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Door een ontstellend copygebrek en andere techniese redenen, verschijntdit
nummer erg laat. Het is toch niet de bedoeling dat de redakteur zelf,.Kruipnieuws" wol schrijft?
We hadden o.a. graag een artikel over bronvegetaties willen plaatsen, naar
aanleiding van het verschijnen van het proefschrift van Ir.F.M.Maas: .. Bronnen, bronbeken en bronbossen van Nederland, in het bijzonder die van de Veluwezoom". Er'zijn momenteel nog afzonderlijke sets vegetatitttabellen beho=
rend bij dit proefschrift verkrijgbaar. Ieder set bevat 16 tabellen van alle
Nederlandse brongemeenschappen (ook van enkele Duitse gezelschappen) met uitvoerige oecologiese gegevens. Binnen • 14 dagen na het verschijnen van dit num=
mer zijn deze sets verkrij gb:l.ar bij de redakteur a f 1.
Denk om portokose
ten.
De traditionele symmary is weggelaten. daar toch niemand die leest_.Met nadruk willen we nog eens wijzen op het bestaan van de sjocgroepbibliotheek. De modernste boeken op plantensociologies gebied zijn er in vertegenwoordigd, zoals b.v. het kostbare boek van dr.J.;-J. Barkman: ,,Phytosociology
and ecology of cryptagamie epiphythes". Een nieuwe katalogus der bibliotheek
is juist gereed gekomen. Je kunt hem aanvragen-bij de administratie, als je
er nog geen hebt.
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ENKELE RESULTATEN VAN HET ZELDZ.AME PLANTENONDERZOEK

Arie Spaans
Hoewel een aardig aantal opgaven zijn ontvangen, is het aantal inzenders maar kleine
Wij hadden gehoopt en zelfs verwacht. dat na de verspreiding van de door dr. V. West=
hoff samengestelde Toelichting op de zeldzame plantenlijst een groot aantal mensen
hun gegevens zouden opsturen. Dit is voor ons dus enigszins een desillusie geworden.
Enerzijds als gevolg~ een zekere laksheid en anderzijds als gevolg van een a~soci=
ale houding van bepaalde mensen wordt het niet alleen moeilijker een juist beeld te
krijgen van de recente verspreiding in ons land van bepaalde zeldzame soorten·. maar
worden tevens de pogingen deze soorten te behouden voor onze flora ernstig belemmerd.
Nu gaan misschien schitterende groeiplaatsen verloren, terwijl enkele bekende, maar
mogelijk minde_r rijke groeiplaatsen worden beschermd. Men denke hier goed aan. Het
R. I, V. 0. N. stelt ook belang in de nog niet opgestuurde gegevens.
Uit de ontvangen opgaven bliJkt. dat nog steeds groeiplaatsen verdwijnen of in belang~
rijke mate afnemen. Industrialisatie. dorpsuitbreiding. vuilstort. ruilverkaveling.
intensivering van de landbouw. maar ook een te grote toeloop van recreatiezoekenden
in bepaalde gebieden, bedreigen vaak belangrijke groeiplaatsen. Sommige soorten wor"'
den voor een bepaald gebied opgegeven als relict. b, v" Arnica montana in Twente.
De positieve resultaten van het onderzoek vormen de opgaven van groeiplaatsen. die
nog niet bekend waren.
Hierria zal ik van enkele opvallende soorten een overzicht geven van de opgegeven
groeiplaats en"
Agrostemma githago (bolderik)~ behalve aan de ingang van de Schone Grub bij St. Geer=
truid recent nog gevonden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De mogelijkheid be~
staat. dat deze soort hier is aangevoerd met fazantenveer. In Zuid~Limburg moet hij
nu echt wel zeldzaam genoemd worden. Bij Schoonbron groeide' de soort volgens medede=
ling van een boer nog in klein aantal aan de randen van akkers. Ter plaatse was een
rijke akkeronkrûidflora met o,a. Bunium bulbocastanum (aardkastanje). Misschien is
deze plant ook nog op andere plaatsen in Zuid~Limburg in een enkel nog niet verpest
akkertje te vinden.
A Ilium schoenoprasum (bieslook); behalve op enkele plaatsen langs de grote rivieren
in Gelderland (De Bijland en Betuwe) en te Leksmond. ook gevonden in. ~otterdam ~op
het eiland Brienenoord) op vochtige. kale grindgrond.
·
Antennar-ia dioica (rozenkransje): was vroeger volgens de Toelichting vrij algemeen op
heide en op open zandgrolld in de omgeving daarvan in het gehele diluviale gebied; was
reeds zeldzaam in Wadden= en Duindistrikt. Van verschillende plaatsen in het gehele
diluviale gebied opgaven. Alle op de genoemde standplaatsen. Verder in het Duindis->
trikt gevonden wij Wassenaar en in het Waddendistrikt bij Bergen eli op Schiermonnilrog.
Aristolochia clematitis, (pijpbloem); behalve de bekende vindplaatsen (Grebbe.berg en
de w~g tussen Egmond en Bergen) nu ook bekend van Bloemendaal. Velzerend. Voorne
(daar waarschijnlijk aangeplant). Valkenburg en Houthem. rijksweg Nijmegen=Maastricht
ter hoogte van het Gelders kanaal en misschien te Amersfoort en langs de weg tussen
Spijk en Elten. Groeit nog steeds op rivierduin Bronsbergen bij Zutphen en op twee
plaatsen bij Diepenveen.
Arnica montana (wolverlei): tal van ppgaven uit hét Drents distrikt (Opsterland. Ap=
pelscha. Wolvega. Uffelterveen. Havelte. Dwingelosche Heide, Lheebroekerzand); enke=
le opgaven uit het Gelders en Subcentreuroop distrikt (Hoemerlo. verschillende
D~aatsen in Twente en de Achterhoek). in Twente bijna nog alleen als relict tussen
op leemhoudende heide aangeplant naaldhout en dus zoals de Toelichting vermeld ver=
dwijnend. Op enkele p1aatsen op de Veluwe worden de planten geregeld door bloemkwe=
kers uitgèstoki'm.
Arum maculatum (gevlekte aronskelk): wordt nog vrij algemeen opgegeven voor de Ache
terhoek; ook in het Fluviatiel distrikt (langs de IJssel tussen Zutphen en Arnhem
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nog vrij veel, Linschoten. Betuwe bij kastelen en Voorne), verder in de duinstreek
(Wassenaar en Alkmaarse Hout).
Asplenium trichomanes (steenbreekvareh)~ behalve verschillende opgaven uit Zuid-Lim=
burg, ook opgaven uit het Fluviatiel distrikt (Tiel~Geldermalsen, Wapenveld en Woerden) en Hafdistrikt (Kamerik). Daar dan gevonden op oude muren of op bruggetjes.
Waarschijnlijk nog wel meer te vinden in deze distrikten op soortgelijke standplaatsen.
As tra ga lus glycyphyllos (hogj espeul); de groeiplaats in Beekhuizen bij Velp inderdaad
verdwenen. Een recente opgave uit Valkenburg en Hoog Elten (wordt vermoedelijk Duits
gebied). Verder nog een iets oudere uit het Subcentreuroop distrikt (Haterse vennen).
Botrychium lunaria (maanvaren); verschillende opgaven uit het Duin- en Waddendistrikt;
in het binnenland gevonden in de Faayersheide bij Vriezenveen en bij Almelo, verder
moet hij nog ergens in Twente staan (in 1958 1 exemplaar gebracht bij onderwijzer te
Denekamp).
Ceratophyllum submersum (ongedoornd hoornblad): gevonden in de Krimpenerwaard.
Drosera anglica (lange zonnedauw): twee opgaven nl. in het Paalveen (restant van het
vroegere Wisselse Veen) tussen Epe en Tongeren en in het Mosterdveen bij Nunspeet.
Het Paalveen wordt omgeven door weilanden. die nog niet worden bemest. In het Mos~
terdveen groeit de plant in een stukje trilveen, dat tussen de dennenbossen middenin
een vakantiekolonie ligt.
Equióetum sylvaticum (bospaardestaart)~ verschillende vindplaatsen in Friesland
(Smallingerland, Beetsterzwaag. Zuiderdwarsvaart), verder in Arnhem (park Angeren~
stein), waar de soort gevaar loopt, Hilversum (Craailo) Steilwand Belfeld, Brummen
(kasteel Voorstonden) en op diverse plaatsen in Twente en de Achterhoek. Ook in Midden-Limburg {Meinweggebied bij Vlodorp),
Ophiaglo.uwm vulgatum (addertong): opgaven van de Waddenelilanden (Vlieland, Tersèhel"
ling, Ameland, Schiermonnikoog), uit Noord Holland iBergen, Castricum, Limmen, Zijpe,
Oterleek, meest tussen het riet of in moerasvegetaties) en uit het binnenland (het
Wapservold. Buurserzand, Kalenberg. de Weust bij Winterswijk en E\vijk). Ook in kruip·"
wilgstruweel bij Dijkmeertje te Kloosterburen (sporen vermoedelijk van Waddeneilanden
overgewaaid).
Orob<mche pu,~purea (blauwe bremraap)· groeiplaats in Rotterdam verdwenen. Is gevonden
in de duinen bij Hoek van Holland, grote groeiplaats (250.bloeistengels of in knop
staande stengels gevonden), Eveneens op eon ri>~erduin aan de IJssel< Hier groeide
ook Orobanche lutea (rode bremraap),
Phyteuma nigrum (zwarte ~punzrl): gevonden in het Savelsbos, bij Sittard. in rot dorp
Bronkhorst in een dennebosje; waar kippen lopen,
Phyteuma spicatum (witte rapunzel): Savelsbos. Nieuwo,Ginneken. Ulvenhout (zeer alge~
meen in vochtig loofbos) en in de omgeving van Denekamp.
Pinguicula vulgai"'is (vetblad); nog gevonden in '1\vente (echter sterk achteruitgaand)
en in de Achterhoek,(Korenburgerveen en misschien in de Weust). Verder in de Faayers~
heide bij Friezenveen, bij Coevorden en bij Veenendaal.
Uit de opgaven blijkt, dat langzaam maar z~ker groeiplaats na groeiplaats dreigt te
verdwijnen. Wij hopen echter. dat men beschennende maatregelen zal kuîinen treffen
voor die groeiplaatsen, die nu op nog geen enkele wijze bescherming genieten, maar
waarboven waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd het zwaard van Damocles. zal
hangen. In dat geval is dit onderzoek zeker niet tevergeefs uitgeschreven. Rest mij
alle inzenders hartelijk dank te zeggen voor hun medewerking.

*

* *
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MOSSEN OM HULSTHORST
Piet Bakker
Ver"Slacff_ van het mossen:weekend op 25 en 26 juni:. 19§9 te Hulshor"St
Het verschijnen van de reeds jaren verwachte derde druk van de mossentabel was aan~
leiding 001 .een mossenweekend te organiseren. De auteur van de mossentabel. drs.W,D.
Margadant. zou uit het hoge noorden komen om dit weekend te leiden. Reeds vroeg in
de middag arriveerden op 25 juni uit verschillende windstreken een aantal mensen in
Hulsharste • s Middags 001 3 uur togen enkele mensen al op excursie in het achter de
boerderij .. de Vuurkuil" gelegen bos. Toen we wegens de invallende duisternis geen
mossen meer konden onderscheiden. hadden we al een twintigtal soorten leren kennèn.
Door de reeds lang aanhoudende droogte waren veel mossen geheel verschrompeld en .
daardoor moeilijk herkenbaar. Uitgezonderd in de direkte omgeving van het Veluwemeer
was vrijwel nergens water: ~e:Jvinden.
Het westelijk deel van het landgoed.,Hulshorst~. dat direkt achter onze boerderij
.,de VuurkuiF' lag, leverde een goede oogst aan mossen op. Uit een door mij in april
1959 in dit bos gemaakte opname bleek dat we hier niet met een gewoon eiken·."berken~
bos te maken hebben. In de kruidlaag is het rijkelijk voorkomen van Oxalis acetosella
(witte klaverzuring). Polygonatum multiflorurn (veelbloemige salanonszegel). Melan~
drium rubrum (dagkoekoeksbloem) ert Viola riviniana (rivinrs viooltje) opvallend. Dit
bostype kan gerekend worden tot de a~sociatiegróep van het Violetac-Quercetum. beho~
rend tot het Violeto~Quercion. het onderverbond van de relatier rijkere bodems van
het Quercion, Het bekende Quercetó~Betuletum (eiken~·berkenbos) behoort tot het Vac"'
cinio~Quercion. het onderverbond van de relatief armere bodems van het Quercion,
Ook in de mosflora kwam het betrekkelijk rijke karakter van dit bos tot uiting.
Naast de gewone mossenkombinatie die ook in. het QuercetQc Betnieturn { eli!ken~berkenbos)
voorkomt; Mniurn homurn (gewoon sterremos). Pleurozium schreberi (bronsmos). Polytri"
churn formosurn (fraai haarmos). Leucobryum glaucum (kussentjesmos). Hypnum cupressio
forme (klauwtjesmos). Pohlia nutans (peermos). Aulacomnium androgynurn (knopjesmosL
Dicranoweisia cirrhata (sikkelsterretjes). Lepidozia reptans (neptunusmos) en Isothecium myosuroides (palmpjesmos). vonden we ook soorten als de zeldzame Dicranum
rnajus (groot gaffeltandmos). Orthodicranum c.f. montanum en Thuidiurn tamariseinurn
(thlliamos). Tetraphis pellucida kwam rijkelijk in dit bos voor met typiese.,bladschij fjes"' (ronde celplaten) op het protonema. Langs de vochtige bosgreppels groeio
de veel rijk·~ructificerend Calypogeia trichomanis (buidelmos). De volgende dag von=
den we in de noordelijkste punt van dit bos bij de straatweg een mooie pol Osmunda
regalis (koningsvaren). Dit prachtige bos vormde een goed begin van het weekend,
Nadat we ons •s avonds te goed hadden gedaan aan koeken uit Groningen. hield onze
leider een praatje over mossen. Enkele mensen kregen vermoedelijk de indruk dat mosE';;
sen determineren voornamelijk een kwestie van goed ontwikkelde reukorganen is, want
de volgende dag kropen ze ijverig snuivend over de grond. trachtend de_ geur van snij~
bonen. tuinbonen. perpentijn of cederhout te ontdekken.
De volgende dag werd gestart met de inspektie van een hoop stenen in de Hierdense
beek. waar in betere tij den een watervalletje over had gestroomd. De stenen: waren ge~
heel overdekt met Platyhypnidiurn riparioides. een aan stromend water gebonden mos dat
buiten ZuidoLimburg en het Subcentreuroop:;:distrikt zeldzaam is. Het betonnen muurtje
bij het watervalletje leverde een aantal typiese muurmosjes op; Orthotrich1lll diapha=
num (grijze haarmuts). Tortula muralis {muurmos). Grimmia pulvinata (muisjesmos).
Amblystegiurn serpens {pluisdraadmos) en het licheen Xanthoria parietina (steenkorst=
mos).
De Hierdense beek was geheel droog. Op bruine protonernamatjes groeide langs de beek
Mniurn punctatum. makkelijk te herkennen aan een zoom van verdikte cellen_ langs de
bladrand. Ook ~roeide hier Eurhynchirim praelongurn (fijn laddermos). Vroeger heette
dit mos Eurhynchium stokesii. De juiste naam is echter in nog vrijwel geen een we=
tenschappelijke publikatie doorgedrongen.
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Tussen het station Hulshorst en het Hulshorstse Zand vonden we in het bos een aardig
sprangetje. Dit sprengetje loopt, nadat het onder de spoorlijn Amersfoort - Zwolle
is doorgegaan, door het landgoed,.Hulshorst" en mondt vervolgens uit in de Hierdense
beek. De houten beschoeiing van de duiker, op de plaats waar de spreng onder de
spoorlijn doorloopt, was prachtig begroeid met Scapania irrigua en Cephalozia bicuspidata. Ook vinden we hier een Pohlia spec. behorend tot de zg. annotina-groep. Duidelijk waren de broedkorrels in de bladoksels te zien. Vermoedelijk is het Pohlia
camptotrachela.
In de bijna droogstaande spreng werd onze aandacht getrokken door Pellia epiphylla
met antheridiën en archegoniën en enkele zwak zure Sphagna. Met de loep werden de
gewimperde stambladeren van Sphagnum fimbriatum (gewimperd veenmos) en de bladeren
met kapvormige top van Sphagnum palustre var. squarrosulum bekeken. W.Margadant vertelde dat hij een aantal kleine soorten uit de subsecundum-groep in zijn tabelheeft
weggelaten, omdat de kenmerken waarop deze soorten onderscheiden worden (grootte en
plaats der porien in de kleurloze cellen) vermoedelijk afhankelijk is van de watervoorziening {dus vochtigheidsverschillen).
De boswalletjes vertoonden een interessante begroeiin~ Vaak is op dergelijke hellinkjes Diplophyllum albicans (nerflevermos) dominant. Merkwaardigerwijze was dit
hier niet het geval. De plaats van Diplophyllum albicans, dat hier slechts verspreid
voorkwam, was ingenomen door Lepidozia reptans (neptunusmos). Vierkante meters waren
met dit leuke roosje bedekt. Isopterygium elegans (pronkmos), Campylopus fragilis
(breekblad), Dicranella heteromalla (pluisjesmos), Dicranum scoparium (gaffeltand),
e.a. wezen er op dat de bodem van dit bos vrij arm is. We waren' verzeild geraakt in
een vrij arme variant van het Querceto-Betuletum (eiken-berkenbos), waar ook de hogere planten als Vaccinium myrtillus (bosbes), Blechnum spicant (dubbelloof) en
Athyrium filix-femina (wijfjesvaren) op wezen.
Een oude bamtrechter langs de spoorlijn was volgens W.Margadant, die in 1945 deze omgeving had afgezocht, 15 jaar geleden vrijwel onbegroeid. Nu vertoonde ze een inte~
ressante vegetatie van een aantal Juncussoorten (Juncus effusus, pitrus; J.bulbosus,
moerasrus; J.articulatus, waterrus; en J.squarrosus, trekrus) en zelfs Lycopodium
inundatum (moeraswolfsklauw) en Drosera totundifolia (ronde zonnedauw). In de bom~
trechter groeiden een Sphagnum spec. (subsecundum-groep), veel Gymnocolea inflata
(broedkelkje) en meer aan de bovenrand Plectocolea crenulata (lichtrandrnos). Het
laatstgenoemde mos had een prachtige bruinrode kleur. De zoomcellen van de bladeren
van Plectocolea crenulata zijn opvallend groter dan de andere cellen, om welke reden
het mos ook wel eens pannekoekjesmos wordt genoemd •. De omgeving van de bomtrechter
werd ijverig afgezocht (het echte •• kruipen" werd hier beoefend), omdat W. Margadan t
hier in 1945 Oligotrichum hercynicum (noors mos) had gevonden. Ondanks minitieus
zoeken werd het mos niet teruggevonden, zodat de toevoeging ,,zzz in G (Hulsthorst)"
Jpet em gerust geweten uit de mossel tabel geschrapt kan worden. Het was de enige
groeiplaats van dit mos buiten het Drents distrikt. Bij Dwingalo komt het nu nog al~
gemeen voor. Langs de spoorlijn vonden we verder nog in door de langdUrige droogte
volkomen verschrompelde plakkaten Scapania compacta, een vrij zeldzarr(e soor~ die
echter algemeen voorkomt bij de zandverstuivingen op de Noord-Veluwe.
Het dennenbos bij de n. w. punt van het Hulshorstse Zand was arm aan mossen. De ondergroei van dit bos op voormalig. stuifzand was ook bijzonder arm aan hogere plánten.
Er groeide veel Empetrum nigrum (kraaiheide) en Vaccinium vitis-idaea (vossebes). In
dit bos vielen grote kussens Dicranum undulatum, gerimpeld gaffeltandmos) en Cladonia
mitis (zacht rendiermos) op.
De temperatuur werd midden op de dag bijna ondraaglijk, zodat we slechts even een
blik sloegen over de blinkende toppen van het Hulsthorstse Zand. Overal stonden uitgebloeide plantjes van Spergula vernalis (heidèspurrie) in het gloeiende zand. Een
heideveldje ten westen van het Hulshorst se Zand leverde een Cephaloziella spec. en
Isopaches bicrenatus (cederhoutmos) op. Het laatste leverroosje groeit meestal op
open plekjes in de hei en is een karakteristieke soort van het Chlluneto-Genistetum.
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Op allerlei heidevelden in versC'.hillende delen van het land waar we ijverig zochten.
hebben we deze soort gevonden. Het nietige mosje wordt echter gauw over het hoofd
gezien" Het is makkelijk herkenbaar aan de bruine broedkorrelhoopjes en de typiese
cederhoutgeur (geur van hout waar potloden en sigarenkistjes van gellll.akt worden)-,
's Middags togen we in noordelijke richting. In een slootje langs de rijksweg vonden
we o.a. Riccardia·multifida (vetmos). CRlliergonella CUSpidata (puntmos) en Mnium
undulatum (gerimpeld sterremos)~ Vervolgens ging onze tocht n~ het landgoed..,Essen~,
burgh" bij Hierden. Op een blok beton in de Hierdense beek :VOnden we weer Platyhyp~
nidium riparioides en Marchantia polymorpha (parapluutjemos). Brachythecium rutabulum
{dikkopmosl; Bryum capillarè (knikmos sp.) en Bryum argenteum (zilvermos), Het bos
van het landgoed .. Essenbmrgb.'' viel erg tegen, In de vorige eeuw (zie Prodanus Florae
Batavae Vol. II ed. altera. 1898) groeide hier nog Antitrichia curtipendula (hang~
kopje). een mos dat nu nog maar op ;~n boomstam in Nederland voorkomti Het bos was
erg droog en arme De bodem was vrijwel alleen met mossen bedekt, Opvallend waren de
grote kussens Leucobryum glaucum (kussentjesmos) en uitgestrekte plakkaten Cephalo~
zia bicuspida ta.
Een stinkend slootje ten noorden van,,Essenburgh" met Chara spec., (kranswier) lever~·
de o.a. Physcomitrium piriforme (knikkertjesmos) 0 Leptodyctium riparium (beekmos) en
Plagiothecium ruthei op,
Na de inspektie van enkele slootjes zette W,Margadant er een flinke pas in, Bij vero
schillende mensen begonnen zich nu vermoeidheidsverschijnselen voor te doen, We had=
den· al vele kilometers in de brandende zon gelopen. een steeds groter wordend aantal
zakjes met mossen meezeulend, Bij onze leider kwamen kennelijk herinneringen uit zjjn
eigen sjocgroeptijd boven. toen hij in een bijna onverdraagbare hitte dwars door
dichte braamstruwelen, brede sloten. brandnetels en manshoge moerasvegetaties zich
een weg baande in de richting van de kust van het Veluwemeer, We zetten koers naar
een plantengeografies en c,sociologies belangrijk essenbos. waarover dr,J.J, Barmil
in .. Buxbaumia"' jaarg0 13. no, 1/2" juni 1959 reeds een artikel heeft geschreven, Na
enig zoeken vonden we de plek waa:r het bos was geweest , '0"" kort tevoren was het
gekapt.• Het was een troosteloos gezicht,; vooral voor schrijver dezes" daar die dit
bos in het voorjaar in zijn volle glorie had gekend.,. Op de essenstronken konden we
alleen maar volkomen verschrompeld Isotheclum royurum en HomaUa trichomanoides (spaco
telmos) terugvindenc, De bladeren van HomaHa staan in twee rijen.J waardoor ertkele
mensen het eerst voor een foli.eus levermos hielden, Het raadsel was echter spoedig
opgelost toen er een nerf in het blad werd ontdekt,,
Na deze tegenvaller zetten we koers naar de kust van het Veluwemeer bij Hoophuizen
tussen de uitmondingen van de Hierdense beek en de Killebeek, Een slootje onderweg
leverde Uea. Riccia fluitans (watervorkjes) en Philonotis fontana (veenstaartje) op.
De drassige oever van het Veluwemeer viel erg tegen, Op de drogere en hogere delen.
waar veel grint in de bodem zat" was een wat interessanter vegetatie ontwikkeld~
Brachythecium albicans (bleek slaapmos)., Rhytidiadelphns SJ.Uarrosus (haakmos),, Ceraco
todon purpureus (purpersteeltje) en Hypnum cupressiforme var. lacunosum (de duinvorm
van klauwtjesmosL De laatste soort wijst op een l alkhoudende bodem. De hogere planco
ten waren nog interessanter,, Een aantal fluviatiele soorten is hier vermoedelijk
.,uitgestraald" vánuit het IJsseldal: Galium verurn (echt walstro)" Sedum acre (muur=
peper). Knautia arvensis (knautia) en E:ryngium campestre (kuisdistel)., Een kilometer
noordoostwaarts. groeit op een soortgelijke standplaats zelfs Eryngium maritimum
(blauwe zeedisteiL Ook hebben zich ui.t de tijd van voor de afsluiting van de Zuiderc,
zee nog enkele halophiele planten gehandhaafd~ Armeria mar.itima (engels gras) en
Honckenya peploldes (zeepostelein), De kalkminnende Lepidium campestre (veldkruido
kers) Wlj.S hier vermoedelijk adventief.
.
Op de terngweg deden we bij •• Essenburgb"' de mooiste. vondst van het weekend,. In een
karrespoor tussen·Scirp.us setaceus (borstelbies) ontdekten we Atrichum tenel.lum
(klein r.impelmos) •e:t''JSaOreka.Psels. De gele kapselsteel sloot iedere verwarring met
Atrichum undulatlim uit~ Zowel Scirpus setaceus als Atrichum teneliurn zijn kensoorten
6

van het Nanocyperion ( dwergbiezenverbond). Verder groeiden er: Juncus artic ul.atus
(waterrus). Euphrasia spec. (ogentroost). Leonthodon nudicaulis (thrincia). Carex
hirta (ruige zegge). Hol cus lana tus (witbol) en in de angeving Orchis maculata (ge=
vlekt orchis). De vondst van Attichum teneliurn was een goed besluit van dit gaslaag~
de weekend.
De deelnemers aan dit weekend waren; Arie Dijkshoorn. Rob Gradstein, Heleen van
Heusden. Hans Paap" Onno Wijnands en Piet Bakker. In totaal werden 50 soorten blad=
mossen en 16 soorten levermossen gevonden. Aan korstmossen werd vrijwel. geen aandacht
besteed. omdat daar nog steeds geen goede en voor een N.J.,N.er betaalbare tabel voor
is, De reeds langdurende droogte in aanmerking genomen was dit een behoorlijk resul"·
taaL Onderstaande soortenlijst pretendeert geenszins volledig te zijn. Desalniette.,
min geeft ze een indruk van de mosflora van Hulshàrst en omgeving.
De nomenclatuur is volgens de 3e druk der N.J.N. mossentabel van W.D.Margadant.
Soortenlijst ekskursie llllshorst (topografische kaart 26 H en 26 F)
Legenda;
1 = landgoed .. Huls horst'\
2 = Hierdense beek tussen Vuurkuilweg en station Hulshorst.
3 = Spreng en bos tussen station Hulshorst en Hulshortse Zand,
4 =·Oude bomtrechter en omgeving langs spoorlijn,
5 = Heideveld en dennenbos op voormalig stuifzand ten w. van h~ Huls~
horstse Zand.
6 = Slootje langs Rijksweg tussen Hulshorst en Hierden.
7 = Landgoed •• Essenburgh" en omgeving te Hierden (incl, betonblok in
Hierdense beek en slootje ten n. van het landgoed).
8 = Essenhakhoutbos bij Hierden en slootjes in omgeving.
9 -"Kust Veluwemeer bij Hoophuizen.
1

Musci (Bladmossen)
Aulacomniurn androgynurn
Amblystegium serpens
Atrichum teneliurn
Atrichum undulatum
Brachytheciurn albicans
Brachythecium rutabulurn
Bryum argenteum
Bryum capillare
Calliergonella cuspidata
Campylopus fragilis
Ceratodon purpureus
Dicranella heteromalla
Dicranoweisia cirrhata
.Di cranum maj us
Dicranum polysetum (= D.undulatum)
Dicranum scoparium
Eurllynchium praelongurn (= E.stokesii)
Grimmia pulvinata
Homalia trichomanoides
Hypnum cupressiforme
ijypnurn cupressiforme var.lacunosum
Hypnum cupressiforme var.tectorum
IsopterygiumelegJ.ns
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Isothecium myosuroides
Isothecium royurum
Leptodictyum riparium
Leucobryum glaucum
Mnium hornum
Mnium punctatum
Mnium JU1lldulatum
Orthodicranum c.f. montanum
Orthotrichum diaphanum
Physcomitrium piriforme
Philonotis fontana
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium ruthei
Platyhypnidium tiparioides
Pleurozium schreberi
Po hl ia c. f,, camptotrachela
Pohl ia ,nutans
Polytrichum commune
Polytrichum formosum
Polytrichum Piliferum
Rhytidiadelphus squarrosus
SphagnUm fimbriatum
Sphagnum palustre var.squarrosulum
Sphagnum spec. (subsecundumgroep)
Tetraphis pellucida
Thuidium tamariseinurn
Tortula muralis
Hepaticae (Levermossen)
Calypogeia trichomanis
Cephalozia bleuspidata
Cephalozia connivens
Cephaloziella spec.
Diplophyllum albicans
Gymnacolea inflata
Isopaches bicrenatus
· Lepidozia reptans
Lophocolea heterophylla
Marchantia polymorpha
Pellia epiphylla
Plectocolea crenulata
Riccardia multifida
Riccia fluitans •
Scapania campacta
S~nia irrigua
Lichenes (Korstmossen)
Cl':adonia mi tis
Evernia prunastri (op Quercus robur)
Physcia spec. (op beton)
Xanthoria parietina
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HET BOVENSTE BOS BIJ EPEN
Piet Jbkker
J

Inleiding
Het Bovenste bos ligt 2,5 km ten zuidwesten van Epen (g~eente Wittem) juist tegen
de Belgiese grens (topogr.kl!.art 62 D +G). Het bos is± 32.ha groot en vormt een
kompiel tezamen met het Onderste bos. Het Onderste bos is veel groter dan het Bovenste bos. De oostrand van het Onderste bos is bi;j] botanici 'bekend öm-;rzijiLrijkdom aan
orchideeen en bij geologen om de,, krijtrotsen van Heimans" ~ Het Onderste bos bestaat
grotendeels uit loofbos. Het Bovenste bos daarentegen bestaat voor 2/3 deel uit oninteressant s()árrenbos. Op verzoèk van de Natuurbeschermiiigs.consulent bij het Staatsbosbeheer te Maastricht werd tijdens het gespecialiseerde plantenkamp in juli 1960 te
Gulpen een onderzoekje verricht in het Bovenste bos. Het doel van dtt onderzoekje was:
1. op een eenvoudige vegetatiekaart aangeven welk gedeelte van het bos met sparren
·
is beplant;·
2. trachten iets te weten te komen over de invloed van:de naaldbomen op bodem im vegetatie;
·
·
3 •. nadere bestooering van de noord- en oosthelling varr:het bos, waar volgens dr. ir.
· W. H. Diemant nog fraai ontwikkeld eiken-haagbeukenbos (Querceto-Carpineturn} zou
voorkomen;
·
4. een zo volledig mogelijke floristische inventarisatie. ~

Helaas werd het omerzoek bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden tijd'ens het
kamp: het regende vrijwel iedere dag. Bovendien konden we maar een beperkt aantal da:-- ·
gen in het Bovenste bos doorbrengen, daar we gedurende dit kamp ook nog graag-andere
terreinen wilden bezoeken en we het Bovenste bos eigenlijk pas, , ontdekten" toen et
al enkele kampdagen verstreken waren. Ook ontbraken ons de middelen en de kennis· om
een eenvoudig bodemkundig onderzoek uit te voeren. Wel werd getracht met behqlp van
Lyphanpapier ~n Oxyphen=universaalindikator enkele pH-bepalingen te verrichten, doch
de resultaten hiervan waren niet nauwkeurig en betrouwbaar genoeg.
· ·
Hoewel wegens de veel te krappe tijd dit onderzoekje niet zo grondig verricht kon
worden als we zelf wensten, willen we het voorlopige resultaat hier toch met enig
voorbehoud publiceren, in de hoop er later nog eens dieper op in te kunnen .gaan. Ondanks alle moeilijkheden, die een amateurplantensociolo~g nu eenmaal ondervindt bij
het tin!Ïem•Yánoe.ennonderzeekmethode en bij het thuis lli:twemen van de verkregen gegevens, hebben we er veel plezier aan beleefd.
l i Iets over de invloed van de nens en ober de llodem ·
De nivellerende menselijke invloed:is in het Bovenste. bos zeer duidelijk waarneembaar. Het sterkst blijkt dit wel uit het feit dat 2/3 deel van het bos met sparren
is beplant. Oorspronkelijk zal er op het plateau en op de plateauranden een Quareeturn sessiliflorae (wintereiken~berkenbos) geweest zijn~ Dit blijkt duidelijk doordat
op diverse plaatsen in het sparrengedeelte soorten van.het Quareeturn sessilitlorae
opduiken. Op iets lichtere plekken (op open gedeelten tussen de sparren en vooral
langs de paden) zien we op vele plaatsen Sambucus racemosa (bergvlier) en Luz!lla luzuloides (witte veldbies). Ook in de dichte berkenhaklmutbosjes vinden we deze soorten; aan de randden hiervan ook Solidago virgaurea (guldenroede) en Hyperiourn pulehrum (fraai herstshooi). Op de kapvlakte en in de larixaanplant op een voormalig
heideveldje vonden we Digitalis pupurea (vingerhoedskr.uid). Al deze soorten indiceren dat vrijwel het hele gebied waar nu de sparren groeien, vroeger door een winter-.
eiken=berkenbos werd ingenomen. Op geen enkele plaats in het Bovenste bos is dientengevolge een fraai ontwikkeld Quareeturn sessiliflorae aan te treffen. We vinden
slechts. fragmenten. Het beste gedeelte is nog te vinden· .langs het pad tussen de berkenbosjes ten westen van het groepje bremstruiken (Sarothamn m scoparius).
Het overige deèl van het bos. waar we verschillende vormen van ·het Querceto~Carpine-
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turn (eiken-haagbelkertbos) aarttrefferi. is op vele plaatsen ook gestoord. Onderaan de
oosthelling (bij_ opname 5) vonden we versèhillénde' gaten in de grond.; Vermoedelijk
waren hier Óréhideeen uitgestoken. ~Ook waren èr in opname ·5 koeiensporenó Tussen het
bos en het er aan grenzende weiland is op deze. plaats een .gebrekkige afrastering.
Langs de oostzijde, waar het bos aan het weiland grenst, bevindt zich een zoom van
brandnetels (Urtica dioica). Ook wordt er in het bos ·gejaagd. We vonden op verscllillende plaatsen lege patroonhulzen.
.
-.
Door de V~ V. V. te Epen georganiseerde wanteltechten voeren door he_t ·Bovenste Bos. Op
zomerse dagen komen er veel toeristen. De meeste dagjesmensen blijva:n hangen bij de
grit:1tweg aan .de z.o.-zijde van het bos. SlechtSweinigen trekken dieper het bos in.
We hebben hier enige dagèn speciaal op gelet tussen de andere bezigheden door. Juist
bij de Belgiese grens (bij opname 9J is een bank langs de weg geplaatst. Vanaf dit
punt heeft men een prachtig uitzicht op liet fraaie, net in Belgie gelegen kasteel
· Beusdal, dat nu als jeugdherberg in gebruik is, 'Het bos achter deze bank lag vol met
blikjes, ijzerdraad en ander afval. Hier was de Ribesvariant van het Querceto-CarpiToélichting bij ve!J)tatiekaart Bovenste bos

~

dicht sparrenbos {Picea abies)

bJ ::. .ti- berkenhakhoutbosjes ( Betula vertucosa)
~

Hililil !I~ wintereiken-berkenbos

l'

(Quercetum sessiliflorae)

facies van adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)

l:=-_.::.::-::-lltapvlakte
~ Aln~Ulmibn-invloeden

HIIII!HIQ Querceto-Carpinetum orchidetosum ( orchideeenrijk eiken-haagbeukenbos)

·

"_erschillende vormen van het Querceto-Carpinetum fraxinetosum (vochtig
_ eiken-haagbeukenbos) en Querceto~Carpinetum loniceretosum (droog eiken-...---..~ haagbeukenbos)
·
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verspreid staande Picea abies (fijnspar)
Larix leptalepis (japanse larix)
Cryptooiaria japonica (japanse ceder)
Populus spec. (populier)
Fagus sylvatica (beuk)
Acer psellio-platanus (esdoorn)
Sambucus ebulus (kruidvlier)
Mespilus germanica (mispel)
Ilex aquifolium (hulst)
~arothamn_us scoparius (brem) _
Sanicula eu_ropaea (beelk:ptid)
Luzula sylvatica (grote veldbies)
11

neturn f:raxinetosum (vochtig ~~kQn,..,haagoo~kenbos) vrij goed cmtwikkeld met veel doornige struiken (vooral Ribes U;Yil:-crispa, de hier echt wilde kruisbes). Tijdens hetmaken van een o1;11ame nabij de ,grintweg roken we. eens een typiese geur. Bij Il!Uier Onderzoek bleek dat ènkele pichnickende •• bermtoeris ten" hun auto in. de· struiken hadden gereden en bezig w&.rell met het bereiden van nasi goreng in de open lucht! De blikjes
waar het gerecht in had gezeten iagen tussen tiet lievevrouwebedstro geslingerd.
Aan de grintweg bij de ingang van het bos (in de uiterste oogpunt) ligt een mesthoop,
geheel begroeid met Urtica dioica (grote brandnetel) en Chlium aparine (kleefkruid).
Waar het bos aan de grintweg grenst. is het randgezelschap. wat betreft de kruiden,
niet goed ontwikkeld. Wel vin(jt men hier zeer fraaie tot iO m hoge banen van Prunus
avium (zoete kers) en tot ). 50 m hoge pollen van Branus ramosus (ruwe dravik). een
onzer mooiste grassen. Nijzonder opvallend was het. dat wanneer men de grintweg ver~
der afliep in zuidoostelijke· richting, ongeveer 100 m Belgie in, het randgezelschap
veel traaier ontwikkeld was. Toeristen kanen hier 'Vrijwel nooit, daar op deze plaats
;geen officiele grensovergang is. Bijzonder fraai was hier een vermoedelijk tot het
Carpino-Rubion te rekenen struweel (ct: Carpino-Prunetum-eiken-haagbeukenstruweel)
ontwikkeld, met als voornaamste soorten: Cornus sanguinea (rode kornoelje), Prunus
avium (zoete kers). Acer campest re (spaanse aak). Quercus petraea (wintereik) •.
Brachypodium sylvaticum (boskor.tsteel), Lathyrus·sylvestris (boslathyrus), Vicia se~
pium (heggewikke), Satureja vulgaris (borstelkrans), Lathyrus pratensis (veldlathyrus), Br,yonia dioica (heggerank), Resea luteola (wouw), Alliaria petiolata (look zone
der look) en Dolidago virgaurea (guldenroede). Het veelvuldig bezoek van toeristen
op het Nederlands deel van de grintweg had dus een verarming van het zich er langs
bevindende randgezelschap ten gevolge gehad.
·
Eind 1944 zijn de Geallieerde legers o.a. over deze grintweg vanuit Belgie ons land
binnen gekome~ Daar het levensgevaarlijk zou zijn met de tanks de sterk hellende
weg af te rijden. hebben onze bevrijders bomen gekapt in het Bovenste bos en de stammen dwars over de weg gelegd. Bij het begin van het bos zijn deze boomstammen nu nog
in de weg zichtbaar.
Het bos helt vrij sterk naar het noordoosten. Over een afstand van± 500 m is er een
hoogteverschil van 50 m. Van Epen komende was het iedere dag weer onmogelijk het
laatste gedeelte van de steile weg te fietsen.
·
De bodem van het Bovenste .bos bestaat grotendeels uit verzuurde leem met vuurstenen
en liint~ Door de aanplant Va.n sparten en larixen. exoten die in ons klimaat niet
thuis horen, is de bodem nog sterker verzuurd. De ondergroei van het sparrenbos is
vrijwel gehÉHil verdwenen door liet tekort aan licht en de zure naaldenhunus. Langs
het grenspad bij grenspaal 15 staat een rijtje Cryptomeria japonica (Japanse ceder).
bomen die ook niet in dit bos thuishoren •
. De larixaanplant ten westen van grenspaal 14.staat op de nieuwste topografiese kaart
(verkend in 1956. uitgave 1960). nog aangegeven als heides Tussen de jonge larixboompjes stonden bloeiende exemplaren van Digitalis purpurea (vingerhoedskruid). Een
dergelijk heideveld kan door degeneratie uit het Quercettm sessiliflorae (wintereiken-berkenbos) ontstaan (zie Barkman, lit.1). Door geregeld kappen in het Quareeturn
sessioiflorae ontstaat licht eiken~berkenhakhout, waarin Cälluna vulgaris (struikhei)
de overhand krijgt. Door rooien, verdere bodemverzuring en uitgroging kan hieruit
een Oalluneto-GeBistetum ontstaan.
·
De verzurende invloed van sparren en larixen bleek duidelijk: in opname 10. waar op
de helling in het Quercetoa(àrpinetum loniceretosum (droog eiken=haagbeikenbos) op
regelmatige afstanden sparren en larizen zijn geplant~ Zover.de kroonomvang v.an deze
naaldbomen reikte was de bodem vrijwel kaal. Waar geen naalden oP de bOd.em lagen,
dus in ruimten tussen de naaldbomen. was een vrij goed ontwikkelde krUidláag•. Hierin
was het domineren van Oxalis acetosalla (witte klaverzuring) en A thY!'i1llll filix-femina
(wijfjesvaren) opvallend (zie opname 10).
. ·
··
.
.
Het Quareeturn sessiliflorae (wintereikeneberkenbos). dat oorspronkeUjk het eluvium.(llateau van het Bovenste bos bedekte. hoort thuis in een neersla'grijker kllmáat dan
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het gemiddelde van Nederland, hetgeen samengaat met een . grotere zeehoogte. In ons
land komt het Quercetum sessiliflorae dan ook alleen in·Zuid~Limburg volledig ontwikkeld voor. Het heeft een submontaan karakter. Het Bovenste bos ligt op een der
zuidelijkste punten van Nederland (op gelijke breedte met Brussel en Aken!). Door de
overvloedige regenval heeft er een sterke uitspoeling en daa:tmee gepaard gaande verzuring van de bodem plaatsgevonden. Het plateau is ongesChikt voor kultuur door de
s~htige, zure bodem. Door de vrij vlakke ligging is het gevaar voor erosie niet
groot, In het algemeen is het milieu van de plateaubossen in Zuid.Limburg beter behouden dan dat der hellingbossen. Dat dit voor het Bovenste bos met zijn sparrenaanplant niet opgaat, zal zonder meer duidelijk zijn,
Op de hellingen is de erosie duidelijker. Onderaan de noord- en de oosthelling is de
bodem vrij vochtig en hier ishet Querceto~Carpinetum orchidetosum (orchideenrijk
eiken~haagbeukenbos) vrij goed ontwikkeld.
Het colluvium (= afgespoelde materiaal) komt onder aan de hellingen of in de dalen
terecht. Op de grens met het Onderste bos (ten westen van opname 10) ligt <:Jen dal,
waar een vrij vochtige atmosfeer heerst. Het verschil in mikroklimaat met het plateau is duidelijk •• voelbaar". Hier groeien dan ook een aantal Alno-~Ulmionsoorten,
die elders in het Bovenste bos niet voorkanen. Vennoedelijk is dit het dal. dat E.
Heimans op blz. 194 van zijn reeds meermalen genoemde boek beschrijft. (De boswederik
groeit er nog i l)
In ·het oostelijke deel van het bos (bij opname 8) bevindt ~ich een steile wand van
glauconiethoudend zand en grint. Zo bevat veel Bekemnitella mucronata, een gidsfossiel van het Ondersenoon. E.Heimans beschrijft deze ,.kalkmuur" in zijn boek uit 1911
op blz. 192. In zijn dagen groeiden er nog Ophrys insectifera (vliegenorchis) en
Cephalanthere longifolia (wit bosvogeltje). Vroeger waren er drie krijtgroeven. Nu
is er nog maar een duidelijk terug te vinden.
lil De flora

Het Bovenste bos herbergt vanzeisprekend een groot aantal krijtplanten, die men buiten het Krijtdistrikt tevergeefs zal zoeken. Vooral om de rijkdom aan orchideeen waren het Onderste en het Bovenste bos eertijds beroemd. Onderaan de noord- en de oosthelling van het Bovenste bos vinden we twee gedeelten waar het Querceto-Carpinetum
orchidetosum (orchideeenrijk eiken-haagbeukenbos) nog vrij goed ontwikkeld is. Yooral
bij opname 6 komt vrij veel Platanthera chlorantha (bergnachtorchis) voor, wat minder
bij opname 5. Bij de laatste opname waren - zoals reeds vermeld - vermoedelijk orchideeen uitgestoken. In opname 7, vlak bij het pad, vonden we 1 ex. van Cephalanthera
damasonium (bleek bosvogeltje). Alle orchideeen waren tijdens ons onderzoek uitgebloeid en daardoor moeilijk vindbaar. Wim van Soolen bezocht het Bovenste bos in een
gunstiger tijd, nl. omstreeks piuksteren 1960. Hij vond: Orchis purpurea (bruine orchis), Orchis cf. mascula (mannetjesorchis). Listera ovata (keverorchis) en de door
ons ook gevonlen Platanthera chlorantha (bergnachtorchis). Bij een artikel uit 1955
van H.Doing Kraft in ,,De ll.evende Natuur" jaarg. 58, blz. 118 (lit. 5), staat een door
dr. V. WestJ;toff gemaakte foto afgedrukt van Orchis purpurea met als onderschrift: "aan
de oostrand van het Bovenste bos ten zuiden van Epen". In 1956 is door N. J. N. ers in
het Bovenste bos Oephalanthera longifolia (wit bosvogeltje) ontdekt. In latere jaren
is deze soort echter niet teruggevonden, voor zover wij hebben kunnen nagaan: Omstreeks 1951 is door de heer c. Sipkes in het aangrenzend.e Belgiese deel (in weiland
bij bos) Aceras anthropophorum (poppenorchis) ontdekt. E.Heimans vermeld in"Uit ons
krijtland"(1911) van·de kalkmuur in de oostpunt vari het Bovenste bos: Cephalanthera
longifolia (wit bosvogeltje), Orchis mascula (mannetjesorchis) en Ophrys insectifera
(vliegenorchis). Behalve de vliegenorchis zijn deze soorten recent nog gevonden. ·Sambucus ebulus (kruidvlier), die E.Heimans van deze plaats vermeldt, staat er nog. Ook
aan de uiterste oostrand. van het bos groeit Sambucus ebulus. Wim van Soolen vond omstreeks Pinksteren 1960 aan de oostzijde van het bos nog de zeldzame Rosa árvensis
(akkerroos) en R<>Sa' tomentosa (viltroas) •.Aan de oostrand bij het weiland groeien
13
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verder· nog Verbascum thapsus (koningskaars) en Myce lis_ muralis (muursla) •. Weevers
(1933. 1i t. 12) vermeldt nog Daphne mezereum (peperboompje) en Neottia nidus-avis
(vogelnestje). Deze laatste twee soorten zijn door ons echter niet gevondelle
Aan het pad bij de kapvlakte (juist ten noorden van opname 3) vonden we een aardig
gezelschapje met een vrijwel alleen in Zuid=Limburg voorkomende soort vrouwenmantel
(Alchemilla xanthochlora). Gnaphalium uiiginasurn (moerasdroogbloem). Juncus bufonius
(greppelrus)-en iets dichter bij de bosrand Fragaria vesca (bosaardbei) en Prunella
vulgaris (brunelL Langs e.en lemig kantje groeit hier Phascurn cuspidatum (spits
knopmos).
_
Luzula sylvatica (grote veldbies) komt maar weinig in het Bovenste bos voor, We von"
den van deze plant slechts een enkele pol op twee plaatsen> Sanicula europaea (heel··
kruid) idem.
De mosflora :wm het Bovenste bes is reeds vrij goed onderzocht door W., Meyer ( 11 t.lO)
en J,J,Barkman (lit. 1), In het donkere sparrenbos bestaat de mosvegetatie vrijwel
alleen uit Pohlia nutans (peermos). Op de donkerste plekken is de bodem geheel onbe~
groeid, Op enkele paden vinden we een tredplantengezelschapje van minuscule lever"
mosjes. Op enkele plaatsen is het pad geheel groen gekleurd door een overtrekje van
Cephalozia bicu8pidata met daartussen Scapania nemorosa (schoffelmos) en <àlypoge±á·
trichomanis (btiidelmos)o Op een andere plaats vonden we op een larixwortel Lepidozia
reptans (neptunusmos) en Scapania nemorosa (schoffelmos), Ten westen van opname 2.
bij de kronkels in het pad, staat een groepje jonge sparren en larizen, Daarvoor is
aan het pad een sterk hellend gedeelte, dat geheel met mossen is begroeid, Opvallend
is het voorkomen van Plagiothecium und uiaturn (gerimpeld platmos), een montaan~,bore--·
ale soort. die volgens Barkman (Buxmaumia, lle jaarg, nr, 3/4, 1957) een kensoort der
natuurlijke naaldwouden (Vaccinio---Piceetea) is, Verder groeien hier~ Pohlia nutans
(peermos). Pleurozium sclr eberi (brons mos). Polytrichum <formosum (fraai haarmos) en
op een boomstam in de buurt Dicrancmeisia cirrhata (sikkelsterretje), Deze mossenkom"
binatie nadert in samenstelling die van het Querceto roboris~Betuletum (zomereiken~
berkenbos).
De oude krijtwand in de oostpunt van het bos is begroeid met Barbula unguiculata
(schroeftandmos) en Bryum argenteum (zilvermos).,
Het Querceta=Carpineturn (eiken= haagbeukenbos) bevat vele mooie mos soorten, Ten noor=
den van opname 11 groeien het buiten Zuid=Limburg zeldzame Plagiochila asplenioides
(varentjesmos) en Thamnium alopeenrum (struikmos), Verder vinden we op de ~chtige
hellingen Fissidens taxifol:i'us en F, bryoï4es (bosvedermos en gezoomd vedermos).
E:urhynchiurn praelongurn en Eestriaturn (fijn' en geplooid laddermos) o Atrichun undula=
turn (rimpelmos), Mniurn undulatum ~gerimpeld sterremos). e,a. In opname 6 groeit Ho~
malia trichomanoides (spatelmos) op bomen met mineraalrijke schors (acer pseudo=
platanus) en ook_ terrestrische •. iets wat we nooit tevmrenzzagen,
W.Meyer (lit,lO) vermeldt verder nog voor het Bovenste bos; Plagiothecium sylvaticum
var. negleeturn en Plagiothecium curvifoliurn (de kaatste karakteristiek voor naald=
bossen). J.J.Barkman (lit.l) vond nog de volgende soorten; Brachythecium glareosurn.
Cirriphyllum piJiferum. RhYtid~delphus triquetrus. Thuisdium_ tamariseinurn en Isothe=
cium myurum. Barkman vond in het Bovenste bos een voor Nederland nieuwe varieteitvan
het pluisjesmos (Dicranella heteromalla var. stricta).
IV Iets over de methodiek van bet onderzoek
We begonnen met het boo in alle richtingen te doorkruisen 001 zodoende een algemeen
overzicht van het terrein 'te krijgen, Enkele planten wei-den voor de zekerheid gede~
termineerd en verschillende mossen werden verzameld en later thuis mikroskapies- gekontroleerd. Het was noodzakelijk alle planten ook vegetatief van elkaar te kunnen
onderscheiden~ Enkele veel op elkaar lijkende soorten zoals Sambucus' nigra en s. ra~
cemosà en Brachypodium sylvatiëmi en Milium effusum leverden na nauvkeurige vergelijking met bloeiende planten oo·k geen moeilijkheden meer op. Fe floristiese inventarisatie werd vooral tijdens onze orientatie in het bos verricht.' Af gauw zagen we
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welk gedeelten van het· bos een uitgebreider onderzoek vereisten. op het plateau met
de sparren waren we ganv uitgekeken.,
Bij de kartering wem in twee teaBB gewerkt. Een groep van 3 man (2 meters en 1 te~
kenaar) ging het bos opmeten (grenzen en paden) en in kaart brengen. terwijl onder~
getekende. toen deze groep op gang was. ve.rder ging met het maken van opnamen; dit
laatste gedeeltelijk in samenwerking met Albert Hoekstra. Datus Voorhorst maakte
zich zeer verdienstelijk met zijn meet= en tekenwerk. Met behulp van een touw van 50
m lengte. dat door strikjes was onderverdeeld. werd het± 32 ha grote bos opgemeten.
Begonnen werd bij grenspaal 14, Naar het noardoost~n ilaande barnen we bij de viersprong. waar de paden elkaar onder een hoek van 90 kruisen. Vanuit.dit punt kon ge~
makkelijk in vier richtingen gemeten worden. De hellingen aan de randen van het bos
leverden de meeste moeilijkheden op. Met behulp van een eenvoudige. zelf gekonstrueerde. hellinghoekmeter werd de hellinghoek bepaald. De projektie van de helling kon
nu worden uitgerekend, Vanzeisprekend is er toch nog enige vertekán~in het kaartje
·ontstaan. Aan de hand van luchtfoto's werd het kaartje daarom later bijgewerkt. In
het terrein werd het kaartje op schaal 1 ; 2500 getekend op millimeterpapier. Om techniese redenen werd het verkleind tot schaal 1 ; 5000, De hoogtelijnen werden overgenomen van de topografiese kaarte
·
Het maken van opnamen vergde veel rijd, vooral in het so~enrijke eikennhaagbeUken~
bos· 50 a 60 soorten in een opname is heel gewoon. zodat het niet verwonderlijk is
dat we met zo'n opname wel een uur bezig waren. Bij enkele opnamen is de oppervlakte
van de boom" en struiklaag niet gelijk aan die der .kruid·· en moslaag, B, v. b:Pj opna,,
me 7 was het voldoende om van de kruidlaag een stuk van 7 x 7 m te nemen;· de boomD
en struiklaag werd uitgebreid tot 10 x 10 m,
V De vegetatie

De vegetatie is in het voorgaande reeds meermalen ter sprake gekomen, Daarom zal en~3
kele malen naar vorige hoofdstukken verwezen worden.
Het plateau wordt grotendeels ingenomen door een donker sparrenbos, De verzurende in~
vloed op de bodem is reeds genoemd. Op de meeste plaatsen is de bodem volkomen kaal.
D:L-t bosgedeelte is dan ook doods. saai en eentonig, Een aan het sparrenbos gebonden
mos is Plagiothecium curvifolium, Bijna overal zien we onder de sparren fel oranje
koraalzwammetjes ( Ciavaria spec,. ); op een plaats ook parasolzwam (Lepiota cf. rhaco=
des)., De mosjes op de paden werden reeds in hoofdstuk III genoemd .• Merkwaardig was
dat we op een pad waar het regenwater in plassen bleef staan Callitriche cf, stagna~
lis (moerassterrekroos) vonden. We dachten eerst met een bijzondere vondst· te doen te
hebben; een waterplant boven op het plateaul De flora van Heukels ~ van Ooststroom
gaf echter opheldering~ deze soort komt soms ook op vochtige grond voor (o.a. op hos,
paden), Op plaatsen waar het iets lichter is (langs de paden en op open plekken waar
bomen zijn gekapt) zien we direkt berken. lijsterbes. en Pteridium aquilinum (adelaars'lraren) opslaan. Vooral de adelaarsvaren heeft veel behoefte aan licht. Op nog
lichtere plekken (mits er geen Pteridium=facies is ontwikkeld) vinden we Sambucus
racemosa (bergvlier). Luzula luzuloides (witte veldbies) en TeucriuliV.scorodonia
(valse salie). Als de mens niet ingrijpt vindt er dus een regeneratie mar het .Quer~
eeturn sessiliflorn.e (wintereikencoberkenbos) plaa tso In hoofdstuk II is reeds vermeld
dat het Quercetum sessiliflorae in het Bovenste bos niet fraai ontwikkeld vóorkomt"
Bij de reeds genoemde larbaanplant op een voormalig heideveldje groeien Sambucus
racemosa (bergvlier). Digitalis purpurea (vingerhoedskruid). Maianthemum bifölium
(dalkruid) en veel Pteridium aquilinum (adelaarsvaren).
Op de rand van het plàteau vinden we op twee plaatsen berkenhakhoutbosjes (zie tabel
I). In opname 1 zijn de berken 10 m hoog. de bodem wordt grotendeels door bramen
(Rubus fruticosus coll.) in beslag genomen. Er tussen groeli!en echter diverse Querce~
turn sessilifloraesoorten. Opname 2 is veel armer. De berkjes zijn maar 4 m hoog en
staan dicht op elkaat. Bovendien is dit gedeelte sterker hellend (150). Opvallend is
de beter ontwikkelde moslaag (bedekking·40 %). De laatste opname kunnen we misschien
rekenen tot de Vacciniumvariant van het Quercetum sessiliflorae. Deze variant komtop
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Tabel I

o

opname nummer
datum
· m
opperv l ak te ·tn
hellinghoek
~ositie

Ia~ boomlaag hoogte in m

1
25/7
10x10
20
ZO
10

2
27/7
3 x 4
1 [IJ
N

~

Kapvlakte

opname nummer
datum
oppervlakte in m
hellinghoek
expositie

4

3
27/7

27/7
~ x
oo 6 3 x 2
1OZO
100

zo

4
lage struiklaag hoogte in m
1
1
bedekkin&
90%
95%
bedekking
20%
10%
Betula verrucosa
5
5
sambucus nigra
2. 2
1
Sarbus aucuparia
2
=
Betula pubeseens
2~2
2
Quercus robur
1 ex. ~
Sarbus aucumria
x.2
...;;:.;.:..:..;;:...:...:::........:....;._...;__h_oo_g_t_e__·n-cm--5::-0--2-0---=2-::5-t Quercus robur
x. 1
1
kruidlaag
bedekking
45% . ,25% i~Sa~ll::.·x,;;_;c_f..;.._ca...:p:...r_e_a-:---:-""'::'----::x-ç2____=-:-:
Klassekensoorten (Vaccinio=
kruidlaag
hoogte iit cm 50
··.u· 40
Piceetea)
bedekking
70%
80%
Dryopteris austriaca
1.2
2.2
Klassekensoorten (Vaccinio=
Deschampsia flexuosa
1.2
x.2
Piceetea)
Vaccinium myrtillus
( )
1.2-3 Betula pubeseens
x~lk
~
Calluna vulgaris
~
x.2
Dr.yopteris austriaca
x ... 2
~·
Sarbus aucuparia
r®lk
..,
Orde= en verbandskensoorten
Orde- en verbandskensoorten
(Quercetalia en Quercion
(Quercetalia en Quercion
roboris-sessiliflorae)
roboris=sessiliflorae)
Rubus spec.
4, 3fr 4. 4fr
Rubus spec.
3, 2
1. 2
Teucrium scorodonia
2. 3f1
Teu.crium scarodonia
L.. 2
Carex pil ulifera
x.2
Pteridium aquilinum
( )
x. 1
~-----=--------------+ Kensoorten Quercetum
óverige soorten:
sessiliflorae
2. 3
Athyrium filix=femina
x. 2
x. 2 Digitalis purpurea
x.2
Sambucus nigra
x.2
Luzula luzuloides
r. 2
Rubus idae m
x 2
~
Overige soorten~
Dr.yopteris filix-.mas
x. 2
~
Milium effusum
x.2
x.2
Milirnn effus un
r$2
~
Juncus effusus
x.2k
x.2k
Deschampsia mespitosa
( )
Luzula pilosa
r.2
Lwmla luzuloides
( )
:o
Gl.leopsis tetrahit
x.1
Larix cf. leptalepis
r.lk
Deschampsia caespitosa
x.2
""m""os
....laa;,;..g,_;;_....;.._bed_.:._e_k_k_in_g_ _ _(-;-5%-o--4-0_%_-f'Athyrium filix=femina
x.2
0
Melandrium rubrun
( )
Polytrichum c~!ormosum
x.2
3.3 Rubus idaeus
r.2
Dicranella heteromalla
x. 2
2. 2
Agrostis stolonifera
L2-3
Plagiothecium laetum
x.2
1.2 Queraus robur
r.lk
Isopterygium elegans
~
2.2
Rumex acetosella
r.2
Pohlia nutans
,, 2.2 Poa annua
r.2
Atrichum undulatum
x.2
=
Erica tetralix
(k)
~

;:

Tabel 11

Berkenhakhoutbosjes

3

I:

I ·''.1
i

li

'\

moslaag
bedekking
Dicranella heteromalla
Polytrichum cf. farmasurn
Plagiothecium laetum
Mni urn hornum
Lophocolea bictentata
Atrichum unctulatum
Eurhynchium praelongurn
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2%
x

x. 2

x

(

x

x
x
x
x

)

de armste plekken in gedegradeerd wintereiken=berkenbos voor (hakhoutkultuur). De
differentierde soorten Vaccinirnn myrtillus (bosbes) en Deschampsia flexuosa (bochtige smele) zijn aanwezig. Soorten van het Violeta=Quercetum ontbreken echter. Het
voorkomen van Calluna vulgaris (struikhei) is opvallend. De soortenkombinatie doet
echter ook sterk denken aan het Querceto robOris"·Betuletrnn (zomereiken-berkenbos).
Volgens Barkman (lit. 1. blz.7) komt deze associatie niet in Zuid~Limburg voor; dr.
V.Westhoff wijst ook in die richting (lit. 13. blz. 199). Het wintereikenberkenbos
zou een vastere bodem en vochtiger klimaat preferen. Fragmentaries komt het ook
buiten Zuid~Limburg voor (b.v. aan de zuidelijke Veluwezoom) op hooggelegen leem~
gronden (zie Doing Kraft, lit. 4). Ir.W.Thijsen (lit. 11) stelt, dat in Zuid-Limburg op de plateaus met zand-" en grintbodems met een pH 5 het Querceto roborisBetuletrnn voorkomt en op de plateaus en de plateauranden waar bijmenging van loss
heeft plaatsgevonden en die een duidelijk mikropodsol en een pH ± 5 hebben. het
Querceto roboris~Bet detum behoort. ook in Zuid.J·Limburg op de vlakke plateaus voor~
komt.
Ten noordoosten van opname 1 en langs het pad ten noorden hiervan. is het Quercetum
sessiliflorae (wintereiken-berkenbos) nog het best ontwikkeld. hoewel enigszins ge~
stoord. We vinden er o.a. Sambucus racemosa (bergvlier), Senecio fuchsii (fuch's
kruiskruid). Digitalis purpure a (vingerhoedskruid). Hyper~rnn pul eh rum (fraai hertshooi), Solidago virgaurea (guldenroede), Salix caprea (waterwilg), Pteridium aquilinlllii (adelaarsvaren). bij het pad de nitraatplant Rumex obtusifolius (ridderzuring)
en vlak bij de viersprong enkele bremstruiken (Sarothamnus scoparius). Ilex aquifo~
lirnn (hulst) en Vaccinium myrtillus (bosbes). Een adelaarsvarenplant, die we in dit
gedeelte vonden en die steun zocht bij een struik. bleek na nauwkeurige meting 2.90
m hoog te zijn.
Weevers sprak in 1933 (lit. 12) van een Querceto~Ilicetrnn. Dit is identiek met het
Quercetym sessiliflorae.
De kapvlakte was zeer interessant (zie tabel II}. Aan de zuidwestzijde ervan verheft
zich het donkere sparrenbos, Op de grens hiervan profiteerden Sambucus racemosa
(bergvlier). Dryopteris austriaca (brede stekel varen). Luz ula luzuloides (witte
veldbies) en Digitalis purpurea (vingerhoedskruid) van de gunstige lichtverhoudingen.
Aan de noordwestzijde wordt àe kapvlakte begrensd door het reeds beschreven berkenbosje en aan de zuidoostzijde door het Querceto~Carpinetum (eiken-haagbeukenbos).
Aan laatstgenoemde zijde vond verrijking van de kapvlakte vanuit het bos plaats (zie
opname 3). Sambucus nigra (vlier) en Betula pubeseens (zachte berk) hebben hier on~
geveer een gelijk aandeel in de lage struiklaag. Hoger op de helling, waar het veel
droger is (zie opname 4), staat veel minder Sambucus nigra; Betula pubeseens is nu
dominant. Over de hele kapvlakte groeien veel bramen (Rubus spec.). Boven aan de
helling groeien voornarnel ijk:_- Dryopteris austriaca (brede stekel varen). Polytrichum
formosum (fraai haarmos). Deschampsia flexuosa (bodl ti ge smele). Lorrieera periclymenum (kamterfoelie) en Carex piluHfera (pil zegge). Het karakter van het benedengedeelte blijkt voldoende uit opname 3. Tijdens ons onderzoek bloeiden hier vooral
Tencriurn scorodonia (valse salie) en Melandrium rubrum (dagkoekoeksbloem).
Ongeveer midden op de kapvlakte bevindt zicil een erosiegeul van ± 50 an diepte. De
hellinghoek bedroeg hier 10° •. In de geul groeiden onder beschutting van Salix 1utetiaha (heksenkruid). Moehringia trinarvia ( driener:fmuur). Hypericrnn pul chrum · (fraai
hertshooi) en Urtica dioica (grote brandnetel).
·
Op de grens met het Onderste bos (ten westen van opname 10) is een nitrofiele vegetatie ontwikkeld met soorten die eigenlijk in het Alno~Ulmion thuishoren: Festuca gigantea (reuzenzwenkgras). Lysymachia nemorum (boswederik). Angelica sylvestris (en~
gelwortel) en Heracleum sphondylirnn (bereklauw). Uit het aangrenzende QuercetCP'Carpil'.&~
neturn loniceretosum (droog=eiken=haagbeukenbos) dringen hier Oxalis acetosalla (witte klaverzuring) en Steilaria holostea (grootbloemmuur) door en tenslotte nog Senecio fuchsii (fuchs• kruiskruis).
De rest van het Bovenste bos kan overwegend gerekend worden tot verschillende vormen
van het Querceto=Ql.rpinetum (eiken~haagbeukenbos) (zie tabel III). Het is onmogelijk
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een duidelijke onderverdeling te geven, daar de vegetatie over korte afstanden (~ms
enkele meters!) sterk van samenstelling wisselt. Wel kan duidelijk het Querceto-Carc
pinetum ordtidetosum ( orchideeenrij k eiken~haagbeukenbos) onderscheiden worden, on~
deraan de noord- en de oosthelling. Deze delen, die tot de kwetsooarste gedeelten
van het bos behoren. zijn op de vegetatiekaart duidelijk aangegeven. Actaea spicata
(zwarte gifbes) is een goede.differentierende soort voor deze gedeelten. Mercurialis
perennis (overblijvend bingelkruid) ont.breekt in het Bovenste bos. Primula elatior : _
(slanke sleutelbloem) had ook een voorkeur voor deze plekken. Op een iets lichtere
plek aan een paadje bij opname 6 groeiden nog Viburnum epulus (gelderse roos), Ajuga
reptans {zenegroen) en Arum maculatum (aronskelk), soorten die verder niet veel in
het bos voorkomen.
Het resterende gedeelte behoort tot diverse vormen van het Querceto-Carpinetum fra~
xinetosm en Q.e. looiceretosum (vochtig en droog eiken.,haagbeukentios). Onderaan de
noordhelling tussen de twee gedeelten met Querceto-Oarpinetum orchidetosum vinden we
een zeer vochtige Q.e. fraxinetosum. Hier vonden we de vrij zeldzame mossen Plagio~
chila asplenioides (varentjesmos) en Thamnium alopeenrum (struikmos). De moslaag is
hier vrij kwetsooar, daar ze betreding niet goed verdraagt, Aan het pad bij het wei~
land staat een grote mispelstruik (Mespilüs germanica) en er is een kleine kapvlakte.
die al weer gedeeltelijk tot opgaand bos is geregenereerd.
De noordhelling bestaat verder overwegend uit Q,C. loniceretosum (droog EHBbos), het
hoogste gedeelte neigt naar het Quercetum sessiliflorae (wintereiken•oberkenbos) .Door
aanplant van verschillende loofbomen die hier niet thuis horen. is het geheel nogal
gestoord. Er staat een rijtje populieren (populus sp,), In dit vrij open gedeelte
(licht tot op de bodem!) is onder de populieren een facies van Pteridium aquilinum
(adelaarsvaren) ontwikkeld. Ook staan er flink wat beuken (Fagus sylvatica). De
beuk, die zich hier beter thuis voelt dan op de arme pleistocene zandgronden in ons
land, vormt mooie rechte.stammen, Onder de ~enken en populieren groeit veel Asperula
oderata (lievevrouwebedstro) en vooral onder de beuken ook Athyrium filix-·femina
(wijfjesvaren), Dit bosgedeelte leek wel een zwakke afschaduwing van het middeneuro,
pese Fagetum. dat bij Aken zijn uiterste uitloper heeft (Klauserwald).
Opname 10 toont de invloed van de exoten, Vermoedelijk kunnen we deze opname rekenen
tot de Dryopterisvariant van het Querceto~Oarpinetum loniceretosum (droog EHBbos),
Onder aan de helling staan veel sçarren en ook een enkele larix, Op de rest der
noordhelling wordt het aspekt bepaald door Acer pseudo~platanus (esdoorn). Milium effusum (gierstgras). Oxalis acetosella (witte klaverzuring). Dryopteris austriaca
(brede stekelvaren) en LuzuLa luzuloides (witte veldbiesL Ten westen van de beuken
vonden we nog Alnus incana (grauwe els) en Luzula sylvatica (grote veldbies). Opname
11 is erg rommelig; ze bevat zowel elementen van het Quercet,>~Carpinetum typicum als
van het Alno--Ulmion en het Wuercetum sessiliflorae, De es (Fraxinus excelsior) is
het best ontwikkeld onderaan de hellingen (zie opnamen 5 en 6). Ze bereikt hier een
hoogte van 20 ~ 25 m. In opname 11 waren de essen slechts 10 m hoog.
De Oa3tpunt van het bos is hier en daar wat rommelig (pad en wéiland; in nabijheid)
en is begroeid met het Querceto~Oarpinetum fraxinetosum (vochtig EHBbos), In opname7
was de erosie duidelijk zichtooar: de humuslaag ontbrak nagenoeg. De bodem bestond
uit zware humeuze leem van een korrelige struktuur. Prunus padus (vogelkers). die in
deze opname voorkomt. is volgens dr.V.Westhoff (lit. 13) vermoedelijk niet wild in
Zuid-Limburg. In opname 8 is geen boomlaag ontwikkeld. De vegetatie is nog sterker
gestoord dan in opname 7. Circaea lutel~na (heksenkruid) en Lamium galeobdolon {gele dovenete1) domineren in de kruidlaag, in de struiklaag Cory1us avellana (hazelaar)
en Oarpinus betulm (haagbeuk). Verder naar het zuidwesten wordt de ondergroei steeds
anner. Ongeveermlvezwege tussen de opnamen 8 en 9 vinden we _als ondergroei vrijwel
alleen Sanicula europaea (heelkruid). Adoxa mosèhatellina (muskuskruid) en enkele
exemplaren van Epipactis helleboririe (wespËmorchis). We zijn in een arme Variant van
het Que~cet~Oarpinetum loniceretosum ·{droog EHBbos).
Ve~de~ naar het zuidwesten wordt de vegetatie wee~ wat rijke~. In opname 9 hebben we
[ en vertegenwoordiger van de Ribesvariant van het Q. c. fraxinetosum (vochtig EHBbos).
8

w-aarvan de volgende differentierende soorten aanwezig zijn: Ribes uva-cr~pa (kruisbes aspekt), Ribes sylvestre (aalbes), Càlium apa.rine (kleefkruid) eri Moehringia
tri~ervia (drienerfmmitr). De boom., en struiklaag was gced ontwikkèld: prachtige, tot
15 m·hoge e:x. van Prunris avium (zoete kers) en Acer cámpestre (spaanse aak) groeien
hier.
Tussen opname 9 .en de larixaanplant is een groot gat !Jl de bodem,. (misschien een o!l(le
bomtrechter?) begroeid met Circaea lutetiana (heksenJu:u;i\il en Larnium galeobdolori "(gele dovenetel). Bij dit gat zijn esdoorns (Acel' pseudo;:IJlatànus) aangeplant; wat lager op de helling groeit Luzula sylvatica (grote veldbies).
·
In de opnamen van het Querceto-Carpinetum' valt. op dat -de boom;. èn struiklaag over het
algemeen sterk beïnvloed zijn door de beheerder vanlet bos. Alleen Fmxinus excelsior (es) en Corylus avellana (hazelaar) komen regelma:tig ·in de opnamen voor. Het in
tabel plaatsen van de boom- en struiklaag leverde veeL moeilijkheden op, daar de
meeste soorten 11a3.r 1 of 2 keer voorkomen. Een splitsing' in groepen zoals bij de
kruidlaag is dan hierbij ook niet doorgevoerd. In enkele- opnamen zijn de lage boomeB de struiklaag gekombineerd (opnamen 8, 8 en 10}~ in qpname 9 zijn de lage struik..
en de kruidlaag gekombineerd. In alle opnamen vonden we .regelmatig kiemplantjes van
Fraxinus excelsior (es).
·
VI

Kmklusie

In"het voorgaande werd een korte beschrijving gegeven van flora. vegetatie en menselijke beinvloeding in het Bovenste bos bij Epen. Hoewel de flora en vegetatie in verf'~
gelijking met 50 jaar geleden stellig verarmd zijn. is. het Bovenste bos (en ook het
Onderste bos) toch nog van grote landschappelijke en wetenschappelijke betekenis.
Het ware ~e wensen dat door bescherming van het bos verschillende genoemde storende
invloeden geweerd zouden kunnen worden en dat het geheel door een beter bosbonkundig
beheer bewaard zad blijven voor ons nageslacht.
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OpEdlinii!D bij tabel III

In opname 5 nog in kruidlaag; \i'onwllaria majaU.s x. 1
In opname 6 nog in hoge boanlaag: Jfedera helix (liaan; tot t5 Jll} x; in ·struiklaag:
Rosa mnina r.
(Vtburnurn opulus); in kruidlaag: Ran~ sjJec. tRi. aeris: ctf
-~ -~~bt"Wninus1) r.1; Coprinus spee. (gladde inktzwam) x.2, ~JIS àanSUBea (20 cm) «.2.

á,

Crataegus mono~"'- r.1k, (AjU- reptans).
.
In opname 7 J»:vènct:J.en in struiklaab: Pr$xinus~etools1or x, Bubus spec. x. &l:ilx ef.
caprea xO. Prunus padus x. FaguS sylvattea 1, ....lmdtflll a1gra x. Sorbuá a u:nipa.ria 1;
in kruid laag: Melandrium rubrum x. 2, Rubus idáË!UEl r.1, Teuerium scorodónia x. i. EpiI obiurn montanum x.1, Epipact1s helleborine' x. I. Myeelis muralis x. 2. Rieraciwn murórum x.2; in moslaag nog Cbylosiphus polyanthus var. palleseens x.2.

i

·l

a) In opname 8 zijn lage boom- en struiklaag gekombineerd, hoogte ~10 m. kroon'S~~j,~.
b) In opname 9 zijn lage boom- en struiklaag gekombineerd, hoogte :1 - 6 m. bede~
&1%; lage strilik=en kruidlaag eveneens gekombineerd, Bovendien nog in struikl~·--1'
Rosa spec. 1; in kruidlaag nog: Prunus padus x.l, Poa trivialis x.2. Rosa spec. ~ ~·
1. 2.
c) In opname 10 zijn lage boom- en struiklaag gekombineerd, hoogte tot 10 m. bedekking boan= en struiklaag 90o/o. Bovendien nog in kruid laag: Sambucus racemosa r. 2,
'·:-i
Fagus sylvatim r.l. Alnus glutinosa x.tt.
In OJ;>name 11 nog in kruidlaag: Glechoma hederacea r.l. Luzula pilosa r.l; in mos-.
laag: cL Isothecium myosuroides x. 2.

* * *

·I

'
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Tabel III

~uerceto-carpinetum

(eiken·haagbeukenbos)

5

opname nummer
datum
opQervlakte in m
hellinghoek
expositie

hoge boomlaag
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Prunus avium
Populus spec.
Picea abies
Larix leptalepis
lage boomlaag

24/7

6 x 5
(5

0

hoogte in m
kroons lui ting

20-25
30%
3

6

24/7

6 x 6

<.5

7

26/7
10x1.0

zo

N

26/7
10

10
25/7
8 x 10
15

15
60%

20

9

8

26/7
10

6 x 10

20
35%

7 x 8

z

NW

NO

( )

3

3

11
27/7
10

6 x 8

2

2
2

10
85%

hoogte in m
bedekking

Fraxinus excelsior
Cll.rpinus betulus
Prunus padus
Que reus robur
Betula verrucosa
Picea abies
hoogte in m
struikfaag
bedekking
Corylus avellana
Cll.rpinus betplus
Acer pseudo~platanus
Cornus sanguinea
Alnus glutinosa
Lonicera periclymenum (liaan)
Sorbus aucuparia
·hoogte in cm
kruidlaag
bedekking
Klassekensoorten (~uerceto-Fagetea)
Geranium robertianum
Circaea lutetiana
Geum urbanum
Primula ela tior
Hedera helix
Fm»ûnus excelsior
Acer pseudo~pla tanus
Orde· en verhondskensoorten
(Fagetalia en carpinion)
Milium effusum
Polygonatum multiflorum
Asperula odom ta
Oxalis acetosalla
Càrex sylvati'ca
Poa nemomlis
Sanicula europaea
Lamium galeobdolon
Dryop-teris filix-mas
Cll.;rpinus betulus
Potentilla sterilis
differentierende soorten van het
~"C' orchidetosum:
Actaea spicata
Plantanthera chlorantha
Cephalanthera damasonium
Overige soorten
Ribes uva•crispa
Ribes sylvestre
Galium aparine
Moehringia trioervia
Sambucus nigra
Athyrium filix-femina
Urtica dioica
Deschampsia caespitosa
Valeriana officinalis
Heracleum sphondY-lium
Aegopodium podagraria
Angelica sylvestris
Galsopsis tetrahit
Veronica chamaedrys
Myosotis sylvatica
Cirsium palustre
Brachypodium sylvaticum
Torilis japonica
Scrophularia nodosa
Viola ri via na
Senecio fuchsii
Luzula luzuloides
Rubus spec.
l.s'dekk ing
moslaag
Eurhynchium praelongurn
Mnium undulatum
·
Fissidens taxifolius
Fissidens bryoides
Eurhynchium striatum
Mnium affine
Atrichum undulatum
Homalia trichomanoides (terrestrisch)
Lophocolea bictentata
B~chythecium rutabukum
Mnium hornum
Plagiothecium laetum
Isopterygiwil alegans
Polytrichum commune .•
Thamnium alopeenrum

Opmerl!.ingen bij tabel zie blz" 20,

1
4
3
3-5
55%
4.2

75

4$%

x.. 1
1. 2

x.1

1. 2
2. 3

1.2
x.1

6
60%
3. 2
x.1
x.1
2.2

75
40%

1-6
45%
1
2
x
1
o50
85%

a)

10
75%

b)

3

x
1

3

1

a)

b)

3
4

3

1

1

1
60
90%

·100
79%

x. 2

x.2

z. 2

s.1

1. 2
3. 3
r.1

:x.2

kx, 1

x.1

x.2
x.1

1. 2
x.2
3. 3

1. 2
x.1

x.2
x.1
2. 2-3

x.2
1. 2

Xr2

x. 2

3. 4

3. 3

2. 2-3
3.4
kl.1
r.1
X.2
x.1
1. 3
1. 2
( )

X.2

=-

x.1

3-6
90%
5

( )

3

70%

+45

c)
3

2

Y100

70%
x.2

kx.1

1.2
3. 3

2.2
x.2
2. 3
(x. 2)
~; ,...-~

x.2
r,1

2..2..__

( )

1.1

r.1

x.2
x.1

x.2
r.1
"

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

x.1
x.1

r.1

x.1

~1·
x.2
r.1

1.2-3

1.2
x.1

x.2
x.1-2

x. 2
1. 2
x. 2

1. 2

x. 2

1. 2

r. 2

3. 3
x. 2
x,2
x.2

x,2

x.2

x. 2
x.2

3.2
x.1
x.2

2. 2
3. 2

-

r,1
x.2

x.1
r.1

x,2

1. 2

7%
1.3
r.1
x.2

r.1
15%
2. 3
x. 2
1. 2
1.2
1.2
1. 2
x.2

x. 2
x.2
r.1
1.2
x.1
x.1
2. 2
r.1
x. 2
3.2-3
40%
3. 3
1.2
x. 2
x. 2
x. 2
x.2
1. 2
1. 2
x.2
x. 2

x.2
x. 2

1. 2

10%

1. 2'
1. 2

x.2
x.2
( )

( )

1.2
x.2

x.2

r.1
r.1
x. 2
x.2
1.2
3.2
\.5%
x.2
x.2
x,2

r.l
r,l
x.2
x.1-2
1.0%
1.2
x. 2

r,1
x,1

x.2
2.2-3

.-

2. 2

60%

3. 3
2. 2

x.2
1.2

2. 2

1.2
1.2

1. 2

x.2

1. 2

2.3

