de: "Zonnehezivei"· Zevenbergseweg 1
·voorthuizen.

'·-!

Geef even vooraf je naam op bij ·Ton ·namman - Bövenweg 31 - Bennekom.
Iedereen; die op het weekend wat te berde heeft· te brengen, kan·dit ook even ·aan Ton opgeven.·
Dat het een goed weekend wordt, zal iedereen,die zich het·weekend
verlèden jaar herfst in Rosmalen herinnert, zonder meer dutdelijk
zijn.
Tot ziens in 'Voorthuizen I

't
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'Van de redácteut:
·zn het vorige nummer is een hinderlijke fout geslopen.
15e jaargang no.l,
dit moest zijrl: 15e jaargang no.2.
..
-·

Er stond:

Zoals jullie zien is Kruipnieuws dit keer niet gestencild, maar
in offset uitgevoerd op Rotaprint. Op het Congres
Alkmaar werd
besloten dit jaar Kr-uipnieUW$ te stericillen, wat ·veel goedkoper
is. ·rwee nummers werdè.ri gèsteri cild. Aangezien de. kwaliteit ách teruitgil)g en. Edc!y·v.d.Maarel geen tijd meer had om Kruipnieuws te
tikken, hebben we dit derde nummer op Rotaprint laten drukken.
Zo fs Kr~ipnieuws weer in zijn oude standing qekomen. ·
Her ligt in de bedoeling nog dit jaar een ·vierde nummer in deze
·vorm uit te geven. ·Laat een ieder, die inspiratie heeft,die--uiten
in 'copy voor het vierde nummer'vàn Kruipnieuws!
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