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Het is de eerste maal dat de sociologenwerkgroep ende natuurbeschermingscommissie een gecombineerd nummer van hun beide organen - Kruipnieuws en het Mededelingenblad - uitgeven, D.ëzè uitgáve is voortgékoinen uit de he langs telling,
di,e in elk van de werkgroepen bestaat voor de problemen en activiteiten van de
ander. Het is niet toevallig, dat vele leden van de Sjoc-groep ook lid zijn
van de N. B. C. en omgekeerd.
De natuurbescherming beoogt onder andere het behoud van levensgemeenschappen
van planten en dieren; de plantensociologie, biosociologie, legt zich juist
toe op het bestuderen van deze gemeenschappen. Daarnaast is voor de natuurbescherming een doelmatig beheer van de natuurreservaten noodzakelijk.
voor het beheer van natuurreservaten, waarin levensgemeenschappen voorkomen,
is een grondige kennis van die gemeenschappen, dus sociologisch onderzoek,
onontbeerlijk. Aan dit onderwerp zijn de artikelen in deze uitgave dan ook
gewijd; enerzijds een plantensociologische beschrijving van het moerasgebied
in N.-W.-Overijssel, waaruit de unieke betekenis van dit gebied - dat binnetikort met de uitvoering van het streekplan ingrijpende veranderingen zal ondergaan,..; zal blijken; anderzijds artikelen over het beheer van bossen en heide, zoals men na sociologisch onderzoek heert vastgesteld hoe dat zou moeten
gebeuren.
W:i.:i stellen het bijzonder op prijs dat Prof. R.T'Uxen voor dit nummer een artikel heeft willen schrijven over de betekenis van natuurbescherming voor
wetenschappelijk onderzoek.
De titel van deze uitgave is meer omvattend dan de inhoud van dit nummer.
Graag hadden wij dit nummer ruimer opgezet en meer en andere aspecten ook
naar voren gebracht. Zoiets eist echter veel voorbereiding en vooral ook een
goed gespekte kas; en dit laatste bezitten we helaas niet. Misschien kunnen
deze plannen in een volgend gecombineerd nummer nog eens ten uitvoer gebracht
worden.

Ab van Kammen
Eädy van der.Naarel

DIE BEDEUTUNG DES NATt:JRSCHUTZES FÜR DIE NATURFORSCHUNG
von

REINHOLD TÜXEN
Die Einsicht, dasz Naturforschung urn ihrer selbst und nicht urn wirtschaftlicher vorteile willen betrieben werden musz, darfbei ûnseren Lesern vorausgesetzt werden. Damit soli nat~rlich keineswegs gesagt sein, dasz wir die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Wirtschaft und die auf eine
solche Auswertung gerichtete Forschung gering schätzen. Wirerachten vielmehr
ein gesundes Gleichgewicht reiner Forschung mit zweckbedingten, auf die Anwendung neuer Erkenntnisse gerichteten Untersuchungen für besouders befriedigend, weil es sich, ähnlich wie etwa ein Ausgleich reiner Schreibtischarbeit durch kÖrperliche Tätigkeit, als belebend fÜr den "geistigen Stoffwechsel" zwischen Theorie und Praxi~·; ~rwiesen hat, und wir wissen aus langer Erfahrung, wie stark Fragen aus der Wirtschaft, dem Verkehr, der Hygiene die
Wissenschaft anregen können.
Ein gewichtiger Anteil der Naturforschung, sowohl der reinen als auch der
angewandten, vorab der Meteorologie und Klimatologie, der Geologie, der Bodenkunde (Pedologie), der Biologie und ihrer Teil- und Hilfsdisziplinen kann
nicht in Lkboratorien, sondern musz in freiem Gel~nde ausgeffihrt werden.
Wir erinnern nur an die vielen noch ungenÜgend bekannten Erscheinungen der
Wetterkunde und der Mikroklimatologie: der Taubildung, der Windwirkung, der
Frostgeftl:hrdung und ihrer Erkennung und Bekämpfung, an die FÜlle geomorphologischer Fragen der Terrassen-Bildung und der eiszeitlichen Ablagerungen und
ihrer nacheiszeitlichen ;S.chicksale, der fossilen periglazialen Bildungen ,u,nd
ihrer Deutung durch pala'5klimatische Methoden, der Binnen- und Küstendünen'·
nach Herkunft und Alter, der alluvialen Sediment-Stratigraphie und ihrer. Verbindung met der Ur- und FrÜhgeschichte, an die Morphologie der Bodenprofi,l,e, ·
ihre verbraitung und ihre Bindung an bestimmte Klimate, Ausgangsgesteine und
Pflanzengesellschaften, an die Erf,orschung der Verbrei tung, der Soziologie
und der "d'kologie sowie der Phänolo'gie von Pflanzen und Tieren, für sich allein
oder in Verbindung mit Bodenkunde, Geologie und Klimatologie auf der einen,
der Pollenanalyse und der ·GeSchichte menschlicher Siedlung bis tief in die
Urgeschichte hinab auf der anderen Seite, an die Erkundung des Vogelzuges und:;'
der Insektenwanderungen, urn nur einige wenige Beispiele gewissermaszen aus~·
blitzen zu lassen aus der unübersehbaren Menge verloekender R.ätsel und Geheimnisse, die naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und ihre Verknüpfungen zu
ltlsen drängen. · Jeder, der sich mit Naturforschung im Gelände und ihrer wirtschaftlichen Auswertung und Anwendung beschäftigt hat, wird leicht ebenso
viele oder mehr neuer Aufgaben unserer. Aufzählung hinzufügen können.
Nun verlangen a~.er viele Untersuchungen bestimmte Vorauszetzungen, ohne welche die wiinschbaren Ergebnisse nicht erlangt werden kannen:
Dte Gesetze der Vergesellschaftung von Pflanzen und Tieren unter Einschlusz
ihrer Standor"te (Biochoren) können nicht alleän an Kartoffel- und Roggenäckern, Kiefernforsten oder Weidelgras-Weiden studiert werden, so wirtschaftlich
unmittelbar nutzbringend auch das Studium gerade dieser Biotope se·in mag. Hier
sind vielmehr oft gerade die wirtschaftlich wertlosen Geselischaften von hohem wissenschaftlichem li.:rkepntniswert, wie sie in vollständig geschützten Naturschutzgebieten vor der Zen~törung bewahrt werden.
Zu besanders reichen Ergebuissen kann auch das vergleichende Studium bestiromter Fragen Über mehrere Gebiete hinweg fÜhren (Grundwasser- Ganglinien und
Wasserhanshalt von Pflanzenges.ellschaften, Bindung von Bodenprofilen
an
Pflanzengesellschaften, vergleichende Phänologie einzelner Arten in verschie4
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denen Geselischaften usw.).
Die langfristigen Untersuchungen der Wirkung von Klimaschwankungen, z.B. auf
den Abflusz der Niederschläge, auf den Stand des Grundwassers, auf die Zu~
sammensetzung: d·er Vegetation:nnd der Fauna bringt sicbere Befunde nur in Ge~
bieten, in denen alle anderen Einflüsse, einschlieszlich derjenigen
der
menschlichen Wirtschaft, mHglichst sorgfiltig gleichbleibend gehalten werde~
Auch die Untersuchung der Entwicklungsgesetzè der B6den und der BiozHnosen
und ihrer gegenseitigen Beeinflussung im Laufe dieser Vorgänge verlangen
ebenso ungestörte lange Beobachtungszeiten wie die Lösung vieler synHkologischer ·Fragen. Hierzu bedient sich die Forschung der Beobachtung von
geschützten Dauerflächen, deren Fortbestand fÜr lange Zeit gesichert sein musz.
Nirgends lassen sich die Fragen des Wasserhanshaltes und der Grundwasserspende unter den versebiedenen natlirlichen und wirtschaftsbedingten Pfl~nzenge
sellschaften erfolgreicher untersuchen als in Naturschutzgebieten, die mit
Lysimetern in gewachsenem Boden und, soweit sie vom Grundwasser erreicht werden, mit s•l~stschreibenden Grundwasserpegeln und anderen wichtigen re~is
trierenden Appatàten ausgestattet werden sollten.
Die Wirkung der Forstwirtschaft auf die Wald- und Forstgesellschaften und ihre
B~den wird nur dann vollständfg und sicher zu beurteilen sein, wenn genûgend
zahlreiche vtillstandig geschützte Beobachtungsflächen von allen wichtigen natürlichen Waldgesellschaften laufend vergleichend verfolgt werden können.
Naturschutzgebiete eignen sich fernerganz besanders fûr die ungesti:irte Durch~
fÜhrung zahlreicher Aufgaben der experimentellen Biosoziologie.IndenSchutz~
gebieten stehen die versebiedanste Pflanzengesellschaften zur verfûgung und
kÖnnen, soweit Art und Sinn des einzelnen Gebietes dies zuHiszt, bestimmten
ökologischen Einflüseen ausgesetzt oder auch entzogen werden. Hier kHnnen z. B.
die Probleme der Konkurrenz und alle anderen gegenseitigen Einflüsse der Na~
tur aufeinander innerhalb der Bioz~nosen stuctiert werden.
Die Entdeckung ganz neuer Methoden, wie etwa AltersbestimmungenmitC14· for~
dern die Erhaltung genligend zahlreicher natiirlicher "Archive" fÜr splitere
Untersuchungen ebenso wie der methodische Ausbau der Pollenanalyse, was nicht
nur für urgeschichtliche, sondern auch natürliche Erscheinungen gilt (Torf~
moore, begrabene Bodenprofile, GrabhÜgel, Siedlungen und dergl.).
Mit der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden steigtaber
auch die Mtlglichkeit und Notwendigkeit vermehrter und vertiefter Geländearbeit: Man denke nur an die Belebung der Geognosie durch die Bodenkunde, be~
sonders durch ihre morphologische~ Betrachtungsweise, derFloristik durch die
Pflanzensoziologie und Vegetationskartierung, urnvan syngenetischen und synö~
kologischen Studien an den Pflanzengesellschaften ganz zu schweigen, der Fau~
nistik durch die Tiersoziologie und Verhaltensf6rschung usw.
Viele dieser Fragen können nur noch in Naturschutzgebieten stuctiert werden,
weil die Objekte dazu anderswo schon jetzt oder in allermächster Zeit fehlen
oder gesttlrt sein werden. Nicht wenige Pflanzengesellschaften WU}den in Na~
turschutsgebieten erstmals erkannt und es ist kein Zufall, dasz die deutsche
Pflanzensoziologie den Ausgang ihrer Entwicklung vor fast 30 Jahren unter der
weitbliekenden Lenkung von.Walther Schoenichen aus dem Na turschutz. genemmen
bat!
..
.
neuer
Einsich~n
Die Nachpi&fung llterer Erkenntnisse und die EntwickJung
fordern ebenso zwingend wie die Ausbildung junger Forseher die unangetastete
Erhaltung und freie Entwicklung mÖglichst zahlreicher Naturgegenstände, die
nicht der Wirtsohaft geopfert werden dÜrfen, deren augenbl.ickliche Belange
nicht selten, in einem weiteren Bliekwinkel gesehen, durehans nicht so drin~
gend und fÜr die Allgemeinheit so wertvoll sind, wie die viel weiter schauenden der NaturforschUng, die ihre . studiermöglichkeiten erhalten musz, wobei
sie nicht selten, urn wirtschaftlich wichtige Erkènntnisse zu gewinnen,widersinnig genug, die Erhaltung·der Gegenstände ihrer Untersuchung gegen die BeI
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strebungen der Wirtschaft 'sich mühsam erkUmpfen musz.
Wo aber soll in unseren höchst kultivierten, d.h. gleichftlrmig verUnderten
Ländern noch Naturforschung betrieben werden, wenn wir uns nahezu alle Mtlglichkeiten dazu in immer rasenderer Eile endgÜltig vernichten?
We_nn der Naturforscher den Ast, auf dem er sitzt, absägen Ui.szt, so würde er
mit seiner Erkennt'nis-zugleich seine Wirkungsmöglichkeit vernichten.
Darurn sind möglichst vielseitige und auf lange Sicht ungestörte, d.h. natürlich sich entwiekeinde Studienmöglichkeiten im Gèliinde ganz unentbehrlich und
werden sich, wenn sie fleiszig ausgenutzt werden, sicher vielfältig lohnen.
Diesen, wie man zugeben wird, nicht nur berechtigten:, sondern notwendigen
Farderungen steht ein immer rascher fortschreitender Prozesz der Umgestaltung
natürlicher Formen und Bildungen gegenüber, der zu einer ktlnstlichen Eutrophierung armer BiotoD~. zu einér unnatürlichen Uhiformierung natürlicher
Vielfalt und, trotz aller Bestrebungen der sogonannten Landschaftsgestaltung,
zu einer ungeheuren Verschmutzung aller Gel'i~sser und zu einer Vert!dung der
Landschaft gefiihrt hat und weiter .. fUhren w·ii·d (vgl. Raabe 1955) und uns damit viele und darunter fruchtbarste Möglichkeiten der Forschung und Erkenutnis und damit auch ihrer Anwendung raubt.
Auch darurn werd.en die Naturschutzgebiete und ihre vielseitigen Erscheinungen
und Probleme in dem Masze, wie die!,le vorgänge in unserer Landschaft fortschreiten, immer unentbehrlicher und damit rasch ·wertvoller, denn
nieniand
wird gláuben wollen, dasz eine noch so ·standortsgem'äsz "gestalte te" Banstelle
. ader mit Wind- und Erosionsschutz · bepflanzte Umlegungsflttche .die natürliche
Vielséitigkeit und Harmonie einer unberührten oder im Laufe langer Jahrhunderte unter gleichmäszig~n.Wirtschaftseinflüssen gewachsene Landschaft gera~
de in dieser Hinsicht ersatzen könnte.
Darurn ist der konsarvierende wissenschaftliche Naturschutz, den Schoenichen
(1955) der Landschaftspflege und der Landschaftshygiene
gegenüberstellt,.
durehans ke in Luxus. Je me)V, die Ausbeutung der Landschaft fortschreitet,
desto notwendiger wird er v:le'lmehr zugleich· auch als Grundlage der beiden anderen Bereiche, und desto groszere Anstrengungen und Aufwendungen, auch fi~
nanziell:hat er zu machen, d'ie sich g!Unzend bezahlt macMn werden, deren Unterlassung aber Sich bitter rächen Wird.
Niemand findet etwas besond,eres darin, dasz fÜr den Aufbau und fÜr die Ausstattung wissenschaftlicher und technisch~r I.aboratorie.n laufenrl nicht geringe Summen. ausgegeben werden" Die Laborat'ori~Il. und zugleich die StudienGegenstltnde vieler Disziplinen aber sind, wie wir sahen, die freie Landschaft,
fUr eine grosze Z~hl von wissenschaftlich und wirtschaftlichbedeutsamenFragen aber die möglichst unberiihrte Landschaft, d.h. Naturschutzgebiete, die
ausschlieszlich der Forschung d:le'nen! Wäre es eine unbillige Forderung, wenn
nur fÜr die Erhaltung dieser schon varhanden natürlichen Laboratorien auch
Mittel aufzubringen wären, die ja bei weitem nicht mit jenen für eigentUche
'Laboratorien sich zu messen brauchen, die aber ebenso gewinn bringen werden
wie jene. '·sind sie aber erst einmal vernichtet, so kÖnnen sie nie wieder her··
gestellt werden!
.
Nur eine auf strengen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen gegrÜndete
Arbeit fÜhrt, wie kürzlich erst Jculturminister Schiitz von Nordrhein-Westfalen
betont hat, auch in der Landschaftspflege auf die Dauer zum Erfolg, der sonst
zu leicht die Gefahr droht, dasz sie im Schlepptau der Landes-Kultur hinter
dieser herl'äuft und von dem lebt, was dabei abfällt,
Wenn von der Sedeutung der Wissen,schaft für. den Natilrschutz. hier die Rede is t,
so ist es wohl auch.(erlaubt darauf ijinzuweisen, dasz die •Wissenschaft die
Forderung an den Natursèhutz erheben musz, ihr genügend zahlreiche geeignete
Gebiete fÜr ihre Forsehungen zur Verfügung zu stellen und fÜr lange Zeit zu
sichern. Nur w.enn der Naturschutz dazu bereit ist und sich voll dafür ein-
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setzt, hat auf der anderen Seite allerd:lngs die Anstrengung der Wissenschaft
zu seiner Beratung und Unterstützung Sinn und bedeutet nicht verlorene Kraft
und Zeit.
Wir fordern von allen Biotopen gen&gend Fl~chen zu erhalten uns zu sichern,
darunter auch von jenen, die scheinbar heute noch nicht bedroht sind, wie z. B.
die Laubw'álder, die aber in der nächsten Generation in Mitteleuropa zum
gröszten Teil verschwunden sein werden. Wir fordern ebenso die E~haltung von
Bodenprofilen (Tx. 1930/1955- a,b).
Damit erwachsen aber auch der Wissenschaft verpflichtungen, die geschÜtzten
Gebiete, die Natur-Laboratorien, voll zu nutzen, was bisher noch lange nicht,
trotz mancher Ansätze in Holland, der Schweiz (Nationalpark), in 'àsterreich,
in Deutschland und in anderen Ländern geschehen ist.
Von den Ergebuissen der Forschung in den wissenschaftlichen Naturschutzgeb·ieten iiàngt ihre Fruchtbarmachung fÜr Wissenschaft und Wirtschaft und damit ihre Berechtigung ab.
·
Immerhin kann Schoenichen auf nicht geringe Erfalge des wissenschaftlichen
Naturschutzes hinweisen, aus dem in Deutschland sich letzten Endes die auch
fûr die Landw.irtschaft unentbehrlich gewordenen Ergebnisse der Pflanzensoziologie entwiekelt haben.
Von jedem einzelnen Naturschutzgebiet soliten sobald wie m'öglich vollstttndige
monographische Beschreibungen nach allen dabei anzuwendenden Disziplinen erarbettet werden. Mikroklimatische, geologisch-bodenkundliche und biozönotische Untersuchungen wären durchzuführen einschlieszlich synökolèlgischer Studien, die auf den Ergebuissen jener fuszen .. Nach dem vorbildlichen Muster
des Schweizer Nationalparkes müssen Dauerbeobachtungen über lange Zeiträume
an klar markierten Probeflächen laufend gemacht werden.
Die notwenàige Vöraussetzung fiir solche Arbeiten ist natfl"rlich der strenge
Ausschlusz jeglichen Rummelbetriebes in allen wissenschaftlichen Naturschutzgeb.ieten, der hier selbstverstlindlich ebenso verpönt sein musz, wie in anderen wissenschaftlichen Laboratorien -oder Studierstuben.
Der begeis terungsfähigs ten le idenschaftlich s.ich einsetzenden Jugend aber wird
belàes oîfen bleiben:

Natursehutz.und Naturforsehung.
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SAMENVATTING
De betekenis van de natuurbescherming voor wetenschappelijk onderzoek.
Natuurwetenschappelijk onderzoek moet verricht worden om het onderzoek zelf en niet met
het doel economische voordelen te behalen:
dat wil niet zeggen dat de betekenis van
toege-past natuurwetenschappelijk onderzoek onderschat moet worden. Er moet eenwissel,
werking bestaan tussen zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek; de door zuiver
wetenschappelijk onderzoek verworven in~ichten moeten toegepast worden; de problemen
van de economie~ verkeer) hygiene~ die een oplossing behoeven,vormen vaak een prikkel
tot wetenschappelijk onderzoek.
Een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek van de natuur moet in het vrije
veld gedaan worden (meteorologie,bodemkunde,veldbiologie), en de ·schrijver noemt een
groot aantal voorbeelden van problemen, die slechts door veld-werk benaderd kunnen worden. Veel van dit onderzoek kan slechts verricht worden als bepaalde voorwaarden zij'n
vervuld. Sociologie kan nl. niet alleen op akkers en weiden e.d. beoefend worden, hoe
waardevol die studie voor- de praktijk ook kan zijn. Viin llirote-betekenis .zijn juist de
economisch waardeloze gezelschappen, zoals die in natuurreservaten beschermd worden •.
Fiaaie resultaten kunnen *orden verkregen met vergelijkende studie van problemen in
verschillellde gemeenschappen, bv. van de. ph.aenologie van een bepaalde p-lantensoort, Voor
dergelijke onderzoekingen is het noodzakelijk de factoren, die van invloed zijn in een
gebied lange tijd constant blijven. Wanneer het nodig is om permanente quadraten te bestuderen, moet het voortbestaan daa·rvan natuurlijk ook verzekerd zijn. De waterhuishouding kan-· ·nergens beter bestudeerd worden dan in een beschermd gebied, evenals bv. de
ontwikkeling van bosgezelschappen. Natuurreservaten lenen zióh verder hee1 goed voor
experimenteel bjosociologisch onderzoek, bv. het probleem van de concurrentie binnen
de biocoenosea
Het toetsen van oude en het ontwikkelen van nieuwe inzichten· vragen evendringend als
de opleiding van jonge onderzoekers een onaangetast voortbestaan en een vrije ontwikkeling- van natuurterreinen, die daarom niet aan economische belangen mogen worden op"
geofferd. Laatstgenoemde belangen blijken op de lange duur nl. niet zo algemeen van
waa.rde als de .noodzaak studiemogelijkheden voor de biologie. te behouden.De wetenschap
moef zich juis)', on\ voor de maatschappij belangrijke resultaten te verkrijgen, hier
verzetten tegen de uitsluitend economische. belangen.
Tegenover de eisen van de natuurwetenschap staat het
steeds snelter voortschrijdende
proces van hervorming van het-natuurlijk landscrhap, die leidt- tot kunstmatige eutropheri.ng van arme biotopen, tot een eenvormigheid van een natuurlijke verscheidenheid
en oridanks de-bemoeiingen van de zogenaamde landschapsverzorging, tot' een ontzettende
vervuili~g van onze wate~en_en een doodsheid van het landschap.
Daardoor worden wij beroofd van veie mogelijkheden- van onderzoek endaarmee ook van hun
toepassing. Niemand zal willen geloven dat de beplantingen, al zijn ze nog zo natuurlijk
aang'ele_gd·; de natlïurlijke ·veelzijdigheid van het ongemoeid gelaten of sinds lang t.b.v.
de land~ of ·bos.bouw gelijkmatig 'be·invloede 111-ndschap kan vervangen. Daarom is de cons er,verende na t·uurbescherming t.b.v. de we tenschap tegenover de
landschapsverzorging
geen luxe. Niemand vindt het gek dat er grote geldbedragen worden besteed aan de bouw
en inrichting van laboratoria, Vele takken van wetenschap hebben echter het vrije veld
als laboratorium. Het is toch geen onbillijke'eis, dat er voor-deze wetenschappen la~
borataria aanwezig -zijn, n.b. terwij 1 ze al volledig uitger.ust zijn.
Ze zullen even~
goed 'winst' opleveren als- de andere, maar vernietigt men hen, dan kunnen ze nooit meer
worden opgebouwd. De ·wetenschap stelt aan d.; natuurbescherming de eis,dat haar genoeg
na-tuurgebieden ter beschikking worden: gesteld. Van bodemprofilen en biotopen moet een
voldoende opperv.lakte bewaard blijven, ook van die typen, die nu nog nietbedreigd woro
den. Dit geeft de-wetenschap de verplichtiqg,de 'natuurlabora·toriit' intensief te
ge~
bruiken, wat nog lang niet alti<jd ·het ge.,al is. Van de resultaten van het wetenschap~
pelijk onderzoek in de natuurreservaten,hangt hunbetekenis voor~de wetenschapenmaate
schappij af en ci\)S ook de rechtvaardig,ing van hun bestaan.
Van ieder -natuurreservaat
moeten zo gauw lftogeli'jk volledige monografie'én bewerkt worden:
op alle gebieden, dus
microklimatologische.~, geologische~, bodemkundige~, biozoenologische· en synoecologi~
sche studies. Zoals' bv. in het Zwitsers Nationaal Park gebeur-t,~·moeten over een la_nge
periode waarnemingen, gedaa'n wor~en. in. permanen'fe' quadraten.
.
Noodzakelijke voorwaarde voor dit -w~rk is' natuurlijk het absoluut uitsluit'en' van herrie en rommel uit alle wetenschapJ'iélijl< belangrijke geb~eden~dat is hier evenzeer uit
den boze als ,in andere wete-nschappelijke lab9ratoria of studeervertrekken.
Voor de meest'e enthousiaste jongeren, die zièh met overgave willen wijdenaan een goede z~ak, zulle~ ~eide ~pen blijven staan:

natuurbe~~t<:herming en we'tensèhaP,pe·1 ijk ende r zoek van·· de na tuur.
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DE NATUURGEBIEDEN RONDOM ·DE

·BELTER~

EN

BEULAKERWIJDE

Piet Kuiper ·en Sam Se gal

1r

Verleden jaar werden enkele N, J,N. ~ers in de gelegenheid gest:eld om de natuur~
gebieden rond de Belter- en Beulakerwijde te verkennen onder leiJing van J.van
Dijk, wetenschappelijk assistent bij de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Het doel was, de wetenschappelijke waarde van de. nieuwe
bezittingen der vereniging vast te stellen, alsmede het bepalen der beheersmaatregelen die.getroffen moesten worden.
Zo exploreerden Anne Ruth Wertheim, Klaas Kimstra, Piet Kuiper en Sam Segal
met J.van Dijk het gebied van 21 t/m 26 Juni; vervolgens gingen van 16 t/m 19
Augustus de laatste twee weer op excursie met J.van Dijk, Mr.H.P.Gorter, Dr.V.
Westhoff en Drs.R.J.de Wit. De resultaten zijn vastgelegd in twee rapporten
van J.van Dijk en verwerkt in een speciaal nummer&er N.-W.- Overijssel vàn
"Natuur en Landschap". Dit nummer is meer algemeen van inhoud en bestemd voor
de buitenwereld; ons artikel probeert met behulp van de gemaakte opnames het
artikel van J.van Dijk en V.Westhoff toe ;te lichten.
Vanzelfsprekend is getracht dit artikel een zelfstandig geheel te doen vormen;
toch zal enkele malen naar dit nummer verwezen moeten wo-rden voor algemenere
beschouwingen.
veel dank zijn we verschuldigd a~n J.van Dijk; die onvermoeibaar ons de verschillende soorten Carices, de mossen en enkele veenmossen leerde kennen en
ons als het ware dit landschap door een" sociologische bril" leerde zien,. èèn
van de mooiste en meest karakteristieke landschappen die we kennen.
Over de geschiedenis van het gebied moeten we kort zijn (4}. Het hoge land van
Vollenhave beschermde het erachter gelegen laagveengebied tegen de opdringende Zuiderzee. Plm. 18?;0 slaagde het zoute water erin toch door te breken. Zo
vinden we op een van de eilanden in de Beulakerwijde nog stenen van een vroegere kerk. Van de vroegere zoute kwe 1 in het N.-W. -gedee 1 te van de Beulakerwijde, de zgn. Achterweiden, is hier nof een aanwijzing te vinden in de vorm
van een afwijkend vegetatietype, het veenmos-rietland.
Dit bestaat uit oud rietland met een rijke veenmos-ondergroei, waarin enkele
fraaie orchideet:!nsoorten voorkomen (Platanthera bifolia en Dactylorchis-soqrten); het schijnt vooral in brak water gemakkelijk te ontstaan (vergelijk veengebieden in Holland). Dit type ontbreekt waarschijnlijk in de rest van het
gebied.
De vervening heeft duidelijk een stempel op de streek gedrukt. Onoordeelkundig vervenen heeft de grOte wijden doen ontstaan, elders treffen we in het
landschap nog een patroon aan van smalle, range, evenwijdig lopende legakkers,
waarop men vroeger de turf droogde, gescheiden door het uitgegraven veen, dat
nu op de meeste plekken is dichtgegroeid; de enkele resterende plasjes noemt
men petgaten. De arrdere vormen van menselijk ingrijpen worden lat~r besproken
Eerst een overzichtje van vegetaties van typische waterplanten. De invloed ·van
·de Ondergrond kol1!:t ·tot uiting bij Nymphoides pel tata (watergentiaan).
·Deze
komt, meestal in ·facies, voor waar zeeklei is afgezet, Overigens is in het gehele gebied de ondergrond zandig. Een andere belangrijke factor is de golfslag, In open water met een sterke golfslag - zoals op de grote wijden - treffen we voornamelijk fonteinkruid aan: Potamogeton lucens, P.crispus, P.perfoliatus en P.pectinatus, D~ facies met Polygonum arnphibium (veenwortel) is minder goed tegen golfslag bestand; ze is vooral aan te treffen op enigszins b&schutte plaatsen, dikwijls tesamen met Potamopeton pectinatus (kamfonte·inkruid).
Is d~ bodem plaatseliJk wat hoger (plm. 1 m diep); dan voeren enkele facies
van de mattenbies (Schoenoplectus lacustris) een hardnekkig'bestaan tegen de
9
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felle golfslag, die de wortels probeert bloot te woelen.
Tegen de randen der wijden, in wat luwere hoeken, in de kleinere plassen, kolkjes en maten treffen we prachtige begroeiingen van Nuphar luteam (gele plomp).
en Nymphaea alba (waterlelie) aan. Evenals de auteur inhetKortenhoefboek (2)
constateerden we dat de.· soortensamenstelling nogal variabel was en vooral afhankelijk van de waterdiepte: op de diepere plaatsen worden bovengernoemde 2
soorten begeleid door Polygonum amphibium, Nymphoides peltata en de genoemde
Potamogeton-soorten uit het water met de sterkere golfslag, op de meer ondiepe plaatsen o.a. door Potamogeton densus, Hydrocharis mórsus-ranae (kikkerbeet) en een sterk optreden van Schoenoplectrts lacustris. Wanneer de zandige
ondergrond bijna tot de oppervlakte van het water reikt, wat soms het geval is
aan de randen der plassen, komt een begroeiing voor van
Hottonia palustris
(waterviolier) en Ranunculus circinatus (stijve waterranonkel).
Geheel in de luwte, waar de wind geen vat krijgt op de wortels van de waterplanten, bv. in petgaten, vaarten, sloten en hoeken van kleine plassen, komen
dichte velden van Stratiotes aloides (krabbescheer) voor, een van de interessantste, maar bij het roeien zeer vermoeiende waterplanten. Later in het seizoen overgroeien de "scheren" de bovengenoemde begroeiingen van waterviolier
en waterranonkel geheel . evenals de begroeiingen op :ondiepe plaatsen van wa-.
terlelie, gele plomp en kikkerbeet. Het eerste is meer een seizoenaspect, het
andere meer een gevolg van verminderde werking van de golfslag, die meer word-t
gebroken door de opgehoogde bodem en de waterplanten,
Over de kenmerken van de Stratiotes~·vegetatie moeten we, iJ> ·•erband met plaatsruimte, kort zijn. Stratiotes speelt bij de verlanding een ;rote ro~; de veenvorming wordt sterk gestimuleerd doordat de.bodem snel worat opgehoogdmeteen·
dikke laag van af ges torven plantendelen; de soort is sterk concurrerend tegen ..
over andere waterplanten en neemt alle ruimte in beslag
De Statiotes-planten nemen veel kalk uit het water op, dat daardoor hard wordt.
~iabbescheervelden vormen een wereld op zichzelf voor kleinere organismen. Is
de bodem reeds ondiep geworden na afzetting der afgestorven scheren, dan bestaat ze uit een zeer modderige, weke brij, waarin veel water- en moerasplanten voorkomen, bv. Cicuta virosa (waterscheerling) ,Si urn erectum en S.latifollitm
(kleine en grote watereppe). Lythftll!! Mlicaria (kattestaar·t),Rorippa amphibia
en Nasturtium officinale (gele en witte waterkers), Dryopteris thelypteris
(moerasvaren) en Utriculeria vulgaris (groot blaasjeskruid};Cicuta virosa kan
vegetatievormend optreden en soms hele velden bedekken. In een soortgelijke
ve~etatie kan ook Calla palustris (slangenwortel) domineren.
IQ het nog tamelijk diepe water kunnen echter reeds eerder planten als Schoe-·
noplectus lacustris (mattenbies) en Typhà angustifolia (kleine lisdodde) een
krachtige verlanding bewerkstelligen, doordat de snel groeiende wortelstelsels
van deze planten de modder vastleggen,
..
Ook kunnen vanaf de kant andere "verlanders''' opdr'ingen, bv, riet (Phragmites
communis), Carices, Equisetum fluviatile (holpijp). Vaak treden ook in de verlanding zgn. drijftillen op, dat zijn losgeslagen stukken veen of grote resten
van pas afgestorven drijvende plantenweefsels, zoals wortelstokken van Cicuta
en Nymphaea. De drijftillen zijn meestal zeer modderig; ze raken allengs be"'
groeid met de bovengenoemde moerase> en waterplanten; de stevige kern, die een
langduriger bestaan van de drijftil waarborgt, wordt vooral gevormd door de
wortels en de zoden van pollenvormende Carices: C.acutiformis, C.riparia, c
Paniculata en ook·C,pseudocyperus, Door de wind wordende tillen samengedreven
en de slenken tussen de tillen verlanden met behulp van de planten, die boven
reeds genoemd werdep., waarbij vooral Dryopteris thelypteris genoemd moet wor··
dèn. Deze verlandingen geschieden dus alle in zeer voedselrijk, niet verontreinigend water met een zuurgraad van 6 ~ 8. Wan~eer elzen -ontkiemen op de zo··
den der zeggen die de drijftillen vormen, ontstaat in minder dan geen tUdeen
jong elzenbroek, dat slechts begaanbaar is op de bulten en waar de verlanding
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tussen de drijftillen door een uitgebreid wortelnet van de schaduw-verdragende
Dryopteris thelypteris wordt bewerkstelligdo De moerasvarenveldjes zijn volstrekt onbegaanbaar.

1
'

voor we over de verdere gemeenschappen zullen spreken, dienst eerst nog iem
over de verlanders - de soorten die vrijwel kwantitatief de verlanding veroorzaken:- gezegd te worden. Allereerst geldt het beginsel van de prioriteit, oftewel: wie het eerst komt, het eerst maalt. In de loop ·van de verla-nding wordt
de gehele ruimte onder water door de wortels der verlanders gevuld. Het hangt
dus van de kiemingsmogelijkheden en van chemische en physische factoren van
het water - de weke brij van afgestorven planten O<f: de verdere ruimte tussen
cte wortel~ van de pioniers der verlanding - af, welke soorten nu in het vegetatiebeeld de hoofdrol spelen. Door de prioriteit is het vegetatiebeeld nogal
moeilijk uit te drukken in zgn. associaties met kensoorten, constante soorten
en begeleiders.
Allereerst treffen we in voedselrijk, tot 1 m diep water vooral als krachtige
verlanders aan: riet, holpijp, mattenbies, kleine en grote lisdodde~ Riet en
holpijp dringen vanaf de kant met hun wortelstelsels in het open water en verdringen de waterplanten; de zaden en sporen kunnen alleen boven water kiemen.
Mattenbies en lisdodden kunnen wel onder water kiemen, in de scherenvelden en
in de vegetaties van waterlelie en gele plomp ~ien we groepen van lisdodde en
mattenbies staan, die een krachtige verlanding'bevorderen.Soms ontstaat zelfs
een egaal veld van mattenbies, waartussen de plompen en waterlelies een steeds
kommervoller bestaan leiden. Vanaf de kanten dringt nu het riet binnen in het
ijle lisdoddenveld. Tussen deze wortelstelsels van de genoemde verlanders
blijft nu voldoende ruimte over die dus nog niet "verland" is.
Deze ruimte
wordt nu in beslag genomen door verlanders van het ondiepere water,
terwijl
van de chemische samenstelling van het water verder afhangt, welke andere soorten later zullen domineren.
Tot·de verlanders van het ondiepe water (zowel soorten uit voedselr~kals uit
voedselarm milieu worden vermeld) behoren o.a.: Carex acuta, C.acutiformis,C.
disticha, C.riparia, C.paniculata, C.rostrata, C.vesicaria, C.lasiocarpa, c.
diandra, C.pseudo-cyperus, C.hudsonii, Dryopteris thelypteris,Menyanthes trifoliata (waterdrieblad), Juncus subnodulosus (padderus) en eventueel Cladium
mariscus (galigaan).
Voedselrijk water staat in verbinding met het open water van plassen, vaarten
en sloten. Tussen het losse riet en holpijp treffen we hier de moerasvaren als
verlauder aan, die met zijn zich steeds uitbreidende stelsel van wortelstokken veer van de overgebleven wortelruimte opvult.
Ook treden de bultenvormende carices op; Carex paniculata, c.acutiformis, c.
riparia e.v.a. De ondiepere petgaten en kleinere plassen zijn vaak iets voed~
selarmer, bv. als een plas door sterke verlanding, drijftilvorming e.d. geheel
geïsoleerd raakt van het voedselrijke buitenwater. Het voedselarme karakter
kan worden versterkt door een gering afvloeien van het regenwater in het veen
en in enkele gevallen door.... een sterke kwel van water uit het d,iluvium, dat
voedselarm is.
Als eerste verlanders treden Carex paniculàta en C.acutiformis meer op de voorgrond dan riet en dergelijke, em krijgen ook Carex lasiocarpa en C.rostrata,
Menyanthes trifoliata, Juncus subnodulosus e.a. een groter aandeel in de verlanding. Fraai is deze ontwikkeling te zien in de Bollemaat (zie tabel I).
Plaatselijk treedt Carex hudsonii vegetatievormend op. Anders is de ontwikkeling als Cladium mariscus gaat optreden. Deze komt in deze streek slechts voor
in van~open water geisoleerd en tevens voedselàrmer binnenwater, waar hij zich
een onverdraagzame soort toont en in enkele gevallen dominerend een plasje of
petgat verlandt, Later, wanneer het milieu zodanig is veranderd, dat het voor
de soort ongunstiger is geworden (déze verandering heeft hij dus zelf inge11
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leid), treed:t een begroeiingop die vooral gekenmerkt wordt dooráleYerlanders
Menyanthes trifoliata, Juncus subnodulosus, Carex lasiocarpa en C.diandra Dit
vegetatietype verschilt floristisch weinig van de vegetaties, ontstaan na ver~
landing van een petgat of binnenplas door riet, lisdodde, Carices,Menyanthes,
Juncus subnodulosus e,a,; de verschillen worden veroorzaakt door een andere
ontstaanswijze, het gezelschap waarin Juncus subnodulosus en Menyanthes domineert ontstaat uit een galigaangemeenschapo
Eveneens in geïsoleerd milieu zijn de begroeiingen van Menyanthes en carex di~
andra ontstaan, zoals in de kooilanden ten Z van de Bakkerskooi, waarschijnlijk mede sterk heinvloed door het jaarlijkse maaien van het trilveen. Zozijn
vele ~ariaties ontstaan op èèn patroon: de verlanding in meer voedselarm,geisoleerd milieu. Het beginsel van de prioriteit speelt hier wel de belangrijkste rol, terwijl de galigaan als een onverdraagzaam, geen andere ~lantengröei
duldend gewas hellr algemene beeld van de verlanding en verdere veenvorming wat
ondoorzichtiger maakt.
Eerst nog iets over de galigaan gezegd, vatten we enkele karakteristieke kenmerken samen (lit. 1), dan krijgen we het volgende beeld; de soort is onverdraagzaam, slechts enkele andere plantensoorten en individuen komen we in een
galigaanveld tegen, tevens toont ze een eterke concurrentiekracht en breidt
zich in een voor haar geschikt milieu sterk uit, ten koste van de andere soorten,
. In _de natuur schijnt ze moeilijk te kiemen; vrijwel niemand heeft in het veld
ooit jonge zaailingen van galigaan gezien. Toch kiemt het zaad wel eens, getuige het voorkomen van galigaan in Primaire duinvalleien van de Kroonpolders
op Terschelling. De soort houdt nog lang stand als het milieu ongunstiger voor
hem wordt, bv. in de Koegelwieck op Terschelling in droge-duinriet-addertongvegetaties die al kraaihei bevat (ongunstige factoren zijn daar droogte en
verzuring), of in licht moerasbos in het Naardermeer (schaduw) en in de pad"'
de rus- wa terdriebl advegeta tie in de Zandbelt bij Schutsloot (ve·rzuring), Som.,
migen beschOuwen galigaan als een relict van het boreale tijdperk (postglaciaal, warmer klimaat dan thans), reden dat het zaad slecht kiemt,
De
soort
handhaaft zich door een sterke concurrentiekracht, De plant houdt van een hoge zuurgraad en voedselrijk milieu en van zuurstofrijk water, In Kortenhoef en
de Botshol komt de plant vooral voor langs. het open, water, in te~nstelling
tot vrijwel alle vindplaatsen in ons gebied, die alle in het geisoleerde moeras liggen, De ve:rklaring is moeilijk: men kan denken aan twee verschillende
oecologische rassen.
Misschien komt men tot een verklaring als men de kieming in ogenschouw neemt,
Het is bv, zeer goed mogelijk, dat het zaad in de natuur slechts kiemt op open
en-onbegroeid, in de zomer vochtig zand; zoals het gqval is in de primaire
duinvallei en op Terscheil ing. Een dergelijk mil ie u (we kunnen denken aan een
open begroeiing van Li.ttore'lla uniflora) ontbreekt momenteel in N.--w.~over
ijssel doordat het tegen het diluvium uitwiggeode veen óntgonnen is. De mogelijkheid tot kiemen ontbreekt, de plant kan zich alleen vegetatief uitbreiden, Het is dus eigenlijk een relict geworden, die slechts moeilijk geschikte milieus kan vinden.
Er moet dan verondersteld worden, dat de vervening van de kleine plassen ten
W van Schutslnöt (met uitzondering van de Venematen) zo rigoureus was,dat all ë exemplaren van de "groene ruiters" vernietigd werden. De gal i gaan heeft deoze nieuwe uitgeveende plasjes, zoals Mastenbro.ekerkolkje,-Dirkswijdê en Vossebelt niqt mee:r kunnen bereiken. Slechts (op eên plakje, een jonge, pas verveende pl~-s ·in het· gebied t~genover dè aollemaat, heeft de g!Îligaan vanuit éen
geïsoleerd liggende plas het voedselrijke water van_ de jongè plas we·fl:en te bereiken en groeit hij langs het operi voedselrijke water,
Voor er gemalen werd in dit boezemgebied, kwamen sterk wisselende waterstanden voor, zodat plaatselijk het zand enige tijd boven de waterspiegel kon ko12

men en wellicht als kiembodem voor de galigaan functioneerde,
Hiermede zijn de voornaamste verlanders besproken; de opeenvolging in de tijd,
de successie moet nog behandeld worden, Deze is echter wetenschappelijk moeilijk te bepalen, tenzij met de hulp van permanente quadraten, wat echter nog
plaats moet vinden. Op het algemene schema: waterplanten -~ Phragmition --Magnocaricion --- Caricion canescentis-fuscae of caricion davallianae --- Molinion of Sphagnion, terwijl in alle stadia na het Phragmition bosvorming kan
optreden, zijn talloze variaties, voornamelijk veroorzaakt door het karakter
der streek en het menselijk ingrijpen (o.a. maaien, vervenen, afbranden).
Als voorbeelden· bespreken we achtereenvolgens: Bollemaat, Zandbelt en Schinkelland,als laatste de kooilanden rond de Bakkerskooi.

De Bollemaat

r

Omstreeks 1920 was hier een grote binnenplas gelegen,die rondom geheel is verland en waarvan nu nog slechts enkele resten over zijn; Naarmate de plas meer
geïsoleerd raakte werd de verlanding meer en meer direct ingezet door soorten
uit het Magnocaricion-verbond, o,a, veel carex acutiformis, C,paniculata, c.
hudsonii e.a. Een geringer aandeel hebben de soorten uit het Phragmi tion (Phragmites communes, Typha angustifolia e.a.) en uit het Caricion canescentis-fuscae, met name C,rostrata, c.vesicariaen c.lasiocarpa;
Tijdens de verdere verlanding treedt er een jong earleeturn lasiocarpae op,
waarin ook Menyanthes en plaatselijk Juncus subnodulosus een frequent aandeel
hebben; het milieu krijgt langzamerhand een voedselarmer karakter.
Buitangawoon interessant is nu de verdere isolering van het grondwater.rn dit
jonge earleeturn lasiocarpae zien we een horsten- en slenkenbegroeiing.De horsten worden gevormd door de riet- en zeggenpoll en; ze krijgen na het maaien
het restant van het strooisel op zich en zijn begroeid met enkele levermossen.
Acrocladium cuspidatum (puntmos), Drosera rotundifolia (rondbladig zonnedauw)
en Liparis loeselii (sturmia),
Bij de verdere verzuring beginnen nu op deze horsten de veenmossen op te treden: eerst Sphagnum squarrosum en S.fimbriatum, later Sphagnum palustre en s.
recurvum, Gelijktijdig is echter de vegetatie in de slenken en plasjes (tot ~
m2 groot) reeds veranderd, In het voedsel arme, ongeveer 5 - 10 cm diepe geisoleerde water groeien ·utricularia intermedia en u.minor (middelst en klein
blaasjeskruid), veel levermosjes, o.a. Fissidens adiantoides,Marchantia polymorpha var. aquatica, Riccardia-soorten en Pellia; deze breiden zich sterk
uit.
Op den duur wordt deze oecologisch interessante plantengroei van tamelijk ondiep water (sterk aan plotselinge temperatuurschommelingen onderhevig)
verdrongen door mossoorten als Acrocladium cuspidatum, Scorpidium scorpidioides
(schorpioenmos) e~a.
Zeer snel breidt het veenmos zich nu uit en treden de eerste exemplaren van
Osmunda regalis (koningsvaren) op. In de proefvlakte van opname2 was in 1954
nog geen Osmunda en betrekkelijk weinig Sphagnum te vinden, nu groeiden er in
Augustus 1955 reeds enkele exemplaren van ongeveer 20 cm hoogte van Osmunda en
er had een sterke uitbreiding van het veenmos plaatsgehad.
Op enkele plekken heeft Sphagnum recurvum over enkele m2 het terreinovérdekt.
Bij verdere ontwikkeling treedt op de drogere plaatsen tegen oude resten van
legakkers aan vooral Molinia coerulea (pijpestrootje) en Myrica gale (gagel)
op. Het vroegere rietland strekt zich nu uit als een golvend tap :ij t van Sphagnum palustre, s. recurvum en s. magellanicum, overdekt met een net van Oxycoccus
quadripetalus (veenbes), veel Erica tetralix (dophei) en orosera ,..rotundifolia.
Uiteindelijk ontstaat hier dus een soort' SPhagnionovegetatie uit het Caricetum
lasiocarpae. Qecologisch buitengewoon interessant is nu het optreden van enkele plantensoorten in overgangen van het Caricetum lasiocarpae
naar het
Sphagnion, soorten die men op het eerste gezicht slechts van ongerepte, uit13
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gestrekte hoogvenen kent.
We bedoelen hier Hammarbya paludosa (malaxis) van de Bollemaat en van het Hol
(waar ook de rhizopode Amphitrema flavum karakteristiek is). Iets dergelijks
werd ook gevonden in overgangsvegetaties in een kratermeer in de Eifel (Carex
limosa en Scheuchzeria palustris), terwijl in·Belgit! in dit verbandCarex limosa en c.appropinguata genoemd worden (Duvigneaud),
Deze soorten komen in de jonge veenlandschappen van het Hafdistrict nog niet
voor, met uitzondering van Malaxis en de rhizopode (doeltreffende verspreidingsmiddelen)
Onopgelost blijft voorlopig het vraagstuk, wat de bepalende groeifactor isdie
zowel het voorkomen van deze soorten in het ongerepte hoogveen als in een verzurend Caricatum lasiocarpae bepaalt. Vermoedelijk komen we verder met het
vraagstuk na oecologiSch onderzoek van de kieming en verdere groei van enkele
Sphagnum-soorten. Uit de opnames blijkt verder wel de grote overeenkomst van
de Bollemaat met een gebied als het Hon(behalve dan wat betreft de galigaan).
We kunnen hier spreken van de Scorpidium-phase, welke overgaat in de Sphagnumphase van het Caricetum lasiocarpae (ontleend aan lit. 2, 4a).

Zandbelt en Sch·inkelland
In de Zandhelt 'zien we een ander type van verlanding: eerst een zeer snelle,
doch zeer onvolledige verlanding van de· gemeenschap van riet, mat-tenbies,
pluimzegge en stijve zegge (de laatste vooral in de Bollemaat), plaatselijk afgewisseld door ve-lden galigaan, welke nu verder verland worden door padderus
en waterdrieblad. Zodoende ontstaat een los dek van waterdrieblad, padderus en
galigaan.
De soo-rten riet en mattenbies gaan in bedekking nogsterker ach te ruit, de laat- ·
ste ruimte tussen de wortels der verlanders wordt ingenomen door Carex lasiocarpa, Deor de zeer losse wortelvorming blijft er meer contact met het grondwater en is het veen door de minder taaie wortels van JUncus subnodulosus en
Menyanthes meèr vèrend en het golft onder de voeten.
Plaatselijk staan mirs"' teHctén ilr. deze Juncus-Menyanthes-vegetatie enkele stengels van galigaan, s:teeds is de draadzegre aanwezig en·als soorten
van het
operr ·water moeten nog Ranunculus lingua (grote boterbloem), Hydrocharis morsusrana (kikkerbeet) en Lemna minor (klein kroos) genoemd worden.
Van. het begin van de verlanding af wordt regelmatig jaarlijks. gemaaid. Goed
ontwikkeld komt deze gemeenschap (zie tabel II) vooral voor in het gebied van
de Vossebel t en het Spreeuwennest; plaatselijk is in dit gebied de verdere ontwikkeling tot Caricetum diandrae te vervolgen. De bedoelde Sphagnum-verzuring
zoals die in de Bollemaat optreedt, missen we hier door het contact met de
voedselrijke ondergrond (vooral brij van de kalkrijke krab bescheren) en in hêt
losse, nog tamelijk open en waarSchijnlijk iets kalkrijke milieu gaat nu naast
de dominerende Carèx lasiocarpa (draadzegge) optreden Carex diandra (ronde zegge), Lysimachia thyrsiflora (moeraswederik), Comarum palustre (wateraardbei),
Dtricularia minor en U.intermedia (klein en middelst blaasjeskruid),
Tevens groeien er ~ele planten die we als min of meer karakteristiek beschouwen voor onze kalkrijke knopbies~vegetaties van de duinen,zoals Parnassia palustrés, Sapina nodosa (knopig vetmuur);, Liparis loeselii (sturmia),Dactylor~
chis incarnata (vleeskleurige orchis), Epipactis palustris (moeraswespen-orchis) en vele mossoorten, zoals Fissidens adiantoides,Campyliumstellatum,Ric~
cardia sinuata enz.
Vel'liloedelijk is na de snelle en losse verlanding van dit Caricetum diandrae
veel kalk van de vroegere scherenvelden in het modqerige substraat achterge.;

*

In. beide gevallen wordt in het geheel niet of onregelmatig gemaai4i (mondelinge mededeling J.van Dijk)
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bleven, vandaar dat niet direct een Sphagnum-begroeiing en wel soorten uit meer
kalkrijk milieu optreden. Men rekent dit Caricetum diandrae dan ook vaak tot
het Caricion davallianae (3; 2).

De kooilanden van de Bakkerskooi

.,
I

Tot slot zullen we dit jonge Carice:tnm diandrae onder ogen nemen en zien hoe
het zich ontwikkeld in de kooilanden van de BakkerskooL
Evenals bij het gezelschap van padderus en waterdrieblad,dat hierboven is besproken, hebben we hier ook met een zeer snelle en onvolledige verlanding te
maken; eerst in de scherenvelden de hoge carices, Phragmites, Typha,
direct
daarna of gelijktijdig Carex rostrata, Juncus subnodulosus, Gornarurn palustre,
Menyanthes trifoiiata en nog iets later Carex diandra, die de overige wortelruimte tussen ~e wortelstelsels der eerstgenoemde soorten opvullen en dezebij
het ouder en zuurder worden der vegetatie zelfs verdringen.
·
In dit dus kennelijk nog kalkrijke, zeer jonge en zeer veerkrachtige, als een
zee onder de ·voeten golvende veen, zien we een bijzonder poortenrijke plantengroei met duizenden orchideeUn en met een in vrijwel elk jaargetijdeverschillend aspect lin Mei het waterdrieblad, in Juni en Juli de orchideeB~ en het
wollegras, in Augustus de biezen·en zeggen met veel parnassia),
Hier is sprake van een optimaal ontwikkeld tril veen of Caricetum diandr.ae, ... we
noemen enkele soorten: Dactylorchis incarnata en vormen van D, praetermissa
(handekenskruid~n), Euphrasia nemerosa (ogentroost), Linum catharticum (geelhartje), Sagina nodosa, Liparis loeselii (tot meer dan 50 exemplaren op èen m2),
Hierochloa adorata (veenreukgras), Calamagrostis neglecta (stijf struisriet),
Valeriana dioica (kleine valeriaan), Parnassia palustris, Pedicularis palusp
tris (moeraskartelblad) en Eriophorum gracile (slank wollegras),
Zie voor dit trilveen verder de tabel III,
Vanzelfsprekend wordt dit enigszins kalkrijke trilveen zuurder in de loop der
jaren, naarmate de veenlaag dikker ·wordt,
Tegen de legakkers treedt plaatselijk al Sphagnum op met Myrica gale en Erica
tetralix, op andere plaatsen, waar de grondwaterstand vermoedelijk in de loop
iac ftet j~ar wat schommelt, ontwikkelt het optimale trilveen zich tot een mozaiek van Sphagnum-rijk Caii'èetuni diandrae en betrekkelijk grote stukken Cirsieto-Molinietum.
Deze laatste ontwikkeling is buitengewoon interessant uit vrijwel elk oogpunt
van wetenschap, zowel geologisch, floristisch, vegetatiekundig, microbiologisch en biochemisch, Het optimaal ontwikkelde Caricetum diandrae, dat veel
soorten uit vorige verlandingsstadia bevat, krijgt nu naast zijn kenmerkende
soorten uit het Caricion davallianae plus zijn eigen locale kensoorten (o.a.
Calamagrostis neglecta en Eriophorum gracile) een aantal kenmerkende soorten
uit het Cirsieto-Molint.e~·.tum, nl. Cirsium dissecturn (Spaanse rui ter), Viola
stagnina (melkviool tje), Viola ritschliana (de zeer zeldzame hybride van v.
stagnina en v;canina), carex panicea, C.curta, c.echinata, C.pulicaris en c.
hostiana (blauwe-, afgeknotte-, ster-, vlo- en blonde zegge), Molinia C<iterulea e. a,
'
'Tiat zich heden ten dage nog trilveen tot blauwgrasland ontwikkelt, is een
bui tengewoon zeldzaam verschijnsel; daaraan is het ook wel toe te schrijven
dat de voor dit successiestadium karakteristieke soort, Carex buxb.aumii,
tot de zeldzaamste planten van Europa behclort, en dat het eerst aan schrijvers dezes gelukt is, de oecologische ppsitie van deze soort aan te geven",
(citaat uit lit. 4a)
Dit klopt in ieder geval voor de Nederlandse vindplaatsen.
Jiet spreekt dat dit overgangss.tsdium bui tengewoon soortenrijk is; in de buurt
van de Kerkgracht telt men 70 ~ 80 soorten op 100m2 (4a); de moslaag is echter niet homogeen tengevolge van het mozaïek van Lolinia en Sphagnum,
Tot slot volgt in tabel IV nog een opname van een Cirsieto-Molinietum op· een
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oude legakker, dat als voorlopig eindstadium kan worden beschouwd.
Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden bij voortdurend maaien, zodat er
geen opslag van gagel, els, wilg, berk e.a. plaatsvindt. Blijft het maaien van
het rietland, trilveen en blauwgrasland achterwe~e,dan ontwikkelt de vegetatie zich snel tot resp. elzenbroek (Thelypterideto-Alnetum), berken~wilgen"
broek (Saliceto-Franguletum) en in de voedselarmste gedeelten tot de berkenrijke variant daarvan. Als pioniers treden vooral Alnus glutinosa en Myrica
gale op, waarna van de mate van verzuring verder afhangt, welk bostype zich
ontwikkelt. Deze ontwikkeling is door de sterke menselijke invloed pas na ja"·
ren duidelijk te onderscheiden, We verwijzen voor de bosvorming naar het Kortenhoefboek,
·

i
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Onbesproken blijven wegens gebrek aan plaatsruimte de veenmos··rietlanden van
Revenbroek en Achterweiden met merkwaardige soorten als moeraswespenorchis
en welriekende nachtorchis, de opgehoogde oevers met de moerasmelkdistel(Sonchus palustris), de bemeste hooilanden, de ruigten en de bosjes, het Valeri-·
aneto~Filipenduletum in al zijn verscheidenheid, de
bloemrijke rietvelden
etc.
We zullen nu nog enkele opmerkingen maken over de keuze en beheer van de na··
tuurterreinen (4b),
Bekijken we dit eveneens internationaal zeer bijzondere moerasgebied, dan is
wel duidelijk, dat slechts uitgestrekte en aaneengesloten reservaten gedurende vele tientallen jaren hun karakter in al zijn verscheidenheid kunnen behouden .. Over het algemeen is dit het geval met het ontwerp van het streekplan~ de moerasterreinen moeten zoveel mogelijk om de beide wijden liggen.
Enkele reservaten komen echter in hun geheel in het cultuurland te liggen: de
grote Otterskooi, de Weerribben in het Noordelijk deel en een deel van de
Grafkampen, waar de natuurbescherming voor opkomt en dat niet aansluit bij de
Weerribben.
Het blijft de vraag of deze terreinen hun waarde in de loop der tijdenzullen
. behouden, nadat ze als "eilanden" in het cultuurland zullen liggen. De meest
belangrijke -vogelterreinen, zoals de kolonies van aalscholvers en purperreigers-, zijn nu wel veilig en behouden voor ontginning. Wat betreft het behoud
van de voedselarme geiàoleerd liggende stukken trilveen (Caricetum diandrae)
moeten we een pessimistischer geluid laten horen.
·
Deze gebieden zijn het mooist.waar kwelwater vanuit hetdiluviu~opkomt en wel
in het terrein van het Kierse.Wijde en de omgeving van de Zandbelt. Het ~er
ste is zoals dat heet "opgegeven'\ Alle mogelijke moeite wordt gedaan om _het
laatste terrein in z'n geheel te behouden. De natuurbescherming komt op voor
een strook van 150 m. ten 0 van de Kerkgracht, uit wetenschappelijk en landschappelijk oogpunt, In deze strook liggen de prachtigste overgangen van
trilveen naar blauwgrasland, enorm soortenrijk en met enkele groeiplaatsen
van Carex buxbaumii. Deze strook is van uitzonderlijk grote betekenisvoorde
wetenschap. Wat er ten 0 van die strook ligt aan waardevolle terreinen, is
vrijwel onbekehd~ het ziet er zeker veelbelovend uit, maar het wordt onher~
roepelijk ontgonnen Door de zeer nabije ligging van het cultuurland in de
toekomst is het de vraag of successie ongestoord zal verlopen en dus bestu~
deerd kan worden.
Willen we uiteindelijk de belangrijkste verlabdingen ep verdere bodemvormingen, die het gehele karakter van dit gebied bepalen, behouden, dan dienen nu
reeds enkele plassen als zgn. ".Potentieel natuurgebied" geheel aan hun lot te
worden overgelaten De verlanding gaat snel; de vorming van het Carteeturn di··
andrae duurt nog geen 5é jaar! Zeer geschikt voor dit dóel zijn enkele plas~
sen in het gebied van de Zandbelt, het Zuideindiger wijde en enkele hoeken
van de Belter·· en Beulakerwijde . Slechts op deze manier is het'mogelijk het
16
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moerasland in al ZlJn schakeringen te handhaven.
Tot de verdere maatregelen behoren: 1, het maaien van riet, trilveen en blauw··
grasland;
2. het houtvrij houden van het trilveen,
indien het maaien van grote oppervlakken te kostbaar wordt.
Op de genoemde excursies werd ons wel duidelijk, dat "Natuurmonumenten" niet
alleen veel geld beschikbaar stelt voor de aankoop van nieuwe terreinen*,maar
zich ook voor het beheer veel moeite en offers getroost. Met behulp van ad~
viezen van haar wetenschappelijke afdeling voor het beheer van haar eigendommen is reeds veel werk verzet. Grote stukken trilveen zijn nu weer hout~
vriL het blauwgrasland wordt weer regelmatig gemaaid, Men moet dit werk be~
paald niet onderschatten: probeer maar eens eeq heel klein gagelstruikje. uit
het veen te trekken als eerste begin van het houtvrij maken van het trilveen,
Bij maaien hopen we elders de ontwikkeling tot Cirsieto~Molinietum tot stand
te brengen Dit wordt vermoedelijk bevorderd door a.h.w. voedingsstoffat in
het gemaaid·e hooi en riet weg te halen uit de bodem, die zuurder en vooral
phosphaatarmer wordt,
Enkele terreinen, waarin de bosvorming zover is gevorderd dat rooien enz.niet
meer doenlijk is, kunnen vaak zeer waardevol worden voorhetsuccessie-onderzo~k of zijn dit reeds,
We kennen al op sommige plekken een goed ontwikkeld Alnetum,Saliceto~Frangu
letum en de berkenrijke variant hiervan die, naar we hopen, bij ongestoorde
ontwikkeling zal o~ergaan in een Betuletum pubescentis,Deze reservaten,waarin dus geen menselijk ingrijpen plaatsvindt, z:ijn ook van grote betekenis voor
een goed ontwikkelde en soortenrijke paddestoelenflora met vele nu nog onbekende soorten.
Vanzelfsprekend dient het wetenschappelijk onderzoek zeer gestimuleerd te
worden, bv. door het oprichten van een wetenschappelijk station. Het proces
van de verlanding en de· verdere veenvorming is uit wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk oogpunt zeer interessant.
Verder dient de streek nauwkeuriger geïnventariseerd te worden, ook de gebieden die "opgegeven" zijn. Vele streken, o.a. het gebied om de Schutsloterwijde en het gebied tussen de Kerkgracht en het Kierse Wijde, het Westel:ijk deel
van de Bollemaat en het gebied ten Oosten daarvan en vele stukken in het Noordelijk deel van de.kop van Overijssel zijn nog veel te vluchtig onderzocht.
Een ander punt vormt de kartering, zowel de micro-kartering van enkele uitgezochte interessante stukken, als de macro-kartering, die veel grover werkt
over het gehele gebied met behulp van stereoscopische luchtfoto's. Kartering
is nodig voor het beheer van de natuurgebieden en voor de ontginning.
Dit laatste speelt o L ook een belangrijke rol; de landbouwkundige kwaliteit der diverse veengronden wordt o.a. bepaald door de plantensoorten, die
de veengrond hebben gevormd. In de te ontginnen·stukken veenland is een plaats
voor de groenteteelt toegedacht en deze kan nu b~ter plaatsviqden op stukken
met mosveen als op st~kken met rietYeen. Zo is er dus ook op toegepast wetenschappelijk terrein nog wel het een en ander te doen.
Dat nu reeds, zonder dat het gebied ook maar oppeî'"vlakkig l.s bestudeerti,wordt
overgegaan tot ontginning, moet o, L beslist als een -:. --- · fout van de
betreffende inst!tnties worden gezien. Voor' een deel (Lh,.b, de hier iîe.sp:roken
gebieden) betreft het hier onvervangbare terreinen, die vopr.de wetenschap
van internationaal belang zijn. Het ware beter dat de natuurbeschermingsinstanties (eventueel met medewerking van de LU. P, N.) zich met hand en tand
verzetten tegen de geringste aantasting van qeze terreinen, en desnoods daar-·
voor andere gebieden in Nederland, waarvan het belang niet zo groot is (bv,
elders in E.uropa een dergelijk vegetatiebeeld onder ongeveerdezelfde omstan~
digheden) aan de nu eenmaal noodzakelijke ontginningsdrang opofferen.
*De Vereniging heeft reeds 550 he in bezit in N.W.Overijssel,
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PROBLEMEN BIJ HET-BEHEER VAN BOSRESERVATEN IN NEDERLAND
H.DOlNG KRAFT

a, Inleidinf!
Er bestaat geen traditie geen speciale methode bij het beheer van bosreservaten, noch in Nederland, noch daar buiten, Bij het beheer van heide", moe~
rasreservaten e.à. is men thans tot het inzicht gekomen, dat ingrijpen in de
natuurlijke successie een voorwaarde is voor het in stand houden van derge~
lijke reservaten (lit. 1, 4: 5). Het spreekt vanzelf,dat daartoe veel kennis
van deze successie en van de samenstelling en het functioneren van de betrok~
ken levensgemeenschappen is vereisL Men zou nu kunnen denken, dat dit in veel
mindere mate zou gelden voor bosreservaten. Bossen zijn immers bij ons het
eindstadium van de natuurlijke successie of staan er althans veel dichterb~
dan alle andere formaties. Een bos zou men wel degelijk aan zijn lot kunnen
overlaten - het zou daarbij aan natuurwetenschappelijke waarde slechts kun"
nen winnen. Het beheer van bosreservaten zou dan in 't geheel geen probleem
zijn,- en dit artikel zou ongeschreven kunnen blijven. In de wereld van voor de
zondeval zou dit misschien nog zelfs waar zijn, Dat, en waarom, het een ge~
dachtengang is, ~ie zowel uit praktisch als uit theoretisch gezichtspunt de
zaken veel te simplistisch stelt, hoop ik hieronder in kort bestek aan te
tonen.

b. Nodern bosbeheer
Richtlijnen bij het beheer van bosreservaten zullen hun uitgangspunt moeten
vinden bij het normale beheer van productiebossen, niet alleem 9mdat op dit
gebied een schat van ervaringen ter beschikking staat, maar ook omdat de re~
18
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servaten als regel_deel uitmaken van een groter bosEomplex,dat in z:ijn geheel
beheerd wordt door een bepaalde staf van personeel.
Wel is het duidelijk, dat wij daarbij ons oog moeten richten, niet op verouderde (maar daarom nog lang niet verlaten!) methoden van beheer, die meer
waarde hechten aan de ~verzichtelijkheid van het bosbedrijf, dan aan het zo
intensief mogelijk gebruik maken van de energiebronnen,die in een gezond bos
werkzaam zijn, maar op de modernste inzichten, die de natuurwetenschappen en
niet de philosophie en de mathematica, als grondslag voor elk bosbeheer beschouwen.
Voor een intensief, natuurwetenschappelijk en economisch verantwoord bosbeheer, dat het oog, zoals een bosbouwer betaamt, vooral gericht houdt op de
toekomst, kunnen de meeste landen, en zeker Nederland,nog heel wat leren van
Zwitserland. Het is hartverwarmend om te zien, hoe elk nieuw inzicht op het
gebied van vegetatie- en bodemkunde, klimatologie en andere;verwante wetenschappen, zo Ppoedig mogelijk worden toegepast, en hoeveel op dit gebied reeds
gemeen goed is geworden van de Zwitserse bosbouwers. Wie meent, dat hier gebrek aan nuchterheid, voorzichtigheid en realiteitszin in het spel moeten
zijn, kent de Zwitsers niet.
Het uitgangspunt van wat men de Zwitserse school in de bosbouw zou kunnen
noemen (Biolley, Schtidelin, Leibundgut e.a.) is overal het bos als levensgemeenschap. Op iedere plaats en op ieder moment zijn bodem, lucht, water en
zeimes traling aanwezig en geschikt tot medewerking {HHl-~'h'et' proces der houtproductie. Er zijn echter gezonde bomen toe nodig, niet te jong en niet tè
oud, om hiervan een optimaal gebruik te maken. Kaalkap is daarani uit den boze, want daarbij wordt het instrument dat het hout moet leveren, vernietigd
en moet met veèl moeite weer opgebouwd worden.
Een kapvlakte levert in z'n geheel geen productie,jong bos is ook nogniet in
staat de beschikbare natuurkrachten geheel uit te buiten; in oud bos gaat de
aanwas van een aantal bomen reeds achteruit. Er is dus een bepaalde,relatief
slechts korte periode, waarin de "houtfabriek" op volle toeren draait. Wil
men deze zo gewenste toestand verlengen of be-stendigen, dan is de consequentie: een bos met bomen van onmogelijk~ resp. van alle leeftijden, zodat er
altijd en overal bome·n van de meest productieve leeftijd aanwezig zijn.
In bossen, die slechts uit ben boomsoort bestaan en vooral wanneer dit een
exoot is, is het gevaar van ziekten en plagen {veroorzaakt door schimmels en
insecten) en van bodemachteruitgang door slechte strooiselvertering
het
grootst. Natuurlijke bossen zijn (behalve in extreme omstandigheden)inde regel niet èènsoortig, omdat een, steeds verschuivend~. natuurlijk evenwicht
slechts mogelijk is, waar verschillende organismen elkaar afwisselen en aanvullen. Een tijdelijke hegemonie van een soort wordt altijd wwer vanzelf onderbroken·, hetzij door vijanden, hetzij doordat de soort zijn eigen levensomstandigheden ongunstig beïnvloedt.
De vegetatiekundig ;:enigszins geschoolde weet, dat een "facies" (begroeiing
hoofdzakelijk uit èèn soort bestaande) in vele gevallen duidt ~'op verbreking
van het evenwicht. Aangezien nu een bos geen stadstuintje is, waarin men iedere ~ngewenste gást kan verdelgen, maar in hoge mate aan zichzelf moet worden overgelaten, zal een bos, uit meer boom- en heestersoorten
bestáande
(waaronder liefst een belangrijk aandeel ter plaatse thuis horende soorten),
op den duur meer weerstand kunnen bieden aan schadelijke invloeden dan een
eensoortig bos.
~e flora en fauna in de bodem spelen een zeer belangrijke
ról voor het gezond blijven van het bos als geheeL Bij kaalkap of slechte strooiselvertering kunnen deze organismen voor een groot deel ten gronde gaan,om na verbetering van de omstandigheden slechts la-ngzaam weer terug te keren.
De verjonging der boomsoorten - een vanzelfsprekend verschijnsel in een natuurlijk bos - ondervindt op kapvlakten ·en in een ruwe-humuslaag eveneens de
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Fig. 1

Kaalkapbedrijf: eénsoortig, gelijkjarig bos van groveden. Kunstmatige verjonging.

Fig. 2

Schermkapbedrijf: eensoortig bos van groveden. Kunstmatige verjonging met
'bverstaanders'~ Inplaats van groveden plant men in Nederland als verjon•
ging thans zeer veel douglas, larix enz.

Ftg, 3

Uitkapboa van zilverden, fijnapar en beuk met natuurlijke verjonging: on•
gelijkeoortig, ongelijkjarig, Dergelijke beelden vindt men in Zwitserland
in Vooralpen en Jura.

(Tekeningen door Mej. I.Zewa!d, vrij naar
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K n u c he 1 )

grootste moeilijkhèdan (hoewel dit niet voor alle soorten in gelijke mate
geldt), Het is een bekend verschijnsel, dat vele boomsoorten in hun eigen
strooisel niet kiemen. zaadjaren treden lang niet alt:i;id op het gewenste ogenblik op. Kunstmatige verjonging - altijd een riskante en kos.tbare aangelegenheid - wordt nu noodzakelijk.
Dit alles spreekt dus ook weer ten gunste van ongelijksoortige en ongel:ijkja~
rige bossen, op iedere plek aangepast aan de locale omstandigheden en waarin
het bosmilieu (dat· in het landschap een heilzame uitwerking heeft) steeds in
stand wordt gehouden.
Op de Zwitserse bosbedrijfsregeling, die geheel op de geschetste "plenter··
bosvorm" is toegespitst, behoeft op deze plaats niet diep ingegaan te worden. Door periodiek meten van alLe bomen kan men de veranderingen in de hout~
voorraad volgen in deze bossen, waar men met de befaamde opbrengsttabellen
niet ver komL Men ziet daardoor spoedig het resultaat van alle genomen maatregelen, en aan de hand van de aanwas kan men bepalen, hoeveel hout men wil
kappeno
Bij de verpleging staan biologische gezichtspunten weer geheel voorop.
Men
kan niet van te voren een "omloop", d,w,z. een aantal jaren bepalen, waarna
de opstand gekapt zal worden. Iedere boom blijft staan, zolang· hij nog be~
vredigend groeit en een ander niet in de weg staat.
Het begrip "kaprijpheid'. kan alleen van toepassing zijn op een enkele boom,
noo·it op een gehele opstand. "Reeds op jonge leeftijd worden hinderlijke en
zieke exemplaren verwijderd en beïnvloedt mende samen~telling van de verjonging zo, dat er later gemakkelijk de gewenste mengingvanboomsoorten uit kan
ontstaan,
Zodra de jonge boompjes met elkaar gaan concurreren, moet men ingrijpen, wil
men later een zo waardevol mogelijk bos verkrijgen. Het is gebleken, dat de
sterkte van de dunning en de keuze van de exemplaren hierb:ij binnen vr:ij ruime
grenzen geen invloed heeft op de totale uiteindelijke houtproductie.
De Zwitserse dunningsmethode (die thans ook in andere landen vriJ algemeen
aanvaard wordt) is er nu op gericht, het hout te laten produceren door de
waardevolste bomen van het bos, d.w.z. de snelle groeiers met de beste stam~
vorm. Zodra men kan beoordelen, welke bomen in de toekomst inderdaad de beste zullen worden, begint men deze ~oveel mogelijk te helpén in de concurrentiestrijd. Men verwijdert daartoe alle exemplaren, die deze "toekomstbomen"
dreigen schadelijk te worden, zonder daarbij al te plotseling in te grijpen.
Men krijgt daardoor, behalve waardevoller hout, tevens een selectie, omdat de
beste bomen het langst blijven staan en 5:traks bij de verjonging als zaadbomen fungeren.
De verjonging zelf wordt geregeld onder invloed van de hoeveelheid licht,die
men op de grond toelaat, dus ook weer door de kap van meer of minder grote
groepen van bomen. Bij deze wijze van verpleging wordt, zoals duidelijk zal
ziJn, iedere boom telkens weer aan een beoordeling onderworpen, waarvan afhangt hoe lang hij zal blijven staan. Ieder schematisme wordt ~P deze wijze
vermeden.
·
In boeverre de hier:·geschetste methoden toegepast kunnen worden bij het be"·
heer van de Nederlandse bosreservaten~ zal in het laatste deel van dii artikel besproken worden. Wel kan echter reeds hier gezegd worden, dat de meeste
Nederlandse bossen zo ver verwijderd zijn van de toestand, waarin de Zwitre~
se bossen ~- voor zover ze reeds .enkele decennia op deze w:ijze beheerd werden~
thans verkeren, dat slechts een zeer geleidelijke ontwikkeling in deze richting mogelijk is.

c. Vefetatietypen en bosreservaten
Ir J.Vlieger hield enkele jaren geleden in Wageningen een lezing, waarb:ij h:ij
betoogde, dat van alle bosassociaties in hun verschillende, in Nederland voor21

komende, geografische vormen, een bepaald areaal behouden moest blijven; Op
deze wijze kwam hij tot een berekening van het totaal aantal ha, dat zodoen~
de nodig was, waarbij bleek dat dit ver lag boven de thans bestaande opper~
vlakte aan bosreservaten (al zijn er sindsdien wel weer enkele bijgekomen),
Inmiddels is het aantal bosassociaties volgens Wageningse opvattingen nog be~
langrijk toegenomen en het lijkt mij daarom van belang, de gedachtengang van
Ir Vlieger nog eens op te nemen, vooral omdat beheersproblemen daarbij nauw
betrokken zijn.
Om een eenvoudige indel-ing van Nederland te krijgen, zou ik hier de planten~
geografische districten van Van Soest willen samenvatten tot een viertal gebieden, nl.:
I de duinkust (Duin.- en Waddendistrict)
II het holocene )andschaP (Fluviatiel:- en Hafdistrict)
III de Pleistocene zanf]g-ebieden (l)rents-,Gelders~,Kempens en
'
Vlaams district)
IV de oudere landschaPPen (Subcentreuroop-, Ldss~ en Krátjtdistrict)
De gekozen namen zijn vanzelfsprekend onnauwkeurig, de grenzen schematisch.
Zo hebben de beekdalen in III en IV een geheel afwijkend karakter, dat min of
~eer bij dat van gebied II aansluit.
Het systeem van bosgez~lschappen ziet er thans als volgt uit:

.
KLASSE
Quereeto,Fagetea

Vaeeinio·Pieeetea

ORDE

VERBOND

Fagetalia

Carpinion

Populetalia

Alno.Ulmion

Prunetal ia spinosae

Rubion subatlantieun
Berberidion

Vaeeinio.Pieeetalia

Vaccinio=Piceîon

Quereetalia roboris
sessiliflorae

Salieion arenar iae
Quereion roboris·
sessiiiflorae

ONDERVERBOND
Salieion
Alnion
Ulmion

Vaccinio~Quercion

Violeto,Quereion
Alnetea glutinosae

Alne ta Ha glutinosa

Alnion glutinosae

Op de sa mens te 11 ing van deze eenheden kan hier niet nader worden ingegaan. Een
korte discussie .hierover en enkele literatuuropgaven zijn te vinden in lit,2.
De Querceto-Fagetea zijn de bossen van de rijkere gronden (dus vooral in de
gebieden II en IV, doch in de beide andere eveneens voorkomend),
Het Carpinion (in Nederland vertegenwoordigd door het Querceto-Carpinetum)be~
vat typiJ:!che climax~gezelschappen en is praktisch geheel beperkt tot gebied
IV, Het is zowel wetenschappelijk als uit productie~oogpuntbjjzonder waarde~
vol, De totale oppervlakte is echter slechts klein.
Het Alno~Ulmion heeft een zeer wijde verspreiding en vertoont nog zeer. veel
variatie (plm. 9 associaties). Het beslaat echternergens grote oppervlakten.
Hiertoe behoren o.a. de bossen op de jongste geologische afzettingen.Hetzjjn
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nooit echte climax-bossen, De productiviteit is groot tot zeet groot,
Het Salicion-onàerverbond wordt gevormd door de grienden op regelmatig overstroomde plaatsen.
Het Alnion :incanae is een moerasbos, het Ulmion staat van de drie onderverbonden het dichtst bij het Carpinion.
De Prunetalia spinosae komen van nature voor als struwelenenbosranden, doch
behoren in de vorm van heggen (hier te rekenen tot het Rubion Subatlanticum)
tot het cultuurlandschap, het fraaist in het Fluviatiel district.
Het Berberidion komt alleen -voor op kalkgronden (in de duinen en in Zuid-Limburg, langs de rivieren fragmentair).
De Vaccinio-Piceetea zijn de bossen van de armere gronden (specifiek voor gebied III, echter ook in I en IV). De productiviteit is relatief gering, in
sommige gevallen nihil. De hiertoe behorende associaties (zie lit.3) z:ijn echter natuurwetenschappelijk uiterst belangrijk.
Het Salieion arenariae is beperkt tot gebied I, eveneens zeer belangrijk, en
evenals bij de vorige groep is de economische betekenis uiterst gering,
Het Quercion roboris~sessiliflorae bevat de verschillende eiken-berkenbossen
en is voor· de Nederlandse bosbouw, die voornamelijk tot gebied III is terug-_
gedrongen, verreweg het belangrijkste verbond.
Het Violeto-Quercion, met speciale vormen in de gebieden I en IV, wortelt op
iets rijkere bodems dan het Vaccinio-Quercion, dat wee.r uitsluitend echte climax-gezelschappen omvat C'Paraclimax" op mineraalarme gronden).
De Alnetea glutinosae zijn de bossen van de veengronden, Zij komen in alle
vier gebieden voor, oorspronkelijk het meest in het Hafdistrict. Het zjjn climax-gezelschappen ("Subclimax" op bodem met zeer hoge grondwaterstand). Uit
productie~oogpunt zijn zij wel van enig belang.
Iedere associatie s~lt. in verband met zijn plaats in dà successie, de opbouw en ontwikkeling van het bijbehorende landschap en de economische waarde
van het geproduceeide hout, zijn eigen beheersproblemen,
De duin kust vormt een laatste aaneenges loten gorde 1 van "wo es te gronden" langs
het dichtst bevolkte gedeelte van ons land. Van de 11 hier voorkomende bosen struweel-associaties zijn er 5 beperkt tot dit gebied en w:ijken de 6 ande-'
re zo sterk af van de ''binnenlandse" vormen ervan, dat ook hiervan een reeks
reservaten van het grootste belang zou zijn. De wensdroom van Jac.P.Thijsse
van een "nationaal park van Cadzand tot Rottum" is meer dan ooit een zaak van
algemeen belang.
In de ge:bdeden II en IV bes laan de boss.en sleehts een zeer geringe oppervlakte, die dan nog gedeeld moet worden door 18 verschili:lende associaties. Wel
zijn de meeste van deze boásen samengesteld uit natuurlijke houtsoorten. Ook
hier heeft men m. L het recht, voor het merendeel van de nog aanwezige bossen
een beheer te vragen, dat aan de natuurwetenschappelijke waarde geen afbreuk
doet. Zeer vele kleine tot zeer kleine complexen in de lage delen van Nederland blijken, wat dit betreft, veel belangrijker te zijn dan men vroeger
dacht, toen men alles op êèn hoop gooide met het "plastische'' Querceto-·Car··
pinetum,
/
In gebied III is het Querceto~Betuletum eerst grotendeels in heide veranderd;
later werd deze, voor zover ze ~iet ontginbaar was, to~ bouw- en weiland,
weer grotendeels in naaldbos omgezet Later kwam daarbij de, thans nog aan de
gang zijnde, omzetting van het waardeloos geworden eikenhakhout,eveneens tot
naaldhoutbos. Een gedeelte van deze (al of niet met loofhout genlengde)naaldbossen is .in natuurreservaten terecht gekomen. Het is duidelijk, dat dit de
beheerders voor speciale problemen stelt. Het percentage der bossen, dat als
natuurreservaat beheerd kan en zal worden, is in gebied III vanzelfsprekend
het kleinst.

d. Verantwoord beheer van bosreservaten
De NedeiXlandse bosreservaten worden in de meeste gevallen op de normale wij23

ze beheerd als productiebos, Slechts in enkele we1n1ge gevallen dragen zij
het karakter van een absoluut reservaat, d.w.z. worden zij in 't geheel niet
beheerd, Deze situatie kan op den duur niet bevredigen. Er is een gehele scala
van mogelijkheden tussen deze beide uitersten, die nog slechts incidenteel
worden toegepast.
In hoeverre is het mogelijk, de verfijnde Zwitserse methoden toe te passen op
het Nederlandse bos, en speciaal op de Nederlandse bosreservaten? Met andere
woorden: in hoeverre komen de omstandigheden bij ons overeen met die in Zwitserland?
Bij de beantwoording van deze vraag kan de vergelijking der vegetaties ons
helpen, Onze gezelschappen uit de- Querceto-Fagetea en uitdeAlnetea glutinosae zijn zeer nauw verwant aan de overeenkomstige gezelschappen ·tn ·Zwitserland. Van de gezelschappen van de· Vaccînio-Piceetea is alleen het Zuid-Limburgse wintereiken-berkenbos (Quercetum sessiliilorae) nauw verwant aan een
Zwitsers bosgezelschap (daar aangeduid als Querceto-Betuletum en slechts een
zeer ondergeschikte betekenis hebb:'endL De Zwitserse vegetatiekundige Etter
zegt: ·~er zum ersten Mal einen gr~sseren Querceto-Betuletum-Bestand durchscbreitet, ist seltsam berUhrt vonder FremdartigkeitundArmseligkeit dieses
Waldes''. Wanneer men ~chter van de -Veluwe naar een van de door Etter bedoelde bossen overgeplaatst zou worden, zou men integendeel ~nder de indruk zijn
van de naar onze begrippen prachtige groei van de groveden en eik aldaar. Uit
nir.ets blijkt zo afdoende, dat de Zwitserse bosbouwer toch wel onder heel wat
gunstiger omstandigheden werkt dan zijn Nederlandse collega.Zandgronden kent
men in Zwitserland praktisch niet en de regenval is er in het bedoelde· "Querceto-Betuletum" aanzienlijk hoger dan bij ons.
Men mag zeg-gen, dat er geen enkele reden is, waarom de Zwitserse methode. van
bosbouw bij ons op de rijkere (en op de veenachtige) gronden niet toegepast
of althans beproefd zou kunnen worden. Uit de hier gegeven bespreking van deze
methode zal, naar ik hoop, voldoende duidelijk zijn, dat deze methode niet
slechts economisch verantwoord is (wat de voorwaarde is voor zijn bestaan),
doch bovendien de waarde van het bos uit wetenschappelijk en recreatief oogpunt onaangetast laat en het zijn functies als schermbos (beschu.tting tegen
erosie, wind, overstromingen, lawines) alleen op deze wijze volledig kan vervullen. Weliswièr verkrijgt men op deze wijze geenszins een oerbos, doch op
zijn best een bos van ongeveer natuurlijke samenstelling.
De selectiemethode kan echter aangepast worden aan de speciale eisen,die men
aan een reservaatbos eventueel zou willen stellen (ik denk hier vooral aan een
bepaalde soortensamenstelling). In lit.2 is overigeni uitvoerig betoogd, dat
men zich over de "natuurlijkheid" van onze bossen geen illusies moet maken,
en dat bovendien de invloed van de mens lang niet alt:ijd ongunstig op de rijkdom van de bosvegetatie heeft gewerkt.
Hoewel het stichten van "absolute resérvaten", waarin de oude bomen omwaaien
en verrotten, zeker van groot belang is, bestaat er in vele van onze bosreservaten geen enkel bezwaar tegen de vervulling van een productietaak, mits
het hout er op de geschetste wijze door individuele-· of f!roePsf!ewijze uitkap
gewonnen wordt. !!:en dergelijk beheer zou tevens waarde hebben a'ls experiment
ten dienste van de bosbouw.
Om dit te realiseren dient men echter niet slechts over met zeer veel goede
wil bezield beheerspersoneel te beschikken, doch ook over een relatief groot
aantal zeer vakkundige bosarbeiders. Dit laatste punt,en natuurl:ijk ook t:ijdgebrek bij de beheerder zelf, is momenteel een zeer grote moeilijkheid.
Absolute reservaten zijn vooral op hun plaats induin··enplassengebieden, zo-·
als op Voorne of in het Naardermeer,
Een speciaal geval vormen sommige hakhoutbossen, bv. die van het-uiterst belangrijke Querceto-Carpinetum orchidetosum (lit.2), die b:ijde thans zo sterk
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aangemoedigde omzetting in opgaand hout in waarde zouden achteruitgaan. Men
dient deze als hakhout te blijven expl9iteren.
De bossen van het Querceto-Betuletum stellen ons voor het moeilijkste probleem. De natuurlijke samenstelling en daarbij behorende productie-capaciteit
is van zodanige aard, dat een dergelijk bos in economisch opzicht nauwelijks
interessant is. Men is er in Nederland nergens in geslaagd, hiervan ongelijkjarig, productief bos te maken met een individuele menging van houtsoorten en
met natuurlijke verjonging. Wel maken de eentonige,uitgestrekte dennenakkers
meer en meer pl:iats voor kleinere opstanden, niet alleen van groveden (die bij
sommigen zelfs geheel uit de_gratie is}, döch ook van douglas, larix, Oostenrijkse en Corsicaanse den, Abies grandis, Amerikaanse eik enz., zo mogelijk
ook beuk en inlandse eik, terwijl alles zoveel mogelijk gemengd wordt .met
loofhoutsoorten, die in het geval van grauwe els,lijsterbes,Amelanchier e.d.
wel gedoema zijn om na enige tijd weer te verdwijnen.
Ook maakt kaalkap meer en meer plaats voór schermkap, d.w.z. dat enkele van
de mooiste en best groeiende bomen nog een aantal jaren boven de verjonging
blijven staan. Naarmate het aantal houtsoorten groter en de oppervlakte der
afzonderlijke opstanden kleiner wordt, nadert men enigszins de Zwitserse bósbeelden, zonder dat deze echter ooit bereikt zullen worden,aangezien men dit
economisch onuitvoerbaar acht.
He.t zou echter niet juist zijn, indien men deze opvatting voor de bosreservaten, waar de houtproductie toch zeker niet boven andere belangen mag prevaleren, ook zou blijven huldigen. Hier dient men geleidelijk
de inheemse
soorten te begunstigen en de eentonigheid te breken, door meer aandacht te
schenken aan de individuele boom. Kunstmatige verjonging zal in sommige gevallen onvermijdelijk zijn, doch dient samen met de kap tot kleine oppervlakten beperkt te blijven, die men dan zo nodig jaarlijks kan uitbreiden.
Ook hier is eerste voorwaarde het beschikbaar zijn van een voldoend aantal
bekwame arbeiders en van genoeg tijd van de beheerder.
Men kan in het algemeen zeggen, dat in de Querceto-Eagetea-bossen de natuurlijke houtsoorten vitaal genoeg zijn om tegen exoten te kunnen concurreren en
bij oordeelkundige behandeling en handhaving van het biologisch evenwicht,
zic-h natuurlijk te verjongen.
Daarentegen zijn de omstandigheden in het Querceto-Betuletumzo ongunstig,dat
controle ~P de soortensamenstelling altijd mög~lijk is,omdat zelfs·de minsteisende soorten verjongingsmoeilijkheden ondervinden.
Merkwaardig is nu, dat juist bij het beheèr ,;van bosreservaten in het overgangsgebied tussen deze beide gelegen, speciale problemen optreden.
Juist
hier kan het voorkomen, dat ter plaatse ongewenste exoten (Amerikaanse eik
en vogelkets bv. !) zich sterk verjongen en de inheemèe ~oorten dreigen te
verdringen, terwijl men ze toch niet in èên slag wil of k.an uitroeien.
Tot slot' nog een enkel woord over het aanleggen van beplantingen. De typische
climax-associatie (genoemd onder c) behoren bij een ongestoord bodemprofiel
en kunnen dus niet kunstmatig tot stand worden gebracht, waar d1.t profiel niet
reeds aanwezig is.
·
Op deze bossen moeten wij dus uiterst zuinig zijn, omdat zij niet vervangen
kunnen worden" De andere associaties kunnen bij beplantingen. veel gemákkelijker :gi=Hmiteerd worden. Ve.el hangt hierbij natuurlijk af van de nabijheid van
bestaande bossen, van waaruit de benodigde organismen kunnen migreren. Associaties als het Cariceto remotae-Fraxinetum, die weliswaar
geen climaxbos
zijn, doch uiterst weinig in Nederland voorkomen, dienen eveneens gespaard te
blijven.
·
Zoals in de inleiding aangekondigd, is het dus noch-theoretisch gewenst.noch
praktisch mogelijk gebleken, alle bosreservaten geheel aan de houtproductie
te onttrekken. Nog veel meer ongewenst is het echter, ·geen verschil te maken
tussen het beheer van bosreservaten en dat van productiebossen. Vooral op de
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armere gronden zullen beide streng gescheiden moeten worden gehouden.Er dienen middelen gevonden te worden, om op dit terrein te kunnen experimenteren.
De waarde der reservaten zou daarmee ook voor de bosbouwwetenschap aanzienlijk stijgen.
Niet alle aspecten van het gestelde probleem ZIJn in het bovenstaande ter
sprake gekomen. Zo is er bv. een zotllogisch aspect (dank aan nestkastjes, insectenbestrijding, wildschade), dat een hoofdstuk op zichzelf vormt.
Laboratorium voor plantensystematiek en
-geografie der Landhouwhogeschool
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HET BEHEER VAN DE HEIDE
JACQUES DE SMIDT

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn heidereservaten gesticht met het
doe 1 de heide als vegetatie, landschap en cultuurvorm te behouden, Het bleek
niet voldoende te zijn die gebieden te beschermen tegen de ploeg en de tanks.
Op den duur verdwijnt de heide namelijk ook tengevolge van een natuurlijke
ontwikkeling.
Na een aantal járen sterft de heidestruik af. Er kan dan een nieuwe voor in
de plaats komen, maar dikwijls wordt de opengevallen plaats ingenomen door
korstmossen en grassen. Het kan dan jaren duren, voordat de heide er terugkeert, In vele gevallen komt er helemaal geen heide terug,omdat er inmiddels
allerlei houtgewassen, vooral vliegden en berk, zijn opgeslagen.
De heide heeft namelijk steeds de neiging om in bos over te gaan. Dàaruit is
hij ook ontstaan, nL uit het eigen-berkenbos. Op de heidegrond, die sterk
verarmd is door roofbouw en uitloging, zal·vrijwel nooit het oorspronkelijke
bostype terugkeren, maar een dennenbos met wat eiken en berken. De tendens
naar dat bos is duidelijk aanwezig,
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Onder invloed van de mens degenereerde het oorspronkelijke eiken~berkenbos.
Periodiek werd het afgebrand om in de as gedurende enkele jaren graan te kun'nen verbouwen. Was ·een terrein uitgeput, dan liet men het aan zijn lot over
en keerde het bos er terug. Dit bos was echter armer dàn wat er tevoren groeide. Het vee liet men dikwijl~ in de bossen weiden. Dat at de jonge loten en
kiemplanten op. De verjonging werd daardoor tegengegaan.De oudere bomen werden dan dikwijls nog gekapt, zodat er van het bos niets meer overbleef. De
heide, die tevoren slechts voorkwam op ijle plekken in het bos en langs natuurlijke bosranden en dan vrijwel nooit in een aaneengesloten vegetatie,kon
zich enorm uitbreiden. Tenslotte ontstonden op deze wijze zeer uitgestrekte
heidevelden. De heide is dus een half~natuurlijke vegetatie, die z~n ontstaan
te danken heeft aan het ingrijpen van de mens.
Ook het voortbestaan ervan werd door de mens bepaald. De heide zou na verloop
van tijd weer b~s geworden zijn, als hij met rust zou worden gelaten.
Door
~elerlei menselijke invloeden werd dat echter verhinderd.
Wij stellen ons ten doe1 de heide te laten voortbestaan in daartoe bestemde
reservaten. In die reservaten. is het beheer erop gericht, de vegetatie zo vitaal-mogelijk te houden. Om daarvuor goede richtl~nen op te stellen, kan het
van belang zijn de werkzaamheden na te gaan, die onze voorvaderen in de hei~
de uitvoerden en de invloed die zij hadden op hét voörtbestaan ervan.
Oude mensen weten zich nog te herinneren, dat er vroeger dikw:ij ls een hele bedrijvigheid was in de heide. Tweewielige karren met paard zag men er vaak. De
boer was dan veelal bezig met het binnenrijden van plag-g-envoor stalstrooisel
of om met de mest te vermengen en te composteren. De stalmest was niet genoeg
om de es te bemesten. Daarom vermengde men die met grote hoeveelheden heideplaggen, die men gedurende een half jaar op hopen liet staan bij de boerder~.
Voor de Veluwe werd berekend, dat een bedrijf van 4 ha 600 vrachten plaggen
nodig had (Oosting, geciteerd bij Hacke-Oudemans). Eèn vracht bevatte 780
plaggen. Rekent men de grootte van een plag op 25 x 25 cm, dan is dat een oppervlakte van plm 3 ha per jaar. Daarbij duurt het minstens 10 jaar (op arme
bodem wel tot 30 jaar) voordat men opnieuw kan plaggen. Dertig hectare heide
is dus het minimum dat een dergelijk bedrijfje ter beschikking moest hebben.
In Drenthe gold bij het plaggensteken het gezergrle, dat de plaggen "voor de
helft los gelegen" moes ten worden (Edelman). De boerenknecht meende bij dat
werk nl. ~e helft van de werktijd slapend door te moeten brengen.
Iru:sommige Drenthse dorpen waar geen veen in de buurt was om turf te steken,
werden per jaar ook honderden vrachten heiplaggen, zgn. zodden;binnengehaald
voor brandstof.
Een minder ingrijpende behandeling was het mxaien van de heide. Voor het verkrijgen van veevoeder werd dat in het najaar veel gedaan,vooral aan het eind
van de vorige eeuw. Wanneer de hooi-oogst mislukt is,neemt men ooknunog wel
zijn toevlucht tot de heide (bv. 1954 Kootwijk, Ede).
Ook voor de bezembinderij werd heide gemaaid.
/
Iedere heide werd tot in de vorige eeuw gebruikt om er schaPen te weiden. Alleen al in Drenthe leefden honderdduizenden schapen voornamelijk van heide.
Dat had natuurlijk zijn invloed op de heide-vegetatie.
·
Het meest spectaculair was de heide wel, wanneer hij afg-ela:rand werd. Dat ge~
beurde vroeg in het voorjaar, in Februari of Maart. De herders deden dat met
opzet, om er een sappige groene heide voor terUg te krijgen. Met Pasen brandde de heide ook vaak; de ~pgeschoten jongens uit het dorp hielden van een
flink Paasvuurtje. In de zomer viel het branden wel mee. Toeristen en militairen waren er nog niet zo veel en er warennog geen reservaten,die dé boe_;
ren zodanig ergerden, dat ze er de '\rode haán in lieten kraaien. was er echter eenmaal een brand, dan kon die ca tastrophaal zijn door het gebrek aan een
geoutilleerde bosbrandweer.
2'7

Tenslotte moet nog het keiendelven vermeld worden,waarvoor verschillende terreinen tot soms een meter diep werden omgewoeld. De keien werden gebruikt om
er wegen mee aan te leggen. Het graven gebeurde zeer onregelmatig, hetgeen nu
dikwijls nog aan de heide te zien is. Soms ontstond er stuifzand door.
Alles bij elkaar genomen was er in de oude tijd dus heel wat te doen in de
heide. Dan komt dá twintigste eeuw met mechanisatie en kunstmest. De schapenmest was niet meer nodig en de Australische wol was goedkoper dandeDrenthse.
De heideschapen verdwenen, plaggenstekim werd overbo.dig, de heide had men niet
meer nodig. Door de kunstmest was men bovendien in staat de heide te ontginnen. De heidevelden verdwenen ook.
Wat er bleef liggen kreeg rust- na eeuwen- en werd tevens bedreigd dóorhet
bos en de ouderdom, de natuurlijke successie.
Willen we de heide in onze reservaten behouden, dan moeten we dus voortgaan de
heide te "'mishandelen", zij het op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Om te
bepalen welke methode daarvoor het meest in aanmerking komt, is het voor de
hand liggend eerst de invloed op de vegetatie na te gaan,die het gebruik door
de vroegere heidebewoners had. Bijna al hun werkzaamheden vallen onder de vier
categorie~n: plaggen, maaien, branden en beweiden.
Plaf!f!en
Het herstel van de heide na het steken van plaggen is voornameltjk afhankelijk
van de dikte der gestoken plaggen, van het vochtgehaltë van de bodem en van de
mineraal~rijädom daarvan.
Zijn de plaggen zo gestoken, dat de humuslaag nog gedeelteLiJk is achtergebleven, dan zijn de om~tandigheden het gunstigst voor een spoedig herstel van de
vegetatie. Ten eerste zijn het wortelgestel en de basis van de takken van de
oude planten dan niet beschadigd, waardoor die weer nieuwe spruiten kunnen
vormen. ~en tweede is het achtergebleven humuslaagje een goed kiembed voor
heidezaad. Dat zaad wordt door de wind over vrij grote afstand aangevoerd.
Toch treedt er een verarming op, hetgeen tot uiting komt ineen minder vitale
terugkeer van de heide. Dit is ook niet te verwonderen, daar men bouwstoffen
uit de circulatie neemt, zondèr er iets voor terug te brengen.
Het herstel
neemt ongeveer 7 - 10 jaar in beslag. Plagt men de heide af tot óp de minerale
ondergrond, dan duurt het herstel aanmerkelijk langer, nl. minstens 10 - 15
jaar.
De plaggen zijn in het laatste geval zo diep gestoken, dat de wortels geen nieuwe spruiten meer kunnen vormen. Voor het kiemen van heidezaad is de kale zandbodem veelal niet erg geschikt. Dit varieert ook weer. met het vochtgehalte van
de bodem. Op vochtige grond kiemt het zaad namelijk veel beter dan op droge.
Het weer is dan natuurlijk ook van invloed. In een natte zomer z:ijnde omstandigheden veel beter dan in een droge, waarin alle kiemplanten verschroeien.
Vermoedelijk treedt er slechts eens in de vier jaar een goed kiemjaar op voor
heidezaad.
De mineraalrijkdom van de bodem is van veel invloed op de verdare ontwikkeling
van de planten. Hoe rijker de bodem, des te krachtiger de planten. Dit geldt
echter alleen bJimen een zekere grens. Bij een hoog kalk~ of fosfaatgehalte
verdwijnt de heide zeer spoedig. De heide leeft namelijk in symbiode met een
schimmel (Phoma), welke geen hoge concentraties van deze stoffen kan verdragen. De heide moet het dan zelf ook opgeven. Bemesting zou voor een heide dus
funest zijn. Er zou dan een akkeronkruiden-vegetatie voor in de plaats komen.
Om terug te keren tot het plaggen zelf, kunnen we vaststellen, dat de uitwerking daarvan ongunstig is. Als beheersmaatregel valt deze methode dus uit.
Naaien
De invloed van het maaien laat zich aanvankelijk
28:

niet zo ongunstig

aanzien.

Maait men in het voorjaar, dan bloeit de heide nog datzelfde jaar weer en meest~
al heel goed. Het is echter een schijnwelstand. Alle energie van het wortel~
stelsel van een struik wordt geconcentreerd op enkele jonge spruiten.
Deze
ontwikkelen zich de eerste twee jaar prachtig; dan komt echter de terugslag.
De energievoorraad is niet groot meer en er zijn geen nieuwe voedingsstoffen
aan de bodem toegevoegd. De heide lijdt dan verdereenarmelijkbestaan, bl:ljft
laag en bloeit slecht. van de vorige eeuw zijn gevallen bekend, dat de heide
door herhaald afmaaien zo werd uitgeput, dat er tenslotte bijna niets meer gemaaid kon worden (Edelman}. Dit is alleen te voorkomen, indien he:t. afgemaàide materiaal gecomposteerd wordt en dan weer op de heide wordt teruggebracht.
Dit is echter zeer arbeidsintensief en daardoor meestal kostbaar. De heide
afmaaien en laten liggen kan .ook niet, omdat de jonge loten dan teveel verstikt worden.
Het maaien voldoet dus ook niet als verjongingskuur. Alleen op goede, mineraalrijke bodem kan deze methode een enkele maal toegepast worden zonder nadelige gevolgen.

Afbranden

Bij het afbranden is het van het grootste gewicht, in welk jaargetijde en onder welke weersomstandigheden dit plaatsvindt.
Na een brand in Februari of Maart komt er vrijwel steeds een prachtige,vita• le heide terug. Reeds in hetzelfde jaar bloeien de planten weer en ook na enkele jaren volgt er geen terugslag.
Het vroege voorjaar is zo'n geschikte tijd voor het afbranden, omdat de heide dan nog in winterrust verkeert. Er is dan een minimum aan voedingsstoffen
in de bovengrondse delen. Het vochtgehalte van de bodem is in die maanden het
grootst. In lage heidevelden staat het grondwater dan boven het maaiveld. De
mos- en de humuslaag zijn dan drijfnat. Ook in de hogere gebieden z:ijn die dan
sterk vochthoudend, daar de hoeveelheid neerslag de verdamping in die maanden
aanmerkelijk overtreft. Komen er dan een paar zonnige dagen, liefst metwind,
dan zijn de omstandigheden ideaal voor een heidebrand. Het vuur verteert de
dorre heidetakken, doch laat de ondergrond onaangetast,daar die te nat is om
te branden. De onderste stukken van de heidestammetjes bl:ijven gespaard; die
kunnen weer nieuwe spruiten vormen. De as betekent een aanvulling van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. De achtergebleven humuslaag, verrijkt
met de as, vormt een goed kiembed voor het heidezaad dat er in aanwezig is.
Tussen de oude planten vestigen zich tevens gehe~l nieuwe.
Hoe gunstig de uitwerking ook is in het .lvroege voorjaar,een brand in de zomer betekent welhaast een ramp. Alles.verbrandt tot op de minerale ondergrond. Vele struiken branden tot op de wortels af en lopen dus niet weer uit,De andere he.bben zoveel energie verloren, dat ze slechts met moeite nog wat
armzalige spruiten kunnen vormen. Slêchts een enkel zaadje vindt nog een geschikte plaats om te ontkiemen op de kale zandbodem.Hêt kiemplantje gaat dan
dikwijls. toch nog te gronde, als er bv. een lange droogteperiode volgt. Vele
broedsels van wulpen, korhoenders e.d. gaan bij zo'n brand in April en Mei
verloren. De levensgemeenschap~ ï!lie zich in de heide had ontwikkeld, met zijn
grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten, de-micro-organismen inbegrepen, is voor jarenlang verstoord. Pas als er zich na jaren weer een moslaag en wat humus hebben gevormd, ka,n de rest ook terugkeren. __
Afbranden is dus een zeer goed middel ter verjonging van de heide, mits op het
juiste moment toe3epast.

Beweiden
Rest ons nog de invloed van het beweiden na te gaan. Daarbij behoeven we alleen op heideschapen te latten, daar andere dieren bfde heide niet
willen
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eten of ongeschikt ZIJn om in kudden gehoed te worden.
Schapen kunnen hoogstens de heide vitaal houden, maar niet vitaal maken. als
hij eenmaal te oud is, Hoge, halfdode heide eten de schapen niet. Ze zoeken
dan tussen de lange takken naar jonge grondloten en kiemplanten. Die worden
zo grondig afgevreten, dat van de verjonging die er nog ie, niet veel meer terechtkomt. Er ontstaat een hoge, sprietige hei.
Een dergelijke heide moet dus eerst afgebrand worden.Alsde jonge planten een
jaar oud zijn, kunnen de schapen erop geweid worden. Die bij ten dan de toploten af, waardoor de plant van onder sterk uitstoelt! Door regelmatige begrazing blijft de plant betrekkelijk laag en vormt hij steeds weer nieuwe, vitale spruiten. Tot op enkele honderden meters rond de schaapskooi is de begrazing zo intensief, dat verjonging op andere wijze achterwege kan blijven.
Komt men verder van de knoi, dan duurt het met beweiding weliswaar aanmerkelijk langer totdat de heide van ouderdom degenereert~ maar op den duur treedt
dat verschijnsel toch meestal op. Men moet dan weer een keer branden, zoals
de herders àat vroeger ook deden.
Om de opslag van houtgewassen tegen te gaan, is er geen beter middel dan beweiding. Behalve de jeneverbes brengt geen enkele boom of struik het verder
dan tot kiemplant.
Beweiding met schapen blijkt dus een goede beheersmaatregel, al kan het branden er niet gehee1 door worden vervangen.

:

Moment van verjonging'
De vraag rijst, na welke periode een heidevegetatie verjongd moet worden.
Daarvoor moeten we weten, hoe oud de heide gemiddeld kan worden. Door de jaarringen te tellen van de oudste stammetjes in de heide, blijkt een gemiddelde
maximum leeftijd van 15 á 20 jaar te bestaan, op goede bodem kan dit gaan tot
30 jaar. Om aan de veilige kant te blijven, rekenen we bij het beheer steeds
met 15 jaar als maximum leeftijd. De heideplanten verliezendanlangzamerhand
hun vitaliteit. Ieder jaar wordt de bloei minder. Tenslotte stèrven
vele
struiken geheel af en de andere zijn knoestig met veel dode takken. De moslaag is zeer goed ontwikkeld: soorten als klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme},
gaffeltand (Dicranumscoparium) en bronsmos (Pleurozium schreberi) nemen een
belangrijke plàats in, afgewisseld met plakkaten korstmossen, o.a. Cladonia
impexa en Cladonia pyxidata. Dan is het moment gekomen om af te branden.
Bij de beoordeling of een bepaald stuk heide al of niet aan afbranden toe is,
moet men er wel op bedacht zijn, dat dode takken en slechte bloei niet alleen bij heel oude hei voorkomen. Enkel:.e jaren aa een brand kan in een ongunstige tijd hetzelfde voorkomen, tengevolge van een s;t:erke verarming. Weer
afbranden zou de toestand eerder verergeren dan verbeteren.
Zulke stukken
moeten dan ook zo lang mogelijk blijven liggen. Meestal komt een aantal planten er tenslotte toch weer bovenop. Bovendien ontstaat onder de beschutting
van de halfdode planten op den duur een generatie van jonge kiemplaten, die
de oude kan vervangen.
Voor de kieming van zaad zijn de omstandigheden er vrij gunstig door het ont··
breken van een dikke afsluitende moslaag. Doorgaans is er een ijle begroeiing van purpersteeltje (Ceratodon purpureua). Aan de afwezigheid van een dergelijk dik mostapijt zijn deze vegetaties met slechte vitaliteit dan ook gemakkelijk te onderscheiden van de vegetaties die afsterven van ouderdom.
Een bepaald heidegebied zou dus periodiek verjongd kunnen wOrden door het om
de 15 jaar in zijn geheel af te branden. Dat heeft het grote bezwaar, d~t er
iedere keer in biqlogisch. opzicht een verarming optreedt, die slechts in de
loop van enkele jaren weer opgeheven kan worden.
Al wordt er namelijk nog zo vroeg in het voorjaar gebrand, zodat er weinig
organismen vernietigd worden, toch is het milieu voor vele soorten gedurende
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enige tijd ongeschikt. Vele insecten bv. die in de strooisellaag overwinteren, zullen wegtrekken als ze na hun ontwaken bemerken dat het beschuttende
plantendek is verdwenen.· Broedvogels zullen bij voorkeur ook een ander biotoop kiezen.
Aan het bezwaar van de tijdelijke biologische verarming kan zoveel mogelijk
tegemoet gekomen worden, door iede.r jaar 1/15 deel af te branden. Op grote
velden kan dat vijftiende part nog weer in kleine stukken over het terrein
verdeeld worden, zodat nooit meer dan 3 tot 5 ha in een aaneengesloten stuk
wordt afgebrand. De diverse organismen kunnen dan uit de aangrenzende heide
direct in het jonge stuk terugkeren, zodra het milieu er weer geschikt voor
is.
Door deze sterke afwisseling in de heide worden de levensmogelijkheden voor
vele soorten nog vergroot en ontstaat er een zo rijk geschakeerde levensgemeenschap als onder deze omstandigheden mogelijk is.
En dat is tenslotte het doel van het reservaatbeheer.

'
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BIJLAGE
BIJ DE TABELLEN

De opnamen werden gemaakt in Juni en Augustus 1954.. Öp verzoek van de Contactcommissie zijn de terreinen niet nad6r
aangeduid"
De opnamereeksen mogen niet worden gezien als transect.en;. de opnamen werden in zeer verspreid liggende gedeelten van de
gebieden gemaakt, Uit elke opname blijkt dus eert plaatseltjk karakter, weergegeven door de floristische samenstelling
en abundantie, In het artikel is beurtelings sprake geweest van een Caricetum lasiocarpae (tabel I) en een Caricetum
diandrae (bv, tabel IIIL Met dèze termen zijn hier vegetatietypen aangeduid, die enigszins zijn gebaseerd op de zgn
Skandinavische phytosociologl.sche methode, De vegetaties verschillen nL in verhoudingen van het aantal individuen van
elke soort,. maar ook in de ontstaanswijze (respectievelijk wel en niet maaienL
De opnamen zijn gemaakt door verschillende personen, Op de becijfering heeft dit een (geringe) invloed"
TABEL I

DE BOLLEMAAT

TABEL II

Opname 1: oppervlakte 5x10 m; bedekkièng k~uidlaeg 20% 0 bo.dem~ en waterlaag 40%v
Opname 3: appe<vlakte 10 m2;
bedekking k<uidlaag 40%, bo ..
dem·· en waterlaag 100%j op bultjes (4e kolom) heeft z{~b
de moslaag enigszins ander-s ontwikke.ld dan in de lagelfe
gedee1 ten"Opname 4: bedekking huidlaag ca 50%~ mos laag 100%; gedeel
te van een uitgestrekte veg .. met Vaccinium en Eric~u

DE ZANDBELT

Opname 1: deel van een verland petgat; oppe~vlakt6 S~îO m;
hoogte k?uid!aag ! 1_5 m.
Opname 2: oppe~vbkte 5 x 5 m; bedekking kn>idisag :>o. 40%.:
deze opname is gemaakt aan de endere zQdev&n hetzelfde
petgat wan opnu!J de vegetatiegrens aan een grote .C~ri
l
eetum--dii.&ndirae zone. waarin opname 3 werd gema.a.kt,
~~ Opn2me 3: oppe>·vXakte SxlO m; soo~ten~ijk,

4

Csrex 1ssiocarpa
Phzagmites communis
Juncus subnodulosus
Schoenoplectus lacu~tris
Equisetum fluviatile
Carex diandra
Eupatorium cannabinurn
C!li'ex ve sicaria
Carex paniculata
Carex acutiformis
Csrex hudaonii
Calamagrostis lsnceolata
Lythrum· saliearia
Myrica gale (tot 50 cm)
A1nus g1utl.nosa (k)
Betula pubeseens
Franguîa alnus (k)
Sslix repens
C1~sium palustre
~
.._., Dryopther.is t·helypteris
Menyanthes txi~oliata
Comai-uni pslustn:~
Peucedanum palustLe
Dsctylorchis praetermi~ss
Agr·os't is ·canina
Cardsmine pyatense
Erica tetralix
Lipar-is loeselii

- s-c:otpid ru~s cofp.urroiaesCampylium stellaturn
n~epanocladus

spec~

2

1.

Scho~noplectus

1.1

"Typha angustifo.lia

1 1

x .. 2

2

x

x,!
x.2
"

1

1 i.

1 2

1 1

1 1
1 1

xh

3 !i

Ll

x,

x

Al nu• glut in<>s·a (k)
·niyopteris ·thelypt~ris

1.2

c~istata

x 1

"'· 2

trif6li~ta

p.!raete1rm~ssa ssp.

maja.1is
junislis

1~3

"

2: Zl

Lemna minoi!'

x.,.. 2.

2 3
3 .. 4
3,3

vervolg tabel III
(Uit ~:overEic.ht der Plantengemeenschappen in Nederland~'·,
1946) ..
We zien dat het ~n:aricetum diandrae''' duidelijk overeenkomst
vertoont met het ...Schoenetum uit de -duinen .. Ook L.iparis loeselii wordt daar als locale kensoort beschouwd., ·In dit ge
val neigt de SlJCCe~sie naa:;r een Mo1inion--vegetatie,. L.h .. b ..
het Ci rsiet o--Mo 1 in ie tum (b lauwgras land)~ hetgeen. vool!'al .. ook

blijkt uit tabel IV.
Opname 1. en 2 geve·n ·optimaal antwikke.Ide stadia van het Cs
ricdetum diandrae weer:. waarin ook Cal!'.i!.cion davali.ianatt;.
soortén vooTkomeny Hier wo~dt jsaJ!'lijks gemaaid
Opname 3 (met 76 soorten) toont K"eeds ee~ o-vel?'ga:ng;_rt!!l&g- het
Ci!sie-to",.Mo.îin-ietum~. veel soorten_, dle min G-f meei typisch
zijn 'i:'OO!' het C&.ricetum diandl"ae
(bv __ Erriopho:rum g!r&c11e)
ontbreken,

Nymphae alba
minor

1;3

Hydrocoty!e vulgare
rotundifolia

1

Viola palust!l'is.
Ac~ocladium

cuSpidàtum
Campylium ste11stum
Pellis cf .. epiphy11a
Sphagnum· fimb~iatum
)Sphagnum Tecu~vum
Bryum vent~lcosum

2.2
1.3
1:3

~

:cl
x

1

!
"·
x,3

"

D~ose~a

c~lypögeia.

?..
x. 1

1 ..·1

4.S

TABEL I:
In dit gebied is onregelmatig of in het geheel n.îl.et gemaaid., Mooi voorbeeld van een Ca;ricetum ias.i.oc:arpae,sooY:
ten van het Caricion davallianse o~tb~eken·
Opname .1 en 2 geven een be~ld van de Sco!"pfdium· fas:e:: in
2 treedt reeds weinig Sphagnum op,
Opname 3 toont een sterke Sphagnum of:ltwikkeling. maaJï sn-~
der'e' ·mo's"sen ul"f de Scorpidlrim-. fase zijn nog niet verdrongen· eerste optieden van Sphagnion--soo?ten,.bv . . Ox-ycoccus ..
Opn~me 4 toont een goed ontwikkelde Sph:igttfJ@~~~-re%gêt&~ -.< _
met oQaU veel Sphagnum recurvumw

x.X

x .. 2

1.2

x,!

" 2

1
"·
x 2 x"

>:.2
x.l

UtYicula~ia

x

"1.2x

"'

Gaîium pa.iustr-e
Lip~ris 1oe:se1ii
Sa.g i na nodosa

x .. I

"

x J.

1.1

t22

2

3

Û3
1.2
x .. 3

122
x

12

1. 1
x. 2
2 .. 3
2 _3

2 .. 2

i';
L3

t~ichomanes

D:.repanoc.ls.dus spec,.
Euêhynchium stnkesii
Sphagnum pa1ustli'·e
Sphagnum squa~rosum
Fissiclens ad~sntoides
Marchantia polymo~pha fo~
Lophocolea hefrerophylla
Mnium cf affine

2

1 1·

1
1

><~1

Sium e1.~ectum
Peucedanum palusf
Ca.ïtha palustxis

Pedicu1a~is pa1ust~is
Ste11a~ia palust.!ris

2,3
L2

l<

l< ..

:<.

Dactylorchis incarnata
Carex panieea
Men tha &quà.1;i ca.
Lyttc.pus eu:ïopaea
Seut~.liar~a galericulata
Ca~damine pTatense

inte~media

4
2

x. :I

ssp._

1 3
1 2

1

1
2
x
2,

xvl
x_ 2

Lyth~um salica~ia
Lathy~us palust~is

Dacty~_~!_~h~s

'3- 3

X,

214

n4

Lysimachie thyTsiflo~a
Lys!machia vulgar!s
Eupato?ium cannabinurn
Angelia sylvestTis
Vwl&risna officinelis
F:U. .li.pendula u.imal"la

Menyanthes

B.»:YUm specv

Pellia epiphylla
Lophocolea he.teTophylla
s·phagnum f imbr ia tum
Drosera rotundifolia
Aulacomnium palu'stre
Oxycoccus qu&d!i..ipetalus
Viola palustris·
Sphagnum pa!ustYe
Sphagnum msgellanicum
Sphagnum ~ecurvum
Hydrocotyle vu1ga~e
Galera hypnos.um-

L1

Ranunculus lingua
C!sdium malfiscus
Ph!!·agml t:es communis
Ca·!"ex · !asiocar.pa
Cal: ex d landg-a
Juncus subnodu!usus
Carex panicuiata
Cstex acutifol"mis
Cal'ex pseud<ö--cypei'us
Ca:g>ex hudsoni i

D~yopte~is

3

1.:1
~ :i

Cictita virosa

Fissiclens adiantoides
Acrocladiu~ cvspidatum
Utricular!a minor

Utricu!aria

1acu$~I!'is

1_2 3

2 .. 2

x. 3
x.3
3
x .. 2

:0

aquatics

x. 2

'" 2

"'· 2

lL

2

" 2

TABEL II:
De2;e 3 opnamen _gev.en een goed beeld ·van de gemeenf.:·::hap t"'an
padde!'us. wateltdl!'.i.!..eblad en galigaan,. welke ontst.s:.at bij
jaarlijks maaien bij de verlanding van geisolee~de petga.
ten_ Hier vind~n we zeer losse zoden, het gebied is moei-~
lijkb~gaanb&all. Bij ger-egeld maaien verloopt de successle
naar een -·cericetum diandrae,
Opname 1 toont een beginstadium van de verle:nding_wat ""·ool!'
al blijkt uit de eerste in de tab~l geplaatste soo~ten.
Opnal!le 2 toc:nt een Veh"der ontwikkeld vel!'.la:ndingsstadium.
waa? in ~eeds
Ca~e:J: diandll'a begint
op te treden en waaR'·
soorten als Jun:c:us subnodulosus. en Menyantbes t1rlftJliats.

ee-n beJl.s.ng_~rii.jke p.ïas.ts- innemen_

Rege.lmat.lg w·oGllkomen t;'an

o~chideeensoorten..
·
Opname 3 toont e6-n stadium dat r-eeds veel op he-Î. Ct&r-icetum
diiandrae be.gint_ te .l~jken. Hier vinden we w--eeP. Ca:!'icion
davallian~e~s~o~ten~ook beginnen hier reed~ enkel~ Spheg~
num·· so-nl:"i:.en op te t;reden~

Tt'IB!i:L III

DE KOOILANDEN VAN DE BAKKERSKOOI EN OMGEVING

TABEL IV

KERKGRACHT
Opname 1: oppervlakte SxlO~.
0pnelrr·e 2; oppervlakte lOxlOm: bedekking kruidlaag SO%.
Opname 3: oppervlakte lOxlOmi bedekking kruidlaag 70%;
laag 100%

Carex lasiocarpa
Carex diendra
Phragmites communis
Calamagrostis neglecta

EQuisetum fluviatile
M~linia coerulea
Eriophorum gracile
Juncus subnodulosus

Juncus srrf6{~~Cti§
Juncus &Clttiflorus
Festuca rubra
Carex hudsonii
Carex rostrata
Luzula campestris ssp. multiflora
Eri!,cy>horum angustifolium
AlilUS glutinosa (k)
{ie tul a pubes eens
-Myr i ca gale
Srl!ix cf. cinerea
f'r.rcnaria flos ... cuculi
(.'irciunl ps.lustre
Cirsium dissecturn
Succisa pratensis
x Filipendula u1maria
x Angelica silvestris
Lythrum saliearia
Sanguisorba officinalis
Lathyrus palustris
Euoatorium cannabinurn
LySimachia thyrsiflora
Valeriana officinalis
Hyp~ricum tetrapterum
Ranunculus lingua
Comarum oalustre
Menyanth~s trifoliata
Gatium palustre
Galium uliginosum
Thaiietrum flavum
Caltha palustris
Peucedanum palustre
Lycopus europaeus
x
Dactylorchis praetermissa
o Dactylorchis incarnata
~
Pedicularis palustris
Anthoxantum odoratum
(x)Agrostis canina
Holcus lanatus
Hierochlca odorata
x
Cara~ pulicaris
Carex nanicea
Carex demissa
Rhinantus glaber
Cardamine pratense
Parnassla palustris
.Sel i x .re pens
Cerastium caespitosum
Lotus uliginosus
Taraxscum officinale
x Taraxacum sect~ palustria
Leontodon autumnalis
Plantage lanceolata
Epil-obium palustre
Mentha aquatics
Steilaria palustris
Ranunculus acer
Achillea ptarmica
x
Potentilla erecta
Euphrasia nemorosa
Linum catharticum
Sagina nodása
Prunella vulgaris
x
Valeriana dioica
Rapunculus flammula
Liparis loeselii
Erica tetralix

1.1

2.1
2. 1
1.1
x ,1
(Y.)
(l<)
x,l
x .1
x. 1

3

x.2

3. 5

2. 2

x. 1
1.1

x.2

x.2

x.2

2, 1

x.2

x. 1

1.2

x.2
1.2

1.2

x ,1
x.l

x. 1
x. 1
xll
x. 1

x.2
x.2

x.2
1.1

x.l

x ,1

x. 1
1.1

1.2
x. 1

x.2
x.·l

x. 1

x.1
x ,1
x.l

rn

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

xll

2.2

2. 2

1..1
x.2
x.l
x.l
x.l
x,l
1.1
1.2
1.2

1.1

x. 1
1.1

"

x .1

x.l
x.l
1.1

x.2
x.l

x. 1

1. t2 2. 1
2. 1

x.2

x.2

x. 1

x.l
x. 1
2.2

x.2
x.2

x~l

2.2

2. 2

x.1

x.2

2.2
x. 1
x. 1

~: ~3
x. 1

x.2
x.l

x. 1
x. 1

x.l
x. I

x.l

x.1

x .1

x.l

x.2

x.l
x. 1

x. 1
x,l
x. 1
x.l
x,l

1.2

1.1
1.2
x. 1

1.1

2

Ll

x. 1
x.l

(X)

"
"

Utricularia minor
Utricularia intermedia
Drosera rotundifolia
Hydrocotyle vulgare
Viola palustris
Acrocladium cvspidatum
Campylium stellaturn
Rhitidiadelphus squarrosus
Scorpidium scorpidioides
Pellia epiphy1la
Aulacomnium palustre
Sphagnum recurvum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum cf~ subsecundum
Sphagnum palustre
Sphagnum fimbriatum
Marchantia polymorpha· fo~ aquatica
Climacium dendroldes
Bryum ventricosum
Fissiclens adiantoides
Mnium cf~ affine
Mnium hornum
Dreoanocladus intermedius
PhiÎonotis fontana
Campy 1 ium .polygonum

2

x.î

Opname l; trilveen langs een veendijkje;
oppervlakte ong_
10 m2; bedekking kruidlaag 90-100%; hoogte 40 cm; bodem~
en waterlaag 50%,
Opname 2; strook langs het veendijkje, op ongeveer 5 m af~
stand van opname 1; oppervlakte 1 x 5 m; bedekking kruid~
laag 90%; moslaag 40%,
Opname 3: oude legakker; oppervlakte 3xSm.

mos~

2.2

1.1

x,2
x.2

Molinia coerulea
Calamagrostis neglecta
Calamagrostis lanceolata
Phragmites communis
Carex bux:baumii
Carex diandra
Carex lasiocarpa
Carex panjeutata
Carex acuta ·
Carex disticha
Carex nigra
Carex elongata
Carex rostrata
Carex hostiana
Carex echinata
Carex panicea
Carex pulicaris
Carex demissa
Luzula ~ampestris ssp. multiflora
Juncus conglomeratus
Equisetum fluviatile
Festuca rubra
Anthoxantum odoratum
Agrostis canina
Holcus lan~tus
Sieglingia decurnheus
Valeriana officinalis
Ranunculus lingua
Cirsium palustre
Cirsium dissecturn
Succisa pratensis
Thaiietrum flavum
Filipendula ulmaria
Lythrum saliearia
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Sartguisorba offiçinalis
Lathyrus palustris
, Rubus spec. (k)
;Alnus glutinosa (k)
Myrica gale
Salix aurita (k)
Sa 1 i x repens
Rumex acetoss
Peucedanum palustre
Menyanthes trifoliata
·Pedicularis palustris
Ca.rdamine pra tense
Dactylorchis praetermissa sspv majalis
junislis
Daetylorchis incarnata
Stelleria palustris
Galium uligtnosum
Galium palustre
lComarum palustre
!Plantage lanceolata
)Achillea ptarmica
Parnassia palustris
Mentha aquatica
Valeriana dioica
Prunella vulgaris
Polygala vulgaris
Liparis loeselii
Potentilla anglica
Viola stagnina
Viola canina
Viola ritschliana

II
I

I

!

x.1
1.1

x.2
1~1

1.2
1~1

2,2

1.1 2 x.2
x.2

x.2
1.2
1.2
1.2

x.2
2.2

1. 1
1.2
2.3

2. 2

2.2

x.3
3.3
2. 2

2. 2

3.4
2.3
2.3
1.3
x.3

1.3

1.2

L 23

x.2

1.2

2.2

x,2
x.l

x.2
x.2
x.2
x.2
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1.2
1.2

x~

3
_ _D_i_c~~~~~--~~! ~-a~~-~·------------.....l.--...1..--..Jl--~]
Hier dus zeer soortenrijke vegetaties~
~ ~ kensoort Caricetalia fuscae Koch 19264
0 - kensoort Caricion davallianae Klika 1934 en Scheeneturn
nigricantis metuonense Westhoff 1943
.
kensoort Caricion fuscae Koch 1926 en Caricetum las~O··
carpae Koch 1926~
x _ kensoort Molinion coerulea Koch 1926 en Cirsieto~Moli~
nieturn Sissing en De Vries 1942
zie verder onderaan tabel I

Viola palustris
Utricularia minor
Drosera rotundifolia
Hydrocotyle vulgaris
Acrocladium cuspidatum
Rhytidiadelphus squarrosus
Dicranum spec~
Eurhynchium stratium
Pseudoscleropodium pururn
Climacium dendroldes
Sphagnum squarrosum
Sphagnum recurvum
Sphagnum palust.re

1.1

1.1
x. i
x.l
2.2

3
3.3
1..1

x.2
2. 2
x. 1

lh

1.1
X,·1

x,2
x,l

x.1
J<,2

x.2

1.2
2.3
x .1

x.2

x.l

1.1

J<.2
1 .. 1
1.1

x.2
x.2

x.l

1..2
x.l

x. I

x. 1

x. 1

x~2 ; x.l

x.1

1. 1 . 2.2

x.l
x. 1
x,l

Cl

x. 1.
x. 2

x.2
x.2
". 1
2~2

x. 1
x.2

x.l

x:1
x,l

1. 1

x.l
x.2
x.l
x.l
2. 1
1.2
x.l
x. I
x.l
x.l
x.l

x. 1
x. 1·

x' 1

2.2

1.2

x.1

x.l

x. 1
x. 1
x.l
x.l
x. 1

x.l

x.1
x.l•

x,1
x. 1
2. 1

1.2

x. 1
,. • 1

x.2
1. 12
x~l
Xl

x.1
x.2
3.4

2 .. 2
1.2
1.2

3.4
x.2

Deze reeks kan gezien wordenalseen vervolgvandie in ta.·
bel III.
Opname 1 is nog juist een Caricetum diandrae-fase 9 die echter al veel Cirsieto~Moliniumasoorten bevat.
In opname 2 komen zeer veel soorten van het blauwgrasland
voor, veel soorten uit het in opname 1· weergegeven (vroe~
gere) verlandingsstadium zijn verdwenen.
Carex buxbaumii
is typisch voor de overgangsstadia van Caricetum diandrae
n~ar Cirsieto~Molinietum (hetgeen ook blijkt bij de tweede
v~ndplaats in Nederland, nabij NieuWkoop~~ ·Vrij tYpische
blau~grasland-soort:n
zijn o~a~ Cirsium dissectum~ Carex
host~ana. C:;~rex pantcea 9 Carex pulicaris~ Viola stagnina·,
Viola ritschliana~ Sieglingia decumbens,S'G::<:isa pratensis.
Valeriana dioica en Achillea. ptarmica (zie ook tabel III) .. ·
Opname=3 geeft een_fragment van een blauwgraslandvegetatie
weerv ~lders worden Op de legakkeTS nog
fraaiere
blauw~
graslandtypen waargenomen.

