ORGAAN VAN DE
VEGETATIEKUNDIGE 1NERKGROEP ( SJOCGROEP) DER

,,'
l

NEDERLANDSE JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE (N.J.N.).ACHT.;.EN-T-vJINTIGSTE JAARGANG· NUMHER EEN - TWEE

0t

n
!

i

.!
'

I

HAART 1966
. 'TEVENS.:. VERSLAG VAN:HET OP PLANTEN GESPECIALISEERDE
ZÖHERKAHP.DER N~J.N. DRENTHE I TE ORVELTE (16-26JULI 1965),
INHOUDENDE:
ALBERT HOEKSTRA - Ve:islaiS van de excursies.-.. ·
RU RASCH - Heideterreinen in het Eexterveldo-

)--

'l

FRED BOS - Drentse

bossen~

BIJLAGE I: tabellen en kaar·ten bij Ru Rasch 1 Heideterreinen
in het Eexterveld.,
.
. .
BIJLAGE II: George Laeijendec{er, Hybi-verslag

D~enthe

L

------------------------------~------------~~--------------~

Redactie: Ru Rasch, Ferdinand Bolstraat 143 IIII~ Amsterdam-Z ..
Administratie: .Joke_ Sc.hipper.s, Hamelakkerlaan 3-3, \~~geningeno

Redactioneel.
Deze eer9te KruipniemJs van 1966 is behalve

Kruipni_e~ws

ook Natuurhistorisch ka8pverslag van Drenthe I

1965~

Het

bevat dientengevolge uitsluitend artikelen, die gébaseerd
zijn op gegevens verzameld,· en werk verricht tiJdens' dit
zomerkp.tJ1p.,. . · •
Allereers~vind~

men de impressies van Albert

zijn

ove~

bezigheden gedurende dit kamp.
Dan

~e~

artikel van mijzelf over mijn

we~kzaamhed~h

in

het Eexterve.ld. Het i,s een wat uitgebreid verslag gel,vorden,
maar ik geloof, dat dat gerechtvaardigd wordt zowel door
de geweldige vmarde èn complexiteit van de vegetaties aldaar
als door de grote hoeveelheid werk die daardo·or velen is
verzet.
Het verslag van Fred moest door drukke bezighede,n (examen

(gefeliciteerdi), dienst) bij een verslag blijven, vat echter,
vo~ de waarde ervan ni~ts afdoet.

J6chrims

~e~siag

kon door omstandigheden buiten hem om,

nog niet voltooid worden. Hopolijk zal een volgende Kruipnieuws zijn vorslag nog kunnen opnamen.
Een artikel ~v-an mij over andere fragmenten orchideeënrijke
heide dà.n ih' 'E.ext, door mij gedurende Drente I bezocht, kon
door plaatsgabrek niet worden opgenomen. Hot zal in de

volgen~

KruipnieuvJS komen.
Het verslag van George over zijn hybi-activiteiten gedurende!
het kamp behoren wel tot het kampverslag, doch is vanwege
(lees verder op pagina
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-3Albert Hoel$tra - Verslag van de excursies
-~

tw;jfel gezaaid

De algemene plantkund·e heeft duidelijk gemaakt, dat de groei
van een plant een bizonder ingewikkeld gebeuren is. Zo ingewikkeld, dat het een wonder lijkt als er toch iets opgroeit.
Haar de tuinman, die zaadjes in de grond stopt,. zal er geen
slapeloze nachten van krijgen. Hij slaapt 's nachts en staat
·apáls het dag wordt; en het zaad ontkiemt en slaat op, hij
weet zelf niet, hoe ••• Want vanzelf brengt de aarde vruchten
voort ••• (volgens Markus 4, 27-28).
Planten groeien meer dan eens op plaatsen waar een onderzoeker ze· niet verwacht. "Waarom hier, hoe is dat mogelijk?"
denkt hij dan waarschijnlijk. De tuinman krabt op zijn hoofd
als de plantenniet willen groeien. "Er is iets mis."
Z0 zijn er twee uitgangspunten en twee wijzen van vragen. De
eerste·is: wat zijn de voorwaarden voor de groei? De tweede:
welkè omstandigheden hinderen de groei? In beide vragen gaat
het om de betrekkingen: plant en milieu. Ze zijn betrokken op
het eigenlijke probleem: de aard van die betrekkingen. Iets
~nders gesteld luid~n ze: hoezeer is de plantengröei bepaald
door de omgeving? of, hoe zelfstandig is een plant?
In het veldonderzoek is de groei,én gegeven én probleem.
Veel onderzöekjes·(in de sjokgroep) en onderzoekingen (daarbuiten) hebben:daarom een wat beverige aapák. Het gegeven is
problematisch.
In liet ene groeistadium is de afhankelijkheid van het milieu
veel groter dan in een ander. Vooral de kieming is voor veel
soortE!n·eenkritieke periode. En-natuurlijk zijn er allerlei
verschillen tussen de soorten onderling.
/
Voor groei is tijd nodig. Eenvoor de·hand liggende manier
om ontwikkelingsverschijnselèn te onderzoeken is lange tij.d
de veranderingen in een beperkt gebie·d na te gaan. In een·
zomerkamp is dat niet mogelijk.
- wat dan wel?
Op een excursie zie je maar een moment van de groei van een
plant· of van de ontwikkelingvan een plantengemeenschap. Dat
betekent~ dat je ver~elijkingsmogelijkheden moet zoeken, dus
andere exemplare:h van dezelfde soort, eventueel van.andere
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soorten of overeenkomstige plantengcmoQnschappen. Je moet je
verlJlaa tsen.
We beperkten ons tot de heide en venig gebi~d. Het Boeren.veen, de Dwingclose heide (Kralo en Davidspla.ssen), het Eextery,üd, vennetjes bij Lhee, NH-Ovorijsel, Orvolterzand, de landen
_van Rei trrÎa, het ven ;1Tweelingei1.n, het Scharreveld en zo hier en
dao.r nog ;1.-ja t, uerdon bezocht. \Jat wc zoal daar dede:ri en zagen, 1
ga ik nie{ opsommen. In plo.ats daaryan iets meer over eeri ..
aspect val'l clo ontuikkeling. Op oxcürsie vonden rie voel v:oorboolden van d-:: nveelzijdighoidn van plant~:q, van rmt Prof..
Bakkor de ïlpLlsticiteit t.o.v. het milieu, 11 .. nÖemt •. Ze hebb.c,n
verscheidene mogelijkhod~n on do.drvoor geldt dani dci.cine of
do andere, of, do ene en ook de andere - uitgesprok~ner bij de
ene soort dan bij oen nndore. Een voorboeld:
Plo..nton kunnon in principe zovwl naar opzij uitgroeien als
~n de hoogte. Hbo verloop~ de groei? Soms is. er ontplooiing
in alle richtingen, soms vooral no.ar opzij of omhoog. Deze
mogelijl;:hodon manifestoren zich in voel gevallen ,ils aanpas~ing aan de miliou-omstandighoden 1 maar i~ to~eiijkertijd
oo~c~P.ror:.Lolijk en d1--is onbop::-.ald. Als ons o~gen begripsvermogen wat ~lastischer zou zijn dan zouden ue het tinherleidbare
vcm dit en andere verschijnsel en me.kkelijkcr o.o.nvç.arden.
V,:_n!-c zien we -dat plunten, die 11 de kans krijgen 11 zich sterk
in zijvaurdse richting uitbreiden, torwijl de groei omhoog
dan ophoudt. In terreinen die afgebrand zijn, heidevelden .
b.v., vcrjongun de delen van pl~nten, die nog niet dood
zijn, zich en groeien uitbundig no.ar opzij u,it, evenals
voel jonge planten, dia zich weef vosti~en. In oudere heidabogrooiingon, waarin open "en dichte gedeelten e'1kaar
af\lisselen kan o.an de rand van ren dicht veldje hoge dwergstrui·
ken een front van jonge Calluncc ontsto.an, dat langs de
grond de opo"n plel~: binnengroeit. Empetrur.1 vormt in deze
~i~uatie ondergrondse u~tlopers, waar~an hier.en daar
jonge 16t~n opschieten.
.
.
Do blauHe zegge Ül de landen van Reitma is een ijle plant,
die afZOl1derlijk in do begroeiing voorkomt. Op open plekke~
in de vochtige heide is deze zegge kort maar krachtig, vormt
soms door een netuerk van uitlopers hele matten Cesrand van
Kralo). Bovendien vonden ue hem in de hooilanden in vrucht
en
de heide o.llèe~ vegetatief-v Dit is een vorm ·van aari..:.:
passing, die bij voel planten voorkomt. Bij lagere ·planten
1

op

-5is b.et aantal mogelijkheden .van vegetatieve verbreiding zó groot,
dat we ze moeilijkkunnen overzien. Alleen de lovermossen al:
de manieren zijn soms eenvoudig, soms ook zo vorfijndt dat ze
uiterlijk veel op de geslachtelijke voortplanting va.n deze
groep gaan gelijken. Er ziyn l~weekproeven voor nodig :om na
te gaan of de geslachtelijke voortplanting hier veel affectiever
is dan de ongeslachtelijke~ We zien meestal het een of het
ander. Volgens B11çh komen maar bij enko-lo soorten en ook dan
maar zelde~ tegelijkertijd de geslachtolijke en de ongeslaçhtelijke voortplantingawijzen voor. Bij veel soorten is, geloof
ik, de l:catst~ algemener dan de eerste.
Een erg algemene soort in de vochtige heide is Gymnocolea
inflatar die we alleen vegetatief hebben gezien. Aa~ de top
van de stengel zit hot archegonium, hot vrouwelijke orgaantje,
dat dus meestal geen functie heeft. Daaromheen groeit een
kraagje tot een langwerpig blaasje uit, het zgn. perianth,
dat gauw afbreekt en dan tot een neiu~e plant kan uitgroien.
Die_vorm van geslachtelijke voortplanting is karakteristiek
voor het 11 broedkelkje 11 • Ook andere soorten van de heide, alm
Mylia anomala, Calypogeia's, Isopaches, Tritomaria, Lophozia
ventricosa verbreiden zich door zgn. gemmae: celbolletjes, die
aan delen van de plant, de bladrand b.v. gevormd worden en tot
een nieuw exemplaar kunnen uitgroeien, nadat ze losgeraakt zijn.
Ook voel hogëre.planten kunnen zich vegetatief vermeerderen
door bovengrondse uitlopers, wortelstokken, knollen,- bollen,
e.d. Ook hier geldt vaak: het een ton koste van hot ander, al
betekent het in voel gevallen 11 het oen voor het c:.nder 11 • Soms
bloeien planten wel me.ar vormen geen, weinig of geen kiemkrachtig
zaad~ Deze zomer heb ik voor het eerst gezien, dat de snavelzegge in de meeste gevallen steriel is: de urntjes zijn leeg
(Is·_ een bastaard uitgesloten? Red.). En dat het vee:ripluis, als
het •bloeit en daarno.. vrucht)luis. vormt~ . tOch maar i7einig ·fertiel
is. Zo-zijn er planten die 11 niets 11 d9en, niet bloeien en zich
ook niet vegetatief uitbreiden, maar overigens ~-~o lijkt het zonder moeite in leven blijven.
De plastici~eit ten opzichte van het milieu heeft nog veel
meer kanten. Als het milieu verandert, dan past de plant zich
- zo mogelijk - aan, ook wat vvrm en inwendige bouw betreft.
(We meenden b.v. behalve de typische land- en watervormen van
Sphagnum cuspidatum ook verdronken landvormen te kunnen onderscheiden.)
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overuogingen in de inleiding Z1Jn niet zom2ar bedacht.
Eé.1 ond-erzoeker bi:c1 niet onderduiken in ecm · plintengemeen:s.c:hap en er als ingGï-Jij-cle het gehele netuerk van betrekkingen
doorzien. Hij-~iet elke verandering als die zich al voltrokken
heeft. De methoden di~ hij-gebruikt, zijn als de pa~djes, die
door het~cl6op'van de ortderzoekers in de b~groeiing ontstaan.
3e zijn de vaste grond voor de tuce benen van de plantktindige.
l'lao.r de l)lanton groeien nao.st het pad. De moeilijke opgo.vo
vin-het veldonderzoek is dus de ~lantengroei zo goed noo~elijk
te volgend en zo ~einig mogelijk plat te trappen.
Deze overgegingen vormen eon uat schrale bodem, wo.arop een
serieus öndèrzoekje het r.weilijk zal }lebben. En ik ben geen
tuincan, die denkt, dat het toch ~el zal groeien:en v~udht
dragen. Eet is ·c1us in c~e kien ge~moord.
Het slagen Vetn 'èen-gowone excursie hangt af vo.n het enthousicisme vcm de deelnemers. De nenson, die vrolijk meegegaan
·zijn, en de ·volgende ckg opniel!: Ho.gar, Bart en klao.s, die
de groei:pa tl~onen voor me fotografeerde' ·en q,lle ande"ren ook,
·'crank ik nu.
in de-tekst gonoond on belangrijk:
plantonoecologie, een verkenning van hctar aard
en ~lnatd. ~cd~, ~ro~~ngen 1961.
..
- .
H.__E\ruch, Die Brutorgane der Lebermoose. Proefschrift,
·Î-Ielsinki 1911.
'
:Sijlc-_ge

.1..

·'interessante mosvansten:
1.cc:.:mp,ylopus brevip~lus _Hord gevonden onder vi to.le CallunaEricn--höTde .C waarsc.hijnlijk zowel. gep'jagd ·als gebrand) in
het l2nggerekte z~udvestelijke perc~el in~et Eexterv~l~.
Twee ,rücro-opna1~en ·zijn gemaald.
·

-7Opllélme 1. Jonge,-vitale heide van Calluna (dominant) met
Erica, verdor J.Squarrosus, Molinia caerulea.
Oppervlakte 30x80 cm2, bodem bobbelig.
DvJergstruiklaag: Galluna 50 %, Erica tetralix, enkele spri:eten.
Molinia, veel juveniele exemplaren: 1p.
Opname 2.0pen plakje in vochtige 'heide.
Dwergstruiken-kruidlaag, bed. 50 %, CallUna en Erica, verder
Scirpus cespi taosus, Betula pubesc en-s, juv. ex. , Sali:x: repens,
Ce.rex pa'nicea.
Oppé-rvlakt? 30x30 cm2, terre-in bobbelig.
moslaag, bedekking:
Campylopus._brevipilus
Pohlia nutaris
Ceratodon purpureus
Cephaloziella species
Lecidia granulosa
Fungus species
Sphagnum toricllum
Gophalosia species·
Erica kiemplanten
Calluna kiemplanten

1

2

90%

90%

5b
2m
1p
1p
1p

5a
1p

+p

2m
2m

1a
1p
.2m
2m

opn.1 Campylopus ten dele met kapselstelen.
Po'hlia ton dele mot kapsels.
opn.2 bodem tèn dele met een groenwiertje begroeid.
2.Rhacomitrium lanuginosum werd door Jelmer on Joehem in
het Oostelijke deel van de Kralose heide gevonden en door
mij gedetermineerd.
Interessante Sphagna:
moll-2, werd op verscheidene plaatsen in de_ voçhtige
heide gevonden, vaak met een kenmerkende bleek violette-kleur,
en door- mij .gedetermineerd.·
4, SJ?hagnum pulchrum werd inverscheidene vennen_gevonden.
3.Spha~um

-8Ru Rasch - Heideterreinen in het

Eoxt~rveld.

A. Inleiding.
1.,.q_cdurende h~t op pl-anten, geppecinli.esee'rde .zor:wrkamp van
dit jaar bij brvelte.waren we in de gelukkige omstnndîgheid
de schitterende terr~jnen in het ~exter~eld te kunnen b~zoeken,
op. 1:1elke terreine:ç._, onze ~[;mdacf'lt o.llore_crst ·gevestigd was
door de publikat~e-.rvan V2n AYJ.del g~ We.terbolk uit 1945, .·die
het gebied met de toenmalige s~ocgroep ~n geologengroep
bezochten in eind n]J.gustus 19L:-4~ Hier, moet Fred Bos~ uit.
Gi;:d;on bedemld worden, die al enige. keren het gebied bezocht
hncl, en ons metecn de bGlélnsrijkste· frGgnenten kon wijzen~
zodat geen tijd verloren hoefde te gaan ciet onnodig zoe~bha
Verde:;.~ wil ik alle menscn bedanken, die mij gohallJen h'c'bben,
met het maken van opnnmen, het karteren, het boren on h~t
bestuc~ercn v::'cl1 de vegetatiekundige problo·nwn in het te~:;.:..rèin:
Wim Joosten, Emil van Bredoróde, ~ib de Kleine, Albèrt Hoekstra en vele Gnderon. Zonder samomverking zou het onmogeiijk
geweest zijn een del-gelijk terrein te onde;t;zocken~
Het gaat hier om eon achtta~ fragminten, gelogen ongev~er
in het midden vo..n do driehoek' Anderon·~Eext-A:::m<m, Zo· 3:.jn te
bereil(en door ho..lver';Jego de ueg Anderen-Ee}:t è.c' z2.ndvrog nnc,r
·n' e+ "Joor'e·n
sl~..,~
'T'en· ~-1' -'c""' v~n
b-.".'- 0'1C~erzoelr -~-n ··JoL.L,
!'·
(__
~l·'~
·'-- +c
L~(...LL:.c
L--~-·/~ f
\Jaren hot nog dr:t,q grote fragmenten 9 uo.c.rVc'.n eÓn nu gohGel
ontgonnen, en de c.nclere ·,,:;_:,ijvJel gel1cel op uit elk viër ldeino
fragmenten nq~ Van Andol t Waterbolk boschrijven do ter~oinen
2.ls gcleci~~ langs h~t i~derse Diepje. Hot diepjo ochtor 1 dat
loopt door ~et Westerholt en het SchcebrQek on d2.t de terreinen
o.fvmtert is ochter (volgens do stafknitr-G--·tenmins;c·e) niethet
Andorse diepje, dat in uerkelijkheid de ~ovenloop van het
Rolder diep vormt.
V

V

-
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2.Het Eexterveld is een gedeelte vo.n h~t ~olvende landschap van
NO-Drenthe ten Westen vo.n de HondSrug, öet plu.teuu's è-n:l?éek··tlttlen.·~: De verschillen tussen heuvels en dalen ko.n tot 1Ö :nr in
hoogte gaan (bij het Anloër diep),'muar is meesti:tl kleiner1ó
errige meters. De talloze kleinere en gro.t.er.e be.ekjes; . d,;i.,..: in
alle richtingen het landschap doorkruisen wateren uiteindelijk
af in de Drentse Aa. Ten tijde van Van Andel 8.: Haterbolk was
het Diepje door het Eexterveld evenals vele andere al gekanaliseerd, manr dan o.l zo lang geleden, dnt zich weer een nieuw
evenwicht had ingesteld.

'\

-9Wat de bodem betreft, ging ik hoofdzakelijk af op Van Andel
en Waterbö.Jk; we voerden zelf wel boringen uit, maar aangezien
We zelf .vrfjwel onbekéii_d Waren met de Sarlenstelling Van de
bodem, kondén '<Je de bó;einge:n moeilijk interpreteren. Enige
wàardevoTle"inlichtiiigé:n over de potklei, die in het terrein
vo~rköii, ~r~eh ik van Sybran~Tjall~rigii. Hij bezocht het
terrein enige wek(:n vóór ons en bleek de boorgaatjes te hebben
gebo~rd, die wij in het terrein aantroffen.'
De ondergrOnd van het ge bied is keileer11, die ö.m~ Oostelijker
Aan de oppQrvlakte komt, maar die in het onderzoekingsgebied
i!Wt een laag va',n· enige neters la tere afzettingen is bedekt.
Dat z:l.jn'hiervn1. lomige fijne znnden, -die echter weinig voedsetrijk zijn. Pl2.atseliJ~ komt fij1l.er r)f groffer grint voor,
zelf~ stenen~ E~n hoek van het weilnncl naast II lag holemaal
vol met stenen, die vmren losgekomen bij het scheuren ;u:an de
grond bij de ontginning •
. In cle beekdalen komen' ook recentere beekkleiafzettingen
voor en plaatse;Lijk is vee-nvorming waar te nemen. Het kienveen is een oligotrophe voenplaso
De i~teressantste bodemsoort die in het gebied voorkomt
is echter de potklei, een zeer rijke kleisoort, die plaatselijk in d~ ondergrond tot vrij dicht onder de oppervlakte
voorkomt en die verantwoordelijk is voor de rijkste vegeta. ties in het gebieÇl. De idei is in srnall~ stroken in oude
beekdal(3n afgezet, die, wanneer het gebied nog ongerept zou
zijn, in do vegetàtie te volgen zou zijn. In 1944 was dat
.. nog mogèlijk ï.~ het grote ZO-fragment. (>p het ogenblik is dat
moeilijk, omdat ge slechts over smalle doorsn~den bescikken,
die dwarp op de ri.c,hting vande oude kl,eistroken staan. Wel
zijn- rijke en r!linder· rijke g~deel ten te ónderscheiden, r;1a2r
het ~s ~óeilijk uit te m6ken, op welke ~aniór zij doorlopen.
In fragment III is·. dUidelijk te zien hoe deze ontstaan zijn
uit een afwisseling tussen hei en enige stroken langs st.raampjes met smalle stroken rijkere vegei~ties, mot ze~r scherpe
grenzen, zo te zien:OP rijke boekafzettinr;.
De potklei komt ~-buiten ons gebied - nog voór bij Roden,
·aldaar echter geheel onder bouw-.en weiland~ In 1945 was deze
kieisoort nog niet bekend; V~ri Andol en Waterbolk beschrijven
de sbroken dan ook als ieem, hoewel al wel afgezet in oude
beeklopen.
·
De st~uctuur va~ het gebied iP die van de 'velden 1 e Het veld

-10.is .he.t gc:biec1 2.nn woeste grond. dat buiten de es ligt en dat
in grote stukken, die elk bij een dorp.horen, ~erd~cld, zoals
hot ~exter en Anderense;.veld. De scheiding van de velden wordt
ge2~rke~id door cien wo.l, 6pgeworpen uit plaggen. Mi~sthi~rt is de
enice meters brÖc~e :ual tussen l10:t Anderense en het Eèxtcr veld
tevens bedoeld c.ls dijkje (niet zozeor nls wc..terl:cring dan uel
on op te lopen), n2ngezien de tórrqinen vroeger z~er ~ochtig
konden zijn. Vic:r v::--.n .de.frnGmenten in het Eextervelc1 liggen
tegen diÖ ~eldscheiding c.an.
Vroec;or HD.S ~Nt vc;ld gc;moónsCl!.c.ppólijk bezit vc..n dG dorps~ot:oners, un2r werd, toen ontginning uogeli~k werd, verdeeld
:Ln zoe:;.n LtnGG sr.1~J.lle · (ca. 50 m bredG) GVGmiijdig lopende stroken,
die lipen van hc;t d6rp tot do v6ld~chc;iding. Zo kon elke.boer
zijn eigc;n stuk ont~innen.
·
In 1944 lc..g er no;:; ong. 60 hn, nu nog geen 14 ha, Kienveen en
Wasterholt (sanon 6 ha) meegerekend; nan woeste grond. Dat nog
~J,iet D.llc t3troken ;:mtgonnon zijn, is wm1.rschijnlijlc te dnnken
ann hot fuit, dat boeran vo~schillonde strokon iti h~nden kregen
uanrv~-..n de V\)rsto en/ of è.o 'slochtste en/ of de kleinst~ ononte;onnon uerden.· gol:1.tcn.•
De ontcinninc is niet overaJ. lierkolijk cosl~ngd, vooral. in de
z.eor n~tte inzinkingen troffen rJe stukken aan met weer Rhynchospora, tirosera en Erica dan echto uei- en hboilandsoorten, bGv.
bij fro.r;ï:Jorlt II. Ten No:::,rclen VL',n het Kienveen wc.s een snallo
st1,.;ook tot )1ooilc..ncl ontconnt.m, naar het middengedeelte ervan,
dat netoen tocen dè Véenpliis .v0n het Kienveen ao.nligt, ·v!erd
niet rwer gennnicl, zoc\at het·. gohcol tot oen zeer nntte neso' tro:Jl}e bc;croeiins vms VGruilderclo
· ·
.·
. De rwnselijk.o invloed is ochtGr o.ok. nu i'loc niet geheel verdr.renen. tie f~agmenten I ~P III zijn e~ige jaren codeeltelijk afge"brand. ~on boer,.die in de omgeving nnn bet pl~ggen steken was,
kon ons echtoi" nie:l:; vertellen. in1;u:.relk jD.ar en in welk jno.rgetijdl
d2.t precies HD.B. ge~:iee,st. Hol verteJde hij öns. ebt plaggen nog
steeels c;erec;eld gestoken uerdën ·en ë7el voor dOe öeest ui te'enlopende doeleinden: 1riderc1and troffen we in bet te~rein veie
cluic1elijk min of meel~ recent o.fc;eplcq:;do stu:~keti o.nn, zovJcl in
het. terrein o.ls ·· (on voornl) lc:ngs de rc..nden. In frG.gmont I Has
vercfer nog ee.n. afvalhoop met dito kuil en een hooiberg.
Het is jc.ÓE1Ür dat ue niet weHin hoe de grasvegetnties sanenGOstelè. unrcm., toen zo nos c;enaa;Ld uerden. Vor[;eli_jking van
Vifn terbolks to..bel mot do nijne l:::o. t zien c.1a t bij ee'rstsen:oende
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schro.allandsoorten zich te hebben uitgebreid. Beide tendenties
kunnen m• i. zeer goed so.menhangen met een verr:ijdering van de
nog regelmatig gemaaide stadia.
.
Wat de ontwikkeling van do heid~vegetaties betreft na te~indi
ging van de intensieve menselijke beÏnvloeding, kan worden opgemerkt dat deze vegetaties zich langer in.rijpe sto.at kun~en hnd!J.aven naarmate ze rijker en opener van structuur zijn:·~ zQdat
ze zich goed kunnen verjongen. Een zeer klein fragment orchicleenrijke heide in het Zondagsbrok ten Zuiden van Rolde ( en
aan het Anderense Diep) b.v. bevond z;Lch al dertigjaar ongestoord in nog steeds even rijkg staat.

3. Van het achttal fragnenten zijn er twee waarin heide en
Nardo-Galion niet het hoofdbestanddeel vormen van de vegetatie,
nl. het Wasterholt en het: ldenveen. .
Het liJesterholt is een, jong, vochti;:; bos, het Kienveen een
oligotrophe veenplas, rriet op sömöige pl.~atsen echter rijke
randbegroeiingen. Het Wasterholt is het enige fr<.::gment dat
in ieder geval b-ehouden zal blijven omdat het dienst doet
als ~ustpl~ats voor het wild tussen de Staatsbossen van
Gieten en die. van Anlo. Deze bos-' en veenvegetaties zullen
in het vervals niet beschouwd worden.
be gras- e~ hei-vegetaties, die in het gebied voorkomen, en
die wij bestudeerden; kui.·men ongeveer als volgt ingedeeld
worden:
1.:Heidevegetaties: Deze bevatten al tijd Calluna é·n Erica.
Slechts- in oudere vo~E1en van de vochtige hei kwam VICe t meer
Callunavoor. De volgeliele typen kunnen worden onderscheiden:
n.voch'tige h~i mej; Erica en CallunD. op de plateau 1 s-;
b.natte hei met Brica, Calluna, Molinia en Scirpus cospitosus,
vnl. in de lagere gedoeltenc~natte hei met alleen Erica.
d.orchideeënrijke heidoe
2.Narclo-Galion. Hier VD.lt behalve d~ orchidee~nrijke heide (1d)
nog.Önder:
aePediculnretum. Gras- en vooral kruid~rtrijke heide met veel
Pedicula.ris, Dactylorchis mnculata en Succiset prat.ensis.
b. Cariceto-Eric.etum. Min of meer gr.:wrijke vormen met Cirsium
dissectum, Care x pulicaris, Carex hostio.nn en Hypericum pulchrurJ~
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a.Rijke Molinia-vegetuties met Cirsiurn dissectum, Carex
hostie.na en Hypericura }:IUlchïeum., Nndert het Cariceto-Ericetum
en dc.c..rin continu overgannd.
b.verschillonde andere, min of moer rijke MoliniQ-vegetatios.
4.Goplacde vegetaties:
a.met Polytrichum communis.
b~met Ivlolinia
c. Rhynchor3porf)b.m. ·
5.iic;tiJ.trofe riloer-:csvegetatios:
a.Phragrnites-~egetntio, riotmocrasje,
b.Metatrc.fento indringers~
c. V::tlerianeto-Philuponduletumo .
De vegetc.tiotypen.$c en 5abc werden slechts zijdelings bekeken.
De vegetaties 1d 5 2nb on 3a cocten wordon geplaatst op de
potkloistrokon.
Bekijkt men genoemde v~getnties in relatie iot de ~o~em~ dan
ailiot men de volgende mogelijkheden:
~ijk (op ~otklei-stroken) tegenover arn (zandsrond) en
na~1Tinlon) tegen over droger (platoau's). Het is duidelijk
da~ do combinatie rijk-droog minder algeDoen is. Dnarnaast
konen pl~~tselijk rijke vosetaties voor op recentere beekkle~
afzettincen. Over het algemeen zijn cc vochtice, vnl. rijke
bodems begroeid met Nolinin- on Nardo-Galion-~~gritaties, de
droge, vnl. ~rnore ~odems, mèt heide. ~e zullen echter zien
dut allerlei invloeden dit beeld kunnen vertroebelen.
Het is, se zien he.t boven gestelde, in het ceheol niet vernonclerlij!c~ dat Van Anclel en Waterb::ük in hun beschrijving
zijn Üitgeg:::tan van do vier mogelijk combinaties: droog-arm,
droog~rijk, nat-arrc1, nat-rijk (rijke vegetaties op recente
beekafzetting bestudeerden ze niet, waarschijnlijk vamrage de
relatief ge"ringe omvanc;) en vooral niet ebt ze kwamen tot
het ópstellen van zgn. transïtie-rueksen. Dit zijn reeksen
op oecologische overgnngen (tegenwoon~ig spreekt men ook wel
van oecosyncline), bv. vr:.n nat ne..ttr droog, vnn arm nanr rijk,
v.:..1n zout naar zout, etc, in tegens telling tot roeksen -op
genetische overgangen, de successies. Zij stelden de relatie
milieu-vegetatie ongeveer voor v..ls een viervlik. ·met als' hoek-
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ribben de mogelijk transitie-reeksen~
droog-rijk

arm-nat
A-G-profiel
'----....._

ABC-plofiel

~~~~;~~el

arm-droog /
ABC-profiel

Van deze transitie-reeksen bleken er slechts d1~ie (nlo hat-an1/
droog-arm, nat-arn/nat-rijk en n::::.t-arm/droog-rijk) in en:Lge
nate gerealiseerd te zijn in het terrein, van welke drie de tweede
veruit de belangrijkste was.
Hoewel de verschillende door Van Anclel on Waterbólk onderscheiden mogelijkheden acht~raf wel duidelijk te herk~nnen waren,
was het voor ons toch niet d6 manier om de vegct::::.tie te zonderzoeken. Aangetekend moet ~orden dat ik Van Anclel en Waterbolk
slechts oppervlakkig bestudeerd had v66r het onierzoek; ik geloof
trouwens dat hun ver~lag moeilijk te vatton is zonder het
terrein te kennen. Verder is het wao.rschijnlijk beter gewe0st
dat we het onderzoek onafhankelijk van hen hebb6n uitgevoerd,
zodat we niet met vooroordelen over bepaalde relaties of
andere verschijnselen behept zouden zijn. Trouuens, het zou
onmogelijk zijn het terrein. in zijn tegenwoordige toestand
volgens do inzichte~ van Waterbolk te bestuderen, en wel om
verschillende redenen3 De voornaamste reden is wel,dat het
ter re in op het ogenblik in hoge na te versni~:;:.;;erd is waardoor
de uiteinden· van do verschillende transitie-reeksen nauwRlijks
meer .2ls zodanig uit de veeetatie na:::t.r vormn komen., Daarom
. nee~t men de verschillende vegetaties op de reeksen mirt of
moer waar als zelfstandig nnnst de uiteindene In de afgelopen
21 jaar heeft bovendien de gehele vegetatie zich, zo te zien,
in verschillende opzichten vereter ontw:i.,kkeld, c;n wel vnl.. tot
eep. grotere differ0ntia tie in de verschillende gr::,s~ en vooral
Nardo-Galion-vegetaties~ Ook is ~ogelijk dat we door met meer
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v<:::.n de terreinen tot nauwkeuriger onderscheidingen kwnmen.
Een tweede reden zou kunnen liggen in het feit dat de
transities zich het frD.c.ist ontwikkeld hebben~ uac.rschijnlijk, in het meest westelijke van de drie stukken~ die in
1944 noG in het terrein legen; ten~instc~ alla opnn~en
zijn in d::-..t gedeelte genw.akt. Hetvstuk is nu echter geheel
ontgonnen.
4.Met behul~ van het vorige kunnen we de vegetatie van de
c..clî.t frc.gnenten glob, _o.l o.ls volgt beschrijven: ..
T. Het zuidelijkste on het frrLnisto fr~::.c;ment. Lanes de Oostrand (de zc.ndweg) enige sterk vervilderde en vervuil~e
stukjes, vat metatrofo indringers en een klein stukje oet
Cirsium disaectum~ Platenthora bifolic en Dactylorchis
ccculata. Daarnc. een plateau met vnl. heide, het grootste
gedeelte hiervan is enige jaren gel~den cfgcbrand oot een
opvallend scherpe grens met het ongebrande gedeelte. Dan
loopt hot terrein steil af nac.r een lager gedeelte met
vochtige heide met vcal Molinia en Scirpus cespitasus en
~icr en deur ook orchièeeÖn. Door dit lQge gedoelte loo?t
oen klein st~oompjo~ dut omzoomd wordt door eon ho~e houtwal
dat een nut rietmoerasje t~n Zuiden van de strook, afuatert
en ckt te vol3en is tot in III. Achtor het stroom:;?je ligt
het beste gcdeclt6 van hot terroinp De vegetatie van dit
daal ~s v~~l gocompliceerd6r dan dio van het Oostelijke dool
Het besint mat ucn vochtig d6el, 3unsluitond bij het
vochtic;e deel <:::.an de andere kQnt van hot stroonpje, net
en.igo rijke ~~lel<:lccm ( Narthociuu ossifré'..[;UD 1 Cirsiun dissectun1 Hy~x:ricv.r:1.J.)Ulchrun)~ Dnn.rna nuer eon plateQU vc;.n
enige tient~Ïlen metars breeed, waarna ee~ zeer rijk
gebied begint nat zeer rijke vegetaties: enerzijds orchideeënrijke heide, etnderzijds Nurdo-Galions met Cirsium
dissechlm 4 Carex pulicaris, Carex hostinna, Arnica nontmm.
en HylJericm.J pulcll..rum. Dit stuk list hoogstvw.arschijnlijk
op een potklei-strook. Dan komt veer oen stuk met vnl. heide
e6hter gedeeltelijk met nogc.l ruise plekken net Moliniavec;etettics' !:let afgelJlCJ.gde stukken en enige rijke plakken
r:1et Ci:rsium dissectum, Hy:;;10ricum pulchrum, Curex hostinna.
De westc;rans wordt gevormd door de veldscheiding Ander~n
Eext. Tec;e~ de wal aan groeit een grote groep Arnicay
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hei op de helling naar het vrij diepe dal dat in een mesotrofe poel, die zich tot in de omringende weilanden uitstrekt,
uitloopt. Verder staat er wat bod'op, dat tevens een soort
haag vormt om een stuk hei met een hoekje orchideeënrijke
hei.
III. Dit is weer een smalle strook, die loopt ~an de zandweg tot de veldscheiding. Het Oostelijk gedeelte is een~
plateau met vochtige heide dat aansluit bij het Oostelijke
plateau in i. De Westra~d is begroeid met rijke vegetaties.
Het natte gedeelte, dat hierop volgt is vnl. begroeid met
moerasbos, dat doorsneden is me~ talloze stroken met een
rijk, zeer fraai ontnikkeld ValeriD..neto-Filupenduletum. Aan
de anJere zijde van het bos ligt nog een strook met rijke
vegetaties, met Cirsium dissectun, Molinia en ook Vnccinium
vitis-idoa. De heide achter het bos ligt weer wat hoger
dan het bos en de aangrenzende rijke strook. De hei is ook
hier weer ged2eltelijk afgebrand met duidelijke grenzen. Het
Westelijk hei-gedeelte' bestaat uitsluitend uit vochtige hei,
echter doorsneden door twee stroompjes met rijke vegetaties
op m.il recente beekafzettingen, met Narthecium, Dactylorchis
maculata en Cirsium dissect~m. Het eerste, Oostelijkste,
stroompje sluit aan bij het stroompj~ dat door I loopi.
IV. Het Wasterholt met de strook hei tussen dit bos en de
zandweg .. De strook hei is verdeeld in drie kleine, vrij
smalle percelen, loodrecht op de zandweg en een groter stuk,
ongeveer ter breedte van drie percelen, ten Zuiden daarvan.
Van ~oord naar Zuid zijn ze als volst begroeid:
a.vo~htige heide met Erica en Cladoriia, waarschijnlijk ten
gevolge van uitdroging; tegen het bo~ een strook Molinia;
b.hei met zeer veel opslag, misschien geplant of om9at hier,
zoals op de meest recente stnn:·".art nog te zien was, vroeger
bouwland was.
c. Een akkertje.
d. Het grootste stuk, vnl. begro0-id met homogene Erica-Calluna
heide, met enige grote afgelJlngde stukken .. Te een het bos aan
weer een strook Molinia. Het Wasterholt zelf.is een vochtig
bos (Alnetum). Er door heen stroomt het diopje, waar omheen
gagelwoestenijen voorkomen.
V.Het Kienveen. Dit is een meso- en oligotrophe veenplas,
die na uitgeveend ~e zijn weer aan het dicht~jrocien is.
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Do Zuidvest-hoek is vnl. met hei begroeid met een bobbelige
rnnd 1~o.r hot voon. ÜD é8n pl~nts op die rand rijke vegetnti~
met Arnica, Plutnnthora, Dcaetylorchis en Pedicularis; verdel
wat 13tukken i;iolinin ón sterk c;ostoorde stukken mot Urtica die
Lysimachia vulgnris on Cirsium pnlustre~ Langs de Niliordrand van het veen hooft men het midden van de eerste aangrenzende strook laten·vervilcleren, waardoor een mesat~ofe
eoerasvegetatie is ontstaan met J~effusus, Lysinachia,
Galiuc palustre, Peucodanuc, Cirsium palustre, Equisetun
fluviatileG Tussen hot natte en het semaaide· sedeelte· list
nog oen stuk 6et veel Molinia, plaatselijk met Ericnon
Dactylorchis naculata.
.
VI~ Is oen zeer kiein stukje (rni~schien 20 x 50 m2) vnl.
begroeiel net vochtit;e heide~ Eén grote ::_,ok not Cirsium en
Plutnnthera, een klein ~tukje Sphac;nucrijke heide, enige
stuklzen Molinia~rijko heide en ocm grote c;estoorde lJlek ·
r:wt Urticu dioicn, Agrostis canina e:11. Senecio syl va tien,.
Vîi~Eveneens eon zeer klein stukje, dat ten Zuiden van de
Westolijke afbuiging van de zandwas lic;t. La~gs de Oostranel lic;t een wal, dnarnaast een pad. Het Noordelijkste
gedeelte is sterk gestoord net Epilobiun palustre,· C~rsium
p~lustro, Peucedanum. Dan c~n stukje hoi eet langs de·
randen wat Gentiana ~neunonanthe, Pedicularis sylv~tica
on Succisa pratensis. Het Zuidelijkste gedeelte is bos met
Salix cinerea en Betula pubescens. Het liet tocen het
Scheebroek aan. Op het pud staan wat orchidee3ri CDaetylorchis muculáta).
VIII·. Dit Îragment ligt in het verlengde van de weg, waaraan
VII ligt, in Oost--\Ve.st-richting, doch is slechts door een
weiland te bereieken. De zuidrand bestaat uit een zeer
dichte hauc riet o.a. Crataegus. De hei in het fragment ·
is i.h.n. ·vrij oud met veel Molinia. Langs de Noordrand loop
een wal met vrij voel boomopslag, maar ook net plaatselijk
DactyJ,orchis r:1aculata, Succisa. Op eon j_Üo.nts vonden ueHyporicum pulchrum, verder een plek Eet Platanthorn bifolia
Cirsium dissecttirn en Dactylorchis macutata. Dit stukj~ hei
wordt aan de Dostzijde afgesloten door een stuk bos óver de
lwle breedte, rmetrachter nog een o·pen plek ·ligt met wat
vochtige hei met gestoorde Molinia-Erica~vegetaties mot
:o~a~.R"t.J.bus idaeus, en cultuurindrinc;ers: Loliun p~renne,
Trifoliun repens, Holcus lanntus, e.d. Fie bezocht-en dit
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Fred Bos was zo vriende1ijk na het kamp het kamp het terrein
nog een keer te bezoeken en mij ervan een schetsje met
opname.te zenden.
5.Het fragment I werd uitgebreid gekarteerd. Resultaat
hiervan is de kaart 1 op 500. Er werd niet getracht consequent lijnen door te trekken zodat steeds gesloten stukken
van één t_ype ontstaan, om zodoende de continuiteit van een
groot aantal overgangen aan te geven.
Ook de meeste opnamen vverden in I gemaakt, omdat hier de
vegetaties in alle opzichten het beste wareti ontwikkeld. In
III werden 2 opnamen gemaakt, in II en VI elk één. Van de
andere fragmenten dan I werden groffere vegetatie-schetsen
gemaakt van de heide-vegetaties.
B.De vegetatie.
6.De niet orchidee~nrijke heidevegetaties.
Niet orchideeënrijke heidevegetaties komen in verschillende
vormen voor; de belangrijkste zijn de matig droge EricaCalluna-heide en de matig vochtige tot natte Erica-Callunaheide met Molinia· en Scirpus cespitosus.
Eesrtgenoemd type is overheersend op de plateau 1 s: het
grote plateau in de Oostelijke helft van I en III, de kleine
van de Westelijke helft van I, daar naar h~t Westen toe
steeds meer in mozaiek met gras-begroeiingen, het 7estelijk
gedeelte van III, verder in II, IVd, V (Zuidwestelijk gedeelte), VI, VII en VIII (zie opn.1). De bodem van die
plateau's bestaat uit fijn lomig zand, dat er voor zorgt
dat nergens heide met uitsluitend Calluna voorkomt. Toch
is de bodem, ondanks de lemigheid ervan, arm. B~lialve
Calluna, Erica en llolinia komt aan hogere planten slechts
wat boomppslag voor. Genista 1 s vonden v;e nergens in de·ze
heide. Van Andel en Haterbolk vermelden nog Cuscuta epithymum. Molinia komt overal voor, doch steeds in kleine
hoeveelheden. Deze heide maakt bijna steeds een zeer vitale
indruk, waarschijnlijk omdat er nog steeds regelmati~ gebrand wordt. Op twee plaatsen ~as duidelijk de grens te
zien tot waar de brand gewoed had, zodat we in de gelegenheid waren gebrande en ongebrande hei. naast elkaar te vergelijkon (Vastelijk deel van III, Oostelijk van I, daaruit
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' E5m van de rosuitaten van die vcrgelijking was dat ffi1Jn
stolling bevestigd uorc~ dat do hoovecll1.eid Calluna toeneemt bij veroudering van de vegetatie. In do opname van
de roeent gob~and8 hei ~as do verhouding Calluna 4a, Erica
2a (hoogte 40-50 cm), i~ do opnane in het ongebrande stuk
C<.-:lluna 50·, Eric.::c 1:;? (hoo;:;to 60 en) .. De oorzctEtk moot gezocht warde~ in do hosera leeftijd van Calluna tegenover
e6n weliswaar sneller groeiendo en ocrdor bloeiende Erica,
die zich·echtor eerder moet verjongen uil de soo~t zich in
stand houden (on dat ook doet wanneer daartoe do gclégonhoid is). Vanneer Calluna echter boven Erica uit gaat steken en .boèl_okkingswc.o..rdon tussen de 50 on 100 ~6 gç,at aannemen ~ordt do ~orjonging van Erica noeilijker. Deze periodiciteit Erica - Calluna/Erica - Culluna, die ik ook in de
duinen waarnam, daar echter uitgebreid met een Empetrumstadium, stelt de onderzoeker in staat een indruk te krijgen
omtrent de staat van rijpheid en o~derdom van do heide.
Empotrun ~onden ue nergens in dit gab~ed. Do soort schijnt
b~iton Oostolijk Fricsl~nd~ in het binnenland vnl. voor te
kori~n op oud stuifzand, rnnden van heide-terreinen, heuvels,
etc., D~ar nooit in 1 gegone 1 heide.
De moslaag ~as in deze hei in het algemeen niet ere ont,-Jikkeld. Het zo bokende co;:rplex Hypnm:1 cuprossiformo - Pleurozium schrabcri - Dicranun scoparium, troffen we nergens aa
Opvallend was dat in do noslaag hier topkapsclnosscn, veenen .lovori:10ssen de hoo"fdza.2k voruden, in d(3 no_tte typen voorn
do lo..atstc tweu groepen •
. Echte oude hoi·vonden we, behnlvc bij d-e gebrande stukken
.I (Oost) en III (0ost) in VIII~ daar net onice exemplaren
Hy~cricum pulchrum, en lnngs de Westolijke plateaurand van h
pl6tcau v~fi III (Oost), daar ook rijk, mot Arnicn on orchideeën. In· hot l::co. tste geval was do heide al c;rotc.mdcels af- .
gestorven, en 80 cm hoog •
. Campylopus brovipilus. Interessant was do vondst van de vr
zoldz-;[-îü~ca·L!::;:;yTÖpÏls -b-r-é"vipilus. Bij con bezoek van Arobort on
aan Bo..rkman had do heer Barkman tins gevraagd op deze soort t
letten. Hij had de thoo~io opgesteld dat Campylopus brevipil
zou voorkomen op recent gebrande hoi en dan uel sobro..nd in h
onguri.stige jaargetijde, dat wil zeggen buiten febru:J.ri-C'_pril
dus Hunneer do h1.'-E1Usla2.g gohcol of ge dool tolijk moe verbrc_nd
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wo de. hypothese. niet bevGstigon of tegensp:rcken. Anderzijds
zou men kunnen concludeJ::en, dat er intirtgunstig jaargetijde
gebrand zou zijne·· ·
·
We vonden de soor_t behe.l ve op het plntct:m van I (Oost) ook
nog in I (West) zorJol onder geF!one EritS:-c:alluna-hei e.ls
onder orchideeënrijke hoi' mttar niet me·er zbdra de vegetatie gras-of kruidenrijkor werd. Ditzou kunhen samenhangen
. met de. ruimte en de lichtsterkte op do bodem. Albert HoekT
stra r,1aaktè rioc; tv:ee micro-opnar.1en van do so.ort (zie zijn
op~amen op pig.7)
.
. Afgeplagde stukken. Behalve nog verse, onbogroeide gepl~ukkon; t-mren er overal kleinere of grotere afgeplagde stukken D.C'.n te treffen, diE:: 'een zeer typische vegote.tia vorodeno Ze verden nl. in eerste ~nstantie gekoloniseerd door Polytrichu~ co~mune, die de bode~ geheel bedekte. De soort kon nn enige tijd enige decimeters dikke
le.gen vormen (opname 5). In de latere stadia, die wij aantroffen, ham Molinia oen overhoersonde pos i tie in, hoerJol
Calluna en Erica zich wel nog vat uitbreidden (opname 6).
Ik neem daarom aan, dat deze geplagde stukken zich ontwikkelen tot de ruige Molinia-vegetaties, die in het terrein te zien zijn, met nog steeds zekere hoeveelheden
Polytrichume Dat MolinLl hier kan gaD.n overheersen kan
een gevolg zijn van het feit dat do plaggen ong. 20 cm
diep gestoken ZiJD~ waardoor Calluna of zich ophiem;r moet
vo~~ige~·ar moet uitlopen uit de afgesneden wortels, wat
weinig vit~le struiken oplevert. Erica vestigt zich ook,
naar h~~ft tegenover de zich snel uitbreiden Molinia-bulten
te weinig ~6ncurrentie-kracht~ De veg~tutie-ontwikkoling wordt
dus al vrij st.erk.bepaü.ld door de verschijnselen b'ij de
eerste.vestigins vän de soorten. Er ontstaat een zekere
~raagheid in de vegetatie-ontwikkeling ( bv. in die zin·
dat, is eenmaal oen vita1e heide ontstaan, dan zal Molinia
daarin niet tot dominantie kunnen kor:1en,. en omgekeerd)
naast een ~iciouzo-cirkel•offect: Wanneer Moliniu eenmaal
coed op gang is, ~btdt het ~oor Eri~a on Cailuna moeilijker
OE1 er in te dringen, waarddor het voor Molinia v:eer mnk..'!.wlijker is zich uit te breiden, etc.
In het kienveen tr.of ik vele· vierkante meters grote, tot
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enige decimeters dikke lagen Polytrichum aan, zeer vochtig
. (zelfs· gadeeTtelijk onder water), op veen, 1Hic..o..rschijnlijk
Ontstc::.o.n 'nn :plc.ggen van de vochtige hei uldao.r. Verdere
-~to..dia hadd~n zich nbg niet orttwikkeld.
De vele kleine, ondiepe putjes en kuiltjós in de heide
bleken wel een uitstekende kiemingagrond te vormen voor
Calluno. en Erica.
}12_chtige. hei do met Ho~ilün_ en Sc i_rJJ_~....s._~s.J?i t_o_:~.Y~..!.
Dit typn is te beschouwen"als een vorm, vochtiger dan
eerstgeneoud heidetype; n.:-..c,r tevens rijker. Behalve Ce:.llunu
en Erica, die weer een ongeveer gelijk aandeel in de dwergstruiklaag hebben, komen nu ook Scirpus cuespitasus en
.?Iolinia voor ii1 belo.ngri jlwre r.1o. te. ( Opn. 7) ~Je vonden dit
type slechts in het luge gedeelte van I rondom het slootje
in hot midden~ Over het ulgemcen is er sprake van een
_mozaiek tu~sen heide- en Molinio.-begroeiingon, oet veel
opslag, nz:to..st · Quoreus robur voorul Betulct spcc. en Salix
cinorca. Ook ?otentilla erecta, Juncus squarrosus en.
Dros ere. rotundifolin komen in de l~ruidlctag voor, Spho..gnum
coupactum in de mosluo.g. Gelijkentig verdeeld komt over
hot hole terrein ?hragmites communis voor, steeds verspreid
.in afzonderlijke stengels (1p). Dozo zijn met zeer lange
wortelstokkon binncngedron~~n uit hot aungronzonde rietmoer~sje. ~et gebied net Phragrnites oindi~t zeer scherp
wua~ het lage gedeelte abrupt overgaut in de· platenu 1 s.
Vcrder !0nen hier on daar planten voor, die wat rijkdon
indiceren?. zouls GentiL"..no. pneumonunthe en Ductylorcl1is
ic1D.cuiatn, è.e lo.atsta zelfs zoveel do..t hier en da:::.r van Gen
orchideeënrijke dopheide· gesproken kan worden, die echter
continu overg.::tan in minder rijko of ruige stuk~;:en.
Gelijks.oorti~e orchideeënrijke Erica-Jvlolinia-begroeiingen
vonden we lc.llgs het Kienveen ( opn. 8) o Tussen hot veen en
recent noi: maar nu nief meer gemuaide overstrook met vnl~
Holinio. lug een st.uk orchideeënrijke begroeiingo z:onls te
verwo.chten wo.s, was het v. antal mesotrafente soorten :groot:
Viola p.::;.lustris ,: Hydrocotyle pulgc.ró, Peucc:danum pnlD.stre,
:Equisetui1 fluvio..tile, Juncus effusus, nao.st cultuurbegeleider
als Pon annun, Ho leus lo.nn tus, Stello..ria nedia~ Pó'lygctonum
arvense.
De opname gemaald in II, moet ondo:nlw de grótère be-dekking
vo..n Calluna (4, duartegenover Erico. 2a, Potentiilci. erecta 2a,

~--··-··--·

-----.

~-

-21I-iolinia 2b) toch nog tot de natte heidetypen gorekond ,-Jordèn, wat ook duidelijk blijkt uit het vporkomen van moerasplanten als Equisetum fluviatile, Juncus acutiflorus en
-Eupàtöriun1 cannabinurn (opn. ·9 ) • Daarriaast Drosera rotundi·folia~ Scirpus cospitasus 1f Gentinna;pl.i.eumonanthe en Dnctylorchis rt1aculnto.. Do 0pname is gèmaakt in eon r2.ndstrook tussen
de vochtige he~de en het vochtig bos. Meestal bestaan dezo
enkele meters brede stroken vnl. uit ruige Molinia begroeiingen, mna~ plaatselijk bavntten ze rijke plekken. Zulke
stroken komen op veel plaatsen voor, meestal tussen hei en
bos, soms tussen hei en Wl)iland., In I langs de zandv1eg,
langs de bosjes in het ver oostelijke gedeelte en plnatsolijk langs de randen, echter nergens rijk; in II langs
de hàag, op één plaats rijk (opn.9); in III zeer fraai
langs dd Westrand van het bos, daar o.a. met Vaccinium
vitis-idaea, die natuurlijk uit het bos de randzone is
is binnen~edrongen (opn~10), verderop daar wat orchidee~n,
zelfs ~et wat Cirsiun 4issectum; in IV arme stroken langs
het Wosterholt; in VI en VII hier oen daar langs de omgevende houtwallen, idem in VIII, maar daar met rijke plakken;
opé6n.plaats daar Cirsium dissèctum en Platanthera biloliao
De mesatrafenteri in de b0vengenoemde opnamen van rijke
plaatsen uit som~ige randstroken zijn meestal indringers
vanuit het Valerianeto-Filupenduletuu, du.t overvloedig rijk
voorkomt in do open gedeelten van het bos, vooral in III~
met Valerio.nu. dioicu., Filupendula ulmaria, Lysimachiu.
vulgaris~ Galium uliginosum, Cirsium palustre, Eupatorium
cannabinum,:Juncus ac~tiflorus, Viola palustris, Rubus
spec., Epilobium hirsutum, Peneedmmm p2.lustre" Op t:;én
plaats vonden we in het moerasbos van III zelfs Carex
hostiana in deze Valorianeto-Filupeneduletum-begropiirtgen~
Erica-heidon zonder Molinia en Scirpus_cespitosus.,
·Op sómm~ge plaatsen, met name in II en IV komen zeer
aime Erica-vcget~ties voor met vrijwel geen andere hogere
planten ·dan Ericà, Rhynchospora albe, fusca en Drosera
rotundifolia~ ··
In IVa komteen vorm voor met veel Cladonio. impexa,
mogelijk ontsthan door uitdroging.
In de natte hei van IV d liggen enige grote fraaie
afgeplagde stukken, begroeid met Rhpnchosporetum, met o-ao
Drosera rotundifolia, Drosera intermedia en Rhynchospora
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Langs do kanten w.orden ook nog steeds plo.ggcn gestoken,
·t'Iél t dc..o.r het TIL'.lrkelijkst is onda..t de heide zon5::1er sloot
·of· grq:lpel mm 'd.e zo.ndt-:.reg g1,;oi1st. Hèt n~deel is echter dnt
in dez({ stukkèn vele ruderale soorten zich; snel.ler 'ioestigen
on ui tbreidón dan de heide-so'ol;,ten, zodo.t zich. -rud.ero.le
rándon g.::mn vorr:wn \net Plo.nta..go h:nceoln_ta, Hypocl1o.eris
ro.clïco.tn' Urticc::. dioic:;n' Ho leus lQnO. tus' Cirsi1J.H1 ::trvense'
e~d. Ditzelfde'gebehrt ook bij V•• Het is ~o.o.rschijnlijk
dit de grote rudere. lc:. plel:lcen not Urtico., Agrostis, stolonifero. en Senecio s~lvntico. in V en VI ook no. o.fplo.~gen
ontshcn.n ·zijn.
2.0rchidee~nrijke E~ico.-Co.lluno-heiden.
D~ze

komen in feite yeinig voór in het gebied. Bijna altijd
de orchidee~n Öf in de yeel gro.s- en kruidenrijkere
No.rdo-Go.lions, Öf in de.vc6l ruigere en Molinio.-rijké~e
st~o.ri

~~icu-vogeto.tics.

De clo.~sificering vo.n orchidee~nrijke begroeiingen is
een lnstige zo.o.k en wel doordat men verschillende
·cri te rio. 1:100t hL'..nteren nl. 1 .. ::tl of niet orc~lidee~nrijk,
~. ::tl of niet soortenrijk; 3. o.l of niet grn& en·kruiden~ijk. Hierdoor ontsto.o.n zo o.l een o.chtto.l nogelijkheden,
uo.o.:rvan sonr:ïir:;c; vrij'.'!el of gc;hec;l niet zullen :voorkOi:wn.,
mo.nr riDccrtussen bovendion nog <1llerlei overgo..nge:1 kum1en
trou~ens

voorkonen~

De floristisc:J.e benadering van de Frn-ru:3-'Z\Jj_b:{·~rse school
nL'..nkte ·het mogolijk o..Ile orchideeënrijke (al of niet gro..srijl
heide-begroeiingen bij6on te voegen in het CullunetoGenistetun orchidetosun Di6mont 1937~, omdat de grassoorten,
die in de 3r~srijke vegetaties structuurvoreend zijn, in de
gr~sarrno veget~ties toch ook vo.o.k verspreid voorkomen, Van
·Anà.el en Vfnterbolk stelden in 1945 hot Pedö:.cula.retuE' op, op 1
grond vo.n verschillend& opno.nen, ö~.:::. &~n vuri het Eexter
gebied. Deze Eexter opftnm~, de enige die zij publiceerden,
betreft echter eon zéer uitgesproken.grns-kruiden-bcgroeiing, hoewel zij duidelijk stellen, dat zij met het opstellen van hot Pedicularetum niets anders willen bereiken
do.n het C.:::lluneto-Genistetun orchidotosum o.ls:Pediéulo.rotum
tot een np•J.rte associ.::: tie no..o.st het Cnlluneto-Geni:ttotum
overige subbnss. binüèn het Ulicion t:e _promoveren .. Westhoff
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(1959) h::;nd,hnnft de synonimiteit tussen het Pediculnretum
en het Ce.lluneto-Genistetum orchidetosum~ Wemneer men
echter h~t verschil b~kijkt tussen de opname die Wnterbolk en Vmi Andel nls beschrijvingsopne.ne geven, cm een
rijke l1eide met orchideeën,. dc~n moet r;1en wel tot de conclusie ko~en dnt het hier om twee wezenlijk (vnl.structureel)
verschillende vesetutietypen gunt. Floristisch verschil is
er wa~rsch!jnlijk vrij weinig; in het Pediculnretuo is b~.
de noslang veel mindor ontwikkeld.
Hebben we 'nu de combinn tie so~ rtonrijk-gro.snriel-orchideeënrijk nls Ericetum/Ce.llunetur;J orchideeën en de combino.tie
~oortcnrijk-grnsrijk-nl of niet orchideeënrijk als Pediculnietum (dai kan m.i. ook goed zonder orchidBe~n voorkOElen), dan blijven er nog eon anntnl combino.ties over.
De soortenarme-al of niet gro.srijke hei rwt orchideeën
zou ik beschouuen e.ls een fragment van het Ericetum/Cnlluneturn orchidetosum (dit type komt ook op Terschelling voor,
zie Rasch 1964), terwijl de overige ~ombinnties verschillende
nrmere vormen van heidevegeto.ties ome.vtten.
Het Pediculnterum kan ochtor nog op twee mnnieren voorkomen,
1. als een vegetntie met veel grnssen en kruiden, wne.rin
de heidesoorten een zeer ondergeschikte rol spelen (zonls
boschrijvingenpno.me vn.n Wo. terbolk en Vnn Andel) of zelfs
incidenteel ontbreken, en 2. als een ijle hei met veel
grassen en kruiden. Deze l~ntste vorm vormt natuurlijk
een overgang naar de orchideeënrijke hei en het is duidelijk dut een continue reek$ opgesteld knn worden van
·zeer hei-arme grGs-kruidenvegetD.ties tot soortenrijke,
doch gr2snrme, orchideeënrijke heivegetatios, wnt echter
nutuurlijk geen reden mag zijn om de verschillende fasen
van deze reeks cpart te knrakteri~eren.
Wenden wij ons na deze inleiding weer tot het Eextorveld. We zien dan dat de· orchideeënrijke heide helemaal
niet zoveel ~riorkomt. In !(west) staan ve~l orchideeë~
opvallend vaak in kleine, ~erder niet zo rijke uitlopertjes van de hei in de stukken met veel Molinia. Het zou
kunnen dat de orchideeënrijke hei en de Molirtin-vegetaties
dan op potklei (meer of minder diep) liggen,.in te:genstelling tot de niet orchideeënrijke heide. In deze
gevallen hadden de Molinia-vegetaties nl of geen orchi/

J
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heide betrekkelijk fragmentaire yoJ:'menQ Op één plaats,
waa.r het een rijkere vorri: betrof (I, west),· ma.akte ik
eéh opname, toevallig tevens met Campylopus brevipilua
(opname 11}.
·
·Eeri andere opn~me orchideeënrijke heide werd gemaakt in
II!,Oost, op de ~lateaurand, waar het ]lateau plotseling
overgaat in een_lager stuk met moerásbos (opname 12). De
hei ~as hiir zier oud en hoog en grot~ndeels afgestorvene
$en boring bracht een z0er dikke humuslaag aan het li~ht.
Nog een opname orchideeënrijke heide ~aakten we in I,
Oost, ~lak bij het pad, in dit geval eeri Cirsium dissecturnrijke vo~m (opname 12). De Cirsium dissecitum,-~ie hier
voorkomt, begroeid een langwerpig, ·enige vie~kante meters
gropt, areaaltje, dat 2ich uitatrekt over de Molinia- ·
randzone en . de e.angrenzende vochtige l1.ei: In het· heide··
gedeelte er~an vonden we tevens Dactylorchis rn~culata, ~la~
tantlwra bifolia, -Succisa cm Gentiana ~ zodat vün een goed
orchic~e-enri~V~
O·nt~ikkcldc
~·~~-)..v
:f..
.
J-\.e ~e~~Ae·
J._
-- ~uV
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Eon g~oto plak mot Ciraium dissoctum-rij~c heide ligt
ook in Vlo Opnamen '!2.n cF·c b.eiè.etypo vir..dt !net tevcms in
Gaasenbeeks l'Tardo,.Galion-artilce:l van 1958 ~ Vr-t'1. do Ha:::;ebe·l T
bij Ro.altoo
Merkwaarlig is dat Van Andel en Wat~rbol~·me~ geen woord
reppen oYer het vöorkcmon van·orchidoe~nrijke heide in ~et
gehiedo Mogolijk ho.ngt dit ea~e~ met dJ relatief 32rinco
veibreiding i.n !1et gebied •· in feite ql8cl1ts i.;:ci6ell't-e8l _,
dat t6en noi_vele malen grote~ was.
Dactylorchis maculata is in het algemeen een zcor goede
SO'ort~ Oiî1 ~LstÓr V OOi' rijke heide~·ach·~igG V0geta····
ties -i;c gebruiken en eén 7an de li1GO.$t exclnsieve SOO::'teYJ.
van. het Nardo-Gnlion .. Dno.rn::cast ech.ter kan de s,;ort '!oorkomen in veel armere Erita~ 1 Eriua-Calluna- en ~rica~
Molinia-begroeiingen voor~omen (op d~ Havcletrberg bv,
massaal in oen overigons arme Erica-begroeiing) en ook in
uitges?roken ruige Molinia vegetaties, met Potentilla
erecta~ maur ook mot Galium uligino~uc, e.a. Verder vonden
wo c1~ soort verscheidene keren (bv. de Noordro,nq van I~Oost~
Noord:-.~;::md vc.n VI o-n VIII) . op· of zelfs over de walletjes of
grepreltjes, di•e daar l~et t<2rroin bogrenz<:m, d~w.z .• in feite

indica
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aan de rund van het aangrenzende bouw- of weiland. In het
Zonda~sbróek ~en Zuiden vari Rolde vonden we Dactylorchis
ook door ·de mcdlerige karrasporen in het weiland, en vo.ak
no.g mooie exemplaren; heide t-ms daar (op een fragment van
1 are na) op geen kilometers in de buurt.
·In het Zuidelijke gedeelte van VII vonden we Dactylorchis
op het bospad tussen het gras.
Op TBrschelling vond ik de soort langs de paden naar de
Bos~laat, wa~~schijnl,jk in de gradi~nt va~ de aflopende
menselijke ·invloedo
Het zelfde geldt nog sterker voor Platanthera bifolia~ We
vonden de soort op de vólgende plaatsen: in het stuk Cirsium~
diss~ctumrijke orchidee~nrijke heide in I 1 0ost; ten Zuidvesten van het Kienveen, ook in orchidee~nrijke heide 1 maar
zeer bobbelig v2.n bodöm en onregelmatig van vorm, on in een
afgeplagd plekje in VI met Dactylorchis maculata, G~ntiana
pneumonanthe en :I?olytrichum cor'rnuno; in het Cirsium di.ssectum,-~ijke stuk. van de Hnlinia··rnndgordel in VIII; 1:1c.ar daarn::;.ast
ook in verschillende zeer ruige Molinia-stroken tegen de
ho~t~allen, bva in VI on VII. Uieruit blijkt dat Platanthera
sorns hölemao.l :r_iet beperkt ::.s tot ga~:e : nat:;mrlijko~ voge·"
:.,, l.r.!-·:...0';
... '-',·~-~-· "-rl '7.-·c'"
l.l1 -:c.de-··
g"''"'l e11l'ge tl·J·d k"'ll
__ ,_;._
l.1. k"'llnolJ'J'l,
.J..
llC\.11\l.hctVen in vrij dichte! hoge i rï_Üge era::;vegeta ~~j 88 ,, Albert
:Hoek.St:rc, cm ik vonden de soo:r·t o'",J:iL tnss·sr, r. . et srns vun een
verwildelel bo.spad :Ln het Bcersko·~;te bij C.e J~tJ.tte i.1 T·~,·onter,
waar do twee exemplaren echter wel de indruk maakten een
zware strijd te moeten leveren tegen de op~ukkende grasvogotatieso Mogoljjk hangt het voorkomen van de soort in
dergalijke vegeta~ies samen met een zekere ~radi~nt-ge~oe
ligl~eid ., eveilals bij Dac tylorchi.s macula b.1..,
~an Andel en Waterbolk vermelden Platanthera bifalia
helefuaal niet van het terrein, waarschijnlijk ten gevolge
van hun bezoek~ieer laat in het seisoen (11~13 augustus)o
!~·C.. ..
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I-Iebben we het i?edicularetum hierboven gekarakteriseerd al.s
eon Nardo~Galion-begroeiing, al of niet orchidèe~nrijk,
grasrijk en soorte:r.rijk 5 dan moeten we de vegetatie 9 die we
in het midde~ van I!Oost, aantroffen: een ijle, grasrijke,
soortenrijke heide met orchideeën, tot de heide~rijke v&.\rin.nt
ds.arvan l~ekenen ( opc .1!:-o),.. Dit stuk vegetatie bezorgde, oüs

-26zowel b~j hét karteren las bij het indelen moeilijkheden,· oE~dat Volstrekt continue overgangen te· zien waren
na2.r stukken, die minder grasrijk, doch we.l órchideeënrijk vareh. Bovendien is de soortensarnenstelling_vari het
Pedicularetum vrijwel ~elijk aan die van de orchidée~n~ ·
rijke hei, behalve dat een aantal kruiden freqîi'enter zijn
in het Pediculo.retum, i.c. ?edicularis sylvatica (in. de
Pedicularetum-opname 2m, ontbrekend in de 6rchidee~n
rijke l1.eide) .. :·vel zijn er eeri aantul duidelijke structuurverschillen: Pedicular!ktum: Callunu 2b," Erica 1b, Jvlo·linia
2a, orchideeënrijke hei: resp. 4a, 1a, 1p. In het Pedicularetuin .1:ms de moslaag soortcnrijker, doch veel geringer
in bedekking.
Daarna-ast waren er overgangen 1ïJaar te nemen naar het
Cariceto-Eric~tum. D~ze kan men duidelijk zien in di opname in I, Oost ( opna. 15), gemaakt tegen een GetricetoEricetum aan, wc.~rin Pedicularis, die vrijwel ontbreekt
in het Cariceto-Zricetum voorkomt naast Cirsium dissecturn
en Carux pulicaris. Bovendien kwetm Narthecium ossifragu~
in de opname voor.
Deze soort vönden we verder nog op twee pl~atsen: 1. iets
Oostelijker in I ~n een strook met overwegend Meliniet, on
2. in de beide smetlle grasstroken langs de stroompjes door
III, Host. Van Andel en i:Jc. terbolk geven de soort in de opname,
die zij plaatsen Dp de transitie-reeks nat-arm / rijkè.roog, d .. u.z. van PediculetretUJ11 tot Ericetum, of 1:"Jellicht
ook Holinietum. Daarnetast vonden ze de soort op verschillende stnndplaatsen nbchalve in zeer natte Ericoto.. en
Sphagneto.., bv. in }wt Helinieturn in het Zuiél.olijk vak 11 •
Daze waarnemingen, gecombineerd met waarnemingen uit ·
undere terreinen (bv~ de Hidder bij Beckum, het Boddonbroek. bij Beclmm) doen mij veronderstellen, dat Narthocium
gevoelig is voor overgangen tussen verschillende vegetaties,
waarvan een diogere, vnl. Binerale bodem heeft en de ander
een natte, vnl. organische bodem. Op het Eoxterveld geldt
dat zoHol· voor de- ver1~olding van Van Andel en Wë.terbolk etls
voor_ m:LJn eigen vmarnemingen. Belangrijk is, dat deze overgo:n·g; Y2.etk samengaat met baliJogend grondwater, zoals bv. langs
de randen van vennen. Dit geldt ook voor de strookjes in
II~Oost, Hao..rin Narthecium vöo~komt.
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3.Cariceto hostianae ot puï"icaris - Ericetum.
Onder deze naam vat ik de vegetaties samen, die de overgangen
vormen tussen heide en bluuwgra.sland. Ze zijn goed herken.;..
baar door het tegelijk voorkothen van enerzijds blauwg'ras':"
lands6orten als Cirsium dissectum, Carex pulicaris, Carex
hostiana en veel Carex paniceri., anderzijds heidesoorten:
Erica, Calluna, maar ook 11 ruige 11 soorten: Nardus stricta,.
Sieglingia decunbens, FeHtuca ovina. Het 1regetatietype komt
vnl. voor op oude ver~7D.'J.rloosde' of wat ui tr;edroogde blauwgraslanden, of langs de rnnden van voedselrijke vennen.
Het Carièeto-Ericetum is voornl zo belnngrijk omdat we
hier een goed inzicht krijgen in de ontwikkeling van die
associatie (en van vegetaties i.h.a.) omdat ~e de evolutie
van -èl.ie vegetaties, die nl enige tientallen je,ren dezelfde
tendienties volgt, kunnen peilen naar aanleiding vati het
verslag van Van Andel en Waterbolkö Andere vegetaties hebben
zich natuurlijk ook onh"Vikkeld, m::car niet zo uitgesproken
in één richting en vro·egere stadia zijn weer op ::mdere
plaatsen te voorschijn gekomen.,
Watbetreft het Cariceto-Ericetum hGbben we hier echter
met een uitzonderlijk geval te mèiken.- Tot voor enige tien·tallen jaren nle werden in geheel Oostelijk en Zuidelijk
Nederland wilde gras- en hooi':eldjes onderhouden, doü .. z.wcl regelmntig (laat in het jaar) gemaaid~ doch onbemesto
Op deze plo.atsen ontwikkeldon zich allerlei vormen van
schranllandvogetati~s" Zo ook in het Eexterveld, waar de
potkl()i zorgde voor rijke stroken op de vochtige plekken"
De exploitatie ervan werd echter ge~taakt, warir6p de vegetatie eon evolutie begono Nu is het interessante, dat Van
Andel en Waterbolk de terreinen een aantal jaren ongema~id
vonden in 1944n Wij, in 1965, vonde~ de terr~inen echter
veel langer ongemaaid, zodat door vergelijking gezien kon
uorden hoe de vegetatie zic:h in zulke gevo.llon ontwikkelt.,
Uit de peilingen van 1944 en 1965 k6h'~~n de gemaaide t6estand ·wel ongeveer extrapoleren.; Nu·mootmen natuurlijk wol
zeer voorzichtig Zijn met dergelijke vergelijkingen, omdat
het om twee wellicht geheel anders ge3rienteerde waarn~fuorè
gaat, maar ik geloof toch dat een aantal duidolijk versch;il·-'
lon te ~ien ijn, die bovendien goed verklaarb~ar zijno
·
De vegetaties i vmar het hier om gaat, vverden door Van Andel
en Waterbolk in de vorm waarin zij ze o.antroffen, beschreven
als M9linietum juneetasurn acutiflo~i met als kensoorten
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.N9linict, Genti.:;na :;::>neumcmànthè, Cirsiuin dissectum, · . :.•.
~Gctre~ hostietnQ.~_Diff~rentië~ónP.e soortori: Hieracium
Ul:'J:bella turn, Po..rn.::tssia p.::tlust~_is, Juncus acutiflorus,
aypericum -pulchrum (deze alle Dot frequentie mae~:d.::tn .
5Q %), Scutellc..ri;·r:1ino~, Ajuga ropt.:Ll1s, Thymus chn--·r~1nedris' Crex flGCCél, Hnimh undulutum .. Ze goven een . '.
t3.bol met resentie e:ti. de mo.rgGs van de gecÖmbinoerde
_ schatt~~g •. In de- t~jd waarin Van Andbl en Waterbolk
sc}J.rllven-g:{ng m~-n nog hoofdzo.kelijk uit vnri do indeling
van TÜxen H9._:57) voor de N()ordc'!estduitse b).nuwgraslnnden, die onderscheidt uc..nkt tussen een basikliono
en een c..cido~lione grpop._Zeer zeker ook door het geografische verschil, kondon Van Andel en Waterbolk
hun· gevonden vorn niet pl.:c:..tsen in TÜx:ens schema., zodo.t
ze een nieu~e subassocio..tie opstelden, die ze uitsluitend
van het Eexterveld kenden. V;;..n 1\.ndel en VInterbolk
plnntstun hun subassocio.tio in de bnsikliene g~oop, •.
vooral door hot voorkomen y:;,_n Parno.ssin, Thynus cl'lnmw.odrys, Ajugo., Cnrex flo..cca en Carox hostiana._ Ik geloof
.. dct t, hot gez.:;lschap dpsondctnks meer ctffini te i t hoeft
tot de subassociatie van Fastuca co.pillata d~n.Vo.n Andel
en Hr::. terbolk veronderstelden. De noeste ctssociatie-ken~oorten vnn TÜxen ontbrekenf vnl. on geografische redenen
(Selinum carvifoliun, Su.nguisorbéc officin2.lis, Silr::.u1:1
sil~us ;: Gnliun boreale)~ Do 9-iffer-ontiëronde soorten VcJ.n
de subaes6ciatie van Festuca co.pillata komen echter op f5n
:na alle voor: Sieglingia, Festuca ovina, Nnrd:us, Balix
repens, Carex hostiana, Carex pulipc..ris -(door ons uel
gevonden,. door Vcm Andel en i7c.. te-r bolk niet) en Violo. canina ..
Slechts Cnrex palleseens ontbreekt in Eoxt, ~oewql voorkomen
aldaar niet uitgesloten is. Veel soo~ten uit Wate~bolks
. tabel vinde.n VlO bij T-tlxen terug, hoewel bij TÜxon ·hot aantal
mesotrofen groter lijkt.
·
Bp·haJ,.ve een type-beschrijving goven Van Andei en Waterbolk
ook nog eçn transitiereeks van no.t-rijk (Molinietum) naar
. ~at~arm (Ericteum) .- Zij maalden een t:ré\nsect in het Fvestelijk
nu._geheel ve~loren fragment o.vor_oen stuk, dat verdeqld was "iJ
rij,]:(eMolinic,-stroken en arme natte heiden •. Aàle opnánien rangschikton ze tussen beide uiterston en het resultaat daarvan
was ee.n, tabel, die fraai do ovorgr::.ngen lànt zien., De eers-te
drie· ,opnamen ervo.n moeton tot do vochtige hei· onder orchi-
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de volgende vier tot een overgangsgroep
en de ln~tste drie tot het Molinietum. Hoewel Van Andel en
Waterbolk in de overgo..n.gsgroep wel Pedicularetumkenmerken.
vinden, willorv ze de groep toch niet npnrt benoemen. Vanwege
de combinatie echter, die dnar optreedt, vnn vole Nnrdo-Gn.lionsoorten mét een verdeelde, domüi.nntloze heide-MoliniD.-laag,
zou ik dat wel willen doen. De vierde opnD.me (met Molinin. 3,
Calluna 3, J~rico. 2) zou misschien nog bij de orchideeënrijke
heide horen, de hJoe danropvolgende zou ik zonder meer bij
het Pediculo.retum (hei-rllijke vorm) rekenen. VD.n de lD.atste
vier opnn.men vorrnt do eerste een overgD.ng ~ vo.nw8ge het v-Jél
voorkomen van Cirsium dissectum, doch het ontbreken VD.n allerlei D.ndere Nolinion-soorten. De .lau tste drie opnamen zijn ook
nog. onderling gera;n.g_schikt vnn moer tot geen heide.
·
De toestand waarin wij de wildo. hooilandjes nantroffen, verschilde wel van die in 1944, c~ar niet zozeer dn.t de door
Waterbolk en Vo.n Andel b<)schreven typen en overgangen niet
duidelijk herkend konden worden. Dit betekent. tevens, dat we
mogen aannemen, dat typen v~n v~n Andel en 9aterbolk, die we
niet konden terugvinden, er ook nu niet moer voorkooen, hetzij
door ontginning, hetzij door succeisie. Het oerkwaardige is
nu, do.t het niet terugvinden van een bep2~ld vegetatietype
het belangriji~ste verschilpunt is tussen 1944 en 1965v \Het
gaat nl •. om de zuivere vorm van het Malinieturn juncetostim
acutiflori~ W&l vonden we terug do overgengen naar nrmere
hetzij Molinia- het zij heide-rijke veget~ties, en een ~o.ntal
vormen waarvan we kunnen veron~erstellan, ~at ze latere, verwaarloosde stndio. zijn van de eertijds gemaaide hooilandjes~
Laten we eerst no.gno.n, vm t we in 1965 ac,ntroffena Ik benaderde deze vegetaties met de visie omtrent het Co.riceto-Ericetum,1
zoo.ls ann het begin van dit ·hoofdstuk uiteengezeto VVc:,.t ik
d2.arvan · nantrof ko.n in drie groepen verdeeld vvorde:b.: a. Cirsium
dissecturn-rijke vegetnties met een zeer gemengd krfiid-hei-.
Molinio.-achtig karo.kter; deze trof ik aan in I 1 WeJt, op enige
plekken (opnarn~n 16, 17), in VI (é&n grote plek), in III en
in VIII &&n plek. b~ overwegend ruige Molinia-heide-vegetaties
zonder Cirsium dissecturn en zonc'ter kruidachtig karnkter, maar wel
net soorten D.ls Hyper ie urn pulchrum en Care x .hostiann, vnL. in
I,West (opn. 18). Co hei-loze, r~ige vegetaiies al of niet oet
Cirsiuo dissectum~- deze laatst~ gi6ep vormt een grensgeval
van het Co.riceto-Ericeturn teg~;ovc~ heiioze en ruige"Mol±nietao
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Voor o.lle drie groepen geldt d'o. t ie nooi:t ovDr grotere óp-:-,
pervlc_kken d.:J.ll ei:_·_. 10 V!Îl.er'kd.nte fiteter VObr,kouen, lî1D.:J.r etl tij-d
o.ls rijke plekken binncm grotore conplexen î'1olinic~-vege.,.. ·· •·
tc.tiès. Aangezien volgens Van Andel en rHt>,tcrbolk ··het blauwgr 1.slC:nd ook in optinc..le 'vorm e6n :c.éinziênli·jk grotere verspreiding heelt gehad, neen •ik o..c. n do..t ·e1<óvor een groót
doel v:.cn ~wt oorspron:kelijkc c,reo.cil een d.~ènzienlijke ver"
wildering ~ooft plant~gevondon, di6 leidde tot voel c.roore,
rui;sórc vo g<:;t::1 tics~ Deze ve!'wildering v2.n het oors~ronkolijke
gedo.c.icle studiurJ, die natuurlijk'in 1944 al enige tijd
ingazet hc..d, wordt zeer duidelijk ge~llustreerd door de
lijst van soorten, die in 1944 nog (vrij) regelmc..tig nnnnezig, de eh die in 1965 (mtbr<..l.kG!1, en n. i. ook niöt denkbo.c:r zij'n in de tcgenvJOorclige ontuikkeliil::;stoestand •. Het
g·~.:.ct hi<or tn do eerste plnnts om scorten nls Desch::.npsit.,
cospitosn, Rurwx acotosn, Rnnunculus acer, T::trnxa.cuu offic ino.lis; Tr-'_foliu•:1 rubrun, :Sronu.s racenosus, Plnntc:.gb
lo.nccclnto., Alchemillo. millefolia en Corastium holosteoidesj soorten, die zich no.c:.rschijnlijk ulleen tengevolge
vc..n t;oro~;olc'':0 nen.selijko invloed on/of goregeld aè,aien
!w:1don ~1.:-'.m1~1.::-.von. Det t Hil niet zeg~~en da. t dergelijke 1.7eic1eon/of ctlltuurplc,nto<1. tijdens ons bezoek ontbr<:.\ken! soorten
uls Holcus lunatus, Equisotun ~rvenso on Cirsium arvense
b':J.i'Jen tot in de zuiverste spocir.üna voor. Ie.ts a·nders
_is hot gesteld rnot de soorten uit voedselrijkor rnilieti's.
Hot'is moeilijk om hier iets over te zeggen, oodat uit de
'tibel vc:.n V::1~ Andol 8n Waterbolk niet op te oc:.kon is, of
bepu~lde groepen zie~ nl of niet beperken tot aan aantal
··· Opn2rJon. Wc..nneer Hij ui tguan V:::èll de ervc:.ring, do. t in deze
Holiniet:.c hoi-rijke ·vori;wn enrzijds sta.ctn tegenover r:wso..•. t~af~~t~n-rijko vormen nnderz~jds
(zie ook do to.bol van
Vriri A~dol en Wa.torb6lk), do.h moet ook het ·opnnrne-onterio.al
van ~o.n· Anclel en Haterbolk in deze twee groepen verdeeld
worden, o.ungezien zot:ol Erica o.ls :Cctlluno. tot een nbundo.n:tie
2 voorkomen in zeker de helft vo.n ·de op,nal'i1ón ·(nl. Erica ili
5 Vctli. de 12, Co.lluna. îi1. 3 v~m c:o 12 orm.'imon) •. Ik noem tevens
aan dat een n.:mto.l sterk op het Na.rd.o-Go.lion georientoerclo
soorten in c1o heide-c:-.chrigo o:,?nc..r:~o· gecontr.oerd ,zijn: Snl~x
ropens, Polyg2.ln serpylllifolia en 1..'Je.llic.ht ook Genistn
:7.nglicn, Dr,ctylorchis n::vul:J.tc:. en Gentit,nn· pnoun::;no.nthe.
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blijkt wel, dat vooral de oesotrofenten een veel geringere
betekenis hB.ddçn do.n in 1944: Cirsium pnlustris, Ajuga repto.ns,
LysiDachia vulgo.ris, Lythrur;1 salicarin, Hippuris vulgaris,
Filipendula ulmo.ria, Angelica sylvestris, Lotus uliginosus,
Valerinna officinalis, Hydrocotyle vulgaris, Centauren jacoa,
Lycopus europneus en Juncus acutiflorus troffen we op CirsiuB
palustris n~:: geheel niet nan, en deze Cirsium slechts in
veel ·-geringere presentie. Scutollnrin minor, eveneens door
Van, Andel en uh terbolk uit_ het Moliniotum juncetosum acutiflori vermeld, vopd?n ve niet, doch ooet Cn2ar mondelinge
mededeling vnn J. do Soidt) toch nog wel in het terrein
voorkonen. Soomige soorten moeton nog npart vergeleken
worden: Parnassia, die in de tnbel van Van Andel en W~tor
bol~ oen vrij grote presentie heeft (nl. 8 op 12) konden ve
in hot geheel niet vinden. Wel wist Frod Bos vc..n oen kweekscholiere uit Anderen, dat de soort er in ieder geval nog
voorkomt. Ivlentlv:. aquatien troffen v;e evennin acm, Hel Nenthn
verticilaatc, 1 c~e kruising van l'ienth~1 nquetticC'. en Hentb.n
arvensis. Het ontbreken van Hippuris vulgaris (bij Van
Andel on Waterbolk in 9_ vnn de 12 opnG.men) vindt ik
vallend. Vorder ontbreekt Juncus ncutiflorus op het ogenblik in de wilde hooilandejs, torwijl Van Andel en Waterbolk
de soort juist als typerend voor deze schraallandjes beschouwden, tegenover het blauvgrnsland in andere delon
van ons land. Pe soort komt n~g maar plaatselijk in het
gebied voor, in grote getale slechts in ~et Kienveen, verder
nog wat in de ve~schillende randstroken, o.a. in II. In VIII
stond de soort in de greppel tussen heide en weiland$ De
zeer basikliene soorten Carex flaéca en $~i~~ nodosn
vonc1en vJe evenmin terug.
Uit deze vergelijking meen ik twee conclusies te mogen
trekken: 1. de blijvende ongemnaide toestcmd leicÜ nc.nr
een dichtere, ruigere, soortenarmere vegetatie mot v~el
Molinia, slechts plaatselijk nog rijk, en 2~ de blijveride,
onbeÏnvloede toestand leidt naar een vegetatie die nrmer
is aan mesotrofen. Dit kan mogelijk samenhangen mot het
negvallen vo.n een zeer extansieve beweiding._Dit tweede
punt is slechts hypothe~e, men moet de mogelijkheid zeker
niet uitsluiten, dat al do mesotrofe opnamen uit de tabel
vnn Van Anç1el en Wntorbalk gamo.akt zijn in stukken, die
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dat we weinig a~ndacht besteed hebben nnn de Molinia-vcgeto..ties, die geen duidelijke: relaties hebben tot het NardoGcliort. De opnnnen betroffen, zonls goiegd, Blochts de rijkE
::;:Jlekken.
Van rijk~ plokkon wera gesproken gunneer er soorten in
voorkonen o..ls Cirsiuu dissoctu.n, Cnrox pulico..ris, Cnrex
hostic.nc., HypericuiJ pulchrun, Dnc tylorchis mo.cul[ttn,
Succisu prntensis, Arnicn nontnna o.a. Bat de oorznnk van
deze plokken is, is bijna nooit te achterhalen. Wat betreft
de oorsto opnc.Do vnn do to..bol ( opn .. 16), zou_ uen kunnen ver·
onderstellen, dat het do kleine torrein-verhoging is.
Cnrcx pulicnris, die \Jij- op vorschillcnde plnn tscn vonden
on-tbreekt in-l~ct~-vorsb. g vo.n Vo..n Anclel on ~htorbolk, vJni:crschijnlijk onJnt zij hot terrei~ lnnt in het seizoen bez.:)chton. Dac. rnc~:tst cc~1ter consto.toerè.on nij echtor9 dat 'de
soort con voorkeur had voor do hei- en Cirsiuu-c1isscctur.1rijke vnrinnton vnn hot Holinieturn, dus voor rlie vornen, di•
in 19~-4 zokc:r ninclor voorkuamon. Deze vet:;otatiekunc:igo
voorkeur h.o.net cJD.::::.l~schijnlijk s.:u:10n net cle vrij geringe
hoogte vnn Carex pulicaris, oaardoor stc:ods iets open, mno.r
in ieder GG~ul vrij lage veeetaties vereist zijn, vil Cnrex
pulicaris erin voorkomen. Deze c:rvaring werd bevestigd door
wnarnemingon v::::.n Carex pulicuris elders.
Do .si tun tic is nu zo, dut ik ceon onkel .rijk s;tulc werkeli
tOt het Holinic:tun zou uillen rekenen, en c1iontenccvolc;e rte:
t·ot hot Ibrclo-Gnlion. Do lco.tste opname uit nijn tabel vorm·
in dit opzicht c:en grcnsgovnl. In nlle opnnndn nenen 'ruige
en hci-achtigo elementen een belangrijke plaats in tegenove:
do blauwgrnslnnd-olementen. Wntbetreft de 'ruige', tevens
schr~le~ elanenten zijn het belangrijkst: .Nnrdus stricta,
Festuca ovinn (betdo ontbreken bij V~n Anclel en Wnterbolk),
ilgrostis c.:mina (Vnn .\ndel-en Vlatorbolk 50 9b, nu 100 %) en
Sioglingia (Vnn Anclel en VIntorbolk ctindor dnn 20· %, nu 100 :
nat bc:treft de hoide-nchti'go elor:tenten: C:tllunn (3 opnnmen
2a) en Erica (4 opnmnen 1a-2á), wnt bc:treft de kruidachtige
elenonton: Cirsiun clissectur,l (3 opnanen 2c..-3). Pediculatis
sylnvticn ontbreekt vrijwel in de opnamen: slechts éénr:tnal
ko6t de soort voor, en dan ook in de opnane, die het diehts
bij het Poclicul.nrotum st:::.::tt.
1
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Cirsium dissecturn is een opvallende soort in het terrein,
temeer daar hij grote groepen kan vormen~ Vegetatiekundig
beizen komt hij voor verdeeld over de volgende typen: 1.
Cirsium dissect~m-rijke heide, in I,Oost, en VI; 2. het
ica _, Cnriceto-Ericetun, aldus in I, West en 3. op enkele rijke
stukken in rnndstroken, nl. in III,West, en VIII~
Cnrex hostio.na is een soort die in togenstelling t.ot Cnrex
puli~aris w~i~ruigere vegetaties p~efereert, vnl. ~ultige
Molinin-vegetaties, waar de soort met zijn hoge stengels nog
zeer ver boven de Molinia-lnng ~it~teekt ( tot 1 meter hoog).
De soort ia. in I, Vlost, niGt zeldzaan en kont tot in veel
armere, zelfs gestoorde vegetatietypen voor. Merkwanrdiger\7ijze vonden we Cn.rex hostinnc.. ook in III in eon zeer fr::c::ti
ontwi~kold; hooc;, [Sr2.srijk Vnlerinneto-Filupen.r~uletum temidden
vo.n bos.
Hyporicum pulchrum pulchrun komt oven::::.ls Cnrox hosti::cnn
vnnk in wat ruigore, soms soorteno.rmefe voget2.ties voor,
eveneens in stu.at do.o.rtoe gesteld door zijn grotere hoogte.
Vooral Je tweede dng, dnt we het torrein bezochten, konden
we de soort mooi waarnemen, o.nngozien toen de bloemen geopend waren, die gedurende de eerste lag door het betrokken
weer cesloten waren~ Behalve in I,West, vandon we de soort
in VIII, Jaar echter in alles behalve soortenrijke, oude
he idee
Arnicn montana kwam niet zo veel in het te;rrein .vcor. V.Je
vonden hem op de volgende vind- en standplaatsen: 1. de zoor
oude, orchideeënrijke heide op de plateaurand van III,Oost;
2o langs de Zuidwestrand van het Kienveen samen met een annto.l
l\brdo-Galion-soortoni 3. in de Cirsium-dissectum-rijke orchi..
dee~nrijke heide in I, Oost; 4o op de wal van de veldscheiding
in I,West, (daar op ~~n plaats massaal), en 5. in vochtige
ruige, Molinia vegetaties, VQ<J.k ann de arme kant, op stnndplaa tsen gelijk aan die v.7.n Cnrex hostinnnn on Hypericum
pulchrum, zrnwel in I,1Ji!est, als in III,iiJest~ in lo.ntstgono,emd
fragr.1ent in de vochtice, mesotroof beÏnvloede ranc"lstroken
langé het ~estelijkste kleine stroompje, echter niet samen
met Cirsium dissect'(J.m en Dactylorchis mc..culo.to., die daar
vlak nao.st voorkvmmen. Op deze vochtige stanè.plantsen vonden
we geeribloeistengels. Zo vochtig vonden we de soort ook in
de scha-rren bij Wijnjeterp.

L
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4.Stroingen.
In verband met de grote versni~pering van de terreinen,
el'i do ,daarmee samenho.ngd relatief zeer lange grenzen,
is het loe;isch,, dat stborende indrine;ingen vanuit de
omringende vegetaties .dikwijls zullen optreden. Toch zijn
zo i.h. niet ingrijpend en beperken zich meestal tot de
randen •.Er moet onderscheid gema,'J.kt worden tussen het
optreden van van weide- en ruderale soorten (ruderale
storing) en soorten uit voedselrijke ~oerasvogetaties
(i:ncsctrofo storine;). Ruderale starins tl;'ad enerzijds op
letngs de grenzen van de terreinen tor;en de zo.ndwe0en:
hier komen Holcus lanatus, PantD.go l:::.nceolata, Hypoenneris rndicata, Urtica dioica en ook 4grostis stolanifora faciesvormen op. Al eerder is gezegd dat het af~
plng0en van de runden deze storing doet uitbreiden. Voel
sterkere storing vindt men in I, vmnr enige kuilen m·et" aar<
appelen zijn ~clgestort en zich enige hooi- en vuilnishopen bevinden.
Verschillende soorten, die dikuijls als 'storing' beschouwd uorden, konen verspreid door het terrein voor:
Holcus 1.::-"nn tus, voor.:tl in I, Flest, Equisetum arvense tin
von:.1 sterk celijkend op Equisetun fluviatile en dun ook
steeds eerst als zod:::.nig genoteerd tot deternim.;.tie!) in
I,~est, voorul in de wat cestoorde nrmo, ruige Molinio.vesetnties.
Mesotrofe stroing is veel algemener, en dringt met voedselrijk water uit de omringende weilanden binnen: averul
op vochtige stukjes langs de remden vindt Elen kleine
moer.:1.sjes rJet fGciesvormend optreden van Lotus uliginosus, Gnlium uliginosum en pnlustre·cn Juncus conBlomerntus. Dit t~pe storing komt veél voor in de ruige
Molinia-yegetnties.
Een andere vorm van mesotrofe storing zijn de soorten,
uit het V.:llerianetÖ-Filipenduletum, ·die vanuit de vegetaties rond do stroompjes het hei-gebied binnendringen:
Cirsium pnlustre, Epilobium angustifolium, Epilobium
hirsutum, Hentha nquo.ticn, Hentha yerticillntum,
Juncus ncutiflorus, Poucednnum po.lustre, Equisetum
fluvintile, Juncus effusus, Eupntorimm cnnnc..binum.
Het verschil met het vorige type stor~-,ng, is dat deze
soorten geen vegetaties vormen, muur 'vereinzelt'

-35~oorkonen, ook met een optimum in de ruige Molinin-vegetnties, daarno.o.st in Molinio.-r0.ndzêmes.
Phr,.D.GEli tos komt verspreidt. v:oor in het Elic1c1engedeelte
vo.n I, aldo..o.r binnenQ;edrongen r.wt langc; w::Jrtelstokken uit
het aangrenzc;nde rietmoerasje •. De grens van dit gebied valt
zeer scherp met de hellingen van de ruggen.
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Ópno.mc;n en tabel van Van Andel en 7aterbolk.
Beschrijvingso~name

~ndel

van het Pedicularetum
en Waterbolk 1945.

iylvati~ae

Van

Opn.26, vak G.5, 15 qm, 85 % ~ 10 %.
Lokale kensoorten:
Arnica muntana (r) 2.1; Dactylorchis 1~1c.culatc:t (r) +.1;
Dicrcwum unc1ulatum (dr) +.2; Polygc:tlo. serpyllifolio. (r) 1.1i
Pedicularis sylvo.tica (r) 2.2o
Differentierende soorten:
Gontiann pneumonanthe (r) +.1; Snlix rc;pens (r); S~cisn
pratensis (r) +.1.
Verbondskensoorton:
Genistn pilosa (d) +.1; Sieglingin dacumbens (d) +.1.
Begeleiders:
Gnlium hercynicum (d) +..2; CnllunD. vulngis (d) 1.2; .
Molinia cnerlueD.
: 3.2.; Erica tetralix 1.2.; Gonista
:::mglicD. ( c1) 2.2; Agrostis canina +. 2; HierD.cium umbolln tum
2.1; Co.rex pilulifern (d) 1.2; Hiernciun pilosella (d)

J

L
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-361.2; Potentillo. orectn +.1; Festuco. ovino. (d) +.2;
Polytric::.1um · j1-èniporuin .( d) +. 2; Dicr~nello. heterom.c.lln
+.2; Cladonic. ~iv. spec. {d) +.2.
(d): soorto~ uit drocere uilieu's,

( r): so :Jrtcm uit

rijk~re

milieu t s.

Beschrijvingst.c;_bel JvJolinietun juncetosun o.cutiflori Vo.n
Artdel en V~t6rbolk 1945.
12 cpn.::,"men: ·uit C4-D4, C2, B3-4, F7-8. B.:;dekking 100 %,
vc.nJa coslo.ag ninder dan 10 %.
Het eerste sijfer geeft le presentie in ~rocenten ao.n.
Asaoc~atie-kensoorten:

1.1

,.

L_

Molinia caerulea 100 3-4J Gentiann pneumonanihe 41 +;
Cirsium dissectun 93 +-2; Cnrex hostio.na 41 +.
Difierentierende soorten:·-Hierc.ciuo uobellc.tum 75 +-1; Juncus acutiflorus 66 +-2;
Pctrn:::._ssic. :e:::lustris 66 +-2; Hypericur:1 pulchrun 58 +-1;
.Scut'ell,...~rio. ninor 25 +; Co..rex flo..cca 17 +; "\ ju[p. repto..ns
1? +-2; }1niun unc~ul:::tur.J 9 +; Thynus chc.no.odrys 9 +.
Vorbondskensoorten:
Succisc. prc.tensis ?5 +-1; ~yth~un salico.ria 17 +-2;
Lysimo.chic. vulc;c.ris 33 + ... 2.
Orde en klc.ssekenso~rten:
Cirsim~1 J?.::tlustre 93 +-·1; Hippuris. vulgnris 75 +; Desch:::mpsio. cespitoso. 58 +-2; Lotus uliginosus 49 +-1;
"';.nthoxnnthuE1 odoratum 49 +-2; Holcus lo.nntus 49 +-1;
Rumox .:::ccetosn ~-9 +-1; Filipc;nc1ulo. ulnnric.. 41 +r·3;
Luzülc.. niultiflora 33 +-1; Angelicn sylvcstris 15 +-1;
R~:nunc.ulus neer 25 +; To.r;:~xacuw officinalis 9 +i
Vnlroinna dioica 9 +; Cer.:;.stiurJ halotooides +. 9;
Trifoliuc p~atanse 9 +; Bramus racecasus 9 +~
Begeleiders:
Pot~ntilln er~ctu 100 +-2; Suncus congloherntus 93
+-2; Galiun ulisinosUm 84 +-1; Genista o.nglico. ~ti +-1;
Cirsiuu nrvense 58 +;..2; Dnctylorchis maculntu +; Agrostif:
ca~inn 49 +-3; Mentha nquatica 41 +-2; Srica tetra~ix 41
+-2; Hyc~rocotyle vulgare 33 +-1; P'seucloscleropodiur:.1 cespi tot'nm 33 +i Centc..uroo. jc..cen 33 1-3; Calluna vulcaris 2:
+-2; Salix re~ens 15 +-1; PlnntaGO lanceolo.ta 25 +;

-37Care x panicea 25 +-1j Bryum venU:icosum 25 +; Achillea
millefolia 17 +; Sium erectum 17 +-2; Eurhynchium prae~
longurn 17 +· Polygala serpyllifolia 17 +; Atrychum undulaturn 17 +· ' Sieglingia decumbens 17 +; Lycopus europaeus
'
17 +· Potentilla
anserina 17 +. Belangrijk zijn verder nog
. '
s~'l~h:ria nodosa en Viola canina, beide 1 x. Andere
begeleiders, die maar een keer voorkernen, zijn weggelaten.

)

De reeks van arm nat naar
..
tabel opgenomen):
Nr. van de. opname 14 13
Kruidlaag
60% 40%
Moslaag
20% 20%
Leucobryum glauc. +.2 +.2
Sphàgn. compact. +o2 +.2
Scripus cespitos. +.2
Juncus squarrosus +.2 +.2
Drosera rotundif. 1. 1 1.1
Cladonia spec.
+.2 2.2
Dic:r:9,num scopar. 2.2
Càlluna vulgaris 2.2 3.2
Erica tetralix
3e2e2o2
JViolinia caeulea
1.2 1.2
+.1·
Festuca ovina
Hieracium umbell.
Pedicularis sylv.
Polygala serpylli
Succis& pratensis
Potentilla erecta
Gentiana pneumonanthe
Genista anglica
Luzula multiflora
Dactylorchis maculata
Deschampsia cespitosa

10 11
70% 100
10% 10%
+.2
2.2 +.2
1.2.1.2
2 .. 2 +.2
1.1
2.2
+.2 +.2
3.2 3.2
3.2 2.3
+.2 3.2
1 G2
+.1 +.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+. 1
+ .. 1
+.2
+.1
+.2

Salix repens
Juncus acutiflorus
Hippur is vuigeris

+.1

Parnassia palustris
Cirsium dissectum
Juncus conglomeratus
Cirsium palustre
Cirsium e.rvense
Galium pnlustre

rijk nat. (niet alle soorten in de

,·.

28 29 4
2
30
7
80% 100 100 100 100 90%
10% 20%

+ .. 1
+.2
+.2
1,2
1. 2
3.2
+.1
+.1
+.1
1 .. 1
+.1
+. 1
+.1
+o2
+.1
+.2
+.1

+.2
2.1 +.2 +.2
+.2 +.2 +.2 1. 2
']. 2 3.2 4.2 3.2 ~-3
1.2
+.1 1.1 +.1
1.2
+.1 + .. 1
+o1 1.1 +e1
+.1
+.·1 +.1
1.1 +.1 1.1 2.2 1.2
+.1
+.1 +.1
+.1
+.1
+.1
+.2
/1.2
1.,1 +.1
+o1 +.1
1 .. 2 2.2
+.2
+.1 +.1 +.,1 +.1 +.1
+ .. 2
+.2 +.2 1.2
+o 1 +.1 +.1
+.1 +.,1 + .. 1
+.2
2.1 +.1 .. 1.1 +.1
+.2 +.2 +.2
+.1 1.1 +.,1
+.1 +.1 +.1
+.1 +.1

-38Fred Bos ~·Drentse bossen, verslag van=de tijdenè
bezochte bossen in Drente.

D~ente

I

1.Har$.Il.gerbos (bezocht 19-7-1965, top~knart 17D).
Soortenlijstje:
Ilex aqriifoliaJ Sarbus aucuoaria, Quercus robur, Fr~ngula
alnus, · Eedera helix, Corydalis claviculata, lio.janthemum
bifolium, Pol_yg_ona turn nnil ti:p. orum ( verpierde exemplaren);
GaleolJSis tetralix, Lonicera peryclimenum, Pteri<:lium aquilinum, Stellaria holostea; Holinia co.erulea, Deschampsia
flexuosa, Rubus spec., Vciccinium myrtillis, Solanum dulco.mo.ra,- il.trichum undulatum, Lophocoleo. heterophyllo.,
Convallario. majalis, Stellaria media, Milium effusum, Luzulo.
pilosa, Trielllltalis europaea (we hebben Trientalis gevonden
in een Sphagnuu1 palustre-kusseh), Plo.giothecium undula turn,
Hypnum cupressiforne, Polytrichum.communis, Fagus sylvatica.
In het Mo.ntingerbos héb ik eeh drietal opnames· geoaakt
met Trientalis. De ~ri~ntalis is in Nederlahd aan de grens
van zijn areaal. '.!:od1'is hij niet bijzonder ki.eskeurig. Hij
komt zowel.in.armère ~ls fijkere tegetGties vo~r. Ook
vari~6rt ~ij in vOchtigheidsgraad~ Hi5 staat zowel droog als
iri eeri Spfiagnum p6lustre vegetatie. ·
Do opnc-.men:
Numner
Oppervlakte
.

.

Bo01:1le..u.g: .
hoogte in m: ·
Bedekking-in%
Betul& pubeseens
Ilex aquif_olio.
Sorbus aucupu.ria
Querc"bls robur, :
Eedera helix
Struiklaag:
hÖogtê .in"m:
bèdekking in %:
Fritngûia nlnus
Iiex o.quifÓlia
Sarbus aucuparia
Quareus robur

2765 2865 2965
10x6 7x6 8x8 m2.
cu..9 9

65.

45

3

3

2b

2o. .
+

1b
1a

9

65

3

()
2a

1b
+
..: .,

2i

3

5
+

5

60

1a

4

+

1b

+

1a

5

+

.:) .
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2765 2865 2965

Kruidlaag:
hoogte in cm:

5-15 5-20
( 60) ( 80)
b_edekking in %
co...5 65
Öxnlis-o..cetosella
1a.3 3b
1p
Trient~lis europaea
1p
+
Corydalis clo..viculata +
1a
Rubus spec.
+
Milium effusum
+
+k
Ilex o..quifolia
+k
1p
Stellario.. holestea
+
+k
Sorbus aucuparia ·
1pk
Galeopsis tetrahit
+
Lonicero.. periclymenum +
+
Redera helix
+
Stellarin media
+
+ veg
Polygon~tum multifl.
+rk
Quercus robur
Pteridiu~ aquilinum
3
1b
Deschampsia flexuosa
· Molinia c~euloa ~
+
Luzulo.. pilosa
+
Vaccinium myrtillis
Majanthemum bifolium
Moslaag:

bedekking:

mi~imaal

Dicranum scopo..rium
+
Mnium hornum
+
Lophocolea heteroph.;'~
Plagiothcium curvif. +
Gymnocoleo.. inflata
+
Ceratodon purpureum
+
Pseudoscleropdium purum
Eurhynchium striatuo
Plagiotheciur.1 laetun ·
Polytrichum formosum
Plagiotheciuo undulatum
Isoptrigum elegans

+

15-20
30
1p
+
+
+k

2b
+
r.ünimaal

+
+

+
+

+
+
+

-402. Bosje ten Noordon van het Muntingerbos (bezocht 197-65, top.kuart 17D).
In dit bos treedt· op ee)). I?l.tC[).tS fnciesvorming van
Pteridiun o.quilinum.
·
Als boto.nische bijzonderheid ko.n worden vermeldt,
dat in het bosje Polygonatuni verticillo.tum groeit~
Het is de enige bokende vindpl2.a ts in Drcmte. In ver_
gelijking net de exemplaren die in de Ho.ütes Fngnes
vond zijn dez" exen1plo.ren er· klein. Ik heb alleen vegetatieve scheuten kunnon vind6n. Vo.n de vindplaats heb
ik een opno.oo gooo.o.kt.
....;,

Opn. 3065. Oppervlakte co.. 4~5 m2.
Boomluo.g: hoogte 10 u, bedekkin 75%:
Quoreus robur
3b
Populus tronula
2a
Betula pubeseens
2o.
Ilex o.quifolio.
+
Sarbus aucupario.
+
Struiklao.g: bedekking minder dan-5 %, hoogte 3i m:
Ilex o.quifolio.
+
Kruicllo.ag: bedekking ni:p.der do.n 10 ?6, hoogte 10-20 cm:
Pteridiurn aquilinurn
+a
Rubus spec.
+p
Polygonatum vorticillatum 2m
Ilex aquifolia
+k
Hadera helix
1p
Trientalis europneu
1p
·. -:
Corydo.lis claviculo.ta +
Sorbu.s o.ucuparia
+
Betuln pubeseens
+ juv.
Holcus 0ollis
+.2
Mo.ianthemun bifolium +
Stellaria media
+r
Populus trenula
+· juv.
Moslo.o.g: bedekking minimaal:
Mnium hornun, Dicranoll2. heteromalla, Geratoden
purpurourn, Lophocolea heterophylla.
~

~

-413.Bosje ten Wes~e~ van oi~elte ~an de we~ Orvelte-Westerbork (bezocht 22: juli' 1965).
:Hoogopgaand bos ~an ei~~ri. In he~ bos v~el kuilen net
vochtminn?hde planteri.
·
Quercus robur, · Ïiex a'quifolia, Stellaria holostea, ~1ajan
th81imm bifoiiun; Frangula nlnus~ Vaccinium myrtillis,
.Hclcus lanatu~, Juncus ~ffusus, Corjdali~ claviculata,
RUbus sp~c.,· Oxali~ ~6~tosella; Lysim~chi~·vulgaris,
Lonice~a pericljnenuQ,-Sorbus aucuparin, Betlila pubescens,
·· Viburnum epulus, Rubus idaeus 1 Peucednrium palustre, Agros' tis stolonifera, Eniur.1 hornum, Dicranum :P.eterOJ:'lalla 1
Prunus serotina, Dryopteris spinulosa 7 Pölytrichum com;nune,
Stelly.ria me dict, .Holcus nollis 1 Polygona tum multiflorum 7
Samb~cus nig~a, Salix spec.~ Redera helix, Deschampsia
flexuosa~ MoJinis caerulea, Corylus avellana, Mi~iun
efftiSU!i1 1 Moehl'i:ngie, t.rinervis ~ Pcpulus tremula 1 Galcapsis
tetrahit, I1uzula pilosa 9 Ca:cex pilulifera 9 Epilobium angus~
stifol:Lum, Ccclé:Hnagrostis ca'lescens 1 PQlygom1.E1 nite i Cn:c-ex
remota 7 Potentillu erecta, Hydrocotyle vulsare, Galium
nollugo~ IIypnun cupressi::orme:o
I+"Boschma" H~.er is een zeer summiere soortenlijst genaakte
Het is me erg tegengcvallart; Er uas geen hornogene vegetatie. Er was een groot deel bedekt net Pteridium aquilim'.m~ Jvlilium effL.SUE! ,stonél_ vnl,;· nan de rand Van het bos :l
tussen de brandnetels. In het hnndboek stant dat Bosch~a
een Querceto-Carpine~um is. Als het dnt is, dan is het dat
zeer fragmentair~
Enige soorten: Star::hys sylvnticus 1 Epilobium e,ngustifoliun.:
Calamagrostis canescens~ Pieridiun aquilinum, I~thrum salicaria1 Rubus speca, Holcus:ianatus 1 Holcus mollis~ Hieracium
umbellatum, iV!njnnthemur:.1 bifolium, Populus tremula, /Luzula
pilo sa, Milium effus11m, Corydalis cl:lVicula ta ~ Deschanpsia
cespitosa, Galeopsis bifida, Ilex aquifol~n, Stellaria ·
madin, Quercus robur, Sarbus aucupa~ia, Urtica dioica 1
Prunus sarotina, Corylus a~rillana, Stellri~i~ hol6sten~
hadera helis, Galaapsis tetrnhit, Geranium robartin.num~
Oxalis acato~ella, Convallaria majalis, Polygonum persi.
ca:t'iao
-~-'

-425. Ooste~hout (bezocht 22 juli 1965)
. MiÜ. urri effusuu, Lonicera. porielymenum, Rubus spec.• ,
Agrostis tenuis, Agrostis- stolonifera, Holeus nollis,
Holeus :iam. tus, Pteridiun aquilinm~, Quereus robur, .
SorbuE3. aucupcrict, Frangulél 2lnu,ç;, Urtico. di.oica, Hn:ium
·- horhur1,. juneus effasus, Galaapsis tetrahit, Stolli:tria
holos}ea ~ Epiiobiun a·ngustifolium, Populus trer.nila,
. Hecfèra helix, Desehampsia flcxuosa.', V0.e cinim1 myrtillis,
S'tellaria ne è.ia, Botula pubeseens, Plo.gio'theeiurJ earvi·. fo1iuu, Polygona:t;m1 rmltiflorurri, Pon trivialis, Hajanther.mm b:Lfoliun, Corydo..lis elavic:;üo.ta, Iiex aquifloio.,
Cc.lm1agrostis eanescens, Carex nmgra, Oxalis c.ectosella.
In het grootste stuk heb ik een opncme gemaakt. Er was
oen vrij hombgcne vegetatie net vrij veól soorten bijeen~ ue opnnme is omgeven door Ilex.
0:;_)héi.L1G
3265
Oppervlakte
60 n2
Booml2c.g: hoogte 18 1~1, bedekking 3076:
. Quoreu-s robur
3
Struikln.o.g: hoogte 5 m, bedekking 20 ~0:
Sorbus. aucupo..rio.
2a
Ilex aquifolia
2a
Betulo.. pubeseens
2a
.Kruidlao.g: hoogte 5-25(-120) cm, bedekking 50%:
Mili1iD effusum
2b
Stello.ria holestea
2b
Ptoridium ~quilinuci
2b
Rubus spec.
2b
Óxo..lis acetoscüla
1b
Mqjanthe'nun bifolium
1p
Ooryd2.1is -clcwieuln ta
1p
Hedera helix
·
+
Ilex aquifolip_
+k
Polygonatum nultiflorun +p, ·
·
·
+rk
' Q-qer.eus ro:b.ur '
Sarbus aucuparia
+rk
.Moslaag: bedekk~ng ~{ni~anl:
.
Plagiothecium inetum, EÜrhynehium cf'. prnelongÜni,
Mniuri1 hornum, Lophocolen hcterophylla.

-43..;.·
6.,sc1'ióonloÖr strubbe·n (bezocht 22 juli 1965).
In de Schoonloër strub.ben heb ik oen aantal opnw.Dos
genc..c..l:t.
Opnnrfte nur:mer
3365-3465-3565
10x10
Oppervlakte in m2: 8x4 60
Boomlang~ hoogte
7 J:1 8 J:1 8 1:1
70% 8o% 8o% .
bedekking:
4
I+
4
Quercus robur
2a
2a
Bctula pubeseens
Lonicera periclym. ·
+
+
Struiklaag: hoogte:1-4 tot3 tot 5 m
bedekking in %:
25
10
uinder dan 10
_G,.uercus robur
2b
1b
1a
Frangula alnus
1b
1a
1b
Lorrieera periclynen.+
1a
1a
Sarbus aucuparia
1a
+
Kruidlaag: hoo~te: 10-30 15 25 cm
bedekking:
30% 20% 35%
Deschampiia filiex. 2a
1~
2b
Vaccinium my~till. 2a
2a
1a
Vacc" vitis-idaea 1p
+
1p
1p
Majanthemum bif.
1p
1p
Trientalis europ. 1p . 1p
+a . 1o..
Lorrieera pericl.
1p
Quercus robur
+k
+
Anthoxantum odor. +
+r
cf.Ajugo.. reptans
Melampyrum pro..t.
+
+
1b
Festuca ovinn.
Crirex cf~ pilulif~ +
Betula pubeseens
+jÜy +
+
Agrostis canina
+
Hieracium umbellatur:1 +r
Frangula alnus
+k
+
Prunus sorotina
+
Polypodium vulgaturn
+
Molinia caerulea
+
moslaag:
Hypnum cupressiforme + +
+
Mnium hornun
+
+
Aulacomnium androg. +
+
+
Lophocolea heteroph.+
+
+
Dicran.ella he.teronalla+
+.

r
I

Vnn de -ráosl;:;.c.g kwnm slechts in één opnnne voor:33: · Polytrichum communis 1 Isoptrigium· elogans,
Cclypogein tricho~nncs.
.
34: Plo.giothccium-curvifolium, Ceratodon purpureum,
Lepidazin reptnns •.
35: Plngiothecium laetum, Atrichura urtdulatun,
Dicrnnun scoparium.
Gegevens:
3365: Westzijde van een wclletje,,bobbelig oppervlak.
3565: ton Westen ven het 0oiland, dat in het bos iigt;
ten Desten van een kuil op een horizontanl dool.
3565: ton Oaston van hot weiland, bobbelig met konijnh:::èlon.
7. Bos tussen Zwiggelte en Hooghc.len, ten Oosten vnn
de spoorlijn (bezo6ht 24 juli -1965).
Het voorste deel vo.n hot bos is soortenarm. Verderop
komt Lonicera en ook Ptoridium vegctntio-vror.lGnd voor.
In het terrein heb ik drie opnnóes gonClnkt, 6én voor,
66n nidden en é6n achter.
Opn. 3765: 0chtorin opgeno:raen, opporvla.kte. 8 x 11 n2.
Boomlaag 9 D - 60 %, struiklaag 5 D 15 %, noslang bedekking miniem, kruidlang 15 (40) cm, 60 %o
Opn. 3865: aan weerszijden van een pnnl pandje, oppervlakte
7 x 10 ;J2; boorüc..ng 9 m I+O%, struiklaag 5in, bodÓkking
rJinie:ra, kruidlc.ng 25 (50) en - 70 %, nQslaa.g, bedekking
miniene ·
Opn., 3965: voorin in een nosr-ijk gedeolto; oppervlakte
10 x 10 m2; boonlaag 7 à 8 _m - 65. 9b; struiklaag 5 r..1, bed.
mininaal, kruidlaag 5-15(-40) c1~1 - C8.o 5%; moslaag 4596.
Opn.
·
3765 3865 3965
Boomlang:
Quercus robur
4a
3
4
Bctula pubeseens
1b
1b
S truil-daccg :
Quoreus robur
1b
+
Loniccrn periclynenum
1a
+
Frangula alnus
2a
+
+

!'

I

L"
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Kruidlaag.:
Desc~ampsia

fle~uosa.

Lonicera pericylmenum
Melampyrum pratense
Agrostis co.nina
Majanthemum bifolium
Galium hercynicum
Sarbus aucuparia
Frnngula alnus
Quoreus robur
Vacciniurn myrtillis
Corydalis claviculata
Stellaria media
Hol_çus·. mollis
Rumex acetosalla
Pteridium aquilinum
Luzula.campestris
Poa: .-pra tensis
Stellaria holostea
Anthoxanthum oderaturn
Bet_ula verrucosa
Fes.tuca rubra
Carex pilulifera
Moehringia trinervis
Festuca ovina
cf. Aj~ga reptans
Calluna vulgnris

3765 3865 3965
2b ·1b
3
2a
2m
2a
+
+p
+k
+k
+k
+p
+r
+r
+
+r

2b
2n
1p

+
+k
+k
+k

()
+p
+
+
+r
+k
+
+
+

Moslnng:
+
Pseudoscleropodium pururn +
Pleurozium schreberi·
· ·+
+
Hypnum cupressiforme
+
+
Laphocalen heterophylla +
+
Eurhynchiur:1 praelongum
+
Dicranella heteromalln
+
Dicranum scoparium
Dicranolla hoteromalla
Leucobryum glaucum
Aulacormium androgblnum
Ceratodon purpureurn
Ptilidium pulcherrimum op Quercus

. +r

!P
1p

+k
+k
+k
+

+k

+
+
+p

+
+

+

3
1
+
+
+

+

8. Bosje Bloenendaal achter het gehucht Eleveld
en Geelbroek (bezocht 24 juli 1965, top.kaart 12D).
Met de excursie ben ik een panr keer door het terrein gelope
Het bos is beregoed·~ Voor dit bos wordt &?a~is quadrifolia opgegeven. Ik heb hem niet kunnen vinden. De
soortenlijst geeft aan dat het bos ee~ veel rijker bos
is dan de andere bo·sjes, die ik heb élfgestroppt.
Fcstuca giganten, Stachys sylvaticus, Galium apélrine,
Circaen lutetiana, Cnlamagrostis canescens, Urtica
dioica (veel) (bos moet in lange broek vordèn verkend),
Geum urbanum, Lythrur.1 salicaria, Gera'niuh! robertianum,
Prunus pndus, Hodera helix, Alnus glutinO.sa, Ribes nigrum,
I"onicern periclymenum, Cirsium palustre, Deschampsia
cespiatosa, Oxalis acetosella, Scutellnri:i gnlericulatn, Solanur1 dulcnr:letra, Poa trivialis, }1oohringia.
trinervis, Carex remotd, Crntncgus monogyna, Milium
effusum, Quoreus robur, Galcapsis bifida, Lycopus
europaeus, Sarbus uucuparia, Rubus ideteus, Dryoptcris.
spinulosa, Ranunculus acer, Filipendulu ulmaria,
Polygonum hydropiper, Lysimachia vulgaris, Corylus.
o.vellanu, Ranunculüs flo.im:mla, Ac er pseudo-platanus,
Viola rivinio.na, Lychnis flos-cuculi, Eupatorium
cannabinum, Vibfirnum opulus, JVIentha uquc..tica, Juncus
effusu, Galium palustrc,' Card<::.mine cf. etr:inrc, Caltha
palustris, Glyceri~ fluitans, Rubus spec., Phro.gmites
communis, So.mbucus nigra., Polygonatum multiflora,
Corydo.lis clavicula.ta, Holcus lanatus, Equisetum
pa.lustre, Nniuo hornun, Thuidium tm:1a.riscinum, Hypnum
cupressiforme.
· ·
···
· ·
---++++.... ~--

zijn niet plantensociologische inhoud ongeschikt als
artikel in Kruipnieuws. De kampdeelnemers, die dit
nummer ook ontvangen als ze geen lid van de sjocgroop zijn, vinden George 1 s verslag als bijlage
toegevoegd.
Het nieuwe sjocgroep-bestuur is als volgt samengesteld:
voorzitter: Albert Hoekstra, Ailibrecht Thaerlaan 50,
Utrecht.,
redacteur: Ru Rasch, Ferdinand Bolstraat 143 IIII,
Amsterdam-Zuid.
commissaris: Fred Bos, Asserstraat 27, Gieten.
administratrice: Joke Schippers, Hamelakkerlaan 33,
Wageningen.,
Een bibliothecaris wordt nog gezocht; zolang wordt de
bibliotheek beheerd door Albert; aanvragen dus naar
hem.
Vrijwel niemand nog heeft zijn contributie 1966 al
betaald~

terwijl ook talrijke contributies van voor/

gaande jaren nog niet betaald zijn. De contributie
bedraagt f 1,75 per jaar. Het giro-nummer is:

476009 ten name van de N,.J.N. te Amsterdam: administratie sjocgroep, Joke Schippers, Hamelakkerlaan 33,
Wageningen.

De volgende oude Kruipnieuwsnummers zijn nog voor J 0.50 per stuk bij .,Joke
verkrijgbaar:
.
.
.
1957 - 19 jaargang: 1 (zeldzame planten)
2' (\tëgetatiekartering, contintii teit-di~Cohtinuite.i t)
3 _,{klein kraÁ.;Len~est, Terschelling)
2oste jaargang 2 (Nardo~G~lion, de Beer)
1958
.
..
·. 3 (Yoörne·,·. Wooldée en Vragender Veen)
22ste jaargang 1 (Terschelli.IJ.g)
1960
,. · ... ·
3 (mossen Hulshorst, Carex arenaria) _
.:o, · ·'- • · '• ''1
24ste jaargang 3-4 (Heide-numm•è'r} .. L · · ' ·
1963
19_64
25st_e. jaarga!4g 1 ( ~uid .. ~weden, karteren, . No.linia caeul~a h
'

•

:

A

•

-

Er wordt hoogstwaarschijnlijk een Fagne-kampje gèorgániseerdvá.h 8 tot 12
april. Hensen die daar bel{l.ng_ptelling voor hebben moeten. z;ich: l:rlj,.ksein~. ·
snel bij Albert opgeven.
·
~

.-

·'·

..

Aanvulling bij Alb~rts artikel:
pag. 7: het groenwiertje bedekt 10

...

%.

;.:,_·

E·; H.r, R. A· T . A
Ia de Kruipnieuws 28, 1-2 zijn enige· ~torenêlë t3rp...;fbu;ten ·gèstópen:

pak;~·1: \T1Yà·~ ·f~gei~·

Ét?

;J~:rv.e}_d

nwe t · z:Lj~~~.:~:~;exterveld •

.) 15de regel: Laeij enèl:ecj ex/ moe't;· z'i.]nc:J Laeij eridéck.er.
pag.8:
pag.13:

'.···.

de verschili'ènde combinatiè'à; die in de flgU:ur zi_j:rJ.. weerg~geven,
: •.-.

:-

.'.

t. '

.. :-

. -·~ .

• .•

mp_~.t,yn.. ,J3,:Ye~ÇJ..~_(<è-?~r. :J-,:i--jneJ~/me:t. elkaar: yerl;w~de!l;·word:en, zo·dat eèn
viervlak ontstaat.

pag.~}: .,,;f9~ie~; f,~g~Ï :. J?i,egJ:ll~ · cibG;_t·.::~iJtr: Saginä.
pag.37:

·.·.: ..

6de regel: Spergularia moet zijn: Sagina.·

pag. 38: 3de regel: Haningerbos moet ZJ.Jn: l'It;tni};i.ng?rb.os .. •.' ..
pag .. 40: 12de regel: 4, 5 m2 moet zijn: · 45 ta2~
· ·· · · .: '

,_ ...

·'

,·.i.:·

pag. 46: 4de regel: Taxis moet zijn: Paris.

/

Tabellen bij R.A.Rasch, Heideterreinen in het Eexterveld.
Boven de tabellen zijn 1iJat betreft bedekking en hoogte van
de kruidlaag en de oppervlakte van de proefvlakte slechts ·
steeds ééri cijfer gegeven. Nadere specificaties v~ndt men
in de beschrijving van de opnamen. Wat betreft de plaats
vah opiÏ.ame, zij verwezen· naar de kaarten.
Bij T&bel I.
Alle opnamen gemaald op 19 juni 1965 door Er.Jil van Brederode
en Riet Hes in het fragment I,Oost.
1. Opname in homogene Calluna-heide met Erica, vrij jong, op
ca. 4 jaar geleden ~erbrand gedeelte.
Kruidlaag hoogte L~0-50 cm~ Oppervlakte 5x10 m2.
.2. Oude Calluna heide, niet afgebrand, naast afgebrand gedeelte.
..,. Çalluna-plna ten afstervende. Oppervlakte L~x4 m2.
5. Afgeplagd stul: in Calluna-heide, 20 cm diep afgeplagd.
.Opname gema~kt in het l~agst gelegen gedeelte van de afgeplagde
plelc; Oppervlakte van de plek: 28 m2.
Kruidlaag hoogte 20 cm (50 cm: Juncus squarrosus). Oppervlakte 3x2 m2a
Molinia vegetatief.
6. Afgeple.gd stuk in Calluna-hei, ouder dan de vorige ophame.
Oppervlakte 2ix2i m2. Kruidlaag 40-50 Clil, bedekking 60 ?~, dood
materiaal 35 %. Opname bèslaat de gehele afgeplagde plek.
- Betula pubescens, juv.
7. Lage strook ten Oosten van het slootje door I, rJet veel Scirpus
cespi tosus9 Kruidlaag: hoogte 30 ( 100) cm •. Oppervlakte 5x5 m2.
Van de mossen kwamen eenmaal voor:
in 1: Lecidea granulosa, 1\'l"ephalozia connivens, Cladonia floerckiana,
· Cladonia uncialis, Campylopus brevipilus.
in 11: Diccanum scoparium, Leucobryum giaucum, Farmelia physodes,
Pleurozium schreberi.
in 6: Campylopus fragilis.
Voor de opnamen 3 on 4 zie Alberts artikel.

Tabel I. Niet orchideeënrijke heide-vegetaties.
Opname
1
Kruidlaag bedekking % 70
-- hoogte cm
50
Oppervlakte m2
50

2
90
60
16

5

Calluna vulgaris
Erica tetralix
Molinia caerulea
Betula pubeseens
Salix cinerea
Sorbus aucuparia
Juncus effusus
Scirspus cespitosus
Gentiana pneumonanthe
Juncus squarrosus
Drosera rotundifolia
Phragmites communis
Quercus robur

41
2a
+p
+p

5b
1p
+p

+p

Moslaag bedekking %
Cephaloziella spec.
Ceratodon prupnreum
Dicranella heteromalla
Polytrichum communis
Sphagnum compacturn
Pohlia nutans
Cladonia pyxidata
Cladonia impexa
Gymnocolea inflata
Cephalozia bicuspidata
Campylopus flexuosus
Hypnum cupressiforme

60
x
x

5
20
6

6 ,'7
60 8b
45 30
6
25
2b
+p

2m

3b
+r

1a

2b
2b
2a
+p
+r

+r
+p
2a
+p
+p
1p
1p
+r

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
5b

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

2
Tabel II: Ruige vegetaties oet orchidee~n.
8
Opname
Kruidlaag bedekking % 55
hoogte cm
15
Oppervlakte m2
12t

--

Erica tetr:üix
Calluna vulge.ris
Molinia caeulea
Dactylor,chis iiE:.c-qla ta
Luzula m_ul tif:lorn
Luzula congosta
Cnre:x: nigra
Festuca ovin&
~2uercus robur
}~qnisotum fluviatile
HieraciurJ umbollatun
TIUE1GJ~ acetosa
Eolcus lanatus
Ranunculus repens
An thoxo.nthuEJ odoratum
BetUlè'. pu_boscens
Agrosb.s canina
:i?otontilla orocta
Gonista anglicél
Juncus cone;lorJer<:,tus
.Scirpus cespitasus
Gontinna pneumonantho
Equisotum lJalustre
Moslang
Coratodon purpureur1
Sphagnun pellustre
Sphagnum rocurvum
Aulacomnium lJalustre
Pseudoscloropodium
Odontoschi.srn.a sphagni
HylJnUE1 cupressiforme
Drepanocl:::.dus fluitans

2m
1a
4a
1p

9
95
30
10

10
80
40
6

~

2a
4
2b
1p

1a
1a
4a
+

+
+
3
1p

) 1p ) 1p
1p
+p
+r
+p
+p
+r
+p
+r
2m
1p
2L1
1p
1a

+
+
1a

+r
+p
+p

80

+
+

+

+p

2b

+
+b

1p
2o.
1a
+p
+p
1p

+
1p
1a

30
+
2CL

2b
1b
+
+
()

+o...3
+p

+
2b
2b
2a

80
15
1t

+
+

30
x
J(

+
1
+
2a
+

Opnamen 8 en 9 gemaakt door A~bert Hoekstra op 25 juli 1965.
8. Kienveen NW-rand, overg2.ngsstrook tussen gestoord Parvo-Caricion en hoger deel
met Molinia. Begroeiing ~aakt de indruk gemaaid te .zijn tussen hogerei niet gemaaide
begroeiingen; E10gelijk begraasd ( 0én schapekoute·.-. gevonden). Oppervlakte 2tx5 m.2'
proefvlakte onregelmatig van vormo Kruidlaag hoogte o-15 (70) cm, bedekking ca. 55 %.
- Quareus robur: K. Verder nog:
Viola palustris +r; Poa pratensis +r; Pon annua +p; Polygonum arvense +r; Stellario.
media +r; Hydrocotyle vulgare +p; Drosera rotundifolia +r; Salix cinerea +p;
Peuceclanur:1 palu1:1tre +p; Juncus effusus 1po Galypogeia trichomanes +; Sphagnum
fimbriatuo +; Polytrichum coor:~une 3.
9. Hoekje met orchideciën in II. Opname tussen vochtige heide (Calluna met Erica)
en hoge moeraskruiden begroeiing. Proefvlakte niet homogeen: velden Calluna en
Holinia doordringen ellcaar. Oppervlakte 5x2 m2o Bedekking dwergstruik-kruid-laag
groter dan 95 %. Hoogte: begroeiing als geheel Ö-30 cm, graspluimen (vnl. Agrostis
canina) en berkjes: 0-70 cm~ Buiten de proefvlakte meer: Holcus lanQtus, Juncus
acutiflorus, Eupatorium cannabinum.
Arnica monhwa 1a; Festuca rubra 2m; Salix repons +p; Drosera rotundifolio. +r;
Juncus ncutiflorus +p; Eup::-..torium cannabinura +r; Hieracium laevigatum +p; Carex
panicea (). JI:urhyncium praelongum +; Lophozia ventricosa +; Calliergonella
cu.spidah1 +; Dicranum scoparium fo. paludosura 2a.
10. Opname Ru Rasch, ~mil van Bredero 1 Wim Joosten, gemaakt in III vlak ten
Westeh van het bos, stuk met Molinia en Vaccinium op de overgang van bos naar hei.
Oppervlakte 1ix4 m2. Kruidlaag 40 (60) cm. 22 juli 1965.
Vnccinium vitis idaea 2m; Rubus spec. +. Sphagnuo papi-llosum, Pleurozium schroberi,
Dieremum polysetum, Sphagnum rubellum.
11. Opname
van VIII.
- Betuln:
Trifolium
(); Ru bus

Fred Bos, 1 augustus 1965. G9maakt in hot uiterst Westelijke gedeelte
Hoslaag bedekking miniem.
juv •.
repens +; Cerastium holosteoides +; Juncus scruarrosus +; Nardus stricta
idc:.eus (). Thuidium tmw.riscinum.

".
JC

x
'7
"~

x

)~

3
Orchidee~nrijke

Tabel III:

Opname
I(ruicllaag bedekking
· ;_;.. . hoogte cm ·
Oppervlakte E12

9:6

11
60

40

'10

Ccüluna Vl~lgaris
41
Erica"tetralix
1a
Molinia caerulea
1p
Potentilla crecta
1p
AQ:rosti:3 co.nina.
+
no.etylorchis maculato. 1p
Botul::::L pubeseens
· 1:p
Scirpus c0spitosus
+
Sieglingia decurnbons
+
So.Iix rc:pens
+
EpilobiUEJ nn$ustifolium+r
Succis pratensis
+
Arnica montana.
2n·
Hioracium uabellatuEJ
1p
Galiun horcyn:icum ·
Carox pilulifera
Cirsiuu dissectur.t
Gontiana pneumonantho
Padieuiaris sylvatica
Luzula multiflora
Fostuca. ovina
Equisetuci arvense
Polygala s8rpyliifolia
Carex nJ.gra
Iviosl~ag:.

heide en Pedicularetum.
12

13

14· 15

8o. · 1$0 . 70

70

65
20

30

30
6

30

51
1p
1a
1p
1:p
1p

31
2::::L
2a

2b
1b
2a
1b
1p
1p
+

2a

1a

6

1a

+p
+D
"·
1p
1p
1a

3
2b

2a
2b

1p
1p

1p
1p
+
+
1lJ
1p

1b

1b

+n

+p

1p
()

-rp
1p

+

1p
1p
1p
1p
1p
. 2EJ
+r

+
+
2m

+
1p

1b

1p
+
1p

+
11J

+
+

·'

11. Opnane gemankt door Ru Rasch, Wia,Joosten, e~ao 18 juli in I,Wost. Opporvinkte
3~·x3i m2. Orchideeënrijke hoi met wonig Holinia on kruiden~
F;r-<?ing-\lla nlnus. +; Drosera rotundifolia +. Farmelia physodes, Dicranum polyse.tum.
_.12. Opname gemaakt door Jelmer Landrtlan en Menno Huizingn o:p 21 juli 1965 op
de. p;L.:1 teaurand ten W@.sten van het bos in II. Oppervl.:1kte 4x5 m2. Kruidinag
25-65-80 cm. Bedekking 80 9{,.
·
no:phocolea bidente.ta, Dicranella heteromalla, Campylopus fragilis, :pohlia
nutans.
13. Opname gem:J.akt dillor Emil van Brederode, Menno Huizinga en.Jelmer, Landman
op 21 ju;Li 1965 in I,OOst, vlak bij de zandweg. Oppervlakte 2x3 m2. Kruidlang
hoogte 36 (40) cm~
·
PlatnntlH~ra bi;folia +p; Juncus squarrosus +p. Sphagnum molie, j3:pnagnum nemorum,
Cephalozia b:j.cUspida ta, Cephalozia connivens, Pseudoscleropod:L:Un~ pu~uni,
Dierzinurn scopariurn.
14. Opname geDpakt door Ru Rasah·,, Wi1:1 Jci.Östen, Wim de Kleine, Fred Bos, e.a.
Opper.vlakte 2x3 m2. Kru.idlnng hoogte 30 ( 40) cm, onregelmatig.
Equis·etum arvense.·+~ Carex panicea -:f:, Salix cinerea +. Aulaconmium.pàilistre,
Sphagnum cf. papillosum.
15. Opname gemaakt door de zelfden als 1~. Opperyla~t;e 2x1f m2. Kruidlaag
bedekking: ?O % levend materinal, 15 % dood materie:al. Gedeeltelijk geheel
nankte, ~gnrte modder, deels door graven ontstaan? steeds kleine stukjes
(1~3 dm2). Kruidlanghoogte: 30 cr1, toppen 55 cm.
·
Equisètumarvense.+, Nnrthecium ossifragum +, Carex pilulifera +, Care.x
po.nicen.

,

Campylopus brevipilus
Sphagnum cor;!pactua ·

3
2b

Polytric~1~~.r~1

x

conmune

Pleuroiiu6 schreberi
IIypnum.· qupressifo:r-me
Ccratodon purpureurn
Calypogeia trichomanes
Co>hnioziella spoc.
Sphagnun1 C!f •. rccurvur.1

x
x
x
x
x
x

V

"'

x
x

x
x
"

~

•"-

'"
"'
_,..
'"

'"
"'

x

'"
"'

-<>
"'

De opnamen 14 en 15 ZlJn dicht bij élkaar gemnakt in I, West. De opnamen
· lçunnen als volgt,· geclo.ssificeerd worden:
11.'0rchideeënrijke hei, niet grasrijk eh niet kruidenrijk.
12. Zeer oude orchideeënrijke hei, niet grasrijk, niet kruidenrijk.
13. Cirsium disséctum_ .én· kruidenrijke orchideënrijke heide.
14. Pedicularetum:'ijle·hei met veel gras en kruiden.
15. Overgangsvorm tussen Pedicularetum vnn Opn. 14 en Cariceto-Ericetum van
opno.me 16.

4
Tabel IV. Cariceto hostianae et DUlicaris - Ericetum tetralicis.
O;Jname nr.
K;uid.la:ag bedeldf;ln~
-::·· hoogte cm

Cfb

Molinia caerulea
Sieglingia decumbens
Festuca ·ovina
Salix rèpens
Agrostis canina
Equi~~tum ariense
Potentilla erecta
Erica tetralix
Dactylorchis maculata
Carex hostiana
Cirsium dissecturn
Juncu~ cohglomeratus
Carex pulicaris
I,uzula congesta
Calluna vulgaris
Carex panicea
Carex p±lulirera
Nardus stricta
Hieracium umbellaturn
Gentiana pneumonanthe
Succisa pratensis
B~tula pubeseens
Cirsium spuriv.m
Hypericum pulchrum
Cirsium palustre
Genista anglica
Cirsium arvense

16
70
35

17
85
25

18
75
40

19
70

20

45

L~o

1b
1a
2m
1b
2m
+r
2a
2a
1p

3b
1p
1a
+p
2m
1p
1p
1p
+p
+r
3a
+p
1p
1:p

4a
+p
+p
1b
1p

4a
1IJ
+p
1b
1p
+r
1a
1a
+p
1p

3b
1p
1a
1p
2rn
1p
2î.l

3
1p
1p
1p
1a
1p
+p
+a
+r
+r
+r
()

Polytrichfim com~une
x
.Spl1agm.1!11. molle
x
Eurhynchium p:raelongum x
Pseudoscl~rop6dium pur. x
Cephalozia bicuspidata x
Calypogeia t~~chomanes x

'Îl)

2a
2a
1p
+p

1p
2a
+r

+p

1p
2a

1p
+p
+r

sa.

+r

+p
+r
+p

+r
+r

+p ·()

+p

() +r

+r
1:p
+r
+r
+p
x

+p
+r
+r
+r

+p
+p

x

x
'"
"'

x
JC.

x
](

.

16. Opname gemaakt door RU: Rasch, Vilim J'oost13n, Vilim de Kleine, Emil van
Brederode 1 Fred ,Bos(]Jfenno Huizinga, epao cip 18 juli 1965, in fragment I~Westa
Oppervlakte. 5x2i m2;; Iüuidlaag hoogte· 35 cm, toppen 75 cm: bloeistengels
Cirsium dissectum 1 Juricus conglomeratus, Molinia, Agrostis caninao Kruidlaag
bobbelig. De opname is gemaakt op een kleine verhoging in orchideeënrijke
heide met.Calluna enE:t'ic~. Calluna vulgaris kwam vooral aan de randen vooro
Hypnum cupressiforme, Drepanocladus fluitans, Sphagnum teres, Sphagnum
nemorum, .Sphagnum pappillosim 1 J'.1nium hornum, Lophocolea heterophylla 1
Dic:canum ·bönjeani, Aulacomnium palustre, Dicranum polysetum, Pleurozium
schreberi~ Ceratodon purpureum.
Luzula multiflora +p; Pedicuoiiis sylvatica +p; Carex nigra 1p; Juncus effusus
+pi Prunus serotina +r •.
17. Opname gemaakt door Wim Joosten 7 Emil van Brederode, VJim de Kleine; op
18 julï 1965 in I~VVest~ Oppervlakte 3x4 m2. Langs het weiland sterkgestoord
stuk met Cirsium arvense, Holcus lanatus en Epilobium hirsutum. Kruidlaag
hoogte 25 (80) cm.
Arnica mcin-Gana (); Epilobium hirsutur.1 +r; Holcus lanatus 2m.
18. ·Opname gemaakt door -dezelfden als opname 16" Oppervlakte ~lix2 m2., Kruidlaag 40. ( 1(])0) cmo 100 cm: Noliniac Bedekking: 80 %, 20 % dood materiaal.
Fragment tussen zuivere heide, gastporde stukken met veel Molinia, geplagde
s.tukken: stukken met Cirsium palustre, Epilobium angustifolium.
Atrichum undulatum.
Epilobium angustifolium. +p; Polygala serpyllifolia +r.
19. Opname gemaakt door dezelfden als opname 17~ Oppervlakte 2x3 m2, Bedekking:
70 %, l'ilet 20% dood materiaal. Kruidlaag hoogte 40 (100) cm. De proefvlakte
bestaat uit Molïnia-bul ten en slenken.
Salix ciner~Li. +r.
20. Opname gGl1Jaakt door Ru Rasch, Emil van Brederode, Wim Joosten, Maarten
.Brand op 22 juli 1965 in I, West. Oppervlakte 2x3 m2. Kruidlaag bedekking
80 %, 20.% dood materiaal; hoogte 40 (150) cm~ Pollen Nolinia tot 70 cm,.
Op de. bodem een dikke laag dode Holinia. Phragmites vnl. met afgesttlrven
stongel·s.
Viola canina +pi Phragmi.tes cammunis 2m; Polygonum amphybiur:t +p; Nentha
; verticillata +p ..

.x

De opnar<Jen kunnen als volgt geclo.ssificeerd worden: 16 en 17 Cirsium dissectum- en kruidenrijke vorm van het Cariceto-Ericetur:t;
18 eh 19 Molinia-rijke vorm van het Cariceto-Ericetum; 20: ruige, hei-loze Nolinia-vegetatie met relaties tot het CaricetoEricetun.
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D~t toe:st:and
.Bijm~ a.lles

op het· Er:rxterveld. in 1900$ ·
is 11og hei~ op de Jne·t ltl9ine kru:i.sjes L\\ange ..
gev>:~n ess11m vn:r:t Anderen e.n Eext; na.~ Op de stafkaart vi.ndt
n1et ntoerasaig6 pl·&kken. a.twgegeYan 9 tli.c~ t~aa:t~ac:hijnlijk
w:.Ud (:rijk) graelaJld :lnhouden., Op d.it 1'~1artje zijn ze
gea:reeard aangegeva11• Het So:h.eein:•cJek was te die.n tijde
tïok al als grasland. in geb1·1.~:ik, maar het is aan te nemen,
dat dit een vr~.j wilde vorm batro:f.,

De tc1estand op het Ji:t'l,xte;rveld in "192'!"'
El" :ts al vrij Wl'lt ontg0nne:r~ en e.t' :tijn a.l diverse \'llag('Hl meer
door hst te:t•rein dan in ï900,. De ontgonnen st;ukken, zowel
IH.lUYP als wei.lamlt zijn lll:!:d;; li:lein~ lt.ruieji!HE! aangegayen" De
grasachtige stroleen door ih~ heide zijn WfHu.~ gea:ccae:~;•;i~
De dill:k.e lijnen geven Wt!g&~l .e.an* De li.jnen nt~t kl.•tdne dwal~l.!!
streepje.s wallen door he~ terrein, ili1 ca.au velde;cb.eidi:r.gen.

.'iJ(jhee br·oe....

ker loopje

De toestand i.n 195·2 .. Ht~t '' z:i.;!n r&og at:aad.s gr·oi;e

.. stnltke:n" düv o.n.ontgonnan z:ljri, ho@wel al (lli~
gesplitst in 9 fragment;en. H~t onont:gonnen
gedeelt;e. ::La ge.>rsp:tkkeld.~

De ·toestand volgens de ll!latst~ stafka.al't 1 ·'ll"a.n '196),.,
gebied ia geheel Vï!!'anipperd\11 Ra:.Ldl))~:'.mou•ëul <nt '[H:•;:,r :
gesp:l.kk'i!tld éUU'l.gegevene De twee meeat n.oorde1.:tjlH.l fi:'<
liiHmten ru.gt een ''raagtoijken. erbij bezochten wa n:L~t,,

geziiiH1 lli* op rijke stroken ligger• (di·!; 'bJ;ei4k bij ve:
gelijld.ng
met de oude ii~'tll1.fkaarte:n) is het mcg(!>l.i;ikt
.
ook zij uu:;il:,ie vegeta_ties hebben..,
~
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De cijfers in de kaart verwijzen naar de opnamen
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l

Ca.rsx pulicaris
Carex hestiana
Ds.etylorchis maculata
Platanthara bifolia
Arnica montana
HypericUlll. pul'3hrum
Na!'theciwtl ossifragum

.
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A:e'bii~<Üdi.:ctg 5 t:d.t. Vfln A~ldf!.;l t$rt Wa:t~:~:t'bolk$ ü.i~
d.<> b(loi~ï'li;g~;wc;'\';•':!ldh·!!:i.d 'Vl'Hl het gebi~:itd. W1H~rgiiH~ft 11
uit•s:J:•as.x•ü s:lm:r:htEJ ·qau h01t .r;montgonnen gf)l:d.etd..,.
W.:~t y>otid.ei ia~ g111.\ïen ;;:.ij ~1.og abt-wivelijk. alffl
J.e<!'trll aan. BQv~nd:iell •!llàn d.<'J aelu.tal onjtt1J':1lt! in
-e•laata v-.",n 1 :250CO iliQ~cst •~:r .l!!ltaan 1: 'l250@t.-;
ll:~1d.~.'l:; <E~lk cf.lirrl;.inHd;el'V'ak •,ran d.e verdeling v~.n. het
·t.a~rr.s:1. r,, d::i.a zij <'i.a:rü1r.stcht.en 12.5 x. 125 m2 gröcrt
:l.!il,.

Afb•.utldin.g

6 uit Wa.te~r"i:uük ~n Ve.n l.ndel~ ~~n

overl<li(Jh:ta-

ka.a:rtjf!l van. htlt 1;e:17X'f!lin op schAal ·1r.1;~;;oo,., H1:d; Wes·hli;)lt€1

en l"tet NiC<ord.eli.jkra fragn1•m-t zijn vni11 'i'€ldelijk te harkl.':flî.nl:ln

;n.l:',a:l:' aanl.·~iding van de sta.fkaa:r·tt maar het nterltwaard:ige i®,,
dat i.k a:t' n:l.et in. kon alag$n h~t grote Znid<e:li.jke :fJr.'!ll.ffln'l:sXJ.t.
t~ Jlaasen op een '!Ta.r. dê stafkaa.rti$n .. Op het lta.artje van 19;~-t
zijn de l:Hl'~i.di!) :rugg~n w<fl!tl te:r.·ug te< vinden, ms.ar diitl1 kl.,pp~tl
tle V·ormen van h~t fx•agment niet: in verl:>and met de rieh·!;::i.:tlf:l:
van d~ veldsehetdiug an die van de Véld:vordel.i.ngen~ nJ.,. rr:~;sp,;
Zu:i.tioost-Noordwee:t 1/Ul Zuidwest-Noordoost is hErt z~H.ll"' çnw<Mt.l'"'
schijnl:tjk da:t de bsn3d.engrens van hst grote fra@lH9nt (iJ:I he~:.
ka~~.r-t;j~ een z.clange Oe.st•..Wes·Ç... ~r·•nls zou zijtt.

