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ONDERZOEK NAAR DE MUURBEGROEIINGEN•IN'NEDERLAND
door Sam_SegaZ
(naar gegevens van de plantencommissie der N.J.N, gedurende de periode 1949~1953)
Inleiding,
Het was een bijzonder aardig plan van de plantencommissie om een onderzoek
naar de muurbegroeiingen in ons land in te stellen, immers, over de muurvegetaties en de problemen, die daaraan kleven, was voordien nog zo goed als
niets bekend. Het is wel zeer merkwaardig, dat de botanicus meestal vergat,
aandacht te schenken aan wat er groeit op oude muren, L h. b. de grachtkanten
en de wallen in en om de oude steden en kastelen, de (weinige) ruinen, de oude stenen muurtjes om de buitenplaatsen en de stenen bruggetjes
van
oude
boerderijen, Want wat een rijkdom aan vormen blijken deze te bevatten!
Het onderzoek werd uitgeschreven in èen tijd, waarin het natuurhistorisch peil
in de Bond flink dalende was, mede als terugslag op de buitengewone activiteit in en na de tweede wereldoorlog, De le-idinggevende mensen verlieten de
N.J.N. of moesten zich weer op hun werk werpen en het bleek dan ook niet mogelijk om het hoge peil van voordien te handhaven. Gelukkig lijkt de N;J.N.
nu over zijn dieptepunt heen. Dit alles blijkt duidelijk uithetfeit, dat de
gegevens voor het onderzoek voor verreweg het grootste deel uit het eerste
begin of juist op het einde van de onderzoekperiode binnenkwamen.
Volledig konden deze gegevens uiteraard niet zijn, de gegevens komen slechts
uit enkele gedeelten van het land, d.w.z. van enkele N.J.N.-afdelingen,waarvan ik in het bijzonder wil noemen Gouda en Franeker, Grote dank ben ik ook
verschuldigd aan het plantensociologisch kader van district Amsterdam, dat
verschillende plaatsen rondom de hoofdstad onderzocht. Dit kader is in die
tijd in Amsterdam zelf bijzonder actief geweest en heeft zich, eigenlijk ge~
heel buiten de plantencommissie om, aan hetzelfde doel gewijd en wel_zo grondig en diepgaand, dat het alleszins gerech tvaa'rdigd ·is, dat over drt onderzoek een apart, dj het nog niet eens volledig verslag verschijnt.
Het is
vooral de verdienste geweest van de kaderbestuurders in die tijd, dat dit
boeiende onderzoek de harten van de Amsterdamse botanici kon winnen. IJlervan
·wil ik vooral noemen Willy, Theo en Johnny Reynders, Coen van T~n. Gerda van
Rijn, Stieni van Koningsdaal, Eddy van de Ms.arel en misschi.en ond.ergetekende.
-ooor particulier onderzoek van de familie Reynders, Piet Beyligers en van meQ
zelf konden ook nog bèlangriJke ge,teven:s buiten Amsterdam verzameld word-en.
Dit verslag moet niet streng wetenschappelijk opgevat ·worden~ _ De ' gegevens.
21jn veelal verstrekt door _niet zeer ervaren, maar enthousiasteo'irrensen enlo-
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- 2 gischerwijze konden niet alle waarnemingen- geverifieerd worden. Echter alleen
gegevens zijn verwerkt, die met vrij grote mate van zekerheid. juist zijn.
D11-.t no? nie~ veel over de muurb~groeiingen in ons land bekend was, blijkt
wel du1deliJk uit de opmerking 1n het *Overzicht der plantengemeenschappen in
Nederland* op blz,46, na een uiterst summiere beschriJving van het zg. muurvarenverbond: *Associaties~ zijn in ons land nog niet beschreven*. Ik hoop,
dat dit verslag, teaamen met dat van het Amsterdamse kader,een basis mag leg~
gen tot verder onderzoek. Het is de bedoeling, dat de plantencommissie teaamen met het plantenkader van district Amsterdam aan het eindevandit jaar een
verslag over dit onderwerp laat verschijnen. Nadere gegevens blijven dan ook
van harte welkom. Dit jaar willen we eerst het onderzoek zoveel mogelijk uit~
breiden en onze inzichten aan de practijk toetsen, àl~orens het te wagen de
grote stap te doen.

De oecologie en de geografie van de muurvegetaties.
Omdat ik vermoed, dat de problemen, welke zich bij het onderzoek
voordoen,
voldoende besproken zijn in het rapport van het kader,kan ik hier volstaan
met enkele opmerkingen.
Opmerkelijk is het feit, dat de geografische ligging van de muren zeer onbelangrijk is voor de begroeiing, d.w.z. de mèeJt typische soorten, maar vooral
ook de begeleidende soorten zijn overal in Nederland nagenoeg hetzelfde. Het
is natuurlijk heel goed mogelijk,. dat dit een gevolg is van de kleine oppervlakte van ons land. Toch blijkt soms de invloed nog van de geografische ver~
breiding, zulks getuigt de waarneming van Sedum aLbum (wit vetkruid), een· typisch fluviatiele soort, in Gorinchem. Op muren in.bergachtiger streken
in
het buitenland is de vegetatie vaak vrij rijk, vooral in de kalkgebi:eden,waar
dàn ook typisch kalkminnende plan ten groeien als Oynanchum vincetoxicum .(engbloem) en ook vele varens, o.a. AsPLenium·trichomanus ~teenbreekvaren), A.ruta-mu~a~ia (muurvaren), Oystopteris·jiZix-jragiZis (blaasvaren) en een enkele
keer Oete~á,ch ojjicinarum (schubvarenL Prachtig ontwikkeld trof ik deze vege~
taties aan in Zuid-Duitsland. Het is echter duidelijk, dat de soorten hier
rechtstreeks afkomstig zijn van de omliggende rotsen, de accessibiliteitsfactoren zijn hier wel bijzonder gunstig. Ik zal hierop later terugkomen. Alleen
in Zuid-Limburg kunnen we dergelijke vegetaties,· rijk aan bijzondere kalkminnende soorten, vrij goed ontwikkeld aantreffen, zij het nog slechts fragmentarisch, vergeleken met Midden-Europa.
Voordat de begroeiing van een muur of grachtkant behoorlijk zichtbaar ontwikkeld is,· is al heel veel gebeurd, de voegen tussen en in de spleten zijn door
erosie,, o,a. van regenwater, door zonnestraling en door andere physische en
chemische processen enigszins verweerd en daardoor werd gelegenheid tot sedi~
mentatle van humus geschapen"·
Dit kan op verschillende wijzen geschieden_, bv, door de wind (muren), of door
het meevoeren van aarddeeltjes met het regenwater, dat langs de grachtkanten
sijpelt, Een-zeer dunne laag en genoeg holten in de steen voor vasthechting,
bieden dan.aan wieren. korstmossen en schimmels weldra vol.doende kans om zich
te ontwikkelen en zo de nieuwe basis tot nieuwe humusvorming te leggen bij
het afsterveno Al gauw kunnen zich dan mos~ en levermossoorten ·vestigen., op
vochtige muren vooral Narchantia poZymo-rPha (parapluutjesmos). welke ook op
vele plaatsen in Amsterdam·in grote getale is aan te treffen, Verder ook Sa~
gf..na procumbens (liggend vetmuur), Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkhe~ ·
den voor het ontstaan van begroeiing zowel rechtstreekser als omslachtiger.
De aanvoer van zaden en sporen k~m op vele en verschillende manieren geschie-: ·'
den. dat kan door de wind . door he;tt water (grachten en bruggetjes). of door
hetmeevloeien van het regenwater dat veelal van de straatstenen af langs de
kaden sijpelt, of door vogels, He~ is dan ook niet verwonderlijk, dat juist
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op de grachtkanten een enorm aantal soorten voorkomen, NatuurliJk zijn ·er
dan nog verschillende milieufactoren, die een belangrijke rol spelen, zoals
expositie, de soort specie, waarmee de stenen gemetseld zijn, de ouderdom,
de schaduw, de hoogte boven het waterniveau en vochtigheid,
Aan de Noordzijde van een muur vindt men over het algemeen schaduwminnende
planten, zoals Dryopteris jiHx-111as (mannetjesvaren). D,austriaca (stekelvaren), D, linnaeana en D.robertiana (gebogen en rechte beukvaren)" Athyrium
jiZix-femina (wijfjesvaren), Cystopteris jragiZis (blaasvaren) en Aspleni'Um
adian tum-nigrum (zwarts teel varen),
Is de expositie Zuidelijk, dan is de vegetatie meestal armer en vinden we
drogere planten,. zoals Asplenium rota~~muraria (muurvaren) en DipZotaxis te~
nuijoZia (zandkool),
Het spreekt vanzelf . dat de oudste muren i h, a. het rijkst begroeid zijn,
De muren kunnen we in drie soorten verdelen;
a) muren, die gemetseld zijn met kalkspecie:
b) muren. die eerst gemetseld zijn met kalkspecie. maar waarvan, nadat de
verwering optrad, de voegen met cementspecie zijn dichtgestopt;
c) muren, die gemetseld zijn met cementspecie
Van de laatste soort muren weten we nog weinig, ze zijn nog te jong, Vooral
het z g. Portlandcement is veel beter tegen verwering bestaw! dan kalk. Op
enkele der oudste met dit cement behandelde muren (ongeveer~ 30 jaar oud) is
toch een migratie van pioniers te bespeuren, Schaduw treffen' we voornamelijk
aan op de Noordzijde' of onder overhangende bomen langs de grachten·. De hoogte boven de waterspiegel is bepalend voor het voorkomen van planten, waarvan
de zaden door het water worden aangevoerd, ook hier spelen schaduw en adhae~
sie (vochtigheid) een belangrijke roL Overal is natuurlijk /sprake van een
samenwerking van factoren.
De vegetatte op grachtkanten is dikwijls arm onder bruggen of waar plantsoenen zijn aangelegd, Het regenwater heeft daar geen gerégétlhéid' ·mét· het
stráatvuil zaden aan te voéren. ·
·
Behalve typische rots- en kalkplanten als de genoemde varens,, benevens Lirtaria Cymbalaria (muurleeuwenbek), Poá compressa (plat beemdgras) en Hiè<tácium
ampZexicauZe (Stengelomvattend havikskruid) kunnen we vinden water- en moerasplanten (door het water aangevoerd) zoals LycofJus e'U?ropaeus (wolfspoot).
Hent'ha' a'qu'atica (watermunt), · Nastu'rti'U11! (},/ffl,f;hibium (gele waterkers),, Ji'i lif;en~
äuZa uZmaria (moerasspirea) en RanuncuZus sctHeratus (blaartrekkende boterbloem>, Cultuurplanten (in de sted.en) als Zea mays (mais), Solanum lycopersicum (tomaat) en Nicotiana tabacum (tabakL Bomen als UZmus campestris
(iep), tot meer dan 4 m, en Sambucus nigra (vlier),, stellig door vogels ver=
spreid. In de omgeving van havens en stortplaatsen komen nog wel eens adventieven voor, Natuurlijk ontbreken niet de typische *onkruiden• als Urtica
(brandnetel), Atrip lex (melde) en faraxacum (paardenbloem). Typisch voor de··
ze vegetaties zijn verder de soorten, die ook in de steden tussen de straat=
stenen kunnen voorkomen· Poa annua· {straatgras). Sagina proc1tmbens fo',nodosa
(kruipend vetmuur). Stellar'a media· (muur},Agrostls can,na (kruipend struisgras). Plantago major var" intermedia (weegbree). Gnaphabium uliginosum (moe~
rasdroogbloem), Bry'U11! argénteum en Ceratoäi:m f;urpu;-eus"
De· waarnemingen.
·Bij het doornemen van de ingekomen soortenlijsten dienen enkele esaentiele
opmerkingen geplaatst te worden:
1. Het grootste deel·van de gegevens komt uit Holland en West~trecht,
2.· De gegevens bevatten bijna alleen 'de hogere· planten, slechts van een
enkele vindplaats wordt iets vermeld van mossen en korstmossen"
Dit leidt uiteraard tot een wel zeer onvolledig en gebrekkig beeld van de
muurbegroeiingen van ons land. Toch is er geen enkel bezwáar, de gegevens
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buiten het genoèmde gebied in bet verdere betoog op te nemen, Zè komen noL
sterk overeen, behoudens de vegetatiè op zeer oude muren .inZo Limburg, die
wat rijker zal zijn dan elderso
~e v~rens nemen·bij de muurvegetaties een dergelijke
belangrijke 'bl~ats in,
dat het wel aanbeveling verdient, deze apart te besprekeno· Het valt op dat
verschillende soorten, die in Holland zeldzaam gewaand werden,
veelvuldig
voorkomen langs de grachten in·de steden, b.v, tongvaren (Amsterdam, Gouda,
Monnikendam, Baambrugge, Utrecht. Leiden, Delft, Bolsward, Winterswijk, Val-.
kenburg, Epen en misschien in. Haarlem), blaasvaren (Gouda, Delft, Valkenburg),
steenbreekvaren (Amsterdam,. Woerden . Loenen, Nieuwersluis, Mook, Valkenburg),
rechte beukvaren (Baambrugge, Delft) en gebogen beukvaren (Amsterdam, Gouda)o
Op vele plaatsen (28) werd gevonden muurvaren" Verder· mannetj es .. aren en eik·,
varen, De muurvaren komt over het algemeen op droger en minder
beschaduwde
plaatsen voor dan de andere soorten. tevens minstens 2 m boven de waterspie·~ ·
gel, Op muren groeit van PoZypodium'vuZga~e (eikvaren) misschien
alleen de
jo,mu-ra.ze •. In Woerden zijn 8 exemplaren AspZeni'U111 adiantum~nigrum (zwartsteel~
varen) gesignaleerd, in 1941} vond<ik in Epen een exemplaar van Oeterach offi··
· cina~um {schnbvaren); deze is later niet teruggevonden en waarschijnlijk ook
geheel uit ons land verdwenen,
Een enkele keer werd moerasvaren (Amsterdam,. Gouda, 's~ravenland) en stekel~
varen (Amsterdam, Gouda, Ha~strecht) gevondeR, de speren z:ijn vermoedelijk af~
komstig van de nabijgelegen veenterreinen, Ook de.adelaarsvaren komt een enkele keer voor (AI'Jlsterdam, Gouda,.. Gorinchem), echter altijd iri een armoedige
'
·
vorm, waarschijnlijk steriel.
Merkwaardig zijn de vele vondsten van Cyitomium·fa·Zc'atum (ijzervaren) een niet
inheemse soort (volgens Heukels ui f ·o~ Azie·· en Z, Afrika) te Amsterdam, Gouda,
Woerden, Delft en Monnikendam •. De plant wordt veel gekweekt eri schijnt zich
ook verwilderd best thuis te voelen.
Van de hogere planten kunnen we over het algemeen diesoorten aantreffen, welke in het buitenland op rotaen en in.rotsspleten·voorkomen, b.v.
CoryàaLis
Lutea (gele helmbloem) te Franeker, ·Lopik, Schoonhoven, Winterswijk,Mook,Valkenburg; Poa compressa te Amsterdam, D~lft, Utrecht en Winterswijk;
Sagina
procwmbens , Bieracium murorum (Gorinchem?), Bieraciwm ampZexicauZe (M~as
tricht?, Haàrlem)~ Lactuca muraHs (muursla), Sedum a~bu11i (wit vetkruid). Sedwm acre (muurpeper) komt alleen voor op droge plaatsen, het groeit vaak op
platte daken en veelvuldig langs de dijk van het IJselmeer. Ohei-ranthes Chei~
.,..;,· ÜIUUi:'bloem) is bekend van de ruïne van Brdederode. Grasklokje is slechts
gevonden in Gorinchem en Winterswijk. Pa-rieta-ria ojficinaHs (glaskruid) alleen in Mook en vroeger te Delft, In Delft moet in de vorige eeuw ook' ïhaba
Kura Zis gestaan hebben, bet hongerbloempj e,, dat misschien nog te vinden is in
Mook. Vrij veel voorkomend is Lt.na-ria c~baLaria (muurleeuwenbekLopgaven uit
14 plaat-sen. In Groenekan werd in 1949 een albinovorm gevondeno
Zeer veel andere soorten kunnen we aantreffen, de voornaamste zijn wel faraxacum (paardenbloem), Sonchus oZeraceus,.ssper en à'i'vensis (melkdistels)" So~
· Zanum nigrum {zwarte nachtschade),. nantago v.ajo-r (grote weegbree), SteZ t~-ria
media (muur)~ Poa annua (straatgras), CqPseZZa bursa-pasto-ris (herderstasJe),
Atriplex (me.Lde), minstens 6 lpiZobium~soorten (basterdwederik), festuca ru~
bra (rood ·zwenkgras)" Edge-ron· canadensis (Can.f:ljlstraal),
·RanuncuLus ace-r
( scherpe boterbloem); Lamium=soo1'ten,, vooral L. purpu-reum (paarse dov_ene tel L
Rumex acetosa· (veldzuring), Agropyron repens (kweek), Hieraci'IJAII,
Natdcaria
inodora (reukeloze Kamille) en Chenopodiwm (ganzevoet).
Waar de begroeiing het speciaal van regenwater moet hebben (nltraat~:ijk), vin~
den we min of meer typische stikstofindicatoren als U-rtica (brandnetel), Epi~
Lobium, o.a. Bcangustijo ~ium (wilgenroosje), Bidens' tripartitus
(driedelig
tandza.ad), Artmis ia vuZgare (bijvoetL. Rwmex ace tose Ba (schapenzuring), ·fa-
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'vulgare (boerenwormkruid), Benecio ·viscosus (kleverig kruiskruid),
ffroà-ium cicutari1N111 ssp.arvaZe (reigersbek)· en verschillende gràssen,. Dit z:ljn
veelal ruderaalplanten, Op deze plaatsen kunnen verder voorkomen:. Okeliàonium majus (stinkende gouwe), buiten Nederland in rotsspleten, Acki Zlea mil Zejol ia (duizendblad), 'Nf;lotaxis tenuifolia (zandkool) en l'estuca óvina(schapengras).
Moerasplanten zijn: Lycopus europaeus (wolfspoot), Angelica siZvestris (engelwortel), Sium erectum en S.Zatifoli'fjrn, (watereppe), Cicuta virosa (waterscheerling), Valeriana officinalis (gr, valeriaan), ·'fkalictrurn, flavurn, (poelruit), 8tachys pa lustre (moerasandoorn), Lythrurn, saliearia (kattestaart),
.Nasturtium árn,f;hi bium (gele waterkers), Banunculus sce leratus (blaartr. boterbloem), fiZif;enàuZa uZmaria (moerasspirea), ScutelZaria galericuZata (glid~
kruid), Nentha aquatica (watermunt) en Galium pallustre (moeraswalstro). In
zilte gebieden komt ook Aster tripolium (zulte) voor. De meest aangetroffen
bomen zijn: UZmus (iep), Aeer campestrè (esdoorn), fraxinus exceZcior (es),
Crataegus (meidoorn), So-rbus (lijsterbes), AZnus glutinosa (zw.els),en Bubus
(braam) In 's-Gravenland groeit •een sparretje, Picea al ba, 1 m hoog, op een
brugmuurtj e'
De meest aangetro:t'fen cultuurplanten zijn: SoZanum Zycopersicum (tomaat),,Ni~
cotiana tabacum (tabak),· Zea mays (mais), Ribes uva~crispa (kruisbes) en Ca~
ZenáuZa officinalis (goudsbloem)
Ook vele mossen treffen we aan op de muren, De voornaamste zijn wel: fortula
mu;aZis (muurmos), Bryu11 argenteum (zilverrnosL Br.caespitosum?
Ceratoàon
purpureus (purpersteeltje), Grimmia puZvinata, 0-rthot-richum a~omaZum, Camp. totkecium sericeum, Brach?Jthecium rutabulum (stekelslaapmos), Op een excursie
werden gevonden op een oude muur bij de Spaarndámmerdijk: Grimmia pulvinata
en 0-r.apoca-rpa (zeer alg,, met kapsels), fortula muralis (alg., met kapsels)
en ·t.ruraZis (enkele pollen), BarbuZa unguiculata (vrij alg,),
Oeratoáon
purpureus (zeer alg,,-met kapsels), Bryum argentèum (id.), Brachythecium ru. tabuZum, Rhyngostegium confeduus, Hypnum cupressiforme (alg,). Verder nog
de niet algemene soorten: Bryum cappZlare, AmbZystegium serpens, ffurkynckium
praeZonguus, ff.striatum, Camptothecium Zutescene en Ortkotrichum. Verder het
paddenstoeltje Galera hypnorum (det. Willy Reynders), Op enkele soorten kom
ik terug bij de bespreking van de associaties,
Tenslotte dient nog melding gemaakt van de vele korstmossen, de soms voorkomende Am i ZZaria me ZZia (honingzwam), te Amsterdam ên Gorinchem, en Protacoccus viridis? het meest voorkomende groenwier,
.
Plantensociologische aantèkeningen •.

,zoals· reeds is medegedeeld, is over de sociologie van de muurvegetaties nog
maar vrij weinig bekend, Het *Over~icht der plantengemeenschappen in Neder=
land* noemt op blz,45 naast het Sagineto~Bryet'UIIIt argentei D,S,ef Yl, 1~/fO,het
PotentiZZion cauZescentis Br~BZ,1928,
De eerste associatie heeft als kensoorten Sagina procumbens var, nodosa en
Bryum ar.(én:teum. Ze komt vooral voor in oude straatjes, tussen de stenen op
vochtige plaatsen, De alliantie PotentiZZion cauZescentis, hét z,g, muurva=
renverbond, behoort tot de orde Pot~ntOZetaZia cauZescenti.s Br~BL1928
en
.
de klasse AspZe~ietea rupestria B.,-~BL.l93#o
Het Asplenietal~s rupestris is de klasse van de rotsspleten, het PotentilZetaZia eauleseens is de ördà van de kalkrijke rotsspleten,
De voor Nederland vermelde soorten zijn hierin; Ceterach ofjicinarumo AspzeniU'III ruta~uraria, Hieracium ampZexicaulep Linaria cymbaZariaenPoa compres~
sa. Prof.Dr J, Heimans geeft in. de. 0 Geilllilstreerde flora van Nederland"
bavendien AsPZenium trickomanes en Oystopteris fragilis, inderdaad kunnen bei~
de soorten stellig als klass~kensoorten beschouwd worden.
Tuxen noemt als locale kensoort van het Potentillion nog OoryáaZis Zutea

- 6 -

(N"W"Duitsland}, Hubschmann stelde in 1950 een associatie van mossen op, dat
hij naar Grimmia puZvinata en fortu~a muraZis noemde, Diemont, Sissing
en
Westhoff onderzochten de vegetaties van oude straatjes en hofjes en stelden
daaruit het Sagine.to-Bryetum argentei op. (Ned. Kruidkundig Archief 1940), . Andere belangrijke beschrijvingen zijn mij niet bekend. Over de successie
is
waarschijnlijk nqg niets gepubliceerd.
We zullen nu aan de hand van de helaas weinige gegevens nagaan, welke vegetaties elkaar in de successiereeks mogelijkerwijs kunnen afwisselen"
1, De pioniervegetatie van het groenwier Protococcus·viridis treffen we vrij
dikwijls aan langs de grachten in de steden, Deze vegetatie is echter niet
karakt~ristiek voor dit milieu.
·
2, Een typische pionier is fortuZa muralis. dat zich kennelijk goed aanpast
aan de byzonder moeilijke omstandigheden, ;aaraan de plant in het begin is
blootgesteld, Op de kale muur zijn de temperatuurschommelingen,. vooral tussen
dag en nacht, dikwijls byzonder groot en de humus heeft zich nog nauwelijks
kunnen vestigen. Het zal duidelijk zijn, dat deze mossoort zich vooral nestelt op de grens van de cementvoegen. waar de humus het gemakkelUkstsedimenteert en waar de porien in dabaksteen het grootst zijn,
3, Op muren, waarvan de steen harder gebakken is, treffen we onder de pioniers
vele korstmossen aan, o.a. Xanthoria pari.etina en verder Brimmia puzv'inata,
terwijl !fortula dikwijls geheel ~chterwege blijft.
4, Wanneer meer humus is afgezet en de pioniersoorten ook humus gevormd hebben, vestigen zich op een ongeveer 10 jaar oude muur ook andere soorten, Dit
zijn eerst voornamelijk Bryum árgenteum, Bryum caespitosum en Oeratodon purpureus.
5, Hieruit kan zich een rijke mossenvegetatie ontwikkelen, waarbij ook verschijnen: Hypnum cupresijorme, Grimmia PuZvinata,Oamptothecium sericeum, Bradat deze
chythecium rutabuZum, Orthotrichum anomaZum e.m. Het is mógelijk,
associatie naast of inplaats van die onder 4 kan ontstaan, Vrij.zeker is echter'deze successie enkele malen geconstateerd.
·
6, De hogere planten worden veelal ingeleid door Sagina proc'Uiff!bens (jo.nodosa).
Samen met Bryum argenteum kunnen hele oppervlakten-hiermee bedekt zijn, Al
spoedig volgen dan ook als pioniers Ste ZZllda media, Poa ·annua, Agrostis canina en PZantago major var.intermedia"
Deze vegetatie toont wel enige overeenkomst met het Sagineto-Bryetum·argentei- De kensoorten, n.l, Sagina procumbens en Bryum·argentewm zijn duidelijk
aanwezig, PZantago major is op de plaat~en, die niet dikwijls betreden worden (wat wel het geval is met de straten en hofjes, waarop deze associatie
beschreven is),. waarschijnlijk lang niet zo frequent.
Van ·de begeleidende
soorten zijn inderdaad ook waargenomen Oer~todon purpureus, Poa annua, StelZaria media en Marchantia poZymorpha. Bijna alle andere soorten, ook kensoorten van verb"ond en ord·e, ontbreken of zijn yervangen door andere, Het is zeer
wel mogelijk, dat deze vegetatie zich dir~ct ontwikkelt uit de onder 4 beschrevene,. misschien kan dit ook via 5,
7, Hier is so'îns een duidelijk onderscheid tussen vochtige en droge mqten. Op
de laatste ontwikkelen zich namelijk vooral Poa annua, Lo Zium pe'renne, PLan·tago major var.intermedia en soms OapseZZa bursa-pastoris. De .getalverhoudin-·
gen liggen hier anders dan bij 6, hier kan sprake zijn van een sub-associatie
8, Eindelijk kan zich hieruit· het· werkelijke muurvaren-associatietype ontwikkelen, zoals dit reeds besproken is, M.i. moet hier stellig een onderscheid
gemaakt worden tussen de vegetatie van schàduwrij ke (en vochtige) muren en die
van de schaduwarme (en droge) muren.
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Hier wordt echter een nogal onlogisch complex van kensoorten aange,geven. De
voornaamste kensoort, Asp Leniwm. ruta-111uraria, is n. Leen soort, die zich zel-den in een vochtig schaduwrijk milieu waagt en zal dan ook met verschillende
andere kensoorten niet dikwijls samen voorkomen.
Droog groeit ook OorydaZis Lu tea, Enkele soorten vertonen weinig of geen voorkeur, b,v. Lynaria cymbaLaria" PhyLZitis scoLopendrium en AspZenium·trichoma~
nes zijn op schaduwrijke plaatsen vaak aanmerkelijk beter ontwikkeld. Het vegetatiebeeld van zonnige muren is i.h.a veel armer aan soorten en individuen
dan dat van beschaduwde muren.
In. hoeverre deze successiereeks parallel gaat aan die van de rotsvegetaties,
waarin de associatie beschreven is, weet ik niet. Vele soorten van de associatie zijn in ons land zeldzaam, het is dan ook niet verwonderlijk,, dat ze hier
meestal slechts fragmentarisch ontwikkeld is. Het is wel waarschijnlijk, dat
de eindvegetatie van onze muren overeenkomt met die van de rotsspleten van de
beschreven associatie. Dat blijkt vrij duidelijk uit de gegevens van de soor~
ten en het is ook niet verwonderlijk, wanneer men bedenkt, dat onze· muren op
te vatten zijn als kunstmatige rotsen.
Hier volgt een beknopt overzicht van de aangegeven successie.

I

1. Protococcus viridis
2. Tortula muralis
(Rhynchostegium murale)

3. Xanthoria parietina
Grimmia pulvinata

~archantia

4. Bryum argenteum
K
Ceratodon purpureus
Bryum caespitosum

t

7. Veel Poa annua
Plantago major
Lolium perenne

polymorpha.l

~

HJnnm-mosdek~
I

5o

."'

I

:
1

~

6. Sagina procumhens
Bryum argenteum
Poa annua
Steilaria media

8. Muurva:ri:massociatie /
a) schaduwrijke muren
b) schaduwarme muren

•

Uit dit overzicht blijkt, dat vele richtingen voor successie mogelijk zijn.
Allerlei overgangsstadia zijn dan ook aan te treffen. Zo is de door Hubschmanrl beschreven associatie van Grimmia putvittata en B'ryum argenteum op te vatten als een samenvatting van 3 en 4. De associatie op muren, nauw verwant (of
nagenoeg gelijk?) aan het Bryeto~Saginetum als een samenvatting van 4 en 6,
Het is interessant na te gaan, in hoeverre dit juist is
·
Deze conclusies zijn getrokken zowel uit opnames als vegetatiebeschrijvingen
en inventarisaties. In het verslag,. dat na afsluiting van het onderzoek uit~
komt . zullen verschillende opnametabellen worden opgenomen.•
Nabeschouwing •.

·Uit dit alles blijkt ten duidelijkste, dat we nog maar aan het begin staan van
een onderzoek naar deze vegetaties en hun ontwikkeling. Enkele aanwijzingen
voor het onderzoek zijn in dit verslag gegeven. Persoonlijk interèsseer ik me
zeer voor dit onderwerp en ik houd me dan ook ten zeerste aanbevolen voor op~
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merkingen en nieuwe gegevens (adres: Haringvlietstraat 134 Amsterdam - Zuid,
tevens zijn bij mij invulformulieren verkrijgbaar),
De plaatsen vim waarneming waren: Franeker, Bolsward, Vollenhoven, Den Oever,,
Bergen, Ruine Brederode, Heemskerk, Haarlem, Halfweg, Monn1kendam,, Amsterdam,,
Abcoude, 's Graveland, Baambrugge, Nieuwersluis, Leiden, Delft, Rotterdam.,
Hellevoetsluis, Loenen, Groenekan, Woerden, Utrecht, Lopik, Schoonhoven, Gouda, Vianen, Haastrecht, Gorinchem,, Drimmelen, Brugge (BelgieL, Winterswij~
Beek, Mook, Gennep, Heythuizen (Peel), Maastricht, Valkenburg, Epen,
Tot slot volgt nog een literatuuroverzicht van de artikelen en de beschr~vi~
gen, die over het onderwerp handelen.
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Mantpellier
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Bern 1950.
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logie, volumen I,. blz. 29 ~ 41
J.Braun-Blanquet. Ubersicht der Pflanzengesellschaften
Ratiens I
Den Haag 1948
8. V Westhoff, Ir J.W,Dijk, H Passchier en Ir G.Sissingh:
Overzicht der Plantengemeenschappen in Nederland.2e druk
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Grachtkan tj es.
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HET GROENE STRAND
Het Groene Strand is een nog maar kortgeleden afgesnoerde duinvallei op de
uiterste Westpunt van het eiland Voorne. Het gebied is tijdens de Februari~
storm niet ongehavend uit de strijd gekomen. Op een plaats is de jonge duinenrij doorbr-oken geweest en is de vallei volgestroomd met zout water. Dit
is nu voor het grootste deel weer verdwenen - directe overstroming treedt
alleen nog op bij hoge springvloed- We kunnen verwachten dat een en ander van
·grote invloed i~ geweest op de vegetatie. Wij hebben daarom geprobeerd een
vergelijking te trekken met de situatie voor de ramp,en daarvoor opnamen gebruikt die gemaakt zijn in het Sjockampje van de Sjocgroep in 1948 (zie hier-voor Kruipnieuws jaargang 10 - 1948, no, 2/3), Een riskante
onderneming
blijft dit altijd: immers in 1949 heeft een Maartstorm ook bressen gesla~en
in de beschermde duinenrij, over de uitwerking waarvan we vrijwel niets we~
ten Verder zijn· de in 1948 door W.Meyer uitgezette . permanente
quadraten
"sinds Februari 1953 onvind~aar, zodat geen nauwkeurige vergelijking mogelijk
is,
Onze opnamen zijn gemaakt in de omgeving van het pad .dat van Oost naar West
dwars door de vallei loopt. Ieder physiologisch aspect is daarbij opgenomen.
We kunnen zeggen dat de serie van 14 opnamen representatief is voor het centrale deel van de vallei,
Het eerste wat ons opvalt is de grote floristische homogeniteit
Er is een bepaalde groep van planten die een vrij constante combinatie vormt
die in vrijwel iedere opname is terug te vinden,
Tot deze groep behoren Phrag111ites communis (riet), kZthaee ojjicinalis
(heemst), Scirf;>us madtimus (zeebies), Poten ti Zla anserina (zilverschoon),
Agrostis stolonijera (fioringras), Nenthd.aquatica (watermunt), Juncus gerardi (ronde rus) . en Glaux madtima (melkkruid), Deze situatie wijst op een
grote gelijkvormigheid van milieu .. Helaas is het ons .niet mogelijk. geweest
dit ·na te gaan .
Merk.waardig is in.dit opzicht het zo veelvuldig voorkomen van Althaea, toch
lang niet algemeen, die misschien op een afwijkend milieu wijst
Wellicht is dit de wisseling van he-t-zoutgehalte, In -Noordholh.nd;; in het
brakwaterveengebied, voelt de soort zich daar ook sterk toe aangetrokken
Floristisch-sociologisch mogen we de vegetatie zeker als een locale gemeen~
schap kenmerken, waarvoor een aantal van bovengenoemde soorten de strikt locale *kensoorten* vormen. Natuurlijk is in dit geheel een onderverdeling te
maken. In de eerste plaats een in droog en vochtig. waarvo,0r PotentiZZa an~
serina (zilverschoon) en GZaux mari tima (melkkruid), resp. Phragmites commu~
nis (riet) en AZthaea ojjicinalis (heemst) differentierend zijn. Minder.constan~e soorten zijn verder nog voor de droge delen. Parnassia palu~tris(par-
nassia), .Linum ca tharticum ( geelhartje) , Sa Bx ref;>ens (kruipwilg)._ I, eontod on
nudicauZus (thrincia), voor de vochtige delen: Oenanthe ZachenaZi -{weidetorkruid)o Daarnaast is ook eefi'indeling in zoutgehalte te maken
In de eerste stadia vinden we nog Hmonium vulgare (lamsoór), nantago coronapus (hertshoornweegbree), Oarex__ @JÇtensa (ges trek te zegge} eri ·- Suaèda m(iri[bi11fa·Y (klein_ schorrenkruidL Deze worden in onze opnamen vergezeld door GZaux
maritima (melkkruid),_ !lrijo'Zium jragijerum· (aardbeikla'!fer),-· Centaurium puzcheZZum (fraai.duizendguldenkruid), Euphrasia odontites
(rode ogentroost)
komt er later bij, evenals Sagina nodosa (krielparnassia), J,inum catharticum
(geelhartje), Oentaurium vulgare (duizendguldenkruid) en J,eontodonnudicauZis
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(thrincia)o We ziJn dan dus in het stadium van het Centaurieto~Saginetumo
'Dit wordt weldra opgevolgd door het stadium van het 8choenetum nigricantis
met Epipactis paZ~stris (moeraswespenoerlis),Liparis ZoeseZii (sturmia), Par~
nassia pa lustris (parnassia) en Dacty Zorekis incarnata (vleeskleurige orchis)o
Zelfs latere vegetaties dienen zich aan met 8aZix repens (kruipwilg) enHydro~
coty.Ze. vuLgare (waternavel), Scherp gescheiden zijn deze stadia allemaal niet,
vermoedelijk ook een gevolg van de plotselinge veranderingen in het zoutge~
halte sinds Februari 1953.
(Deze successie is hier niet fraai te volgen, doch ontleend aan schema's, zo~
als die voor-vele plaatsen elders opgesteld zijn. -cf Westhoff 1947),
Een derde belangrijke factor is de betreding, Het teit dat Phragmites op het
pad niet voorkomt, ligt waarschijnlijk meer aan de betreding· dan aan· het vocho,
tigheidsverloop. Typische tredplanten als 'fdjo HWIII fragijerum(aardbeiklaver),
PZantago coronapus (hertshoornweegbree) en het merkwaardige PZantago major
forma minor (weegbree), dat zo karakteristiek is voor deze omgeving (het voor
de stormramp al was!) voelen zich speciaal op het pad goed thuis,
De andere planten van hogere bodem vinden we speciaa~ langs de randen van de
paden.
I
Om een beeld te krijgen van de veranderingen in vitaliteit van de verschillen··
de gewassen, in samenhang met de grondwaterstand en de betreding, werd op een
relielrijk klein stukje een transeet uitgezet (opnames 34~38L Om het verloop
van de verschillende soorten na te gaan werden de dominantie en de lengte van
de spruiten bepaal do
Het verloop bleek als volgt te iijn:
dominantie
(schaal Braun-BZ.)

2
x

4
1

2/3
1
3
1

3

2

1

x

x

x

x

4

x

1

'2
1

Phragmites comm.
Scirpus mar"
Ag ros tis stoL
Mentha aq,

De voor de grafiek gebruikte waarden zijn steeds gemiddelden van 10 metingen"
Hiertoe werden van iedere soort in elke proefvlakte 10 exemplaren gemeten.
We zien nu een duidelijke toename van de vitaliteit van riet en zeebies Ji de
lagere delen, terwijl Mentha en Agrostis zich beter thuisvoelen op de hogere
stukken, Dat links in de figuur de lengte van Mentha en Agrostis, evenals die
van 8cirpus en Phragmites afneemt, is wel een gevolg van de betreding - deze
metingen zijn gedaan in een proefvlakte die aan het pad grensde,
eigenlijk
zelfs voor ëen deel tot het pad behoorde. Agrostis *stoelt* hier dan ook echt.
De hoge bedekkingsgraad (4" 5) is niet een gevolg val). het grote aantal indi=
viduen. eerder van een groot aantal sprieten per exemplaar,
Tot slot nog een vergelijking met 1948o
.Reeds bij zeer vluchtige beschouwing bli).kt, dat een aantal ZimnophieZe
(slijkminnende) soorten verdwenen is en een aantal haZoPhieZe (zoutmiqnende)
gekomen.
Het materiaal uit l948 omvat slechts 4 opnamen. Het aantal soorten, dat daar~
in is opgenomen ·is.:kleinel' -dan het aantal in onze opnamen.
9 ·soorten hogere planten uit 1948 werden niet meer aangetroffen
In 1953 zijn 24 riieuwe soorten geteld . Een aantal hiervan hoort tot de rietvegetatie. die in 194J niet is opgenomen. Deze •allen dus buiten de vergelijking; Myosotis caespitosa (zode vergeetmijnietje)
Rumex hyàro~apathum (wa,
terzuring· deze werd alleen dood aangetroffen . Een relict?), Oenanthe lachen~
aLZi (weidetorkruid), Oafex disticha (tweerijige zegge) en ook min of meer
Scirpus· 'lltaritimus (zeebies) (min of meer,. want in de huidige vegetatie komt
de soort ook op minder lage delen voor)
Ook voor invloeden van drogere plaatsen kan dit geldeno
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Hypochoeris radicata. (biggenkruid)' <Je rasHum caespitosum (hoornbloem)' a Sèmidecandrum (zandhoornbloem) en Oarex arenaria (zandzegge) kunnen we dus beter
ook buiten beschouwing laten.
In de overige soorten blijkt ee" duidelijke verschuiving van de zilte kant te
zijn opgetreden: het aankomende struweel van 1948 is verdwenen, Sa~ix cinerea
(grauwe wilg) en s.purPurea (bittere wilg) zijn weg, ook Oa~amogrostis epicheios (duinriet) en Eupatorium cannabium (koninginnekruid) werden niet meer
gevonden, Hippophae rhamnoides (duindoorn) is wel teruggevonden, voor' t groo~
ste deel echter dood.
Uit de gemeenschappen van iets priller stadium zijn verdwenen:
PyroZa ro·tundijoLia 4ondbladig wintergroen), EuPhrasia nemorosa s. L
(ogen~
troost) en Carex trinervis (drienervige zegge).
Ook Paraxacum sPec. (paardenbloem) en EPiZobium PaLustre (moerasbasterdwederik) zijn niet meer aangetroffen.
Asparagus o fficina ~is (asperge), Lotus cornicu La tus (rolklaver), Lycopus · europaeus (wolfspoot) daarentegen waren in 1953 nieuw. Verder werden enkele anthropophiele soorten waargenomen: Cynosurus cristatus (kamgras), Poa Praten~
sis (beemdgras), wellicht door de menselijke arbeid aan het doorbraakgat of
doordat een geschikt milieu geschapen is door rottend wiet (N-rijke' bodem)"
De andere nieuwe soorten zijn alle min of meer halophiel:
""Althaea officina Lis (heemst), EuPh'rasia Odon ti tes (rode ogentroost); PrifoHt,~m
fragijer'U11! (aardbeiklaver), Oarex extensa (gestrekte zegge), Hmonium·wzgare
(lamsoor), Pri ti cum B tora Ze ( strandkweek), Suaeda mari tima (klein schorrenkruid), Apium graveoLens (selderij) en PrigZochin paZust'ris (moeras zoutgras).
Het is gewaagd hier conclusies uit te trekken. Toch zouden we hieruit ·willen
afleiden, dat de successie *een stap terug* is gegaan.
De stormvloed van Fevruari 1953 heeft de vallei een natuurlljkeverjonging gegeven en dit zal Het Groene Strand nog interessanter maken dan het al wast
0
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- 12 TABEL van -de 14 opnamen, gemaakt op en nabij het pad door de vallei
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Eén keer werdep aangetroffen:
Carex extensa
Circiurn arvense
Triticurn littorale
Carex distans
Suaeda maritima
Apium graveolens
Carex arenaria
Pellia fabroniana
MYosotis caespitos,
Gali urn pal us t re

x,1
X-1
x, 1
L3
x, 1
x,2
x,l
1
x,2
1.2

(opn, 1)
2
2
7
6

10
9

10
14
14

Asparagus officinalis
Hypochoeris radicata
Atriplex bastata
Cynosurus cristatus
Cerastiurn semidecandr,.
Carex serotina pulchella
Epipactis palustris
Dactylorchis incarnata
Triglochin palustris
Liparis loeselii

x.1
x_1
x, 1
x, 2
x,2
x,2
x, 1
x,1
x, 1
x,1

(opn, 2)
2
2
2
9

10
1a
13
14
1ll

- 13 '!fer· verge Zijking

4 opnamen door de N. J. N" "'Sociologengroep in 1948 gemaakt

nummer

oppervLak:

oP-f>erv Lak;

Eleocharis palustris
Glaux maritima
Juncus articulatus
Mentha aquatica
Samolus valerandi
Hydrocotyle vulgaris
Agrostis stolonifera
Calamagrostis epicheios
Salix repens
Carex distans
C,serotina pulchella
Plantago major-minor
Blackstonia perfoliata
Juncus gerarcli
Liparis loeselii
Epipactis palustris
Centauriurn vulgare
Hippophae rhamnoides
Leontodon nudicaule
Salix cinerea
Plantage coronapus
Sagina nodosa

- - x.2 Ll L1 x.1 2.2
3.2 L2 L2 2.2
L1 L1 2.2 1.1
x, 1
x.2 - x.1
2. 2 3.2 2.2 JC2.
Ll - ··- x.1
2.2 2.2 4.3
- x1
1.2 x.2 L2 - 1.1 - x.1
x.1 L1 - 2. 1
2.2 2.2 x. 1 4.3
x.1 x.1
x.l · - L2. x.1 L1 - L2
x,1 x.l
x, 1
x.1 - x. 1 x. 1
x.1 - x.2 x.1 - - x.1
x. 1 x.1 x.1 x. 1
~

~

~

~

-

-~
~

~

'"

<>

~

~

60% 10% 95% 5%

mosLaag.

2.3 - - 3.3 x.2 - x.2 - 4.4 x. 2 - - x. 2 - x.2 - x. 2
- x.2 3.4
- - L2 1. 2

- -

*

*
• • •

·22/23 Mei ·te Neyendel

x.1

Riccardia pinguis
Bryum spec •.
Calliergonella cusp.
Drepanocladus fluit.
Inocybe spec.
Nostoe spec.
Drepà.ttocladus spec .
Pellia fabroniana

WEEKEND

• • * *

- x. 2 x.l
- L1 - - - L2
- - L1 - - x.l. x.l
- - x.2 JL 1 x.1 - .. x. 2 x.2
- - L2
1.2 -·
-- - x,1 x.1
- - x. 1 - - x.l - x. 1
- - - x.l

Eupatorium cannabium
Centauriurn pulch.
Parnassla palustris
Dactylorchis incarnata
Potentilla anserina
Pyrola rotundifolia
Galium uliginosum
Euphrasia spec.
Salix purpurea
Galium palustre
Fes t:§tcà rubra
Ca rex trinarvis
Linum catharticum
Epilobium palustre
Cirsium arvense
Sorichus arvensis
Taraxacum spec,

-

*

..

13 14 11 10
1 9 9 8
kruid Laag: 90% 70% 80% 90

13 .::JIJ 11 10
1
9 9 8
kruid Zaag. 90% 70% 80% 90%

nu111111er

.. .. .. ..

*

*

*

• • • *
*

Deze keer een weekend in het Westen des lands. Over Meyendel en de duinen
hoeft weinig gezegd te worden. De meesten van ons hebben er wel eens van
gehoord.
Aàres:van de· boerg de heer v~Eedenv Deilenweg 127A Wassenaal
0

*
*

•
*

*

Ats·voigt·te bereiken-::

·•

·van .de grote we~ Leiden -Den Haag tot aan de Nar~·$
cislaan, ga'die in, over de trambaan linksaf een •
doodlopende weg in (verlengde van de Tulpstraat) , ,.
rechtsaf een kolenpaadje in, dat Je 150 m volgL · *
Afstand tot Meyendel 20 min.. Ook bereikbaar met de *
tram, plm 5 km van Leiden en plm 14 km van Den Haag, $

•
•

Pot ziens in NeyenäeZl

•

*

*

*

•

* * • *

*

*

•

*

•

*

•

*

*

•

•

•

*

•

* * • *

-
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LEDENLIJST
Per

•

•

•

•

Anneke van Aalderen
Ber van Aalderen
Henk Baarda
Stien Bennink
Jan Beukerna
Tini Bijleveld
Joke Blitterswijk
Dolf Boelmans
Fred Brink
Liesbeth Casimir
Rob Cas:l.mi:r
Wil Daanje
Wil van Dalen
Koos Delcourt
Theo Diedrich
Paul Diegenbach
Herman Dijkhuizen
Ans Doets
Jan Drukker
Liesje op 't Einde
Henk Gaasenbeek
Erik Goedhart
Lidy Haaze
Wim·Hà.enen
Kees de Hartog
Piet Beyligers
Hans van Hoefelaken
Chris v,d,Hoek
Hein Hoestra
Grietje Hofman
Annie Hulshof
Elly Jansen
Jan Johans
Ton Damman
Ab van Kammen
Klaas Kimstra
Annelie Kits
Joop Kleuver
earl Konig •
Ve:ra Koppelman
Piet Kuiper
Ger Londo
Eddy v . d,Maarel
Annie Meilink
Eva Monnikendam
Ke~s Vo"i:l,Muizenberg
Ab Mulder
Hanke Nugteren ·
Pety Oorschot

•

•

•

25 Maart

•

*

195~

•

*

*

•

P.C.Hooftstraat 7
P.C.Hooftstraat 7
Gratamastraat 51
Anna Paulownastraat 14
Jan van Galenstraat 6a
Ruysdaelstraat 2
Amazonestraat 53
Stationsweg 17
Geuzenweg 131
Kievitslaan 15
Kievitslaan 15
P.Donde:rstraat 37
Smalle Havenstraat 11
Buitenzorgplein 16
Willem de Zwijgerlaan 253
Hoofddorpplein 16
Jan Pieter Beyestraat 149 II
Tomatenstraat 37
Geuzenstraat 65 II
p/a Wiering ~ Blasiusstraat 8
4-1 I.G.4e pel.legern.34.06.03.120
Snijderskazerne
Warmezierpad 10 rood
Witte de Withsjraat 88 hs
Koningsweg 24
Reguliersgracht 77 II
Dr J.P.Thysselaan 17
88
Hoofdstraat 1038
Bovenweg 31
Hoofdstraat 6
v,Leeuwenhoekstraat 24
Kamerlingh Onnesstraat 482
Lange Haven 24
Bovenweg 31
Archimedesplantsoen 21
Grotekerksbuurt 46 zwart
Nerdlaan 25
Fortlaan 15
Bonendaalseweg 29
van Diemenstraat 42A
Ceresstraa:t 13
Junoplantsoen 127
v-Wassenaar v,Obdamstraat 12 II
James Rosskade 3
Zoomstraat 53 I
Resedastraat 2
Muiderslotweg 129
C.Krusemanstraat 35
Wattstraat 2

•

•

•

Zwolle
Zwolle
Groningen
Zwolle
Groningen
Nijmegen
Amsterdam (Z)
Bodegraven
Hilversum
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven 1
Vlaardingen
Enschede
Amsterdam (W)
Amsterdam (W)
Amsterdam (W)
Leiden
Amsterdam (W)
Amsterdam (O)
Nijmegen
Dordrecht
Amsterdam (W)
Velsen
Amsterdam (C)
Utrecht
Hoog Boeren
Schiedam
Bennekom
Vroomshoop
Leeuwarden
Hilversum
Schiedam
Bennek om
Amsterdam (Z)
Dordrecht
Velp
Naarden
Warnsveld
Enschede
Wageningen
Haarlem
Amsterdam (W)
Amsterdam (W}
Amsterdam (Z)
Hilversum
Haarlem
Amsterdam (Z)
Den Haag

-------,
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Hans Over
Hans Popping
Hans Riekerk
Bouwe Riemersma
Cootje Rosberger
Sam Segal
Carel Smttskamp
Bob Stam
Hans Streefkerk
WillY Thijssen
Coen van Tijn
Tine van Tijn
Arnold Tulp
Andries Touw
Hannie Vod,Velde
Herman de. Vries
Anne Ruth Wartheim
Hugo Wattheim
Hans Zoetbrood
Gerard Zeilmaker
Douwe van Zwol
Henny van Zwol

Oudwijkerlaan 34
196

Oude Bennekomse~eg 152
Soembastrall'b! 42 ·
Admiraal de Ruyterweg 394
Haringvlietstraat 13 IV
Oudekerkerlaan 47
Soestdijksekade 763
Rozenlaan 27
Bovenweg 31
James Wattstraat 3 hs
James Wàttstraat 3 hs
Gotert Flinckstraat 23
Caspar Fagelstraat 43
Weesperzijde 244
Boterstraat 26
Stadionkade 12 II
Stadionkade 12 II
Zutphensestraat 32
Stuyvezandstraat 43
Giermansstraat 39
Giermansstraat 39

*

*

Utrecht
Beetsterzwaag
.Wageningen
Meppel
Amsterdam (W)
Amsterdam (Z)
Amstelveen
Den Haag
Boskoop
Bennekom
Amsterdam
Amsterdam
Leeuwarden
Delft
Amsterdam
Wageningen
Amsterdam
Amsterdam
Brummen
Haarlem
Brummen·
Brummen

*

Van de Penningmeesteresse~Administratrice:
een ieder wordt verzocht de contributie over 1954 te storten op
476009, t;n.v" Administratie N"J"N"~Sociologengroep
p/a Grietje Hofman
·
Hoofdstraat 6,
Vroomshoop"
De contributie bedraagt voor leden f 1,50 per jaar;
voor donateurs minimaalf 1,50 per jaar"
*

*

gironummer

*

Van de Bibliothecaris:
Binnenkort komt er een bibliotheeklijst uit, Ieder die nog
boeken uit de
sjocgroep~bibliotheek bezit, wordt verzocht deze zo spoedig mogelijk te zenden aan: Gerard· Zeilmaker, Stuyvesantstraat 43, Haarlem.,

*

*

*

VERSLAG
'van de jaarvergadering.,· gehouden tijdens .!'.et. congres te Leiden

• ..

Bij de opening van onze jaarlijkse sjocgroepvergadering mocht Ton Damman een
vijf en twintigtal mensen hartelijk welkom heten, Door omstandigheden kon de
administratrice Dicky Giesen, helaas niet op de vergadering aanwezig zijn.,
Uit de verslagen kwam duidelijk naar voren dat 1953 geen slechtdaar voor de
sjocgroep is geweest, De uitingen werden beter bezocht dan voorgaande jaren
het geval was. Ook hetkampjein Midden~Limburgwas erg geslaagd Bij de be~
handeling van Kruipnieuws kwam~n de moeilijkheden met stencilten e.d.
ter

...
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'

sprake.
Bij de grootse aanbieding van de rekeningen verantwoording ·op een sèhoolbord, bleek de optelling van de gezamenlijke uitgaven nièt te kloppen met de
ge2amenlijke inkomsten. Met elkaar hebben we de getallen nog eens emstig op~
geteld; tenslotte bleek het voordelig saldo nog iets groter te zijn!· Bij het
overschrijven der getallen was ergens een fout ingeslopeno Uit de begroting
blijkt, dat de financiele toestand nu zo is, dat we ternauwernood 4 nummers
van Kruipnieuws uit eigen opbrengsten kunnen bekostigen. Dank z~ de hondssUbsidie is dit nu wel mogelijk, maar de andere onkosten zijn nog zo hoog, dat
voor de komende jaren toch weer voor een in tering van het kleine kapitaal gevreesd moet worden. De grote achterstand van contributies en donaties is nu
gelukkig geheel·ingelopen. Uitbreiding van het ledental is zeer gewenst. De
bestuursverkiezing verliep vlot. Het bestuur voor 1954 ziet er als volgt uit:
Der van Aalderen,· P.OoHoojtst'l'"aat 7, EwoZZe
·' Grietje Hofman,
Hoojä,straat 8, · Y'ro()111,shoop (Ovedjsse·Z)
Piet Kuiper,
'l'"eàac.~u".
:Oe'l'"esstraat 13, Wageningen
bi bZiotheca'l'"is; Gerard Zeilmaker, Stuyvesantstraat ~3, BaarZe~

'VOO'I'"Zi tter
penn. ~aài~~o

Lz;j,

Eddy·v~d~Maarel,

·v,Wassenaa'l'" v,Obàamst'l'"aat 12.II, A 1 dam

De bestuurswisseling verliep volgens het gebruikelijke ceremonieel,
Bij de plannen voor dit jaar kwamen diverse zaken aan de orde.
Wat Kruipnieuws betreft, zal er naàr gestreefd worden, 4 nummers in Rotaprint-druk
uit te geven, De bekende blauwe kop zal blijven bestaan, Verder is in onderling overleg met de vergadering besloten, de wetenschappelijke plantennamen
voorop te zetten en tussen haakjes daarachte,r de Nederlandse naam, Mochten
verschillende plantensoorten in hetzelfde artikel herhaald worden, dan wordt
alleen de Latijnsë naam vermeld. Het gebruik van grote onoverzichtelijke .tabellen zal zoveel mogelijk beperkt moeten blijven. vooral biJl bespreking vaQ,
zeer bekende gezelschappen.
De besprekingen over de komende uitingen verliepen levendig. De plannen voor
het kampje dragen dit jaar een bijzonder karakterc. We hebben nu eens afgeweken
.van de gewoonte om het kampje op een vaste plaats te organiseren. maar het
snode plan opgevat, er een trekkamp van te makene De bedoeling is.om de flu&
viatiele flora van de Rijn en de Gelderse IJsel onder de loupe te nemeno
Verschillende bekende en onbekende terreinen langs deze rivieren zullen we
eend bekijken en in het bijzonder·letten·op de rivierduinen en bosjes.
Hierbij kunnen we ons beperken tot enkele onderwerpen en het verloop van de·
rivierflora van Lobith tot aan de IJseldelta bestuderen, Het spreekt vanzelf.•
dat een dergèlijk trekkamp een extra organisatie vereiste Bij dit plan zul~
1-.en 4 a 5 boeren ingeschakeld moeten worden,. waar we 's nachts kunnen pitten.
Het mooiste zou natuurlijk zijn,.als.er iemand ons met zijn boot stroomaf~
waarts liet varen, .·'Tfelke oude· sok of K.JoK~a:r: is daa'l'"toe benid?
Het kamp wordt in principe in de tweede week van Juli gehouden (6-12 Julf).
Verdere bijzonderheden over het sjockamp komen in het volgende
nummer van
·
Kruipnieuws.
Verder zijn er nog 4 voorjaarsweekends geprojecte.erd:
'21/./26 Apri zg Kiddachten bij' Dieren met p-rachtige b-ronnetjesi!ossen;
'22/ 23

x;.;, . i!

12/13 Juni·:
19/20 Juni·:

Neyenàe lp . een lilOOi duinte'l'"nin bij TfassenaiJ'II.;
Kortenhoejse f>Lassen, dit in samenwet:king mei het Amsterdamse sjoc kader;
Ommen, mooie hoogveenvegeta.tie en rivierduinen.

Hiertussen zullen nog enkele weekends in samenwerking met de. N.B.C. georganiseerd word.en •. Op deze weekends zullen permánen te· kwadratèn worden . opgenomen,,dit op verzoekvan de Natutirbeschermingsafdeling van Staatsbosbeheer.
jl~j. het punt rond. vraag..bleek alles _du,idelijk te z.ijn, ni.emand bad meer iets
!'Gild'. te vragen,. ·wa.aJ;"na.. _deze geani_meerde vergaderin_g gesloten werd.
·.;...._ -.. -.
· -··
~
:....· ·- · · · ' ·
-· ·
."
·
:Béro

