o\ ~~~

UIDZIOI,L

C

RIJksinstituut voor Natuurbehee•

~~\\Jl~PN ~fu\VlW§

ORGAAN VAN DE N~·N 50CIOLOGEN6ROEP'

No. ,3 -,4
16 8 Jaargang
December 1g54
Redactie; Piet Kuiper- Ceresstraat 13 - Wa[!eningen
Administratie: 'Grietje Hofman -Hoofdstraat 6 - 'Vroomshoop (Ov.)
==============~-===~======~==~==~==~====~===========~·

VERSL.AGENNUMMER
'Voorwoord
In dit nummer, dat nu 2 maanden te laat uitkomt, vinden jullie verslagen over
alle door de sjocgroep in 1954 gehouden uitingen,
Naast de weekendverslagen, waarvoor bij na al tijd een van de 'aankomende' sj oecers gevraagd werd iets b~j te dragen, is hier als.piece .J r""-istance;het ver~
slag over he_t trekkampje. Wegens moeilijkheden met de verslage.n eri de bijlage komt dit nummer nu zo laat.
Wegens de hoge financiele kosten van dit nummer werd subsidie aangevraagd.
Een bijdrage van f 50, ~ van de Bond en f 50, ~ van de Contact; commissie voor
Natuur~ en Landschapsbescherming in de kosten,maakten deze uitgave mogelijk;
welk gebaar we bijzonder waarderen.
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SJOC-weekend
* * * * * * * *25/26 APRIL blj MIDDACHTEN* * * * * * *

•.

~~~

Voor het weekend van ·25/26 April hadden we op het programma staan een bezoek aan de bossen rond het kasteel Middachten, gelegen op oude rivierklei
van de IJssel en zand, deels tamelijk droog, deels vochtig of zelfs nat.
Vlak om het kasteel hebben we een zeer open vegetatie met enorme oude eiken
en· beuken. Sociologisch is de ondergroei niet zo erg interessant, ze vertoont heel sterk de invloed van betreding en voor het kasteel, vroegere tuinbepi an ting, waardoor enkele plan ten alleen op sommige stukjes tot faciesvorming konden komen, zoals gevlekte aronskelk (Arum rnaculatum), overblijvend
bingelkruid (Mercurialis perennis) en aan de randèn longenkruid (Pulmonaria
ofL). Als relicten van het Eiken-haagbeukenbos werden vooral gevonden: bosanemoon (Anemone nemeros a), bosklaverzuring (Oxalis acetosella), Ri vin' s viooltje (Viola riviniona}, gele dovenetel (~amiurn galeobdolon),lelietjes der
dalen ( Convallaria mà.j alis), veel bL salomonszegel (Poly gonatum mul ti florum.),
slanke sleutel bloem (Primula elatior), grootbloemmuur (Stellaria holostea),
en groot springzaad (Impatiens noli-tangere).
Verder o"a nog: helmkruid (Corydalis solida),·knikkende- en schermv.vogelmelk (Ornithogalum nutans:en o:umbellatuni), Maarts viooltje (Viola odorata)
en gulden boterbloem (Ranunculus auricomus), Een tamelijk bont allegaartje
dus, maar het aankijken toch zeker. wel waard.
Waar we eigenlijk voor gekomen waren, was het voorjaarsaspect van de bronnetjesbossen langs de Middachter beek en dat we ook inderdaad prachtig te
zien hebben gekregen en waarvan we een tweetal opnamen gemaakt hebben, een
pp een natte en een op een iets·minder natte plek;
De boomlaag bestond in beide gevallen vrijwel uitsluitend uit elzen (Alnus
glu tinosa), bij de. tweede opname nog een enkele es erbij (Fraxinus excelsior).
De struiklaag bestond hoofdzakelijk uit vogelkers (Prunus avium), in het nattë
stuk gemengd met grijze wilg (Salix cinerea),· in de drogere streek slechts
met een enkel (dood) stukje hop (Humulus lupulus).
Ook de kruidlagen verschilden nogal. Zo. was cie dotterblo.em in het natte stuk
zelfs aspectbepalend, in het minder vochtige stuk ontbrak dezasoort geheel.
Bekijken we dan .ook de beide opnamen,· dan zien wë dat, terwijl opname I een
typisch beeld geeft van het bronnetjesbos, opname Il al helemaal neigt naar
het Eiken~haagbeukenbos,
·
·
OPNAME I

OPNAME II
OPPc 7 x 12 m; venige grond

grondwaterstand 10 - 15 cm
onder oppervlalll.
Boomláa~: 10~ 12 m hoog; kroonsL 70%

Alnus glutinosa

2

els

Struiklaa[!: 2-4 m~ 5%
Prunus avium
1
Salix cinerea
1

vogelkers
grijze wilg

Kruidlaaf!." 80%
· Cal tha pa lustris
Urtica dioica
2

opp. 8 x 8 m; venige grond
grondwa t'ers tand -30 cm.
veel eiken- en beukenstro6isel
matige vertering
10 m hoog; 20% bedekkend
Alnus glutinosa
1
els
Fraxinus excelsior 1
es
2-4 m; 25%
Prunus avium.
Humulus lupulus

vogelkers
hop

2
1

tot 30 cm hoog; 80%
3.2
2.2

dotter
gr.brandn.

Uttica dioica

L.2

gr. brandn.

bosanemoon
Anemone nemer. x, 1
speenkruid
Ranunculus fic, 3. 2
pinks terbl.
cardamine pr3,4
goudveil
Chrysospl.opp. 1. 2
Poa trivialis
2.1 ruw beemdgras
gr.valetiaan
Valeriana off. L 1
Impatiens noli-t L 1 gr. springzaad
Nasturtium off. L 1 witte vogelk.
x. 1 kregen:
Filipendula ulm.
moerasspirea
kale jonker
Cirsium palustre
lidrus
Equisetum palustre
moeraswalstro.
Galium palustre
wijfjes varen
Athyrium filix-fem.
heksenkruid
Circaea lutetiana
wolfspo.o t
Lycopus europaeus

J.foslaafJ:

Anemone nemer.
Ranunculus fic.
Primula el.
Arum maculatum
Lamium galeobd.

4. 3
bo.sanemoon
2. 2
speenkruid
2.2 sl. s leu tel.bl.
gevl. aronsk.
1.2
1. 1 gele dovenetel

x. 1 kregen:
Filipendula ulm.
Gali urn aparine
Glechoma hederacea
Humulus lupnlus

moerasspirea
kleefkruid
hondsdraf
hop

30%

un.:.
Mnium offine
Mnium undulatum
Eurrynchium st.
BracJ~ytherium

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

Je ziet, nogal een groot verschil, veroorzaakt door het verschil in grondwaterstand en bodem. Beide proefvlakten waren echter prachtig geel gekleurd,
de eerste door de massa's dott!')rs en speenkruid, de tweede door sleutelbloemen en speenkruid, beide proefvlakten nog gekarakteriseerd door het wit van
de bosanemonen.
Tenslotte bezochten we.nog een bosje in de Havikerwaard, dat waarschijnlijk
tot het Ulmetum behoort, hoewel er geen iep te vinden B.
Het is slechts een zeer klein bosje, dat echter een grote soortenrijkdom herbergt, waarvan vooral opvallend in velden groeiende gevlekte aronskelk (Arum
maculatum), hier werkelijk met grote zwarte vlekken, en slangenlook (Allium
scorodoprasum).
Het eigenlijke bosje was een mengeling van vooral meidoorn (Crataegus monogyna), sleedoorn (Prunus spinosa), vlier (Sambucus nigra), abeel · (Populus ·
alba) en grauwe els (Alnus incana) 'met daartussen es, zomereik en lager kornoelje (Cornus sanguineus), hop ·en 'kardinaalsmuts (Evonymus europaeus).
van de kruiden viel en vooral nog ov: veel braam, nagelkruid (Geuril urbanum),
engelwortel (Angelica silvestris), kleefkruid (Galium aparine), moeslook
(Allium:oleraceum) en schermbl.vogelmelk (Ornithogalum umbellatum),
Helaas hadden we geen tijd meer in dit leuke bosje eeri opname te maken, het
zou wel bijzonder interessant geweest zijn .. Wellicht komt het een volgende
keer aan de beurt.
/ Dolf Boelmans
(Aaawe2ig ·waren: Theo Diederich, Piet Kuiper, Dolf Boelmans, Ber v.Aalderen, .Gri'ètje
Hofman, Carleen Lambrechts.en, ·Jan Drukker, Sieuwke v.d. Werff, Lydi Hoone en Jok'e ·van
Blitterswijk); ·
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WEEKEND-VERSLAG
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*

23 Mei te Wassenaar •:•

•:• ·~ ·~ ·~ ~;

Het weekend dreigde met 4 man in de stromende ·regen ten onder te gaan, tot~
dat er tenslotte een Amsterdamse afdeling met een paar sjoceers bij kwam.
's Avonds hebben·we gebabbeld en sjoc gedronken.
De volgende ochtend zijn we in het zonnetje op excursie geweest in de Kijfhoek. We hebben speciaal op een bos aan de duinrand gelet; dft was namelijk
een overgangstype naar het Eikenberkenbos.
Aan de randen stonden hoofdzakelijk Crataegus monogyna en Ligustrum vulgare.
Als onderlaag vonden we Polygonatum officinalis en Teucrium ecorodonia.Tussen dit alles door groeide Lonicera.
M.eer naar het centrum van het boscomvlex zagen we meer soorten optreden van
het Eikenberkenbos.
In dit bos konden we nog een gedeelte opmerken dat vochtig was.Hier stonden
Vrtica dioica en Geum urbanum.
Bij dit gedeelte hebben we ook een ovname gemaakt:
KIJFHOEK, bos binnenduinrànd 50·m 2

Boomlaaf 50%
Quèrcus robur(8~10m) 1
Be tul a pendu la (Sin) 2
Crataegus monog, (§~8)2
Struiklaaf 20%
Ligustrum vulgare
Evonymus europaeus
Populus n1gra
Viburnum opulus
Rosa canina
}oonicere peric.
Kruidlaaf 70%
Aju ga rep tan s
Urtica dioica
Melandrium rubrum
Cynoglossum ofL
Glechoma hederacaea
Arctium spec.
Moehringia trinervia
Geum urbanum

zomereik
berk
meidoorn

202
liguster
x,l kardinaalsm,
1 1 zw, populier
x, 1
geld. roos
x, 1
hondsroos
x. 1 kamperfoelie

Valeriana off
1 1
Teucr1um scorod,x. 1
Poa nemoralis
1.2
Polygortatum off.x. 1
(Listera ov.)
x. 1
(Li thosp. off,) x. 1
Galium aparine x. 1
Cirsium palustr.x. 1
Geranium mol1is x. 1

gr. val er i aan
valse salie
schaduwgras
salomonszegèl
(keverorchis)
(parelzaad)
kleefkruid
kale jonker
z.ooievaarsbek

Verder nog enige Fungi, die echter
niemand zeker wist vast te stellen:
Tricholoma praecox
x.2
Polyporus fusipes
x. 1

2,1 kr.zenegroen
2. 2

gr. brandn.
2. 2dagkoekoeksbl
10 1 · hondstong
1 2
hondsdraf
x, 1
klis
Ll drienerfmuur.
l, 1
nagelkruid

Over de mossen wist niemand iets verstandigs te zeggen, deze zullen we
dan ook maar buiten beschouwing laten.

Opvallend was dat de Ajuga zich niet alleen met paarse, doch ook in grote getale met rose bloemen vertoondà,
Hierna ging het even regenen en zochten we een rustig plekje op voor de boterhammen.' ·
Gerard Zeilmaker
I
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VERSLA 'G
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·van bet weekend 12-13 Juni te Kortenhoer ,:, .:, ,:, ·~ ,:, •:=

Dit weekend stond op de convo aangekondigd als eenweekend van de Sjocgroep,
in samenwerking met het Amsterdamse sjockader, Uit de opkomst van de vele
Mokummars kunnen we beter spreken van aen weekend van het sjockader met nog
enkele sjocgroepleden.
Over de ha-ha -stemming 's avonds zullen we maar liever zwjjgen, dat zal trou.,
wens wel aan die fikse regenbui gelegen hebben.
De volgende ochtend zijn we welgemoed met z'n vijftienen van Vreeland naar
Kortenhoef getogen; daar zijn we al spoedig de rietwildernis van het Oppad
ingedoken.
De vegetaties op zich zelf waren heel aardig, maar niet direct geschikt om er
een opname van te maken.
Uiteindelijk is het wel gebeurd, omdat iedereen er voor in de stemming was.
De 100m2 die we bekeken·hebben, was een veenköm, gelegen tussen een van de
vele sloten, enkele meters van het Oppad af. De combinatie van de volgende
soorten gaf ons dit beeld:
riet, pitrus, biezenknoppen en moerasviooltje, met daar tussendoor koningsvaren, moerasvarentjes, melkeppe, waternavel, heksenmelk e.d.
Dit alleB ingesloten door een 70 procente moslaag, bestaande uit 6 verschillende mossen.
De opname die we gemaakt hebben van een dergelijke vegetatie heeft geen enkele waarde om gepubliceerd te worden. Daarvoor is het gebied te vluchtig bekeken. \Vat m.i. wel belangrijk was op deze excursie, was de discussie, die
mét het maken van deze opname gepaard ging. Op deze manier werden we door de
praktijk eens met de verschillende plantensociologische problemen geconfron.

~e~.

Ber van Aalderen

.·',.·

....,.

VERSLAG

*******

van het weekend op 19/20 Juni van de Sjocffroep enN. B:C. te Ommen

Hoewel Wim van Zeijst niet kwam opdagen met de beloofde lezing, hebben we in
Ommen een luisterrijk weekend gehad. Na de gezellige.maaltijd Zaterdagavond
hebben we een lange avondwandeling gemaakt langs·dode armen van de Regge,
prachti·ge open waters met waterlelies en gele plompen en meer verlande gedeelten met koningsvarens. De Regge zelf bleek tot ons aller teleurstelling
niets meer dan een vervelende gekanaliseerde beek,
De Natuurhistorische Raad van het H.B.'meende in het nachtevijk uur een bij~
eenkomst te moeten beleggen.
Zondag op excursie; zij die niet op het weekend waren, moeten maar niet verder lezen, de spijt zou hun gezondheid kunnen schaden"
Eerst brachten we een bezoek aan de vennen in de Staatsbossen bij Eerde, zowel landschappelijk als botanisch. en sociologisch uniek: de open plassen en
de hoogvenen met (zonder overdrijving) duizenden Scheuchzeria's• en over~
veenbes. De opnamen zeggen voldoende. Voor de oorlog moet_ hier ook Carex H~
mosa (slijkzegge) gestaan hebben, we.hebben haar.niet terug kunnen vinden<
Typisch was een hier veel voorkomende monstruositeit van Menyanthes trifoliata (waterdrieblad) met sterk ingesneden. en gekroesde bladereno.
In de buurt van Vriezenveen ligt een fan tas ti's eh goed blauw grasland, de Twen;-.
5

ten~ren ha~den ons er al uitgebreid over verteld. Hèt was nog geen twee uur
fietsen, m~ar daardoor lieten we ons niet ontmoedigen. Onderweg legden we
aan bij h&t huis .. van .Grietje, die ons uitgebreid onthaalde op limonàde, wat
onze dorstige kelen bepaald goed deed,
We kwamen aan bij het paradijs, eerst door een heitje, waarin Botrychium
lunaria (maanvaren), waar we de vreemdste monstruositeiten aanschouwden,
zelfs een met een 6~voudige sporènaar.
Verder werd je er .vergeven van de Platanthera bifolia (welriekende nachtor~
chis}, ·
Over het blauwgrasland zelf zegt de oprtame voldoende. De orchideeenrijkdom
van dit gebiedje blijkt daár goed ·uit (behalve Pla tan thera nog Epipac tis pa~
lustris, Orchis morio, Dactylörchis majalis en D.praetermissa),
Met een voldaan gevoel zijn we allemaal·naar huis gegaan,
Sam Segal

(Kees den Hartog, Walter Prinszee Willy -van Dalen, Grietje Hofman, Piet Kuiper: Jan
Beukema, Steven Engels, Hermi Buursink: Tiny Bijleveld,
Joop Franke,
een Hengelo,
enaàr en een beetje Els Nijkamp).

'Verlanding in het ven bij Eerde
Oppervlakte

'2 x'2

OPNAME~N6.

BEDEKKING;
Potamogeton oblongus
Menyan this trifoliata
Nymphaea alba
Utricularia minor
Carex rostrata
Scheuchzeria palustris
Eriophorum angustifol.
Oxycoccus quadripetal,
Drosera rotundifolia
Carex nigra
Pinus silvestre K.
Molinia coerulea
Erica tetralis
Juncus.effusus
Comarum palustre
Blauwwièr
Sphagnum cuspidatum
Spb.ggnum sp.o, d .tèc.
Palustre, squarrossum

'2 x
1m2

m2
32m2

'2 x'2

I

II

III

IV

V

?
2

5%

5%

10%

30%

x. 1
x, 1

()
()

2

x, 1
x. 1
x. 1

2. 1
x, 1

x. 1
x.l
x. 1

Ll

x. 1
x. 1
~· 1

1 1

x. 1

Ll
2. 3

2 .4

2. 1

1.1
x. 1

1.'1

L2

x. 1
x. 1

x. 1
x. 1
x. 2

x. 1

1; 2

x.• 1
()

duizendknoopf6nteinkr,
waterdrieblad
waterlelie
klein blaasj e~ruid
snavelzegge
scheuch~eria

veenpluis
veenbes
rondbladig zonnedauw
gewone_. zegge
grove den
pijpestrootj e
dophei
pitrus
wateraardbei

x
50%
100%

100%

100%

100% v.eenmos

Opnam~

I werd van verre gemaakt, was nl. niet te benaderen.
Opname III en IV werden in èen proefveldje gemaakt, III vormde· het.lagere
deel,. de slenken, IV het hogere deel. de bul ten, In opname V groeide de dophei op het hoogst gelegen deel

oppervlakte

1

2

x 4 m;

reukgras
vleugeltjesbloem
tormen til
·veldbies
dophei
moeraswespen orchis
parnassia
6

bedekkin~ kruidiaag 90%
L 1 biggenkruid
L l muizenoortje

2.1 havikskruid (sp,}

1. 1 kruipwilg

x,3 boskartelblad
1. 1 wit te klaver
x.1 rode klaver

Fduenveen
1.1 pijpestrootje
L 1 s truikhe1··.

x, 1
x, 1
1. 1
lL 1
x.1

zachte berk
rolklaver=
rood zw.enkgras
schapengras
vlozegge

<

I

I

I

i

I
Ij

smalhl-weegbree
stekelbrem
vetblad
kleverig walstro
kleine ratelaar
vuil boom

x. 1 veldzuring
x 1 tandjesgras
x . 1 welriekende machtor,
L1 kleine valeriaan
x.1 kruiskruid (sp.)
x. 1 brunel
':~

* * * * * * *

':~

x. 1 gewone zegge
L1 fioringras
x. 1 witbol
x 1 scherpe boterbloem
x. 1 ogentroost (sp.)
x. 1 harlekijns orchis

x.l
L1
x 2
x,1
x. 1
x.1

:::

HET RIJt~ - IJSSEL KAMP
A

*

*

*

* *

* *

InLeiding: Van de twaalf deelnemers hebben ongeveer tien regelmatig floristische en soms sociologische aantekeningen gemaakt. In dit verslag zijn verwerkt de waarnemingen van acht van hen, tefwijl ter
completering enige particuliere gegevens zijn gebruikt zie tab)
Gezamenlijk onderzochten we de volgende gebieden:
Nillingerwaard -·struweel goed, weiden vluchtig; Byland- stuk van de Rijndijk; •Cortenoever (bij Brummen) - enkele weiden en bosjes; Ravenswaarden
(bij Görssel) · " e ikenberkenJ)o s goed;· héggen en weiden .'en passant' ; Fortmond
(tussen Olst en Wijhe) -vooral enige bosJes; Hezerberf! (tussen Wapenveld en
Hattum) - .bos op rivierduin en diluviale üpduiking; Zalk - Zalkerbos en
klein stu~j~ ~lvierduin.
Door enkele mensen werd nog een aantal weideplanten genoteerd uit de omgeving van Voorst, van de dij& langs de weg Deventer - Olst, uit de omgeving
van Wapenveld en van·de.dijk Ratturn- Zalk.
De waarnemingen uit Spijk, van het allereerste. stuk
Nederlandse Rijndijk
zijn van Sieuwke v.d. Werf (Pinksteren 1954), opgenomen ter aanvulling.
Dit alles heeft een overvloed van gegevens opgeleverd, waarvan gegarandeerd
kan worden dat ze praktisch volledig zijn waar het onze excursievondsten betreft, geenszins echter dat ze een tamelijk volledige inventarisatie van de
bezochte gebieden betekenen. Dat was in het korte tijdsbestek van een week
bij voorbaat al onwaarschijnlijk, maar viel na het kamp bij de uitwerking
nog zo tegen, dat onze wens enige geografische conclusies te kunnen trekken
(toch al enigszins voorbarig door ontbreken van <gegevens van andere IJsselgebieden) geheel in rook opging,
Eventuele waarde van ons werk zal dus hoogstens 1 iggen in pu,blica tie van gegevens over slecht bekende gebieden en vermelding van vondsten van zeldzame
planten. Wellicht is het nog eens te gebruiken als inlichtingenbron bij een
nauwkeurig onderzoek van de IJsse.lflora, dat hard nodig en bijzonder waardevol is, DAT is ons na het kamp wel duidelijk gebleken.
Hoe dan ook,. we hebben een week lang genoten van de bijzonder r:ijk.tt•' en mooie
flora van het Fluviatiele District en vonden het toch wel verantwoord, onze
belevenissen op schrift te stellen, zij het dan wat zakelijkt
Het verslag bestaat uit: L enige geologische opmerkingen;
2. floristisch overzicht;
3, sociologie·~en de rivierduinen en dijkeft: en
4, als bijlage een tabel van de voornaal)lste weide-, struweel- en bosplanten en enige kleine
soortenlijstjes.
Aan het eind van deze inleiding nog een paar dingen over het technische deel
van het kampje. We kunnen niet anders dan het ook in ~it opzicht volkome~
geslaagd noemen. De kosten zijn erg .laag gebleven, de stemming was van. begin
to~ eind ~ij zonder goed en dat had gemakkelijk anders kunnen zijn, omdat. we
door het trekken' ettelijke keren per dag plotseling voor een belangrijke
beslissin~ ~esteld werden.
7

Dat op een enkele uitzondering na steeds in goede verstandhouding een oplossing werd gevonden, heeft niet weinig bijgedragen tot de fantastische herinneringen die we aan dit kamp hebben overgehouden.
Piet Kuiper
Eddy v.d.Maarel
(Deelnemers: Tine van Tijn, Coen van Tijn, Kees Deggeler, Hanke Nugteren, Joke van
Blitterswijk, Lies Op ' t Eijnde, Hans Rj.ekerk, Sieuwke· v.d. Werf, Kees v.d. Muyzenberg, Jan Drukker, Piet Kuiper, Edde v.d.Maarel. ''Weekendbezoeker Ber van Aalderen
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Ehige geologische opmerkingen uit

?

t sjoc-trekkamp 1954

Zoals je wwet, is Nederland een deltagebied, dus gevormd aan de riviermondingen uit rivierpuin. Gletschers van de Riss~ijstijd voerden ook wel wat aan,
maar dat is niet zb veelc
Dit klastische (losse) gesteente is niet homogeen,waardoor een vlakterivier
altijd moet gaan slingeren. De bergbeek beemt blokken en grote keien mee,de
bergrivier doet 't kalmer en heeft grint en rolstenen boven z'n bedding gesuiipendeerd en de vlakterivier is oud (en wijs?) en houdtnogfijngrint, zand
en klei in suspensie. Later in zee bezinkt het zand en slib (zandstranden,
wadden). De materiaalgrootte is dus evenredig met de
stroomsnelheid .
. .. . .
Als stromend water eenmaal een bocht heeft (afwijking
..
door harder materiaalt), dan onllstaat direct het meanderen, een karaktereigenschap van de postuurlijke
.
vlakterivier dus .
Een soort 'schroefdraad' -stroming (zie figuren) zorgt
ervoor, dat het materiaal in de binnenbocht afgezet
wordt,·
•

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

•

,.

I

I

...
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Daar bovendien in de binnenbocht minder stroming is, ontstaat er dus een
grotete 'neerslag' dan gewoon.- Periodiek (seizoenswisselingen) worden er
dan grote 'golvingen' gevormd, zodat uiteindelijk een kronkelwaard ontstaat
met sikkelvormige kronkelruggen.
,
Deze golvingen he~en we gezien langs de IJssel,
by_ bij Fortmond en bij Voorst.
Een vrije rivier vormt bij overstromingen oever~
wallen. Doordat de stroomsnelheid pal buiten de
bedding zeer vermindert, slaat er veel zand neer
en verderop bezinkt de klei (komgro~den 1),
Deze oeverwallen zijn soms.doorbroken en liggen
soms midden in het kleiland, àls de rivier later
z'n bedding verlaten heeft.
8

De heuvel, waarop de kampboer in de Bylandt z'n woning heeft staan, is ver~
moedelijk zo'n zandkern of 'donk' op. z'n Betuws, Ook hebben· we ze flauwtjes
kunnen zien aan de verlaten IJsselarm bij Cortenoever.
waarom verlaat de rivier~'n oude bedding na een doorbraak? De oorzaak ligt
bij verschillende samenwerkende fac~
toren; voorbeeld: afsplitsing Waal v
dB Rijn! .
Als de helft . van de oorspronkelijke
doorsnee rechtuit gaat, dan is er dus
plotseling veel meer ruimte, verwijd:i~g
dus stroomvertraging (wet v. Bernouil.li),
dus neerslag van materiaal tot een
.drempel
'oeverw!).l in bedding'.
Een neer (verticale wrijvinga-wervel ~ draaikÖlk!) versmalt de zijarm (tot
meer.dan de helft!) zodat er een stroomversnelling ontstaat, dus een uit~
schuren van de nieuwe bedding .. Langzamerhand hebben we dan een afgesloten
dode arm, waarvan we er verscheidene gezien hebben in de Bylandt en langs
de IJssel. De dijk, waaraan de kampboer in de .Bylandt woonde, was vroeger
een Rijndijk en de oude arm wordt nu uitgegraven en de mond-van-de~oude-arm
is overbrugd door de Bailey-brug!
Een ander leuk ding in de kris-kras gelaagdheid, zoals we die flauw gezien
hebben in de ontsluiting van het haventje aan de IJssel bij de Ravenswaarden,
Die gelaagdheid zagen we, doordat de wind de minder hechte
samenhang had
gedroogd en uitgeblazen.
Stel je voor, het gebied tussen de Nijmeegse en Eltense ruggen als een vali
lei, waarin de Rijn krönkelwaarden legt (waarin gelaagdheid) en al vlechtende z'n gehele valleibreedte een pakket hoger ~aakt~
Wordt zo'n kronkelwaard opnieuw gesneden door·eeri nieuwe bedding en er weer
afzettingen op gevormd, (met een andere
richting!), dan ontstaat de kris~kras
gelaagdheid (concordant liggende la~
gen),
Ook duinzanden met verschillende windrichtingen kunnen dit verschijnsel vor/
men. Let maar eens op in zandafgravin~
gen e, d. I
In diezelfde ontsluHing bij dat haventje zagen we ook een~ -lagen structuur
en wel 2 grofzandlagen met een fijnzandlaag ertussen, horizontaal.
Die fijnzandlaag was een windafzet ting, dus we zagen er een verloop_ nL eerst
. zandafzetting door rivier, toen verlaten en opgestoven, en later weer de
zandneerslag voortgezet, Door de scherpe grenzen is dit vermoedelijk wel zo
gegaan.
.
Nog vele bijzonderheden zagen we, teveel om te beschrijven, bv 'tRijn. dichtslibben vlak na de Waalafscheiding; v'erband .tussen bedding--breedte en
-materiaal: zandbanken-volgorde;· vorming van de Eltense, .Nijmeegse en Apeldo?rnse heuvelruggen; oorsprong dez: grote keien, die we zagen, bij boerderij9

en enz, Maar dat bestudeer je zelf maar eens, opletten is 't halve werk!
Succes ermee!
Hans

c
FLORISTISCH

VERSLAG

Inleiding: We hebben ons in het kampje vooral bepaald tot bestudering van de
rivierduinen en hun flora. Deze zandafzettingen vinden we het mooist in binnenbochten van grote 'lussen' in de rivieren. Onze eigenl:ijke excursiegebie~
den zijn dan ook op de kaart gemakkelijk te vinden.
Het waren Bylandt, Nillin[ferwaard, Cortenoever, Ravenswaarden, Fortmànd en
Zalke rwaard.
In al deze gebieden vonden we weidevegetaties met vele droogteplanten, vaak
van contirren tale oorsprong, die op de rivierduj.ntj es een milieu vinden dat
het best overeen komt met dat van hun 'moederland',
Zij zijn meestal kenmerkend voor het Medicagen~to-Aveuetum pubescentis (zie
sociologisch. artikel) en maken deze gebieden floristisch zo interessant.
Veel van dergelijke - ten onrechte zo genoemde ~ fluviatiele planten blijken
ook nog een bestaan te kunnen vinden op droge, zonnige dijkhellingen, Van
deze standplaatsen, die we natuurlijk veel tegenkwamen, hebben we menige
leuke vondst genoteerd,
De twee andere goed bekeken vegetatietypen~struwelen en -bosjes kwamen uitsluitend op de duinen voor,
Praktisch geen aandacht is besteed aan waterplanten, verlandingen in oude
rivierarmen en kolken en ruderale- en onkruidflora.De merkwaardige vondsten
die we in deze 'rubrieken' deden, zijn niet vermeld in de bijlage, maar bij
uitzondering in de hieronder volgende beschrijving der gebieden.
Zoals in de algemene inleiding al werd gezegd, durfden we ons niet wagen aan
geografische beschouwingen, alleen zijn enkele feiten vermeld onder 'opmerkingen bij de tabel'.
Korte floristtsche beschrijvinff van de bezochte eebieden
L DE BYLANDT.
Het beroemde 'Bylandtdijkje·' werd bezocht en hier ontstond
zelfs de enige opname die in het hele sjockamp gemaakt is;
We kwamen er net in de gunstigste tijd, in de bloeitijd van de meeste soorL
ten, en vlak vöor de maaiers. De vele tientallen pla~tensoorten maakten een
overweldigende indruk. Het aspect werd bepaald door
grootbloemcentaurie
( Cen tàu;aa scabios a), veldsalie (Salvia pratensis), cypreswolfsmelk ( Eupho r- ·
bia cyparrissias), wilde averuit (Artemisia campestris), glanshaver (Arrhenatherum elatius), kroonkruid.(Coronllla varia) en blauwe kweek (Agropyron
repens ssp;glaucum), een combinatie dus van niet bepaald algemene_planten,
Bijzonderheden waren verder loirezegge (Garex ligerica), aardaker (Lathyrus
tuberosus) en de v~el- en vuilkleurige luzerne (Medicàgo varia). Langs· de
wegen in dit gebied zagen we regelmatig de zandwolfsmelk (Euphorbia seguieriana) en. een.keer de Cl'Ote kaardebol (Dipsacus silvester) -waarnemingen van
twee deelnemers op weg naar en vlak bij de Bylandt"Dit is de. enige waarne~·
ming van deze allerminst onopvallende plant, . terwij 1 ze toch als algemeen in
het Fluviatiele district wordt omegeven in de flora (Heukels '49L Van de
vele dijken in dit aan oude.armen zo rijke gebied moeten·vooral knikkende
distel (Carduus nutans) en kruisdistel (Eryngium campestre) genoemd worden.
ln

J

Door de hoge waterstand was niet veel te zien van de strandjes in.het afgravingsgebied. Het tijdens de Pinksterdagen nog waargenomen slijkgroen (Limosella aquatica) was daardoor onzichtbaar. Wel zagen we liggende ganzerik (Potentilla supina) en vier Rorippa-soorten (amphibia, austriaca, islancticá en
silvestris -waterkersen),
2. DE MILLINGERW1ARD. ~ Een bezoek werd gebracht aan het struweel dat zich
uitstrekt van even ten ·w van Millingen tot dichtbij de eerstvolgende
steenfabriek. Dit voor een groot deel bijna ondoordringbare struikgewas temidden van een aantal hogere bomen (restanten van een gekapt populierenbos)
scheen, gezien het ons in de vergunning opgelegde jachtverbod, ook een beduidende wildstand te ·hebben •. Zo weinig als we hiervan zagen, zoveel was er
floristisch te genieten. Aan de lijst van soorten, die Piet KUiper in z'n
artikel vermeldt,· hoeft niets te worden toegevoegd. Wel mag gewezen worden
op het ook in.andere struwelen geconstateerde feit, dat vele weideplanten
zich in het sernikgewas best thuis voelen. Voorbeeld: zachte haver (Avena
pubescens), grootbloemcentaurie, kroonkruid.
van enkele zeldzaamheden- bergdravik (Bromus·erectus) en gevinde kortsteel
(Brachypodium pinnatum) - was dit zelfs otize enige vindplaatif'
Enkele weiden werden bekeken, maar leverden niet zoveel op,
Vermelding verdienen zandwolfsmelk, marjolein (Origanum vulgare.), kruisdistel, hopwarkruid (Ctiscata lupuliformis) en de rupsklavers (Medicago falcata,
lupulina, sativa en varia).
Naar de paradepaardjes aardkaffitanje en weideklokje werd hevig gezocht •• ,
Een oude steenfabriek leverde een aantal vermoedelijk weinig als zodanig bekende muurbe~roeiers op: de beide reseda's (lutea en luteola), cyp~eswolfs
melk.
3. DE RIVIERDUINTJES BIJ CORTENOEVER. ·'- Deze zullen:.il:ij ons voortleven als de
vindplaats van bloeiende besanjelier ecucubalus baccifer), voor de meesten
een tot toen nooit gevonden soort, maar allee~ bekend uit de flóra's.
(De in de Millingerwaard gevonden platen waren alle nog in knop of vegetatief),
De andere karakteristieke struweelplanten zijn vermeld in de sociologische
bijdrage ..Als merkwaardigheden vermeld ik nog akkerklokje (Campanula rapunculoides), asperge (Asparagus officinalis) -de laatste vindplaats in ons
kamp - en in het hogere bos kamp~rfoelie (Lonicera periclymenum)en koningskaars (Verbascum thapsus).
Het Medicageneto-Avenetum kwam op verschillende plekken mooi
ontwikkeld
voor met o.a. de beide naamgevende kensoorten, handjesgras (Cynodon dactylen), grootbloemcentaurie, schaafstro (Equisetum hyemale), drie wolfsmelken
(bovengenoemde en ~esula- heksenmelk) en twee zeldzame ereprijzen, nl. de
liggende (Veronica prostata) en de breedbladige (V. teucrium).
4. DE OMGEVING· VAN VOORST. - Bij Voorst lag een van onze kampboerderijen,
zodat we tijd hadden om wat op de dijken, waarlangs we liepen en fietsten,
te botaniseren, zij het vluchtig. Opmerkelijk was het veelvuldig voorkomen
van veldsalie en cypreswolfsmelk, terwijl tussen
Voorst en Deventer de
beemdooievaarsbek werd ~evonden (Geranium pratense), de enige vondst in óns
kampj e.
5. DE RAVENSWAARDEN'- EESTERWAARDEN..
We begonnen het oudste stadium in de
rivierduinsuccessie tè bekijken, het eikenberkenbos .Het Eesterloo, op het
oudste, geheel uitgeloogde deel van de zandafzetting gelegen, bestaat hieruit Het was voor ons een ·grote verrassing in al die kalkplanten plotseling
te stuiten op hengel, bochtige smele en hei, stellig een zeldzame verschij~
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ning in het Fluviatiele district! Zeer merkwaardig en in het volgende arti~
kel beschreven is de kaalkapvegetatie, die we na dit bos bekeken, Vàn'stru~
weel was niet bijzonder veel te bekennen, vele oude bekenden echter vonden
we nu onder heggen, waaronder weer enige weideplanten, Rivierduintjes met
open begroeiing wa~n er ook, Bijzonderheden waren loirezegge,liggende ere~
prijs, zeer veel zandwolfsmelk, voorjaarszegge (Carex carophyllea) en handjesgras,
6, DE DIJK LANGS DE STRAATWEG DEVENTER' - OLST,
Deze dijk verraste ons,
doordat we allerlei oude bekenden van de duintjes weer zagen, die tezamen
met een aantal echte dijkplanten voor een prachtige aanblik zorgden,
Het was dan ook jammer, dat we geen tijd hadden hier gezamenlijk even af te
stappen. Wel durfde een enkeling het zo nu en dan, waardoor nog enige minder spectaculaire soorten aan de lijst kondèn worden toegevoegd,.
De blauwkweek, die we nu allen goed kenden, bleek ook hier algemeen, terwijl
voor de bloemenweelde gezorgd werd door o.a. salvia, cd.li:horei · (Cichorium
intybus), aardaker, rapunzelklokje (Campanula rapunculus),
l

7. FORTMOND,·
Met deze naam wordt aangeduid het complex rivierduinbosjes
in de grote IJsselbocht tussen.Olst en Wijhe,
Door de bijzonder grappige overgangen in het grote bos verdiende dituitvoerige sociologische bespreking, die het ook gekregen heeft.
Als aanvulling noem ik de beuk (Fagus sylvatica) - eerste kennismaking
grote klis (Arctium lappa), die we ook elders in lichte bossen vonden. Dit
was de enige klissensoort, waarover geen onenigheid bestond, Zowel determi~
natiekenmerken als standplaats klopten. De vele andere gevonden klissen
hebben·we niet tot een bepaalde soort kunnen brengen,
De weideplanten in dit gebied vonden we voornamelijk langs de wegen enpaa~
jes, Veel bijzonderheden waren er niet bij
8, DE HEZERBERG.' ·· .De situatie is hier nogal ingewikkeld, Vlak bij de rivier is hier wat wij noemden een 'diluviale opduiking' ,waarop zich een vrij
goed ontwikkeld eikenberkenbos bevond, zoals we dat van de Veluwe elders ook
kennen. Hiertegen was rivierzand afgezet, waarop zich een Ulmetumbegroeiing
had ~evestigd. Alleen de ~oet' van de Hezerberg is dus eigenlijk in het:
fluviatiele dtstrict gelegeur
De 'weideplanten' waren hier ''weilandplanten' en zijn gevonden in de omgeving van de kampboerderij te Wapenveld.
9, HET ZALKERBOS, ·-Viel de climax (niet in sociologische zin bedoeld!) van
het Medicagtneto -Avenetum samen met het begin van ons kampj e (Bylandt!), de
bekroning van.het struweel was gereserveerd voor het slot. Het
prachtige
Ulmetum bracht ons in groot enthousiasme.
Om van elke laag iets te noemen
Spaanse afl.k (Acer campestre). hazelaar (Corylus avenellaL hop (Humu'lus lupul us) , bos rank (Cl erna tis vi tal ba), vogelmelk (Orni thogali urn umbella turn),
boskortsteel (Brachypodium silva.ticum),
Op de:merkwaardige kaalkap wordt elders gewezen,
Weideplanten vonden we op enige duintjes in de-Zalkerwaard (op ~en maakten
we .een opname 'zonder cijfers'), Op de voorgrond traden: zachte haver, sik~.
kelklaver, handjes gras en blauwe kweek, Andere in deziF·kolom van de tabel
vermelde soorten zagen we onder het voorbijgaan (niet al te zeer als kenmerkend voor ons kamp QP te vätten!) op de dijkhelling- voornamelijk de
Zuidhelling tussen Hattum en zalkc Vooral kattendoorn (Ononis spinosa)kwam
veel voor,
12
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Van het plan de laatste dag de Overijsselse Vecht te bezoeken is helaas niets
gekomen, Alleen enige wegkanten langs de Vecht hebben we gezien, .maar heen
in ' t donker en terug in de stromende regen. De weinige waarnemingen zijn
niet vermeld.

Samenvattin[!;
D'e door ons bekeken vegetaties hebben hUn natuurlijk verspreidingsgebied in
Nederland in ' t algemeen op de langs de rivieren, vooral in binnenbochten,.
van lussen afgezette, rivierduinen. De IJssel heeft veel van deze lussen en
en dan ook veel.mooi ontwikkelde rivierduinen. Van .deze bezochten we er vier
complexen: Cortenoever, Ravenswaarden, Fortmond en Zalkerwaard, .die naar
vroegere ~varingen ons qua begroeiing de beste vier lijken~ De voet van de
Hezerberg sluit zich bij deze rij aan en draagt een fraai Ulmetum"
In het
splitsingagebied van de grote rivieren bezochten we een binnenbocht van de
tegenwoordige Waal en een van de Oude Waal-node arm, resp. Millingerwaard
en Bylandt.
Op deze duintjes vonden vele continentale soorten mogelijkheid, hun areaal
uit te breiden. Met·een aantal elders in Nederland regelmatig voorkomende
soorten, die ook op de duintjes een geschikt milieu vinden, vormen ze een
begroeiing, die tot een aantal, ten dele slecht beschreven en onbekende, associaties en subassociaties kan worden gebracht. (zie sociologisch artikel),
Grofweg zijn drie ontwikkelingatrappen te onderscheiden, nL weiden, stru'"
welen en bossen. Van deze indeling is gebruik gemaakt in de tabel.Vele droge en zonnige dijkhellingen blijken een verdere uitbreiding van een aantal
continentale soorten-mogelijk te hebben gemaakt.
Het is .dan ook zinvol enige .door ons bekeken dijken in de tabel op te nemen.
Omgeving van Millingen, Tolkamer, Voorst, Deventer, Olst, Wapenveld, Batturn
en Zalk.

Opmerkineen bij de tabel
In de grote tabel zijn opgenomen alle gevonden planten van duinen en d:ijken,
met uitzondering van; L enkele malen aangetroffen onkruiden en ruderaa·lplanten:
2. slechts eenmaal aangetroffen duin~ en dijkplanten;
3. zeer algemene weide- en dijkplanten, die in alle
gebieden gevonden werden.
De onder 2 en 3 bedoelde s a:irten zijn weggelaten in verband· met stenoil-·
technische moeilijkheden, voornamelijk ruimtegebrek.
Beide groepen zijn onder de tabel in soortenlijstjes vermeld.
Planten van andere standplaatsen zijn niet opgenomen in enige tabel.
In verband met de grote lengte en breedte van de tabel is deze waarschijnlijk
voor vele lezers onoverzichtelijk. Voor hen zijn de
bijzondere vondsten
hieronder opgesomd. De vindplaats is tussen haakjes vermeld, het c:ij fer komt
overeen met boven gevolgde nummering.
Anchusa officinalis
(2)
ossetong
Brachypodium pinnaturn
( 2)
gevinde kortsteel
(2)
Bramus erectus
bergdravik
Carex carophyllea
voorjaarszegge
(3,5)
Carex ligerica
(L 3)
loirezegge
Centaurea scabiosa
grootbloemcantauiie (1,2;3)
Chaeróphyllum bulbosurn
(2)
knolribzaad
Cucubalus baccifer
(2, 3)
besanjelier
Erysium hieraciifolium
( 5, 7)
stijve steenraket
Geranium pratense
(4)
beemdooievaarsbek
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Origanum vulgare
Ornithogalum umbellaturn
Populus nigra
Senecio fluviatilis
Turritus glabra
Veronica taucriurn
Viola hirta

I'

wilde marjolein
vogelmelk
zwarte populier
lancetbladig kruiskr.
torenkruid
breedbladereprijs ·
ruig viooltje

(2)
(9)
(2)
(2,3)
(5)

( 1, 3)
( 5, 7)

Tenslotte een aantal feiten uit de tabel:
1. Óe volgende weide-dijkplanten bleken in meer dan .de helft van de 9
weide-dijk-gebieden voor te komen (alleen de typisch fluviatiele
of karakteristieke soorten zijn vermeld):
Artemisia campestris, Medicago falcata, Euphorbia cyparissiàs
(8 x), Agropyron repens~glaucum, Eryngium campestre, Ononis
spinosa, Plantago media, Thymus serpyllum-chamaedrys (7 x),Medicago varia (6.x), Sanguisorba minor (5 x), Salvia pratensis
(8 x), Allium aleraceurn (6 x);
2." De volgende struweel( bos) planten bleken gevonden in meer dan de helft':
van de 6 struweelgebieden (bosgebieden):
·
Crataegus.monogyna, Prunus spinosa (6 x),Crataegus oxyacantha,
Cornus sanguinea, Quareus robur, Valeriana officinalis, Viola
odorata,. Chaerophyllum temulum, Rosa canina (5 x), Allium scorodoprasum, Arctium lappa, Carex muricata, Brachypodium sYlva-·
ticurn (4 x), Euonymus europaeus (4 x), All:iaria officinalis(6x)
(ook hier zijn voorname:pj k fluviatielen en zeer typerende soorten vermeld).
Wellicht is in beide groepen een typische soort (of meerdere) niet genoemd,
terwijl deze er wel recht op had. De aandachtige lezer kari ze zelf uit de
tabel halen, excuus aan hen, die dit inderdaad doen!
Einde van dit verslag.
Eddy v. d. Maaxel, ·
D

De ·vegetatie der rivierduinen en dijken
In het kampje hebben we voornamelijk drie verschillende vegetaties bekeken,.
namelijk
de dijken en wei Landen, de struweLen en de. oudere bosJ·es.
De heggen kunnen we het beste rangschikken onder de struwelen,
De ouqere bosjes kunnen we als eindstadium in de begroeiing beschouwen.

'<:I

1. De weiden en dijkrm
De meeste weilanden, die we bekeken hebben, waren afgegraasd of gemaaid, uit_:
gezonderd het.dijkje in de Bijland en enkele stukjes in de Millingerwaar~ ·
Tóch hebben we wel een goede indruk van de plantengroei gekregen, Zoals uit
het floristisch overzicht blijkt, komen hier vele zeldzame.en vaak ook mooie
planten voor, di~ vbor een prachtige bloemenwei zorgen, wel het mooist ontwikkeld .op het dijkje in de Bijlind.
In ons land komen deze soorten alleen voor op kilkrijke, droge en zonnige
grondo In de kalkrijke duinen treffen we de ,associatie aan van wondklaver en .
geoorde silene (Anthyllideto-Silenetum otitis), in Zuid-,Limburg de bergdra-'.'
vikweide (Mesobrometum erecti) en op de rivierduinen de gemeenschap van sik-
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In dt: Lö:b.;-l zijn waarnemingen verenigd van de volgende gebieden:
het Eliereers te stuk Nederlandse Rijndijk" waarnemingen van S v d_ Werf

s

Sp:i ~t

M

hï.iJ.lln;erwe,a.rd.- .waarneiningen van de dijk langs àe Waal bij Millingen, van enlte ·
le rivierduinweiden en het grote st.ruwee-l

B

Bi.j ~and

c-

CÛI'tenoeve.r, waarnemingen Uit enkele struwelen

waarnemingen voornamelijk van het· bekende Bij landdij kj e.

en

bosjes en enige weiden

V - voorst. dijkplanten in de omgeving van Voorst._
R

Ravenswa.a.rden,. eikenberkenbos. enige heggen en weiden.

0

Djjk Olst - Deventer, dijkplanten

F

Fo r traond, struweel overgaand in bos. enkele dijkplan ten van wegkanten

H

Hezerbe2·g, duinbos tegen de diluviale opduiking, enkele weiden

z

Z.ali{erbos. voornamelijk Ulmetum, enkele struwelen en weiden. Ook waarnemingen
van de dijk Hattum - Zalk zijn in deze kolom opgenomen

.De beteken is van de afkortingen is:

w "' weideplan ten, b - bosplan ten, s • struweelplan ten, k - kaalkapplanten
De nomenclatuur van de reillustreerde schoolflora van Heukels 1'949 werd gevolgd .

SOORTENLIJST van op elk gebied gevonden soorten.
Achillea millefolium- duizendblad, Agropyron repens ·- kweel<, Agrostis stol - fio
ringras, Alopeenrus pratensis - vossestaart. Anthoxanthum orJorata ;. reukgras,
Arrhenaterum elatior ~ fr. raaigras, Artemisia vulgaris ~ bijvoet~ Briza media trilgras, Bramus mollis - zachte dravik, Campanula rot_ folia .. grasklokje,
·
Centaurea pratensis ~ knoopkruid~ Chrysanthemum leucanthemum ~·margriet, erepis
b!ennis ~ 2 j"streepzaad - Dacty_lus glomerata -~ kropaar,. Daucus earota ~peen,
Festuca rubra ~ rood zwenkgras, Galium mollugo .;.. glad walstro~ Holcus lanatus
witbol, Lathyrus prat;ensis - veldlat;hyrus,. Lolium perenne- engels raaigras, Lotus
cornli!culatus - rolklaver, Heracleum sphondyllium - bueklauw, Hyperiourn perforatum
~ St. Janskruidp Linaria vulgaris -~ vlasleeuwe·nbekt Pastinaca sativa ~ pastinaakPhleum pratense ... timotheegrasr Plantage lanc, en major - smalle en grote weegbree
Poa pratensis en trivialis - veld- en ruw be.,mdgras, Potentilla reptans - kruip-ganzerik. Serwcio jacobea - ja.k:obskruisltruid~ Tenaceturn v~lgaris
boerenwormkruid
Tragopog:tbn prat. - morgenster. Triseturn flavescens ~ goudhaver.

E'enmaal kwamen de volgende planten voor:
M

Aet.husa cynapium ~ hondspeterselie" s: Anchusa officinalis ·~ ossetong,, s:
Brom~s erectus .. bergdravik; Carex praecox; s~ Chaero{hyilnm bulbosurn ~ knol ·
ribzaad~ s~ k; Cuscata lupuliforrnis - hopwarkruid. s; Lamiurn rnacolaturn - ge
vlekte dovenetel, s; Origanurn vulgare
marjoleint w; Populus ni~ra - zwarte
populier. s; Salix alba en caprea ~ schiet~ en waterwilg,. s.

B

Dipsacus Silvester- gr.kaardeboL w; Malachium aquaticurn

C

Baliota nigra - stinkende ballote, s: Campanula rap. oides - akkerklokje, b
Verbascum thapsus - koningskaars, b~

V

Geranium pratense - Deernsooievaarsbekt w;

R

Calluna vulgaris - struikheide. b; Jasione mont.ana ~ zandblauwtje, b;
Melampyrum pratense - hengel. b; Nardus stricta ~ borstelgras k; Sarothamr.us
scoparius ~ brem: k; Teucriupl scorodonia ~.valse salie" b; Turri tis glabra
t.orenkruid, k.

~

watemuur, w

1

F

Epilobium mon tanum - bergbast, wederik. b; Fragaria vesca

Z

Ornithogelum umbellaturn - vogelmelk, b.

bosaardbei, b
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keiklaver en zachte haver (Medicagineto-Avenetum pubescentis)
We zien in
het 'overzicht' de opmerking staan, dat dit gezelschap vermoed-elijk in enige subassociaties. te splitsen valt. Bekijken we de lijst van weideplanten,
dàn zien we verschillende soorten, die overal op de rivierduinen voorkomen.
Allereerst droge graslandplanten als Arrhenaterum elatius (Frans raaigras)
en Achillea millefolium (duizendblad), maar ookde meer continentale soorten
als Medicago varia en falca ta (gele lucerne en sikkelklaver), Salvia pratensis (salie), Triticurn repens ssp.glaucum (kweek), Thymus chameadrys (tijm).
we zouden nu kunnen deriken aan geografische varianten, een variant met R:ijnfluviatielen en ëlm met IJssel -fluviatielen.
Het Bijlanddijkje vertoont een geheel ander beeld dan de dijken en weiden
langs de IJssel. Doch dit kunnen we nog niet beoordelen na een kampje van
een week,
ook zijn er wellicht verschillen tussen dijkflora en weide en hooiland.
De weiden vormden overal een gesloten grasmat. Elders, bv. in Mook, zien we
wel rivierduinen, die opengewaaid zijn. Bestudering van de manier, waarop
de plantengroei het zand weer vastlegt (met een pionier als zandzegge b~)
en welke soorten pas verschijnen, als het zand weer geheel vastlitt;zou een
leuk object zijn en een eventuele spllising in subassociaties zou na intensiever onderzoek gerechtvaardigd zijn.
E~n van de leukste waarnemingen was het optreden van de stekelige kruisdistels·en.de giftige wolfsmelken en knolboterbloem in sterk begraasde weiden.
Onder ~un bescherming kwamen eenjarige soorten als·zachte haver en handjesgras te staan.
De regen spoelt de kalk uit de zandgrond. De hoger gelegen weilanden waren
dan ook veel armer aan continentale soorten dan de lagere. Toch kwamen in
die weilanden plekjes voor, waar de fluviatiele flora weer hersteld was,
waar weer voorjaarsganzerik, trilgras, zachte haver en kropaar stonden. Dit
kwam door de mollen, die de kalkrijke ondergrond weer. hadden bov,engebracht.
Verschillende soorten zijri niet geheel beperkt tot het fluviatiele district,
maar komen ook voor in de kalkrijke duinen (zwarte toorts, ruig viooltje,
duinriet (de laatste ook in kalkarme duinen)) en in Zuid-Limburg grootbloem~
centaurie, gevinde kortsteel). In het floristisch verslag blijkt verder wel
de grote rijkdom aan soorten. die de graslanden herbergen, met de vele verrassende bijzonderheden.
2.

Het struweel

Van al de jongere bosjes en heggen werden soortenlijstjes gemaakt, waaruit
hier de conclusies volgen.
Het mooist ontwikkeld is wel het struweel van de Millingerwaard. Verder worden hier de heggen van Cortenoever, Ravenswaarden en Fortmond besproken,eve~
als de bosranden van Fortmond, Ravenswaarden en Zalkerbos. ,
Systematisch hoort het struweel. thuis in de orde van de Prunetalia.
De orde-kensoorten waren bijna al tijd aanwezig op bovengenoemde vindplaatsen.
kardiHet zijn: sleedoorn, een • en twees tij lige meidoorn, Gelderse roos,
naalsmuts, kornoelje, wegedoorn, hondsroos, heggerank en boskortsteel (zie de soortenlijst).
We hebben hier nu in het Rijn· en IJsseldal, voorzover we het bekeken hebben, te maken met het verbond Rubion subatlanticum, in tegenstelling tot wat
we in het kampj e dacn ten, nL. het verbond Berberidion.
.
Dit laatste verbond omvat vooral struwelen in Midden;.Europa, Op kalk,lichtminnend en met een droog klimaat. In ons land komt dit voor
in de duinen
15

(duindoorn-ligusterstruweel) en verarmd in Zuid-Limburg(Pruneto-LigustretumL
Hoewel vele kensoorten van het Berberidion-verbond in het fluviatiele district voorkomen (o, a, berberis, liguster, donderkruid • . asperge, hondstong,
ruig viooltje, bosrank), zijn ze bijna altijd sporadisch aanwezig,
Een gezelschap van het Berberidion, het Hippophaetq-Balicetum . incanae, dat
gevonden wordt op kiezelbanken in de Boven-Rijn in Duitsland en Zwitesel'land,
heeft nog verschillende soorten gemeen met een struweel inde Millingerwaard,
o,a, boskortsteel, kleine pimpernel, bosrank, marjolein, gevinde kortsteel,
cypruswolfsmelk en bergdravik, Berberis, liguster en duindoorn (een riviervorm), die het gezelschap typeren, ontbreken in de Millingerwaard,
We kunnen nu de struiklaag, die in de gehele excursie van Lobith tot Zwolle
vrij constant bleef en bestond uit de bovengenoemde Prunetalia-soorten
de.
associatie van Prunus spinosa en Crataegus noemen (of Prunus spinosa··Carpinus betulus ass. Tx, 1952),
In het volgende overzicht zullen we zien dat de flora, die het struweel be~
geleidt, sterke verschillen kan tonen,
a)

Nii lingerwaard.
Op het terrein is vermoedelijk vroeger een populierenbos geweest,dat
gekapt is en nu weer dichtgroeit met een struweel van vlier, sleedoorn, kardinaalsmuts en meidoorn,
Het kaalkapgedeelte, dat achteraan ligt, is begroeid met braamsoorten, veel duinriet, kruldistel, zwarte toorts en als bijzonderheid;
knol ribzaad.
Dit vormt ongetwijfeld het Chaerophyllum bulbosi Tx. 1937, een .rivierbegeleidend gezelschap .dV voedselrijke en vooral stikstofrijke
grond. 'Het ontwikkelt zich vooral op plaatsen, waar heggen àf bosjes gekapt zijn.
Tuxen noemt als kensoorten: Chaerophyllym bulbosurn (knolribzaad) en
Carduus crispus (kruldistel). De laatste fs echter veel minder trouw.
Prachtig is echter·te zien hoe het struweel het terrein verovert. De
kleinste sleedoorn- en meidoornstruikjes zijn al overladen met heggerank. Andere voorkomende klim- en slingerplanten zijn:
heggewinde, hop (vele meters hoogr), bosrank en besanjelier.
Een enkele hoge aspergeplant staat ertussen.
Onder de hogere meidoornstruiken is het donker en slechts schaduwverdragende soorten als look zonder look, hondsdraf, robertskruid ,
grote brandnetel enz. groeien hier. Boven de hogere meidoorns groei-·
en abelen (Populus alba) en zomereik (Quercus robur) uit.
Tussen de· bosjes kwam nu een welige plantengroei voor, die door de·
bramen moeilijk te doordringen was.
,
Soms overheersten weer rivierduinplànten (grootbloem~entaurie,kroon
~ruid, zeepkruid, zwarte toorts en ossetong), dan weer hele plekken
begroeid met lancetbladig kruiskruid, groot warkruid, grote valeriaan, kleine ruit (meer dan een meter hoogt), knolribzaad (zie verder
de soortenlijst).
Door P·roL Tuxen is nu een verbond opgesteld van zgc
"sluiergezelschappen', dat zijn gezelschappen óm rietvelden, wilgen·bosjes, hier
om een meidoornstruweel, langs de grote rivieren voorkomend
(Senecion fluviatilis),
De, verhondskensoorten die hij geèft, komen praktisch alle hier voor.
Het zijn~
Cuscata europaea (groot warkruid);
Senecio fluviatilis
( lancètbladig kn1iskruid), Màlachium aquaticurn
(water.,
muur)., Galium cruciata (kruisbladwalstro), Saponaria offi-

!

I
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I
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cinalis (zeepkruid), Cucubalis baccifer (besanjelier) en
verschillende asters,
In het Nederlandse deltagebied komen <fnrdeze begroeiingen. nog verschillende doorten duivelsnaaigaren (C.europaea, C.lupuliformis, C.
grovenii) en aartsengelwortel voór.
Hier is het een sluiergezelschap,dat vermoedelijk wel zal verschillm
met dat uit ons deltagebied, door soorten als kleine ruit, asperge,
knolribzaad, duinriet en bosplanten als gevlekte en witte dovenetel,
drienerfmuur, hemelsleutel en boskortsteel.

De

b)

Co rtenoèver
In de heggen van Cortenoever is het sluiergezelschap vermoedelijk
door de begrazing nauwelijks aanwezig.
In deze heggen komen nog wel alle klimplanten voor, die zich in de
heg hebben teruggetrokken: hop, groot warkruid, hondsroos, heggerank, heggewinde, besanjelier en bitterzoet zijn tegenwoordig.
Verder rivierduinplanten als kleine ruit en cypruswolfsmelk.
De flora is verder onder de heggen stikstofminnend en schaduwverd~
gend, net als in het hogere en donkerder bos in de Millingerwaard:
hondsdraf, look zonder look, smeerwortel, witte dovenetel. brandnetel, stinkende ballote, kropaar, kleefkruid en dolle kervel.
De stikstofrijkdom moet waarschijnlijk vooral worden toegeschreven
aan de zangvogel bevolking, die in de heggen een uitstekend beschermde nestgelegenheid heeft.
Dit gezelschap, bes taande uit matig ni trophiele en· schaduwverdragende soorten, het Alliario-Chaerophylletum temuli, begeleidt de heggen hier dus grotendeels en is ook aanwezig in de oudere struweel
van de Millingerwaard en de heggen van Ravenswaarden en Fortmond.
Als kensoorten worden opgegeven:
grote brandnetel, haagbeuk, kleefkruid,schaduwgras, hondsdraf, dolle kervel, kropaar, look zonder look, akkerkool, Maarts viooltje
,enz. (zie verder de soortenli)t.st).

c)

Ravenswaarden, Fortmond en Zalkerbos
Hierover valt niet veel meer op te merken,doordat de flora ongeveer
vergelijkbaar is met die onder de heggen in Cortenoever en die hièrbov.en behandeld.
Opmerkelijk is echter, dat de hoeveelheid heggerank steeds meer afneemt naar het Noorden. In de Millingerwaard in overvloed, in Cortenoever algemeen, Noordelijker wordt hij hoe langer hoe schaarser.
Een nieuwe slingerplant, de kamperfoelie, doet in de ~avenswaarden
zijn in trede; deze heet differentierend te zijn voor het Rubion-verbond.
Merkwaardig is, dat we onder de heggen nog enkele nieuwe soorten
veelvuldig tegenkomen, nl. Turritis glabra (torenkruid), Erysimum
cheiranthoides en E.hieraciifolium (steenraket en stijve steenraket) en Euphorbia esula, E. cyparrisias en S, seguieriana (heksenmelk, cypreswolfsmelk en zandwolfsmelk).

bosj~s

Biervan troffen we er ben in Cortenoever een, verder bosjes in de Ravenswaarden, Fortmond, Hezerberg en Zalkerbos.
In de Ravenswaarden en Fortmond zijn de rivierduinen hoog opgestoven.Het
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spreekt vanzelf dat de toppen en de meer naar binnen gelegen duinen geheel ontkalkt zijn~ Op de.toppen dragen ze dan ook eiken-berkenbos, .aan
de voet meest een fraai Ulmetum, voorzover er geen bouwland of weiland
van is· gemaakt,
a)

Het eiken-berkenbos
Van Fortmond en de.Ravenswaarden is het zeer arm, in tegenstelling tot het eiken-berkenbos op de Hezerberg (zie de soortenl:iJsn
Het laatste ligt namelijk op een diluviale kern, draagt soorten
als adelaarsvaren, rankende helmbloem, bochtige smele en dalkruid,
soorten, die op het ~chte' rivierduin geheel ontbreken~
Het armetierige hakhout van zomereik op het 'echte' rivierduin
bevat c~ m. de volgende soorten:
kamperfoelie, berk, lijsterbes, stijf en schermhavikskruid, beuk,
mannetjesereprijs, reukgras, zachte witbol, muur en als mossen
o,a, Mnium hornum, Atrichum undulatum, Polytrichum ·commune,Dicranum sco pari urn.
Toch treffen we er voor een eiken-berkenbos b~zondere planten aan
als cypreswolfsmelk, rapunzelklokje, duinriet, dagkoekoeksbloem
en de blauwe vorm van kweek. Typerend is ook het algemeen voorkomen van eikvaren. Door het on tbreken van dà typische eiken -bei"-·
kenbassoorten als blauwe en rode bosbes, dalkruid, bochtige smele,
adelaarsvaren, bestàat·er wel eni-ge overeenkomst met het eikénberkenbos van de binnenduinrand (Donvallarieto-Quercetum of Quer~
eeturn atlanticum).
Wij troffen eveneens enkele hiervoor typische soorten aan
als
duinriet, dagkoekoeksbloem, meidoorn, die ..,Am het echte eikenberkenbos op het diluvium ontbreken,
Het eiken-berke.nbös op de rivierduinen zal vermoedelijk w_el na
verwant zijn aan het overeenkomstige gezelschap van de binnenduinrand .. De soorten als cypreswolfsmelk, rapunzelklokje en andere.
fluviatiele soorten onderscheiden het weer van het eiken-berkenbos van de binnenduinrand.
Op de open .rlekken kunnen we nog verschillende v mr het fluviatiele district zeldzame planten als struikhei, brem, zandblauwtje
vinden.
Heel interessant was een stuk kaalgekapt terre~n. in de Ravenswaarden, waar brem opsloeg, samen met jonge eiken en berken.
In
dit veld vol brem, struikheide en borstelgras troffen we rapunzelklokje, torenkruid, teunisbloem (Oenotheta'biennis), kruisdistel
en rivier tijm vrij veel aan Het eiken -berkenbos· regenereerde hier
weer via een bremstadium.

b)

Het Ulmetum en aanverwante gezelschappen
Onderàan de rivierduinen troffen we een Ulmetum~begroeiing aan en
wel voornamelijk aan de binnenkant der duinen,Het was vooral goed
ontwikkeld bij Fortmond, iets minder op de Hezerberg en optimaal
in het Zalkerbos.
In.Fortmond was de situatie als volgt.
Onder een boom laag,. die uit iep, kurkiep en es bestond, groeiden
enkele struiken als meidoorn, sleedoorn,, kornoelje, hondsroos,·,
vlier, kruisbes en zomereik als overblijfselen van het struweeL'
In het zeer donkere bos type -groeiden natuurlijk schaduwverdragen·
de soorten, die we.al van de heggen kenden:
robertskruid, zeven:
bl~d. akkerkool, hondsdraf, kleefkruid, stijv~ st~enraket,
drie

nerfmuur enz. Meer ty~ische soorten ~aren echterkeverorchis,veelbloemige salomonszegel en schaafstro, zowel onvertakt als vertakt
(Equisetum "hiemale var •. ramigerum).
Bijzonder fraai .was bij het stijgen de langzame verandering in begroeiing van iepenhakhout tot eikenhakhout waar te nemen. Onderaan soorten als schaafstro en keverorchis, halverwege de helling
veelbloemige salomonszegel, boven op het duin de zeer .arme begroeiing, die al besproken is.
Aan de voet van de Hezerberg was de vegetatie ongeveer gelijk aan
het Ulmetum van Fortmond. Hier hadden we nog een enkele ord~ en
verhondskensoort als slangenlook, reuzenzwenkgras, boskortsteel en
weer keverorchis. Heel vreemd was,dat de locale kensoort slangenlook juist niet onder de ku~kiep stond, maar in een stukje met
Spaanse aak, es en hazelaar.
In het Zalkerbos troffen we een prach tig iepenhakhout aan met uitbundig veel slangenlook en elders ook schaafstro.
Het hakhout wordt ongeveer -eens in de acht jaar gekapt. Verschillende honingklaversoorten en andere cruciferen grijpen hun kansen
en vormen dan een meer dan een meter hoge begroeiing.
Deze lichtminnende soorten verdwijnen onder de schaduwgevende
nieuwe scheuten der stronken en worden vervangen door een ondoordringbaar struweel van braam, hop, bosrank enz.
Is het hakhout van iep, es en acacia weer kaprijp;'dan zijn alleen
de schaduwverdragende àoorten als slangenlook(optimaal)en schaafstro nog aanwezig, plus enkele armetierige restjes boskortsteel,
zevenblad en nagelkruid. Ook hier zien we nog restanten van een
struweelbegroeiing in de vorm van meidoorn, kornoelje ew bosrank.
Een enkel woord nog over het zg. 'Ulmetum zonder iep',dat we zien
op vlak terrein, zoals het bosje in Cortenoever, Havikswaarden bij
Mlddachten en later ook in Millingerwaard.
We zien in de Havikswaarden een struiklaag van meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, vlier, waarboven nu abelen (Populus alba)
en es (Fraxinus excelsior) oprij zen. De bodem is bedekt met arons~
kelk en slagenlook, de slangenlook op de lichtere (!) ~lekken, de
àronskelk op de donkere. V~rmoedelijk heeft o~ dergelijke vlakke
stukken in de uiterwaard en op het rivierduin de iep geen kans
gezien zich te vestigen in het struweel; de iep is aangepast aan
omstandigheden als bodemophoging door zand, dat van de helling
naar beneden schuift e.d., doordat hij wortelopslag vormt.·
D.e abeel, die als ty. erende s cort voor het
ongestoorde Ulmetum
scl'J.îjnt te gelden is nu wel aanwezig op alle drie genoemde terreinen.
Je krijgt dus een bepaalde kruidlaag, die enerzifds opeen helling·
onder iepenhakhout kan voorkomen, anderzijds onder een dicht struweel van meidoorn en sleedoorn, waar abelen en andere bqomsoorten
al aangeven, dat de successie naar bos alweer een stap gevorderd
is.
Piet Kuiper

*

*
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de avond van de 30ste October waren we tenslotte met z:Un elven
om de pannekoeken geschaard, die geurig standen te dampen in een
van de gezellige zomerhuisjes van de Zonnebeuvel b~ Voorthuizen.
Bij dampen is het niet gebleven, dat verzeker ik julliet Ze waren
al spoedig in de gretige magen verdwenen.
Tijdens dit festijn hebben we een nabeschouwing gehouden over het
kortgeleden gehouden Conferentie-weekend.
Enkele punten werden nu nog eens naar voren gebracht, o.a. het
belangrijke punt, waar tenslotte alles om draait in de Bond, de
natuurstudie.
De natuurstudie, die vooral ook door de Sjocgroep geconsolideerd
wordt.
Tevens kwam hierbij ter sprake, dat de werkgroep ook een gedeelte
van de ouderen opvangt. Zulke mensen kunnen in een werkgroep nog
nuttig werk voor de Bond doen, terwijl ze anders misschien geheel
voor de N.J.N. verloren waren geweest~
Het was m. L jammer, dat niemand van de .aanwezigen tijd eh gele<>
genhe.id had gevonden een of ander" planten-sociologisch onderwerp
in te leiden op deze avond.
Om toch enigszins aan het vooropgezette doel van het. weekend teg
gemoet te kömen, hebben· de ·aanwezige bestuursleden alleeeerst de
huidige toestand van de Sjocgroep besproken.
Hierbij betreurden we het onregelmatig ve·rschij nen van Kruipnieuws
o.a. door de behuilenswaardige financiele toestand, waarin we ge~
raakt zijn door de hoge exploitatiekosten van ons orgaan.
Verder zijn dan enige plannen voor het volgende jaar naar voren
gebracht, te weten: het organiseren van 2 Sjockampjes,In de voorzomer zullen we een.kampje houden in de Eifel, terwijl we in de
nazomer op Voorne te gast zullen zijn op het Biologisch Station.
Op de ledenvergadering tijdens het congres zullen deze plannen nog
wel uitvoeriger worden besproken.
Een grappige onderbreking deze avond was; 'der Abschied von Clown
Grock auf das Fernsehen'.
Het hoogtepunt van dit geslaagde weekend was wel de excursie naar
het landgoed 'Schovenhorst' bij Putten.
Het landgoed 'Schovenhorst' is in 1948 door Mr J.H.Schoker aangekocht. Honderd jaar geleden stond hier nog geen goed ontwikkeld bos, zoals nu, maar
was het terrein een uitgestrekt heideveld. Zijn bedoeling was die heide tot
boa te ontginnen.
.
HiJ heeft dit niet op de gebruikelijke manier gedaan, door er Pinus 'sil ves~,
tris (grove den) te planten· of te zaaien, doch wilde inplaats daarvan J.)roe~~
ven nemen met uitheemse naaldhoutsoorten.
Hij zocht uiteraard naar die smrten, welke met ons gematigd. klimaat over ..
een kwamen.
Hij ging van deze gedachte uit: het zoeke.n naar een Of meerdere
soorten
naaldbomen, die hier, bij het hier in Nèderla:nd heersende klimaat een grotere hoeveelheid, zowel van betère kwaliteit hout kunnen leveren dan de grove den.
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Daartoe heeft hij een kwekerij in gereedheid gebracht, om daarin het nodige
zaád Op te kweken" Uit het bUitenland heeft hij de nodige zaden verkregen.

'/

I

In deze kwekerij werden de proeven genomen, of de jonge exoten o.a. bestand
waren tegen ons dikwijls zo wisselvallig klimaa~
Waren deze proeven bevredigend, dan werd een aantal der verworven planten
in proefvelden uitgeplant, om aldaar na te gaan of verder gunstige kwalirei,,l
ten aanleiding ·zouden geven om tot aanplant in het groot te besluiten.
De eerste opzet was dus niet een zo groot mogelijke collectie van exoten te
bezitten, maar er zonden tenslotte enkele zijn, welke een economische waarde
in verband met de heide-ontginning zouden bezitten.
De beide kwekerijen, alsmede enkele proefvelden met coniferen blevenmet een
aantal daarin achtergelaten soorten bestaan om als Pinetum bezoekers gelegenheid te geven zich van de verschillende naaldbomen op de hoogte te stellen.
Na·voltooiing van de uitbreiding van winterharde coniferen werd het Pinetum
onderverdeeld in het z.g. 'kleine Pinetum', gesticht door Mr Schoberen het
'grote Pinetum' door Mr Schober· en Dr J.Th.Oudemans.
Diens zoon, Dr Ph.C.Oudemans, kwam tot de conclusie dat tenslotte Pseudotguga taxifolia, de douglasden, het meest in aanmerking kwam voor het experimenteren in het groot, die dan zou beantwoorden aari het vooropgezetteeconomische doeL
Zowel het Grote- als het Kleine Pinetum hebben we vluchtig bekekep. Opvallend was hier de prachtige vormenrijkdom·van coniferen, sparred en dennen.
Enkele soorten willen we hierbij vermelden:
Pinus ponderosa, een drienaaldige den; twee exemplaren van Sequoiadendron g~ ·
ganteum,· de bekende reuzenboom uit Califd!rnie, die daar nog . in kleine gebieden voorkomt, duizenden jaren oud. Hier hebben ze een lengte van 36 m.
Tsuga heterophylla, uit ·W.Noord-Amerika, Ceder, Abi~s grandis, eveneens afkomstig uit · W~Noord-Amer!ka. De mooie ranke Picea omorika uit Midden-Europa ~n de verschillende andere Abies-soorten, o.a. Abies cephalonica uit
Griekenland.
Na·het bezoek aan het Pinetum, dat geen enkele sociologische waarde bezat,
hebben we enkele gedeelten van de 80 ha grote bossen bekeken,welke met donglasdennen beplant zijn. In dit douglasbos hebben we, ondanks het late jaargetij nog 4 opnamen weten te maken.
Alvorens iets van dit mèrkwaardige dennebbos te vertellen,is het wel op zijn
plaats om te weten, waarom hier uiteindeli)k een prachtig
ontwikkeld gemengd bos ontstaan is, dat tenslotte economisch bez1en per jaar
meer ople-'
vert dan dat deze zelfde heidegrond ontgonnen zou zijn tot een stuk akkerlando

Het belangrijkste punt bij de ontginning van deze heide was wel,op welkewij~
ze men de grond kon verbeteren, opdat er later een goed bos zou ontstaan.
Men is: toen als volgt te werk gegaan:
Na ds.eigenlijke ontginning heeft men de grond omgezet in bouwland. Daarop
is men begonnen lupinen te zaaien en deze in datzelfde najaa.r weer in de
grond te verwerken . Het daaropvolgende jaar rogge te verbOuwen en het stro;:
eveneens in de grond te ploegen.
.
Zo heeft men zeven.ja.ar om het jaar een jaar groenvoer en een jaar
rogge
verbouwd. Hier werd dus geen enkele manier van roofbouw.gepleegd.
Na'deze zeven jaar is men begonnen P1nus silvestris te.planten. De
structuur was door de bovengenoemde bewerking al zoveel verbeterd, da.t d
naalden van deze dennen behoorlijk verteerden. De grond verzuurde dus nie
en bovendien hielden .de jonge dennetjes de regeninslag van de bodem tegen.:."
Later heeft men tussen de jonge dennen de Pseudotsuga tax1fo11a gepla.nt,di
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zoals reeds door de experimenten werd vasegesteld, de economisch meest geschikte houtsoort bleek te zijn.
Na verloop van enige jaren waren de donglasdennen ál groter geworden dan de
grove den, die het tenslotte moest afleggen tegen deze snelgroeiende exoot.
Dit douglasbos.heeft niets gemeen met de bekende dennenakk~rs van de Veluwe.
Het is een jong, nog onontwikkeld bos, dat reeds gekenmerkt wordt.door een
behoorlijke ondergroei van stTui.ken, een aardige kruidenflora en op wat minder goede gedeelten ook door mosbegroeiing.
Tussen de douglas staan ook enige loofbomen, zoals Castanea sativa (tamme
kastanje) en Acer pseudoplatanus (esdoorn).
Het bodemprofiel verried ons al dadelijk, dat dit bos een behoorlijke bodemstructuur heeft. De bovenlaag bestaande uit een vjjf tot acht centimeter goed
verterende laag naalden, met een daaronder een 10 cm dikke humuslaag en 20
cm humusrijke zandgrond.
Hierover is nog vaag een laadje te zien van de vroegere bouwvoor met daaronder de gewone ondergrond, bestaande uit diluviaal zand met hier en daar een
spoortje leem erin. Duidelijk was ook .te zien, dat de bomen behoorlijk diep
wortelden en dat dus de eertijds aanwezige deklaag van het heideveld dit anders zeker belet zou hebben.

ne

opnamen die we met de sjocgroep van dit bos gemaakt hebben, geven achtereenvolgens een beeld van het gedeelte, dat enigszins herinnert aan het Querceto-Betuletum (eiken-berkenbos) en de overgang naar .het rijkere gedeelter
waar we zelfs enige soorten van het Querceto-Carpinetum (eikenhaagbeukenbos)
tegenkwamen.
In het eerste stuk was de bedekking van de kruiálaag slechts 20%.Daarin kwamen o.a. de volgende· soorten voor:
Deschampsia flexuosa (bochtige smele), Austriaca spinulasurn (stekelvaren), Vaccinium myrtillus (bosbes),Carex pilulifera (pilzegge) en kiemplantjes van Pseudotsuga taxifolia, Betula pendula, Qpercus robur en
Castanea sativa, die over als loofboom orider de prachtig
oprijzende
, douglas staat.
Plotseling treedt er een verandering op in de kruidlaag, welke ook tweemaal
meer bedekking krijgt, Vaccinium myrtillus, Austriaca spinulasurn en Rumex
acetosella ruimden het veld voor een mozaik van .:.oxalis nemorosa (bosklaver~
zuring, 33) een plant van de li eh tzure humus bodem, die je ·ook aan treft in het
Querceto~~arpinetum; verder nog een verdwaalde Lamium rnacolaturn
(gevlekte
dovenetel), de eerste Helix hederacea (klimop), Rubus fruticosus en R:ideaus
(resp. braam en framboos).
Epilobium angustifolium (Wilgenroosje), Moehringia trioervis (drienervige
muur), Steilaria media (muur), Luzula campestris (veldbies) en Molinea coerula (pijpestrootje) voelen zich blijkbaar wel thuis in dit milieu.
Een merkwaardige overgang is de faciesvorming vàn Helix, waartussen maar enkele planten goed gedijen willen. Dryopteris felix-mas (mann~tjesvaren), Ur~
tica dioica (brandmetel) en een tot 1 meter hoge wildernis van Rubus fruticosus, die door een wat hogere lichtintensiteit meer kansen krijgt,zelfs nog
Evonymus europeus (kardinaalsmuts) en Acer pseudoplatanus (esdoorn):
De hogere houtgewassen nemen ook in aantal en soorten toe~
Quercus ro bur, Aecer hippo cas tanum ( paardenkastanje) e.n· Cas tànea sa ti va.
Het mooist ontwikkelde gedeelte is wel het stuk, dàt het dichtst bij de weg
van Putten naar Garderen ligt. Daarin zien we zelfs Fagus silvatica (beuk)
groeien en als jonge struikjes de N.Amerikaanse exoot Mahonia aquifolia (mahonie). Mahonia aquifolia is hier verwilderd en waarschijnli.Jk afkomstig uit
tuinen. Hoe het ook zij, deze voelt zich blijkbaar best thuis onder deze oudere landgenoten.
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Het begin van een N;Amerikaanse vegetatie cp de Veluwe is er!.
Verder zagen we daarin nog: Vinca minor (maagdenpalm).
Niet moeilijk is het hier weer iets van de bekende successie te onderscheiden, nl. de opeenvolging: heide·~ heide met opslag van Pinus Bilvestrisbetula en Quercus robur, eikenberkenbosjes, eikenbos en op de beste gedeelten als climax een beukenbos.
De successie is hier nog in volle gang en sommige gedeelten ~ijn vanzelfsprekend slechts fragmentarisch ontwikkeld, daar het bos nog.vrij jong is.
Het zal dus wel interessant zijn om na te gaan, wat tenslotte de climax van
een exotisch bos als dit in ons Nederlandse 'klimaat zal zijn.
Ber van Aalderen

......
Erts noe ruimte over. Hier"komen nog enkele opmerkingen:
le

Verlanding'in het ven bij Eerde:
Het ven is omgeven door gordels van waterdrieblad en snavelzegge. De opnamen I t/m V werden gemaakt in een met veenmos bijna geheel dichtgegroeide hoek. Achtereenvolgens werden de opnamen vttnaf een zeer klein
oligotrool)h plasje naar steeds 'steviger' stukken gemaakt.
Zo blijkt dus uit de tabel, hoe de hoogveenvorming begint en voortgaat
tot in opname 3, 4 en 5, welke dus een geeld geven van resp. een slenk,
een laag veenmoskussen en een hoog veenmoskussen.
In stadium 4 kwam
elders nog Andromeda polifolia (lavendelheide) voor.
Interessant is de positie van Scheuchzeria, die in de gehele verlanding
een vrij regelmatig aandeel heeft met een optimum in stadium III en IV.

2e

Wie het verslag van het Rijn-IJsselkamp doorleest, ziet op enkele plaatsen zinsneden staan ais· 'het Choerophyllum temuli dat de hegten begeleidt', en 'sluiergezelschappen (Senecion fluviatilis), die aan de rand
van het struweel voorkomen',
Men kan zich met reden afvragen of het wel gewenst is om zoveel associatie.'·.namen voor eenzelfde vegetatie te gebruiken.
Wat het Choerophyllum temuli betreft, een enkele keer scht1nthet de h
te mijden en enkele meters ernaast in de schaduw van de heg voor te ko
men. Normaal zullen het heggengezelschap en dit Choerophyllum temuli al
tijd onder elkaar in twee lag~n voorkomen en elka.ar dus doordringen,
Wat het Senecilon fluviatilis betreft, hier is het een anaer gevaL
Soms zien we inderdaad een. 'sluier' om het struweel heen; in andere ge
vallen is van: een struweel nog niets te bemerken. Of het nu dus in
systematiek als eenheid te onderscheiden is naast het struweel· en he
Medicagineto-Avenetum voor Nederland, zal pas na zorgvuldig onderzoek
en het maken van tabellen blijken.
In ieder geval is het als formatie een voor het oog zeer opvallende
groeiing,
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