1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
1

'

1 ••

ZUIDELIJKE

•••2;

\

Voorst

/7

v.
Jt

Hoven

.:_

;'•

I • 't

:'

4,1

Loeien

HafI

Eerbeek

Brummen

•

-'

--

---••,

t

•

J

_•

t

-

-

•

f

•.

•

"'l_•_

••;

-

-•.- S

/

•,•

t

c•

-

-

•g

•

•-.''

st•-

."•

Leuvenheim

'•

'.'-..

••

lt

:

4

-t-t.

J

-

r,

—

,

-t.

/

t

-

t

.1

•

-

'

t

/
't___

t

-•

t

»,

t

1
-

t

-'_ __-t

tt r t-

-

\

-•

-,
L

t

t-

•

-

"1

••

&

't-ç

t

/

'IJ

-•

4

-t

•t

_b

t

•,

-

£

tt•

t.

-•

j.
,t

/

•
--•

-'

t

-••t

»

—

<

-

t

t

.

::,':

1

•,

'

tt

':;;''

•.-

4

/

-t

-•

-

-•-,

•••ti
S

t

t
t-t

'(-t-t
-

TV

DEEL 2

1
1
1
1
VEGETATIEONDERZOEK ZUIDELIJKE IJSSELVALiEJ

1
1
1

deel 2: Beschrijving van de vegetatietypen

door: R.
A.
M.
F.
P.
R.

1
1
1
1
1
S
S
1
1

Jongman
Ebregt
Rijken
Galle
Herrnelink
v.d. Weteringh

Arnhem, 1979.
Provinciale Planologische
Dienst Gelderland.

1
1
1
1
[1
1
1
1
1
[1
1
[1
1
1
1
1
1
1
1
1

INHOUD

BLZ.

INLEIDING

1

VEGETATIEKUNDIGE BESCHRIJVING

2

Bossen
Struwelen, houtwallen en hagen
Lanen
Heide en Voedselarme vennen
Moeras- en oevervegetaties
Vegetaties van open water
Akkeronkruidvegetaties
Graslandvegetaties
Bermen
Kanaal
Spoordijken

2
8
15
17
18
24
26
27
32
36
38

1

Li
1
Li
Ei
Ei

1
1
1
1
1
1
1
1
Ei

1
1
1
1
ri

-1-

BESCHRIJVING VAN DE VEGETATIETYPEN.
1. Inleiding.
Binnen de in hoofdstuk 4 van deel 1 genoemde hoofdgroepen is
een nadere indeling gemaakt op strikt vegetatiekundige grondslag, op de kaart aangeduid met een kleine letter achter de
hoofdletter.
Voor de precieze betekenis van elke combinatie van een hoofdletter met een kleine letter wordt verwezen naar de betreffende vegetatiebeschrijving. Algemeen gesproken geven de kleine
letters de aanwezigheid aan van soorten van de volgende uit
de literatuur bekende vegetatie-eenheden, of hebben ze de tussen aanhalingstekens vermelde betekenis:
a - in Ba: Vogelkers-verbond (Alno-Padion)
in Ha: Sleedoorn-orde (Prunetalia) en/of Vogelkers-verbond
c - "er zijn bomen aanwezig", deze bomen hebben geen aanwijsbare invloed op de vegetatie eronder
d - "diversen", men raadplege de basisgegevens
e - Elzen-verbond (Alnion glutinosae)
f - Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum)
q - Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris)
h - sociatie van Gewoon blaasjeskruid (Utricularia vulgaris)
1 - Pitrus-sociatie (sociatie van Juncus effusus)
1 - in Gl, Ri: Karngrasweide (Lolio-Cynosuretum)
in Wl: verbond van Klein kroos (Lemnion minoris)
in - in Mm: verbond der Grote Zeggen (Magnocaricion)
in Wm: Sterrekroos-Waterranonkel-verbond (CallitrichoBatrachion)
n - in Bn, Hn: "met naaidhoutsoorten dominant"
in Mn: Waterkers-Vlotgras-orde (Nasturtio-Glycerietalia)
p - in Bp: "bosplantenarm populierenbos"
in Gp: Beemdgras-Raaigras--weide (Poo-Lolietum)
in Mp: Riet-orde (Phragmitetalia)
in Wp: verbond der kleine Fonteinkruiden (Parvopotarnion)
- in Bq 0: verbond van Zomer- en Wintereik (Quercion roboripetreae)
in Bq 1, Bq 2: Eiken-Berkenbos (Querco roboris-Betuletum)
r - in Hr: "Braamstruweel"
in Rr: Bijvoet-orde (Artemisietalia)
in M.. ./r: Zilverschoon-verbond (Agropyro-Rumicion crispi)
s - Moerasspiraea-verbond (Filipendulion)
u - "vegetatietype gebonden aan de uiterwaarden"
v - in v: Oeverkruid-verbond (Littorellion)
in Vv: heidevegetatie (Ericion tetralicis en CallunoGenistion)
w - in Hw: wilgenbossen en -struwelen (Salicion albae en
Salicion cinereae)
in Uw: Waterlelie-verbond (Nymphaeon)
- Dwergbiezen-verbond (Nanocyperion flavescentis)
0 (nul) - "zeer soortenarm vegetatietype".
Indien een bepaalde vegetatie intermediair is tussen twee typen, d.w.z. de soorten bevat van zowel het ene als het andere
type, is gebruik gemaakt van twee kleine letters voor de codering (bijv. Bfa: bos met zowel Fago-Quercetum als Alno-Padionsoorten)

-

-

In deze dubbele code is de letter van de soortengroep met het
belangrijkste aandeel als eerste geplaatst. Het bos "Bfa" bijvoorbeeld heeft een hoger aandeel Fago-Puercetum-soorten dan
het bos "Baf", dat relatief meer Alno-Padion soorten heeft.
Nauw verwante vegetatietypen, met dezelfde lettercode, zijn
in bepaalde gevallen verder onderscheiden. Dit is gebeurd
door toevoeq Ing van een cijfer aan de lettercode (bij v . Ilu 1
4p

1

OflZ.

2. Vegetatiekundige beschrijving.
Bossen (B)
De indeling van de bossen kon vrij gemakkelijk in overeenstemming worden gebracht met de bestaande syntaxonornische opvattingen (lit. 27). Deze indeling is voornamelijk het resultaat
van verschillen in natuurlijke voedselrijkdom en vochtgehalte
van het substraat, die globaal als volgt kunnen worden weergegeven.

elzenbroek,
bos met hoogveen elementen Carici elonga(niet in onder- tae-Alnetum
zoekgebied)

bossen v.h. Elzen Vogelkersverbond, Alno?adion

eiken-berkenbos beuken-eikenbos iken-haagQuerco-Betule- Fago-Quercetum beukenbos
tel1ario-Carturn
Dinetum

natuurlijke voedselrijkdom

1-let Eiken-Ilaagbeukenbos komt voor op van nature voedselrijke
bodems. Omdat deze bodems voor de landbouw het meest geschikt
zijn, zijn in vroeger tijd de Eiken-Haagbeukenbossen als
eerste door de mens gekapt. Dit gebeurde niet alleen hier, maar
in het gehele verspreidingsgebied van het Eiken-Haagbeukenbos.
In het onderzoekçjebied is dit proces zover voortgeschreden
dat dit bostype in zuivere vorm in het geheel niet meer aanwezig is. Het kon daarom ook niet als legenda-eenheid worden
opgenomen. Wel zijn twee voor dit bostype typerende plantensoorten op een verspreidingskaartje opgenomen. Dit zijn: Witte
klaverzuring (Oxalis acetosella) en Grootbloemige muur (Stellaria holostea).
Bq + Bf

Eikenbos (Quercion).
Het Eikenbos en het Beuken-Eikenbos behoren heide
tot het verbond van Zomer- en Wintereik (Quercion
robori-petreae) en tot de Eikenklasse (Ç) uercetea
robori-petreae). Als zodanig worden ze gekenmerkt
door de volgende soorten
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Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) , Adelaarsvaren (Pteridium aquilinurn), Ruwe berk (Betula pendula), Hengel (Melampyrum pratense), Gladde witbol (Holcus mollis) en Rankende helmbloem (Corydalis claviculata).
Behalve deze soorten komen ook de Zomereik (Quercus
robur) als dominante boomsoort, Vuilboom (Frangula
alnus), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa), Smalle en Brede stekelvaren
(Dryopteris carthusiana en dilatata) en de Blauwe
bosbes (Vaccinium myrtillus) in deze bostypen voor.
Het Eikenbos komt voor op zeer voedselarme tot matig
voedselrijke bodems, meestal buiten bereik van het
grondwater. In het onderzoekgebied komt het met name
voor in de landgoederen en langs de rand van het
Veluwemassief.
BqO

BqO/n

Soortenarm Eikenbos.
In vele gevallen kan door het ontbreken van karakteristieke soorten niet uitgemaakt worden tot welke associatie van de Eikenbossen een bos of bosgedeelte
gerekend moet worden.
In dergelijke gevallen gaat het om soortenarme bossen,
waarin van de soorten van het verbond van Zomer- en
Wintereik en van de Eiken-klasse er meestal slechts
enkele aanwezig zijn. De meest frequent voorkomende
kruidachtige soorten in deze bossen zijn: Bochtige
smele (Descharnpsia flexuosa), Blauwe bosbes (Vaccinium nrjrtillus) en Smalle en Brede stekelvaren (Dryopteris carthusiana en D. dilatata). Het soortenarm
eikenbos komt voor in verschillende vormen. Genoemd
kunnen worden: rabattenbos, parkbos (soms als Fagetum
nudum, een gesloten Beukenbos zonder ondergroei) en
onder naaldbos. In het laatste geval is de code BqO/n
gebruikt (zie ook Bn).

Eiken-Berkenbos.
Het Eiken-Berkenbos onderscheidt zich van het soortenarme Eikenbos door de veel rijkere mos- en
korstmosflora. Ook de struik- en kruidiaag is meer
gedifferentieerd. Hier kunnen voorkomen: Struikheide
(Calluna vulgaris), Gewone eikvaren (Polypodiu.m vulgare) en de in het onderzoeksgebied zeer zeldzaam
voorkomende Jeneverbes (Jimiperus communis) en Rode
bosbes (Vaccinium vitis-idaea). Als bovendien nog
Pijpestrootje (Molinia coerulea) in grote hoeveelheden voorkomt, eventueel vergezeld van Fioringras
(Agrostis stolonifera), Zachte berk (Betula pubescens)
Fraai haarmos (Polytrichum formosum) en Gewoon sterrenos (Mnium hornum), dan is er sprake van de subassociatie met Pijpestrootje (Querco-Betuletum molinietosum, code Bq2). Is dit laatste niet het geval, dan
Bq2
spreken we van de gewone subassociatie (Querco-BetuleBql tum inops; code Bql). Beide subassociaties zijn niet
vaak in zuivere vorm aangetroffen. Het meest nog als
eikehakhout in de omgeving van Loenen, en in het Appense bos. Vaker aangetroffen is oud naaldl -ioutbos,
Bql +Bq2

Bql/n
Bq2/n

met een floristische samenstelling in de kruidio;
die dicht staat bij die van het Eiken-Berkenbos.
Dergelijk naaldbos is aangeduid met de code Bql/n
of Bq2/n.

Bf

Het Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum).
Het Beuken-Eikenbos komt voor op voedselrijker bcdems dan het Eiken-Berkenbos. Floristisch uit Zich
dit in het voorkomen van Ratelpopulier (Populus to mula), Havikskruid-soorten (Hieracium spp), en van
de Vrij zeldzame Hulst (Ilex aquifolium).
In het onderzoekgebied blijken verder vooral de volgende soorten veel in het Beuken-Eikenbos voor te kornon:
Dalkruid (Maianthernum bifolium), Drienerfmuur (Moehringia trinervia), Zomereik (Quercus robur), Kainperfoelio
(Lonicera periclymenum), Gewone vlier (Sainbucus nigra)
Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) en Ruwe berk (Betula pendula). Als
teken van (anthropogene) verstoring komen bramen (Pabus spp) nogal eens met een hoge bedekking voor. Een
deel van de parkbossen, boerengebruiksbosjes en dr°gere rabattenbos kan tot dit vegetatietype worder
rekend. Bovendien kunnen een aantal soorten in di
bostype voorkomen, die ook, vele zelfs frequenter,
voorkomen in nog voedselrijker bossen. Dit zijn: Gewoon bosviooltje (Viola riviniana), Veelbloemige salomonszegel (Polygonatum rnultiflorum), Ruige veldbies
(Luzula pilosa), Knopig helmkruid (Scrophularia nodoss,
Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Lelietje-derdalen (Convallaria majalis), Grootbloemige muur (Stellaria holostea), Hazelaar (Corylus avellana) , Ameri)
:oti
kaanse fogelkeT::; ÇPaLIus
S chum undulaturn)

Bfa

In de vochtiger rabaLtenbossen komen in cie greppels
en op de kanten van de rabatten soorten voor van her.
Elzen-Vogelkersverbond (Ba) en het Elzen-verbond. Zolang in deze rabattenbossen de soorten van het Beuk
Eikenbos in de meerderheid zijn, is het bos tot de
overgangscategorie I3fa gerekend. Als de soorten van
het Alno- Padion overheersen Inn i j t hoL ce coc:o 1OiI
(zie Ba).

Baf
Ba + Bu

Bossen van het Elzen-Vogelkers-verbond (Alno-Padi r) De bossen van het Elzen-Vogelkers-verbond zijn in h0t
onderzoekgebied de enige bossen die tot de EikenBeukenklasse (Querco-Fagetea) en de Beukenorde
talia) behoren. De kenmerkende soorten voor deze
se en
en orde kunnen in dit gebied als kenmerkend voor
de bossen van het Elzen-Vogelkers-verbond worden beschouwd. Deze soorten zijn: Hazelaar (Corylus avelina), Es (Fraxinus excelsior) , Dnienerfmuur (Moehningia trinervia), Veelbloemige salomonszegel (Polygontum multiflorum), Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa), Speenkruid (Ranunculus ficania), Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon),
Klimop (Hedera helix) , Gewoon nagelkruid (Geum urhanun)
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en Gevlekte aronskelk (Arum maculaturn) . De uitsluitend
voor het Elzen-Vogelkers-verbond kenmerkend soorten
zijn meer vochtminnend dan de soorten van de hierboven genoemde groep. Deze soorten zijn: Bosandoorn
(Stachys sylvatica), Aalbes (Ribes rubrum), Bloedzuring (Rumex sanguineus), Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), Dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum) en Groot
springzaad (Impatiens noli-tangere). Daarnaast blijken
Hondsdraf (Glechoma hederacea) en Zevenblad (Aegopodium podagraria) een sterke affiniteit tot het ElzenVogelkers-verbond te vertonen.
Binnen het Elzen-Vogelkersverbond worden twee onderverbonden onderscheiden, die elkaar in het onderzoekgebied geografisch uitsluiten. lepenrijke Eiken-Essenbossen (Ulmion carpinifoliae) komen voor in het rivierkleigebied van de Gelderse IJssel, terwijl Elzen-Essenbossen (Circaeo-Alnion) voorkomen op vochtige, voedselrijke standplaatsen buiten de invloedssfeer van de
IJssel.
Gezien de standplaatseisen kwam het Elzen-Essenbos van
oorsprong voornamelijk voor in de stroomdalen van de
van het Veluwemassief naar de IJssel stromende beekjes.
In het huidige cultuurlandschap is van deze stroomdalen
niet veel meer te herkennen. Wel is dit bostype op vele plaatsen in het gebied terug te vinden.
Ba

Bea
Baf

Bu

Vochtig Elzen-Essenbos (Circaeo-Alnion).
Dit komt in het onderzoeksgebied nog maar op enkele
plaatsen in zuivere vorm voor.
Het onderscheidt zich door het voorkomen van IJle zegge
(Carex remota), Ruwe smele (Des champsia cespitosa),
Schaduwgras (Poa nemoralis), Bosanemoon (Anemone nemorosa), Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis), Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Vogelkers (Prunus padus) en Groot heksenkruid (Circaea lutetiana).
Hoewel de vochtige Elzen-Essenbossen in het gebied qua
standplaats zouden moeten behoren tot de associatie van
het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) of het RuigtElzenbos (Macrophorbio-Alneturn) ontbreken meestal de
voor deze associaties kenmerkende soorten. Slechts enkele bosjes kunnen met zekerheid tot het Ruigt-Elzenbos gerekend worden.
Vaker dan in zuivere vorm komen vochtige Elzen-Essenbossen in het gebied voor als overgang naar het Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) (code Bea) of als overgang naar het Beuken-Eikenbos (Fago-Querceturn) (code
Baf). Het laatste is vrijwel alleen het geval in de van
nature niet voorkomende situatie van het rabattenbos.
In én van dergelijke rabattenbossen is de zeldzame bosmuur (Stellaria nemorum spp. nemorum) aangetroffen die
kenmerkend is voor het Pruno-Fraxinetum.
lepenrijk Eiken-Essenbos (Ulmion carpinifoliae).
Dit komt op verscheidene plaatsen goed ontwikkeld voor.
Het onderscheidt zich van het Elzen-Essenbos door de
volgende soorten: lep (UI-mus minor), Esdoorn (Acer
pseudoplatanus), Look-zonder-Look (Alliaria petiolata) en de zeldzame Slangelook (Allium scorodoprasurn).

Bovendien bleken Rcbertskruid (Geranium roberti anurn,
Kruisbes (Ribes uva-crispa) en Akkerkool (Lapsana
communis) sterk aan het Eiken-Essenbos gebonden te
zijn.
Dit laatste geldt ook, zij het in minder sLerke mate,
voor de hierboven bij het verbond reeds genoemde
Klimop, Gewoon nagelkruid en Gevlekte aronskelk. D
meeste van de aangetroffen bossen van het verbond Ju r
lepenrijke Eiken-Essenbossen kunnen gerekend worden
tot de associatie van het Essen-lepenbos (FraxinoUlmetum), vanwege het voorkomen van Kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en, in slechts enkele bossen, van
Boskortsteel (Brachypodinu e;Jvaticum) en Fnde knrnoelje (Cornus sanguinea) Be

Elzenbroekbos (Carici elonyatae-Alnetum)
Elzenbroekbos is een bostype dat voorkomt op voch tïe
tot natte plaatsen.
Het komt in het onderzoekgebied niet meer in grote
aaneengesloten complexen voor, hoewel na de laatste
ijstijd waarschijnlijk het hele huidige grasiandgebied tussen het Veluwemassief en het huidige landgoederengebied met dit type bos bedekt is geweest.
Het Beekbergerwoud, dat helaas in 1869 gekapt is,
was het laatste restant van deze bossen en tevens
het laatste restant van het oorspronkelijke bos is
Nederland Uit. 29). Het lag ten noord-westen van
het onderzoekgebied.
Tegenwoordig wordt het elzenbroek in het onderzoekgebied nog op vrij veel plaatsen aangetroffen, zij
het overal slechts in kleine, vaak geïsoleerd gelegen bosfragmenten. Het is afhankelijk van een zeer
hoge stand van het grondwater. Door de toenemende
ontwatering gaat dit bostype dan ook sterk achter l_li_ t.
Het elzenbroek heeft als karakteristieke soorten:
Zwarte els (Alnus glutinosa), Elzenzegge (Carex eiongata), Zwarte bes (Ribes nigrum) , Hennegras (Calamagrostis canescens), Gele ijs (Iris pseudacorus),
Bitterzoet (Soianum duicamara), Wolfspoot (Lycopus
europaeus), Blauw giidkruid (Scuteilaria galericulita) , Grauwe en Geoorde wilg (Saiix cinerea en S.
aurita), Kale jonker (Cirsium paiustre) en Meikepp
(Peucedanum palustre). De zeven eerstgenoemde soorten worden in het vochtige rabattenbos (Baf en Bfa)
ook veelvuldig aangetroffen. Het elzenbroek komt vsn
op de vochtigste standplaatsen en heeft vaak een C))Lner bladerdak dan andere bostypen. Dit verklaart het
in het elzenbroek frequent voorkomen van een aantal
lichtminnende soorten, die buiten het bos veel gevonden worden in oevervegetaties, namelijk Gewone
wederik (Lysimachia vulgaris; ook frequent in rabattenbossen), Moerasspiraea (Fiiipendula uimaria), Kattestaart (Lythrum salicaria), Scherpe zegge (Carex
acuta), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) , Moeraswalstro (Galium palustre) en, minder frequent, watermunt (Mentha aquatica).
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Bea

Op een aantal plaatsen komen overgangen voor van Elzenbroekbos naar bossen van het Elzen-Essenbostype.
Deze hebben de code Bea.

Bp

Populierenbos.
Onder deze categorie vallen slechts die populierenbossen waarin het aandeel van echte bosplanten nog zeer
gering of zelfs nihil is. Dit is met name het geval in
de jongere populierenbossen. Oudere populierenbossen
kunnen vaak tot het Elzen-Vogelkers--verbond (Ba) worden gerekend, soms tot het Elzenbroek (Be) of tot
een overgang tussen beide (Bea). Op drogere standplaatsen en met name in rabattenbossen kunnen ook soorten
van de Eikenbossen optreden (Baf, Bfa).
In de jongere populierenbossen domineren ofwel grassen, ofwel ruigtkruiden. Het laatste geval is het meest
algemeen. In deze situaties treedt Brandnetel (Urtica
dioica) meestal op als dominante soort, vaak maar niet
altijd, vergezeld van enige soorten van het Moerasspiraea-verbond.
Vooral in jonge drogere populierenbossen is het bladerdek nog niet gesloten en de struiklaag niet ontwikkeld.
Gevolg is dan ook dat er gewoonlijk een kruidlaag wordt
aangetroffen waarin grassen domineren.

Naaldbos.
Naaldbos komt in het onderzoekgebied voor op diverse
plaatsen in het landgoederengebied, langs de rand van
het Veluwemassief en in het Appense bos. Slechts de
allerarmste naaldbossen zonder kruidiaag of met een
kruidiaag bestaande uit hooguit enkele soorten, zoals
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en Gladde witbol (Holcus mollis) zijn tot de categorie Bn gerekend.
In oudere naaldbossen, die reeds één of meermalen gedund zijn, is het aandeel van soorten uit de Eikenbossen vaak hoger. Afhankelijk van de aard en het aandeel
Bnq,
BqO/n van deze soorten worden dergelijke bossen tot een van
Bql/n, de volgende categorieën gerekend: Bnq, Bqo/n, Bql/n,
Bq2/n, Bnf (zie de betreffende paragrafen).
Bq2/n
Bnf
Bn

Bd

Kapvlakte.
In de bossen zoals ze hiervoor beschreven zijn, wordt
regelmatig gekapt. Dan ontstaat een open gedeelte, de
kapvlakte. Daar komt dan een vervangingsgemeenschap op.
Deze lijkt op de bosvegetatie die er voorkwam. Verschil
is echter dat veelal bramen gaan overheersen. Op de
drogere kapvlaktes is daarnaast het Wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium) een opvallende verschijning.
Ook kan Struikheide (Calluna vulgaris), als het daarv66r aan de rand van het bos voorkwam, zich uitbreiden.
Een kapvlakte in een vochtig bos kan ook door bramen
overwoekerd worden. Daarnaast treden echter heel andere
soorten dan op in bovengenoemd geval. Met name Brandnetel (Urtica dioica), Gewone hennepnetel (Galeopsis
tetrahit), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en
Moerasspiraea (Filipendula ulmaria). In het algemeen
zijn de vochtige kapvlaktes soortenrijker clan de droge.

-

S t:r uJo len , hou Lwa 1 ie n en hu een

Ha, Hu Struwelen, houtwallen en hagen van voedselrijke bodem.
Dit zijn struwelen, houtwallen en hagen die in het gehele studiegebied worden aangetroffen op voedselrijke
bodem, die zowel nat als droog kan zijn. Ze komen niet
voor op de pleistocene zandgronden, maar wel in de beekdalen en het rivierengebied.
De vegetatie kan bestaan uit een boomlaag, heeft altijd
een soortenrijke struiklaag en een kruidiaag.
In de boomlaag, indien aanwezig kunnen voorkomen: Zwarte
eis (Alnus glutinosa), Es (Fraxinus excelsior), Schietwilg (Salix alba) en Zomereik (Quercus robur).
In de struiklaag komen algemeen voor Eenstijlige meidoci
(Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa) , Rode
kornoelje (Cornus sanguinea), Gewone vlier (Sambucus nigra), Hop (Humulus lupulus).
Soorten die in de kruidlaag algemeen voorkomen zijn Bruun
(Rubus species), Brandnetel (Urtica dioica), Hondsdraf
(Glechoma hederacea), Vogelmuur (Stellaria media), Kropaar (Dactylis glomerata) en Kleefkruid (Galium aparine).
De hier genoemde soorten duiden erop dat de vegetatie gerekend kan worden tot de Sleedoornklasse (Prunetalia) en
de klasse der Eiken-Beukenbossen (Querco-Fagetea).
Hao

Hu

Hal

Meidoorn-Sleedoornhagen met soortenarme kruidlaaq.
De hiertoe gerekende vegetaties zijn hagen.
In de struiklaag komen Meidoorn (Crataegus monogynu) e
Sleedoorn (Prunus spinosa) in hoge bedekking voor.
De kruidiaag is weinig ontwikkeld en bestaat uit soorten die in het algemene deel (Ha, Hu) genoemd zijn en
soms uit enkele andere soorten, zoals Heggerank (Bryonia dioica), Haagwinde (Calystegia sepium), Bitterzoet
(Solanum dulcarnare) en Kweek (Elytrigia repens).
Er is gewoonlijk geen boomlaag aanwezig. In de uiterwaarden kan een ijle boomlaag voorkomen van Es (Erexinus excelsior) en Schietwilg (Salix alba).
Dit type komt algemeen in het gebied voor. In het :i
vierengebied is het een verarmde vorm van het verderop beschreven type Hu.
Dit vegetatietype kan gerekend worden tot de klasse der
Sleedoornstruwelen (Prunetalia) . Een nadere aanduiding
is niet goed mogelijk.
Vochtige Meidoorn - S ieedoornh apen met: ruderale soorten
in de kruidlaag.
Ook dit type word t qo ve rmd door haqon . Kenmerkend hierervoor zijn Heggerank (Bryonia dioica), Bitterzoet (Solanum
voor
dulcamare) , Haagwinde (Calystegia sepium) , Smeerwortel
(Symphytum officinale), Dauwbraam (Rubus caesius), Frans
raaigras (Arrhenatherum elatius), Speerdistel (Cirsium
vulgare) en Speenkruid (Ficaria verna) vervult. Meidoorn en Sleedoorn domineren in de kruidiaag.
Dit type komt niet al te vaak voor en is voornamelijk
ee nee t:yoffc:-n in de u te rweerden
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Ha2

Vochtige Meidoorn- Sleedoornhagen met graslandsoorten
in de kruidiaag.
Hier domineert geen van de soorten uit de struiklaag
van de vorige typen. De daar vermelde soorten komen
wel algemeen voor; er zijn echter meer andere soorten
aanwezig (zie algemeen Ha, Hu).
De kruidlaag bestaat uit soorten als Kweek (Elytrigia
repens), Bereklauw (Heracleum sphondylium), Fluitekruid
(Anthriscus sylvestris), Akkerdistel (Cirsiurn arvense),
Heermoes (Equisetum arvense), Frans raaigras (Arrhenatherurn elatius), Veldbeemdgras (Poa pratensis) en Ruw
beemdgras (Poa trivialis). Dit type komt wel vaak voor.
Het wordt zowel in de uiterwaarden als elders aangetroffen langs wegen of in vochtige greppels.

Ha3

Vochtige tot natte hagen en houtwallen (overgang Prunetalia-Alno-Padion).
In dit type kan een goed ontwikkelde boomlaag voorkomen. In de struiklaag zijn de karakteristieke soorten
van de Sleedoornorde (Prunetalia) minder vaak dominant
dan in de vorige typen. Slechts een enkele keer komt
Sleedoorn (Prunus spinosa) of Eenstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna) in hoge bedekking voor. Zwarte els
(Alnus glutinosa), Grauwe wilg (Salix cinerea), Vogelkers (Prunus padus), Schietwilg (Salix alba), Geoorde
wilg (Salix aurita), lep (Ulmus minor), Hazelaar (Corylus avellana) en Zomereik (Quercus robur) zijn eveneens belangrijke in struiklaag en boomlaag voorkomende
soorten.
De uit ruigtkruiden bestaande kruidlaag vertoont eveneens allerlei overgangen naar de meer vochtige vegetaties van het Vogelkersverbond (Alno-Padion), die tot
het ruigt-Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) behoren:
Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Haagwinde (Calystegia sepium), Smeerwortel (Symphytum officinale),
Kleinbloemige basterdwederik (Epilobiurn parviflorum),
Rietgras (Phalaris arundinacea), Hennegras (Calamagrostis canescens).

Hul

Meidoornhagen met een vochtminnende rijke kruidiaag.
Dit zijn hagen die een enkele maal vergezeld gaan van
een boomlaag. Dit kunnen dan Es (Fraxinus excelsior),
Zomereik (Quercus robur) of lep (Ulmus minor) zijn.
De struik- en kruidlaag vertonen kenmerken van het verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look (Galio-Allianon) en het lepenrijke Eiken-Essenbos (Ulmion carpinifoliae). De struiklaag is soortenrijk. Eenstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna) en lep (Ulmus minor)
kunnen in hoge bedekking voorkomen. Daarnaast komen
soorten voor als Gewone vlier (Sambucus nigra), Sleedoorn (Prunus spinosa) , Hondsroos (Rosa canina), Rode
kornoelje (Cornus sanguinea), Wilde kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus), Gelderse roos (Viburnum opulus)
en Spaanse aak (Acer campestre).
Veel voorkomende soorten in de kruidlaag zijn: Dolle
kervel (Chaerophyllum temulum), Robertskruid (Geranium robertianum), Look-zonder-look (Alliaria petiolata)
Gewoon nagelkruid (Geum urbanum) , Akkerkool (Lapsana
communis), Ridderzuring (Rumex obtusifolius) . Verder
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Zi j n cie vo1ende soorten ook veel aangetroffen i luitekruid (Anthriscus sylvestris) , Paardebloem (Taraxacum
officinale), Engels raaigras (Lolium perenne) , Bereklauw
(Heracleum sphondylium) , Kleefkruid (Galiuin aparine) en
Hondsdraf (Glechoma hederacea). Deze struwelen zijn
praktisch zonder uitzondering aangetroffen in de uiterwaarden. Erbuiten wordt het slechts op enkele plaatsen
in het rivierengebied aanqetroffen.

Hu2

Hagen en houtwallen met in de kructlaog soorten von
voedselrijke bossen.
Tot dit type worden hagen en houtwallen gerekend met
een wisselende samenstelling van struiklaag en boomlaeq.
In een aantal gevallen ontbreekt de boomlaag. Kenmerkend voor dit type is het voorkomen van de Zwarte eis
(Alnus giutinosa) en het ontbreken van soorten als lep
(Ulmus minor) en Wilde kardinaalsmuts (Euonyrnus europeus).
In de kruidiaag worden soorten aangetroffen als Schaduwgras (Poa nemoralis), Klimop (Hedera helix), Drienertmuur (Moehringia trinervia) en Gevlekte Aronskelk (Aru
maculatum). Een enkele maal worden ook Bosgierstgras
(Milium effusum), Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea) en
Bosandoorn (Stachys sylvatica) aangetroffen. Dit vegetatietype bevat meer algemene soorten dan het vorige.
Het vorige type was duidelijk te karakteriseren als
een vegetatie behorende tot het onderverbond van het
lepenrijke Eiken-Essenbos (Ulmion carpinifoliae); van
dit vegetatietype kan slechts gezegd worden dat het
hoort tot het algemenere Elzen-Voqeikersverhond (Aln(Padion) met een neiging naar het Elzen- Essenverbond
(Circaeo - Alnion).
Het is op een beperkt aental pl aatsen in het onderzoekgebied aangetroffen.

Hu3

Meidoornhagen met een kruidiaag met kaikminnende graslandsoorten.
Dit zijn hagen waarin de boomlaag ontbreekt. In cie
struiklaag domineert de Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna). Daarnaast komen vaak voor: Wegedoorn
(Rhamnus catharticus), lep (Ulmus minor), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus). Ook Hop (Humulus lupulus) en Heggerank (Bryonia dioica) worden veelvuldig
aangetroffen.
De kruidiaag bestaat uit soorten vermeld onder Hu, ei - i.
uit grassen en kruiden van de relatief droge graslanden van de associatie van Sikkelkiaver en Zachte haver
(Medicagini-Avenetum pubescentis) en de subassociatie
van de Kamgrasweide met Kattedoorn (Lolio-Cynosuretum
ononidetosum): Sikkelkiaver (Medicago sativa ssp falcata), Wilde Kruisdistel (Eryngium campestre), Kruldistel
(Carduus crispus), Poelruit (Thalictrum flavum), Dauwbraam (Rubus caesius), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) , Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) , Bosanjelier (Cucubalus baccifer) en verder de Paarse dovenetel
(Lamium purpureum), Stinkende gouwe (Chelidonium rnajus),
Witte dovenetel (Lamium album) en Aardaker (Lathyrus
Luberosus)
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Deze houtwallen worden uitsluitend aangetroffen in de
Cortenoever, waar ook met deze vegetaties verwante graslanden en bosjes voorkomen.
Hf

Eikenwallen.
Houtopstanden, behorende tot dit type, worden aangetroffen op voedselarme tot matig voedselrijke bodem. Dit
vegetatietype komt dan ook niet voor in de uiterwaarden.
In deze typen is vrijwel altijd een boomlaag aanwezig.
De bedekking van de boomsoorten is ongeveer 70%; Zomereik (Quercus robur), Amerikaanse eik (Quercus rubra) en
Ratelpopulier (Populus tremula) zijn de meest voorkomende soorten.
De struiklaag is Vrij soortenarm en algemeen komen de
volgende soorten Voor: Zomereik (Quercus robur), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) , Vuilboom (Frangula alnus) en wat
minder frequent: Bospest (Prunus serotina), Geoorde wilg
(Salix aurita), Gewone Vlier (Sambucus nigra), Amerikaanse
eik (Quercus rubra), Drents krenteboompje (Arnelanchier
lamarckii) en Ratelpopulier (Populus tremula).
Algemene soorten in de kruidlaag zijn Braam (Rubus spec.),
Brandnetel (Urtica dioica), Echte witbol (Holcus lanatus),
Kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en, minder vaak, de
Zachte witbol (Holcus mollis).
Onderverdeling van deze tot het eikenverbond (Quercion
robori petraeae) behorende houtwallen in drie groepen
berust voornamelijk op de mate van invloed van de omringende omgeving en menselijke invloeden, zoals eutrofiëring. In volgorde naar afnemende verruiging is een
onderverdeling gemaakt.

Hf 1

Bramenrijke Eikenwallen.
In dit type komen de algemene hierboven beschreven soorten voor. Karakteristiek voor dit type is het voorkomen
van een struiklaag waarin Braam (Rubus spec.) en Gewone
vlier (Sambucus nigra) in hoge bedekking voorkomen. Op
vochtige plaatsen kan Gewone wederik (Lysimachia vulgans) en Rietgras (Phalanis arundinacea) voorkomen.
Het is een tamelijk verruigd vegetatietype. Het komt
zeer algemeen in het onderzoekgebied voor.

Hf2

Eikenwallen met graslandsoorten.
Dit type onderscheidt zich van de andere twee typen,
door een struiklaag waarin veelvuldig Ruwe berk (Betula
pendula), Bospest (Prunus serotina) en de Geoorde wilg
(Salix aunita) aangetroffen wordt. Beuk (Faqus sylvatica) en Ratelpopulier (Populus tremula) kunnen eveneens
voorkomen.
In de kruidlaag zijn graslandsoorten aspectbepalend:
Frans raaigras (Arrhenatherum elatius), Kleefkruid (Galium apanine), Gewoon struisgras (Aqrostis tenuis), Vogelmuur (Stellaria media), Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Kweek (Elytnigia repens), Ruw beemdgras
(Poa tnivialis), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Beneklauw (Heracleum sphondylium) en Reukgras (Anthoxantum
odoratum). Braam (Rubus spec.), Brandnetel (Urtica
dioica) en Echte witbol (Holcus lanatus) zijn soms dominant. Incidenteel komen er bossoorten voor als Karnper-

foelie (bo -iicüra periclymenum) , Bochticje smele (Deschampsia flexuosa) , Hengel (Melarnpyrum pratense
en Rankende helmbloem (Corydalis claviculata).
Op vochtige plaatsen komen o.a. voor Gewone wederik
(Lysimachia vulgaris) , Grauwe wilg (Salix cinerea) en
Zachte berk (Betula pubescens).
Eikenwallen met een kruidiaag van bossen van voedselarme bodem.
Dit type omvat weinig gestoorde eikenwallen. Ze zijn
duidelijk te kenmerken als vegetaties van het Eikenverbond (Quercion roboris-petraea).
In de boom- en struiklaag worden aangetroffen Zomereik
(Quercus robur), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) , Vuilhoorn (Frangula alnus), Ruwe berk (Betula pendula) en
Ratelpopulier (Populus tremula).
De kruidlaag wordt gevormd door soorten als Dalkruid
(Maianthemum bifolium), Hengel (Melampyrurn pratense),
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) , Kamperfoelie
(Lonicera periclymenum), Bosanemoon (Anemone nemorosa),
Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa) en Rankende
helmbloem (Corydalis claviculata). Soorten als Braam
(Rubus spec.), Echte witbol (Holcus lanatus) en Kropaar
(Dactylis glomerata) worden er in geringe mate aangetroffen. Dit type komt vrij algemeen in het gebied voor
op de pleistocene zandgronden, m.n. in het zuidelijke
landgoederengebied. Hier komen ook veel overgangen
voor van dit type met wallen met soorten van meer
Haf,Hfa voedselrijke bossen (Ha3 en 11u2). Deze worden aangeduid met de code Haf of Hfa.

Hf3

Hw

Wilgen- en gagelstruwelen.
Dit zijn natuurlijke vegetaties. Ze komen voor als orslag op natte en vochtige plaatsen zowel op voedselarme als op voedselrijke bodem. Overeenkomst in deze
struweeltypen is het vochtige karakter en de natuurlijke ontwikkeling die ze doormaken. Verschil is er in
de voedselrijkdom van de bodem.
Op voedselarme tot matig voedselrijke bodem komen de
Sporken-Wilgenstruwelen (Salicion-cinereae) voor; de
Wilgen-vloedstruwelen (Salicion albae) worden aancje troffen op voedselrijke, n not name ni traat ri
bodems.
De wilgenstruwelen ondc rqaan in. n . bi nncndi ks veranderingen door ontwatering. De Sporken-Wilgenstruwelen
(Salicion cinereae) krijgen daarbij een steeds voedselrijke karakter, hetgeen zich uit in een zeer sterke uitbreiding van Brandnetel (Urtica dioica).

Hwl

Gagelstruweel (Myricetum gale).
Dit is een laag struweel, dat voorkomt op zure voedselarme zandbodems, of op iets venige grond. Het zijn
soortenarme vegetaties, waarin Gagel (Myrica gale) domineert. Verder komen voor Zachte berk (Betula pubescens), Dopheide (Erica tetralix), Pijpestrootje (Molinia caerulea), Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en
Veenmos (Sphagnum spec.). De vegetatie kan gerekend
worden tot een soortenarme variant van het Gagelstruweel (Myricetum gale). Het komt voor op de Empese en
Tondense heide en in het Appense bos.
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Hw2

Wilgenstruwelen van matig voedselrijke bodem.
Het hier beschreven vegetatietype wordt gekenmerkt door
de aanwezigheid van veel soorten van het Elzen-verbond
(het Alnion glutinosae), waar deze struwelen in de
successie vaak aan voorafgaan.
In de struik- en boomlaag zijn veel voorkomende soorten de Geoorde wilg (Salix aurita), Grauwe wilg (Salix
cinereae), Vuilboom (Frangula alnus) en Zwarte eis
(Alnus glutinosa). De kruidiaag is zeer soortenrijk.
Differentiërend t.o.v. de andere wilgenstruwelen
zijn de Elzenzegge (Carex elongata), Zwarte bes
(Ribes nigrum), Moerasvaren (Thelypteris palustris) en
Moerasviooltje (Viola palustris). Zij komen echter niet
zo vaak voor als andere soorten van het Elzen-verbond:
Hennegras (Calamagrostis canescens), Bitterzoet (Solanum dulcamare), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Kale jonker (Cirsium palustre), Gele lis (Iris pseudacorus),
Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata), Melkeppe
(Peucedanum palustre), Kattestaart (Lythrum salicaria),
Moeraszegge (Carex acutiformis) en Oeverzegge (Carex
riparia).
Overige soorten zijn: Lidrus (Equisetum palustre), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Moeraswalstro (Galium palustre), Gewone wederik (Lysimachia vulgaris),
Braam (Rubus spec.), Pitrus (Juncus effusus), Scherpe
zegge (Carex acuta), Pinksterbloern (Cardamine pratensis), Riet (Phragmites australis), Watermunt (Mentha
aquatica) en Brandnetel (Urtica dioica).
Dit vegetatietype kan gerekend worden tot het verbond
van het Sporken-Wilgenbroekstruweel (Salicion cinereae).
Het komt verspreid in het gebied voor, vooral in en
langs sloten onderaan spoordijken.

Hw3

Wilgenvioedstruwelen (Salicion albae).
In de boom- en struiklaag zijn de Schietwilg (Salix
alba), Kraakwilg (Salix fragilis) en/of Amandelwilg
(Salix triandra) dominerende soorten. Populier (Populus cv.) komt vaak aangeplant voor.
De struiklaag is gekenmerkt door dominantie van Schietwilg (Salix alba) en Katwilg (Salix viminalis), soms
afgewisseld met Kraakwilg (Salix fragilis). Een enkele keer komt Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
voor. De kruidlaag onderscheidt zich van type Hw2 door
Gele waterkers (Rorippa amphibia) en verder door Liesgras (Glyceria maxima) en Rietgras (Phalaris arundinacea). Daarnaast komen Gele lis (Iris pseudacoris)
Moeraswalstro (Galium palustre) , Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Braam (Rubus spec.), Bitterzoet
(Solanum dulcamare) en Brandnetel (Urtica dioica) voor.
Het zijn rivierbegeleidende wilgenstruwelen, die regelmatig worden overspoeld waarbij veel organisch en
anorganisch materiaal achtergelaten wordt.

Hw2/3

O.a. langs spoorwegen worden wilgenstruwelen aangetroffen, die een overgang vormen tussen Hw2 en Hw3. Daar
komen zowel in de kruidlaag en struiklaag soorten van
beide vegetatietypen voor.
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Ur

Braamstruwe1en.
Hiertoe behoren die vegetaties waarin Braam (Rubus sPec.)
overheerst.
De vegetaties behoren tot de Sleedoornklasse (PruneteFi) Een lagere syntaxonomische indeling tot b.v. orde of
verbond wordt bemoeilijkt door het feit, dat de braamsoorten van de verschillende gemeenschappen binnen Nederland nog onvoldoende zijn onderzocht (lit. 27). Eevendien zijn bramen in het veld niet zonder problemen
te determineren. Braamstruwelen worden aangetroffen
als zoom van bossen, als ruderale struwelen langs weqkanten en als perceelscheiding. Het vormt op de spoorwegdijken een konstant begeleidende, vaak hoog opgaande vegetatie, waarin soms bijzondere soorten aangetr
fen worden (b.v. Cuscuta europaea, zie ook hoofdindeling S, spoordijken). Braamstruwelen komen voor op
zeer uiteenlopende typen bodems, van klei tot zaiicl en
nat tot droog, zowel in uiterwaarden als erbuiten.
De milieueisen van de verschillende Braamsoorten kunnen zeer verschillend zijn en zijn op dit moment non
onvoldoende onderzocht. Meer kennis van de verschillende soorten is noodzakeliik. De hranrsrruwe] e
onderverdeeld in vier typen.

Hrl

Gestoorde ruige Braamstruwelen.
Dit zijn matig vochtige tot vrij droge Braamstruwelen.
Ze komen voor op gestoorde plaatsen langs wegen en
perceeisscheidingen. Braam (Rubus spec.) is dominant.
Daarnaast komen soorten voor als Brandnetel (Urtica
dioica), Kropaar (Dactylis glomerata), Witte dovenetel
(La.rniuxn album), Smeerwortel (Symphytum officinale), i-ncrenwormkruid (Tanacetum vuigare), Bijvoet (Artemisia
vulgaris) en Vogelwikke (Vicia cracca). De kruidiaag
vertoont kenmerken van een vegetatie van het Giansbaververbond (Arrhenatherion elatioris) en de Bijvc1-nrdn
(Arteraisietalia).

Hr2

Vochtige Braamstruwelen..
Op perceelsscheidingen, in vochtige greppels, waar weinig storincjsinvioed is komt een andere type Braamstruweel voor. Dit wordt gekenmerkt door een kruidlaag van
ruigtkruiden van vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke bodems: Moerasspiraea (Filipendula ulmaria),
Valeriaan (Valeriana officinalis), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Gewone wederik (Lysimachia vulgaris),
Smeerwortel (Symphytum officinale), Rietgras (Phalaris
arundinacea), Riet (Phragrnites australis), Pitrus
(Juncus effusus) en soms Engelwortel (Angelica sylvestris), Gele ijs (Iris pseudacoris), Blauw giidkruid
(Scuteilaria gaiericuiata) en Wolfspoot (Lycopus europaeus). De vegetatie van de kruidlaag kan gerekend wor den tot het Moerasspiraeaverbond (Filipendulion)

Hr3

Droge matig voedselarme Braamstruweien.
Deze braamstruwelen komen voor in het Pleistocene zandgebied. Het komt voor in kontakt met de Eikenbossen
(fluercion robori fletraeae) en is daarmee verwant.
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Kenmerkende soorten zijn: Gewoon struisgras (Agrostis tenuis), Zachte witbol (Holcus mollis), Reukgras
(Anthoxanturn odoratum), Wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium), St. Janskruid (Hypericum perforaturn),
Schapegras (Festuca ovina), Rood zwenkgras (Festuca
rubra), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en Muizeoortje (Hieracium pilosella). Af en toe wordt er ook
Struikheide (Calluna vulgaris) aangetroffen.
Deze Braamstruwelen zijn niet algemeen.
Hr4

Droge Braarnstruwelen langs spoordijken.
Langs de spoorlijnen Dieren-Zutphen en Zutphen-Apeldoorn
worden braamstruwelen aangetroffen die een geheel eigen karakter hebben. Ze worden gekenmerkt door het
voorkomen van Braam (Rubus spec.), Brandnetel (Urtica
dioica) en Hop (Huiriulus lupulus) waarop Groot warkruid
(Cuscuta europea) woekert. Verder wordt er aangetroffen:
Dauwbraam (Rubus caesius), Heermoes (Equisetum arvense),
Vlasbekje (Linaria vulgaris), Boerenworrnkruid (Tanaceturn vulgare) Bijvoet (Artemisia vulgaris), Aardaker
(Lathyrus tuberosus), Heggerank (Bryonia dioica), Frans
raaigras (Arrhenatherurn elatius), Heggeduizendknoop
(Polygonum dumetorum), Heggedoornzaad (Torilis japonica)
Deze vegetatie vertoont kenmerken van het verbond van
Kleefkruid en Look-zonder-look (Galio-Alliarion) en de
associatie van Bijvoet en Boerenwormkruid (TanacetoArtemisietum)
Lanen (L)

Lfl

Lanen met soorten van bossen van voedselarme bodem.
Dit zijn lanen waarin in de boomlaag Zomereik (Quercus robur), Amerikaanse eik (Quercus rubra) of Ruwe
berk (Betula pendula) voorkomt.
De kruidiaag van deze lanen wordt gekenmerkt door Hengel (Melampyrum pratense), Kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Zachte witbol (Holcus mollis), Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Braam (Rubus spec.). In de
struiklaag is bijna altijd de Lijsterbes (Sorbus aucuparia) aanwezig.
Andere veel voorkomende soorten van kruid- of struiklaag zijn: Blauwe Bosbes (Vaccinium myrtillus), Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum), Stijf havikskruid
(Hieracium laevigatum) en Vuilboom (Frangula

Lf2

Lanen met soorten van bossen van matig voedselrijke
bodem.
Dit zijn gewoonlijk Eiken-, Berken- of Beukenlanen.
In de kruidiaag worden de volgende soorten aangetroffen: Zachte witbol (Holcus mollis), Stijf havikskruid
(Hieracium laevigatum), Schermhavikskruid (Hieracium
umbellatum), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Reukgras
(Anthoxantum odoratum), Veelbloemige salomonszegel
(Polygonatum multiflorum), Bosanemoon (Anemone nemorosa) en af en toe Grootbloemige muur (Stellaria holostea). De soorten van echt voedselarme bodem, zoals
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Hengel (Melampyrum pratense) en Blauwe Bosbes (Vacciniuin myrtillus) komen hier nauwelijks voor. In beperkte
mate komen soorten voor die kenmerkend zijn voor het
Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris).
Lg

Lanen met soorten van tamelijk voedselrijke bermen.
De boomlaag bestaan meestal uit Zomereik en minder
vaak uit Populieren.
De kruidiaag bevat karakteristieke soorten van het
Glanshaververbond zoals beschreven bij de bermen type
Rgl, Rg2 en Rg3 en overgangen hiervan naar typen Ru,
Rs of R , zie ildaar.

Lr

Lanen met ruderale ondergroei
Dit zijn vaak populierenlanen. Ze komen voor op gestoorde plaatsen: bij boerderijen, daar waar afval gedeponeerd is, of waar het maaisel na het maaien is
blijven liggen. In de kruidiaag komen voor: Kweek (El'trigia repens), Zevenblad (Aegopodium nodagraria), Kleefkruid (Galium aparine), Brandnetel (Urtica dioica), Braan
(Rubus spec.), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Kropaar (Dactylis glomerata) en Witte dovenetel (Lam.ium
album).
Als struik kan de Gewone vlier (Sambucus nigra) voorkomen. De vegetatie kan gerekend worden tot het Zevenbladverbond (Aegopodion podagrariae).

La

Lanen met algemene soorten van de Elzen-Essenbossen
(Circaeo-Alnion).
Het zijn lanen of bomenrijen waarin boom- en struiklaag vrij soortenrijk zijn en bestaan uit Els (Alnus
glutinosa), Es (Fraxinus excelsior) , Vogelkers (Prunus
padus), Gewone vlier (Sarnbucus nigra) , Gelderse roos
(Viburnum opulus) en Hop (Humulus lupulus).
De kruidlaag bestaat uit de volgende soorten: Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), Bosgierstgras (Poa nemoralis), Rode Bes (Ribes rubrum), Groot Springzaad (Impatiens noli-tangere), Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Bosandoorn (Stachys sylvatica) en Dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum). Tot dit type horen vooral
de vochtige lanen in het landgoederengebied.

Lu

Lanen met soorten van de lepenrijke Eiken-Essenbossen
(Ulmion carpinifoliae).
In de boom- en struiklaag komen een beperkt aantal van
boven genoemde soorten voor. lep (Ulmus minor) en Esdoorn (Acer pseudoplatanus) zijn daarentegen zeer algemeen.
Ook Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en Hondsroos kunnen met geringe bedekking voorkomen.
De kruidiaag wordt gekarakteriseerd door voornamelijk
soorten als Gewoon Nagelkruid (Geurn urbanum), Lookzonder-look (Alliaria petiolata), Robertskruid (Geranium robertianuin), Hondsdraf (Glechorna hederacea) en
verder Brandnetel (Urtica dioica), Fluitekruid (Anthriscus sylvestris), Zevenblad (Aegopodium podagraria),
Dauwbraam (Rubus caesius) en Klimop (Hedera helix).
liet onderscheidt zich van het vorige type door het
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ontbreken van soorten als IJle zegge (Carex remota)
Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) en Wijfjesvaren
(Athyrium folix-femina). Dit vegetatietype wordt vooral
aangetroffen in het rivierengebied.
C

I

I
I

/c

Solitaire bomen en boomgroepen.
Anders dan in al de andere onderscheiden categorieën
betreft deze categorie geen bepaalde vegetatie of vegetatiecomplex. Tussen de bomen en de eventuele kruidlaag bestaat er in dit geval geen, of slechts een zwak
ecologisch verband. Dit kan het geval zijn bij jonge,
niet lang geleden aangeplante bomen, en ook indien er
dermate sterke nivellerende milieufaktoren zijn dat
hierbij de schaduwwerking en eventuele andere invloeden van de boom in het niet vallen. Dit laatste is
bijvoorbeeld het geval bij bomen in een zwaar begraasd
weiland of in een akker.
Meestal hebben bomen ook in dergelijke gevallen wei een
duidelijke functie in de ecologie van het landschap. Ze
zijn daarom wel gekarteerd.
Wanneer bomen verspreid voorkomen over het gehele oppervlak dat een bepaald vegetatietype inneemt, dan is dit
aangegeven d.m.v. een kleine letter c achter de code van
dit vegetatietype. Zo is bijvoorbeeld een begraasde
boomgaard met soortenarm, sterk bemest grasland aangeduid als Gp/c, en een Liesgrasvegetatie met knotwilgen
als Mp3/c.
Heide en Voedselarme vennen

I
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(V)

Vvl

Droge tot matig vochtige Heide (Calluno-Genistion pilosae).
Dit type bestaat uit een soortenarme dwergstruikenvegetatie, waarin Struikheide (Deschampsia flexuosa), Tonnentil (Potentilla erecta), Bronsmos (Pleurozium schreberi),
Gaffeltandmos (Dicranum spec.) en verschillende Korstmossen (Lichenen) konstante soorten zijn. Op de wat meer
vochtige plaatsen kan men Pijpestrootje (Molinia caerulea)
aantreffen.
Goed ontwikkelde heidevelden van dit type zijn er niet
in het gebied. Heidevegetatie is slechts hier en daar
fragmentarisch ontwikkeld op open plekken in bossen,
waar ze echter bij de toenemende schaduw door het dichtgroeien van die open plekken sterk in bedekking achteruit gaat. Heide is in een dergelijke situatie vaak niet
aspectbepalend. Een goed ontwikkelde heidevegetatie
komt plaatselijk voor langs spoordijken, het Apeldoorns
doorns kanaal en een gering aantal wegbermen.

Vv2

Vochtige heide (Ericeturn tetralicis).
Deze heideplantengeineenschap, die behoort tot de Dopheide-associatie (Ericetum tetralicis) van het Dopheideverbond, is soortennijker dan het voorafgaande type Vvl.
Struikheide en Bochtige smele komen wel voor, maar Dopheide (Erica tetralix) en Pijpestrootje (Molinia caerulea zijn in deze vegetatie de dominante soorten.
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Andere veel voarkomence soorten zijn Armbloernige waterbies (Eleocharis quinqueflora), Kruipwilg (Salix repens)
Gewone zegge (Carex nigra), Veenbies (Scirpus cespitosus)
en Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe).
Als opslag komen Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Zachte
berk (Betula pubescens), Vuilboom (Frangula alnus) en
Ruwe berk (Betula pendula) voor.
Door ontwaterincj krijgen deze soorten betere kieminqsrrogelijkheden, zodat ze snel in de heide kunnen opdringen.
Vg

Gestoorde vegetatie iïan Zomp- en Gewone Zegge (Caricion
curto-nigrae).
De vegetatie komt slechts eenmaal voor. Het is een vegetatie van het verbond der kleine Zeggen, die voorkomt in
vrij voedselrijk, doch stikstofarm milieu. Tot het verband der kleine Zeggen horen verlandingsgemeenschappen
in laagveenmoerassen en langs vennen. Door ontwaterinq
en eutrofiëring is de hier aangetroffen vegetatie gestoord. Er komen hierin elementen voor van geëutrofieerd milieu, zoals Pitrus (Juncus effusus), Riet (Phrajmites australis) en Gewone wederik (Lysimachia vul(jans). De hier voorkomende soorten van het Caricion
curto-nigrae zijn Zompzegge (Carex curta), Kruipend
Struisgras (Agrostis canina) en Veenmos (Sphagnuo
spec.). Verder komen er soorten voor van voedselarme tot matig voedselrijke veengronden: Vuilboom
(Frangula alnus) Zachte berk (Betula pubescens) en
Hennegras (Calamagrostis canescens). Door ontwatering
hebben zij kans gekregen de oorspronkelijk vegetatie
binnen te dringen.
moeras- en oevcrvecjotJ ie ftl

Mc

Vegetatie op kribben langs de IJssel.
De vegetatie van de aanspoelzone van de versteende
IJsseloever vertoont kenmerken van de Haagwinde orde
(Convolvuletalia sepium), het Wilgenvloedstruweel (Salicion albae) en het Zilverschoonverbond (AgropyroRumicion crispi).
Als typerende soorten komen Bitterzoet (Solanuin dulcamara), Dauwbraam (Rubus caesius) en Haagwinde (Ca1.ystegia sepium) regelmatig voor.
Van het tot de Haagwinde-orde behorende Warkruid-verband (Senecionion fluviatilis) zijn alleen het Lancetbladig kruiskruid (Senecio fluviatilis) en Zwarte mosterd
(Brassica nigra) aangetroffen. Andere veel voorkomende soorten die bij de oevervegetatie vrijwel alleen
in dit type zijn aangetroffen zijn: Bijvoet (Artemisia vulgaris), Boerenworrrikruid (Tanacetum vulgare),
Reukloze kamille (Matricaria maritima ssp. inodora)
Spiesmelde (Atriplex hastata), Paardebloem (Taraxacum spec.), Poelruit (Thalictrum flavum), Vijfvingerkruid (Potentilla reptans), Veldbeemdgras (Poa pratensis), Smalle weegbree (Plantago lanceolata) en Kropaar
(Dactylis (ilomerata). Eveneens veel voorkomend, maar
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in andere moeras- of oevervegetaties ook min of meer
regelmatig optredend, zijn: Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Grote vossestaart (Alopecurus pratensis),
Akkerdistel (Cirsium arvense), Grote brandnetel (Urtica dioica), Kweek (Elytrigia repens), Krulzuring (Rumex
crispus), Smeerwortel (Symphytum officinale) , Wolfspoot (Lycopus europaeus) en Rietgras (Phalaris arundinacea).
Mj

Pitrusvegetatie in gestoorde vennen.
De Pitrus-sociatie komt voor in van oorsprong voedselarme vennen waarin door vervuiling of ontwatering de
voedselrijkdom is toegenomen. OP.-dat in het gebied slechts
weinig vennen voorkomen is ook het vegetatietype, de sociatie van Pitrus (Juncus effusus) zeldzaam. In dit
type komen voor: Pitrus (Juncus effusus), T ,7aternavel
(Hydrocotyle vulgaris), Veenmos (Sphagnum spec.), Sikkelmos (Drepanocladus spec.), Veenpluis (Eriophorum anqustifolium), Wateraardbei (Potentilla palustris), Gewone
wederik (Lysimachia vulgaris), Grauwe wilg (Salix cinerea) en Ruwe en Zachte berk (Betula pendula en B.
pubescens). De eerste twee soorten, en mogelijk ook
de volgende twee, kunnen beschouwd worden als typisch
voor de Pitrus-sociatie. De andere soorten zijn voor
een deel relicten uit een vroegere voedselarmere periode. Op dit moment lijkt de vegetatie zich te ontwikkelen in de richting van een vochtig struweel, getuige het voorkomen van jonge struiken en bomen.

Mnl

Pioniervegetatie met Mannagras in zwak stromend water.
Dit is een veel voorkomend vegetatietype van sloten
en gekanaliseerde beken met zwak stromend water die regelmatig geschoond worden. Door het regelmatig menselijk ingrijpen zijn de vegetaties van dit type op de
meeste plaatsen weinig dicht en soortenarm. Er is één
soort die in alle opnamen aanwezig is, ni. Nannagras
(Glyceria fluitans). Dit komt echter ook wel in geringe bedekking in andere vegetatietypen voor. In ongeveer de helft van de opnamen komt Klein kroos (Lemna
ntLnor), Liesgras (Glyceria maxima), Moeras vergeet-mijnietje (Myosotis palustris) en Pijptorkruid (Oenanthe
fistulosa) voor.
Kenmerkende soorten die minder vaak voorkomen zijn Beekpunge (Veronica beccabunga) , Rode water-ereprijs (Veronica catenata), Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Grote egelskop (Sparganium erectum) en Kleine
watereppe (Sium erectum).

Mn2

Drijftilachtige vegetatie (Cicution virosae).
Dit zijn vegetaties van dichtgroeiende sloten met stilstaand ondiep water waarin de vegetatie gelegenheid
heeft zich te ontwikkelen tot een drijvend plantendek
dat zeer losjes geworteld is in de uit organisch slib
bestaande bodem. Genoemde milieuomstandigheden komen
speciaal wat betreft de betrekkelijke rust, in het
cultuurlandschap nog maar weinig voor, zodat het vegetatietype slechts een enkele maal is aangetroffen.
Als typerende soorten komen voor: Waterscheerling (Ci-
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cuta virosa), Cyperzegge (Carex pseudocyperus), Grote
watereppe (Sium latifolium) , Moeraspinksterbloem (Cardamine pratensis ssp. palustris) en Moeraswalstro (Galium nalustre). Gezien het voorkomen van de laatste
twee soorten moeten de aangetroffen vegetaties tot
de Waterscheerling-Cyperzegge-associatie (CicutoCaricetum pseundocyperi) worden gerekend. Andere in
geringere mate voorkomende soorten zijn: Liesgras
(Glyceria maxima) , Moerasvergeet-mij-nietje (rlyosotis
palustris) en Watermunt (entha aquatica)
MP

Rietvegetaties, algemeen.
In deze algemene categorie zijn een aantal vegetaties
aidergebracht die bij één van de afzonderlijke eenheden Npl t/m Mp8 niet ingedeeld kunnen worden maar er
wel mee verwant zijn. De vegetaties die tesamen in dit
type Mp zijn ondergebracht kunnen onderling sterk verschillen. Er is bijvoorbeeld geen enkele soort die in
meer dan de helft van de opname voorkomt.

Mpl

Mattenbies gordels (Scirpetum lacustris).
Dit vegetatietype wordt gekenmerkt dominantie van Mattenbies (Scirpus lacustis ssp lacustris).
Het is een soortenarme vegetatie. De associatie komt
met name voor in Vrij diep water (meer dan 1 m) van
oude rivierlopen in het rivierengebied, waar het een
zone inneemt tussen verlandingsvegetaties van ondiep
water en de drijvende vegetatie van het T'laterlelieverbond (Nymphaeon zie Wwl en -7w2). Sporadisch komt
dit type ook voor buiten het rivierengebied in niasjes met geringe menselijke be!nvloedino.

Mp2

Lisdodde vegetaties van droogvallende oevers (Typhetum latifoliae).
Dit vegetatietype wordt gekenmerkt door dominantie
van de Grote lisdodde (Typha latifolia) en komt voor
op periodiek droogvallende oeverzones, rijk aan organisch materiaal. De associatie komt voornamelijk buiten de uiterwaarden voor in plassen en sloten in het
cultuurlandschap en ook wel in 'ennen -

Mp3

Liesgraszomen in vervuilde sloten (soci atie van Glyceria maxima).
Dit zijn vegetaties waarin Liesgras domineert en waarin maar weinig andere soorten voorkomen. De sociatie
is in het onderzoekgebied algemeen in sloten met sterk
vervuild voedselrijk water. Het komt ook voor langs oude
rivierlopen en gekanaliseerde beken. Ze is vooral in
de uiterwaarden zeer algemeen en komt vaak voor in
contact met de Rietgras-sociatie (sociatie van Phalans arundinacea; rini). Soorten die in de sociatie van
Glyceria maxima regelmatig worden aangetroffen zijn
Rietgras (Phalaris arundinacea) , Veenwortel (Polygonum
amphibium), Gele waterkers (Rorippa amphibia), Gele
ijs (Iris pseudacorus) en, in drogere situaties, Kruioende hoterbloem (Panuncul us repens)
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Mp4

Holpijpbegroeiing van beschaduwde kwelsoorten (sociatELe v. Equiseturn fluviatile).
Deze vegetatie wordt gedomineerd door Holpijp (Equisetum fluviatile). Het wordt in het onderzoeksgebied
slechts zelden aangetroffen en wel in half-beschaduwde sloten met vermoedelijk kwel. Hier komt Holpijp
(Equisetum fluviatile) voor in gezelschap van Gewone
wederik (Lysimachia vulgaris), Liesgras (Glyceria maxima), Gele ijs (Iris pseudacorus) en Oeverzegge
(Carex riparia).

Mp5

Soortenrijke Moerasvaren-Rietvegetatie (ThelypteridoPhragmiteturn).
Dit vegetatietype is in het onderzoekgebied slechts
éénmaal aangetroffen.
Het bestaat uit een onregelmatig gemaaide vegetatie,
waarin Riet (Phragmites australis) en Hennegras (Calamagrostis canescens) domineren. Naast de twee genoemde
soorten komen verder voor: Moerasvaren (Thelypteris
palustris), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Oeverzegge (Carex riparia), Scherpe zegge (Carex acuta),
Moeras zegge (Carex acutiformis), I'lelkeppe (Peucedanurn
palustre), Moeraswalstro (Galium palustre), Rietgras
(Phalaris arundinacea), Poelruit (Thalictrum flavum),
Smeerwortel (Symphytum officinale) en een aantal
blad- en levermossen. Naast deze soorten komen ook
een aantal ruigte-indicerende soorten voor. Het voorkomen van deze soorten staat mogelijk in verband met
de verdrogende invloed op de vegetatie door een nabijgelegen nieuwe ruilverkavelingssloot. Ook het aangrenzende wilgenstruweel vertoont tekenen van verdroging.

Mp6

Vegetatie gekenmerkt door de dominantie van Riet (Phramites australis).
Naast Riet komen slechts zeer weinig andere soorten in
dit type voor. Mogelijk is het op te vatten als een
fragmentaire vorm van type Mp8 (Scirpo-Phragmitetum)
waarvan soms ook een enkele soort nog in dit vegetatietype voor kan komen. De soortenarmoede van het vegetatietype hangt o.a. samen met de vervuiling en toegenomen voedselrijkdom van het water.

Mp7

Vegetatie met Watertorkruid in af en toe droogvallende sloten (Oenanthion aquaticae).
Dit is een vegetatietype dat evenals het type Mn2 (Cicution virosae) alleen voorkomt in sloten die pas geschoond worden als ze al bijna geheel dichtgegroeid
zijn.
Het Oenanthion verschilt van het Cicution o.a. doordat de sloten regelmatig droog kunnen liggen en er
geen dikke laag organisch slib op de bodem voorkomt
(lit. 27). Aan deze standpiaatseisen wordt in het cultuurlandschap gemakkelijker voldaan dan aan die van
het Cicution, zodat ook het Oenanthiori wat vaker voorkomt, hoewel het niet algemeen is.
Van de kenmerkende soorten komen Watertorkruid (Oenanthe aquatica) en Gele Waterkers (Rorippa arnphibia) in
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bijna alle vegetaties van dit type voor. Slanke waterbies (Eleocharis palustris ssp. palustris), Zwanebloern
(Butornus umbellatus) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) komen veel minder vaak voor. Andere regelmatig
voorkomende soorten zijn: Grote waterweegbree (Alisma
plantago-aquatica), Liesgras (Glyceria maxima), Puntkroos (Lemna trisulca), Watermunt (Mentha aquatica),
Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris), Veenwortel (Polygonum amphibium) en Drijvend fonteinkruid
(Potamogeton natans).
Gezien het frequente voorkomen van de Watervenkel moeten
de meeste vegetaties van dit type waarschijnlijk tot de
Watervenkelassociatie (Rorippo-Oenanthetum aquaticae)
gerekend worden.
Mp8

Oeverzone met Mattenbies en Riet in oude rivierlopen
(Scirpo-Phragmitetum).
Dit vegetatietype komt weinig voor en wordt niet volledig ontwikkeld aangetroffen. De kenmerkende soorten
zijn: Riet (Phragmites australis), Kleine lisdodde (Typha angustifolia), Mattenbies (Scirpus lacustris ssi.
lacustris) en Waterzuring (Rumex hydrolapathum). De
associatie is nog het meest aangetroffen in oude rivierlopen in het rivierengebied.

Mm

Oever- en moerasvegetaties met veel grote Zeqqen (rlaqnocaricion).
De goed ontwikkelde vegetaties van dit type kunnen qerekend worden tot de associatie van Stijve Zegge (Cericetum hudsonii), Pluimzegge-associatie (Caricetum panuculatae), Oeverzegge-associatie (Caricetum ripariae)
of associatie van Scherpe Zegge en Blaaszegge (Caricetum acuto-vesicariae). Maar omdat niet altijd duidelijk
is tot welke associatie de vegetaties behoren is het
verbond niet onderverdeeld (behalve Mml). De vegetaties
van het verbond komen in het gebied voornamelijk voor
in vochtige, droogstaande greppels en als lintbegroeiing langs waterlopen met Vrij schoon water, zoals het:
Apeldoorns kanaal.
De hiervoor kenmerkende soorten zijn: Scherpe Zegge
(Carex acuta), Blaaszegge (C. Vesicaria) , Oeverzege(-.
(C. riparia), Stijve zegge (C. hudsonii), Moeraszegge
(C. acutiformis), Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) en Moeraswalstro (Galium palustre). Verder
zijn regelmatig de volgende soorten aangetroffen: Hennegras (Calamagrostis canescens), Kale jonker (Cirsium
palustre), Lidrus (Equisetum palustre), Mannagras (Glvceria fluitans), Gele lis (Iris pseudacorus), Pitrus
(Juncus effusus), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Riet
(Phragmites australis), Grote egelskop (Sparganium erectum). Smeerwortel (Symphytum officinale) en Kattestaart
(Lythrum salicaria) wijzen op een zekere vermenging
met vegetaties van het Moerasspiraea-verbond (Filipendulion, zie P5) . Ook verarmde vormen van dit: type komen voor.
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Mml

Soortenarme Rietqrasvegetatie (sociatie van Phalaris
arundinacea).
Dit type wordt tot het bovenbeschreven Magnocaricion gerekend, maar kenmerkt zich in tegenstelling tot type Mm
in het algemeen door soortenarmoede en dominantie van
Rietgras (Phalaris arundinacea). Vegetaties van dit
type komen veel voor in vervuilde sloten en droogstaande greppels op standplaatsen die niet veel verschillen
van die van de sociatie van Glyceria maxima (Mp3), waarmee de Rietgras-sociatie ook vaak in contact staat. Behalve Rietgras komen Liesgras (Glyceria maxima), Gele
waterkers (Rorippa amphibia) Veenwortel (Polygonum arnphibium) en Krulzuring (Rumex crispus) veelvuldig voor.
Van de kenmerkende soorten van het Magnocaricion komt
Scherpe zegge (Carex acuta) ook een enkele keer voor.

Ms

Bloemrijke vegetatie met Moerasspiraea (Filipendulion).
De meeste van de tot het Filipendulion gerekende vegetaties behoren blijkens het regelmatig voorkomen van Moerasspiraea (Filipendula ulrnaria) en Echte Valeriaan
(Valeriana officinalis) tot de Moerasspiraea-associatie
(Valeriano-Filipenduletum). Maar behalve in zijn ty pische vorm is er ook vaak een overgangsvorm met vegetaties van de Riet-orde (Phragrnitetaiia) en het Zilverschoon-verbond (Agropyro-Rumicion crispi) aangetroffen.
Het komt Vrij veel voor in vochtige voedselrijke oeverzones, duidelijk boven de normale hoogte van het wateroppervlak.
In drogere situaties gaat dit type over in het bermtype Rs, zie aldaar.
Van de kenmerkende soorten van het Filipendulion is
Kattestaart (Lythrum salicaria) vrij veel, en Moerasandoorn (Stachys palustris) een enkele keer in dit vegetatietype aangetroffen. Overige regelmatig voorkomende
soorten, die deels karakteristiek zijn voor orde of
klasse waartoe het Filipendulion behoort zijn: Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Hennegras (Calamagrostis
canescens) , Rietgras (Phalaris arundinacea) , Smeerwortel
(Symphytum officinale), Lidrus (Equisetum palustre), Gewone
engelwortel (Angelica sylvestris), Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Wilde bertram (Achillea ptarmica), Kale
jonker (Cirsium palustre), Echte witbol (Holcus lanatus),
Veldzuring (Rumex acetosa) en Echte koekoeksbloem (Lychnis
flos-cuculi). Voor de karakterisering van minder belang,
maar eveneens algemeen voorkomend zijn: Moeraswalstro
(Galium palustre), Gele ijs (Iris pseudacorus), Pitrus
(Juncus effusus) , Moerasroiklaver (Lotus uliginosus)
en Kruipende boterbloem (Ranunculus repens).

Mz

Pioniervegetatie van dichtgeslagen natte bodem (Nanocyperion flavescentis).
Dit is een slechts énmaai in de nabijheid van het
Appense bos aangetroffen vegetatietype. De vegetatie
grenst aan én zijde aan een vochtig wilgenstruweel
(11w2) en gaat aan de andere zijde geleidelijk over in
cultuurgrasland. Er zijn tekenen dat door de zware bemesting van dit cultuurgrasland met drijfmest de specifieke moerasvegetatie verdwijnt of in ieder geval
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verder verruigt. De vegetatie groeit op een verdichte,
vochtige bodem en bestaat uit de volgende soorten,
waarvan de eerste twee als kenmerkend worden beschouwd:
Greppelrus (Juncus bufonius), Moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum), Liggende vetmuur (Sagina procumbens), Grote weegbree (Plantago major), Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens), Ruige zegge (Carex
hirta), Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus)
Fioringras (Agrostis stolonifera), Holpijp (Equiseturn
fluviatile), Mannagras (Glyceria fluitans), Gele Waterkers (Rorippa amphibia), Waterbies (Eleocharis nalustris en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris).
Mv

Oevers met vegetatie van Knolrus (Juncus buibosus) van
water met wisselende waterstand.
Dit is een vegetatie, gekenmerkt door Knolrus (Juncus
bulbosus), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Moeraswalstro (Galium palustre), Gewone waterbies (Eleocharis
palustris ssp palustris) en Pitrus (Juncus effusus).
Ze komt vrij zeldzaam voor op de oevers van vegetaties
met wisselende waterstand, die blootstaan aan voedselverrijking vanuit de omgeving. De knolrus is kenmerkend voor het Oeverkruidverbond (Littorellion uniflorae). Deze soort maakt samen met de Egelboterbloem
deel uit van de combinatie van kenmerkende soorten
van de associatie van Egelboterbloem en Moerasrus (Ranunculo-Juncetum bulbosi). Omdat de combinatie van
kenmerkende soorten niet volledig aanwezig is, maar
er wel verschillende soorten van het Zilverschoonverbond voorkomen moet er gesproken worden van een overgang. De vegetaties van dit type zijn een overgang
van de hoger gelegen vegetaties (grasland of heide)
naar de vegetaties in het water. Soorten uit deze beide milieus kunnen in de overgangssituaties gevonden
worden. Te noemen zijn Fioringras (Agrostis stolonifera), Grote wolfsklauw (Lycopodium clavaturn) en Tormentil (Potentilla erecta) uit het drogere milieu, en
Klein kroos (Lemna minor), Gewoon sterrekroos (Gallitriche platycarpa), Herfststerrekroos (Callitriche
hermaphroditica), Grote waterweegbree (Alisma niantago-aquatica), Kleine lisdodde (Typha anqustifolia) en
andere soorten van de watervegetaties.
Vegetaties - van- ope n water (W)

Wo

Open water zonder vegetatie.
Deze categorie wijkt af van alle andere, doordat: er
geen type vegetatie mee wordt aangeduid. Het betreft
betrekkelijk grote wateren waarin geen vegetatie aanwezig is, of althans niet zonder hulpmiddelen te zien
is. Het blijft mogelijk dat deze wateren bijvoorbeeld
ondergedoken vegetaties van de Kranswieren-klasse (Charetea) of de Fonteinkruiden-klasse (Potametea) herbergen. In enkele gevallen zijn beken en sloten, die zo
vervuild zijn, dat ze zich onderscheiden door het volledig ontbreken van hogere planten ook met deze code aangeduid.
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WW

Waterlelie-verbond (Nymphaeon).
Van de codering Ww is gebruik gemaakt wanneer elementen
van één van de beide volgende vegetatietypen (Ww 1 en
Ww2) gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Hier komen gemeenschappelijke soorten van Ww 1 en Ww 2 voor zoals:
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) en Veenwortel (Polygonum amphibium).

WW 1

Vegetatie van Gele plomp en Drijvend fonteinkruid (P0tameto-Nupharetum).
Vegetaties van Vrij diep en voedselrijk water, gekenmerkt door Gele plomp (Nuphar luteum) en Waterlelie
(Nymphaea alba). Dit vegetatietype komt met name voor
in oude rivierlopen in het rivierengebied, maar komt
daarbuiten ook sporadisch voor in verschillende voldoende diepe wateren, zoals vijvers en grachten.

2

Vegetatie van Watergentiaan (Nymphoidetum peltatae).
Vegetatie gekenmerkt door de Watergentiaan (Nymphoides peltata). Vegetaties van dit type zijn alleen aangetroffen in oude rivierlopen en diepere afwateringssloten in het rivierengebied.

Ww

wp

Vegetatie van Kleine Fonteinkruiden (Parvopotamion).
Vegetaties van dit type zijn aangetroffen in een betrekkelijk gering aantal ondiepe sloten die regelmatig geschoond worden. Omdat de vegetatie voortdurend
de neiging heeft zich te ontwikkelen in de richting
van een moerasvegetatie zijn moerasplanten in de meeste
opnamen aanwezig. Kenmerkend voor het verbond zijn met
name de smalbladige Fonteinkruidsoorten, maar ook Waterpest (Elodea spec), Gedoornd hoornblad (Ceratophyllum demersum), Sterrekroos (Callitriche spec.) en Mannagras (Glyceria fluitans) komen veel voor.

Wrn

Vegetatie met Waterranonkel en Waterviolier (Callitricho-Batrachion).
De in het gebied aangetroffen vegetaties van het Callitricho-Batrachion behoren waarschijnlijk deels tot de associatie van Waterviolier en Sterrekroos (Callitricho-Hottonietum) en deels tot de associatie van Gewone waterranonkèl (Ranunculetum peltatae). Gezien de sterke vermenging van beide associaties is het verbond als geheel
gekarteerd.
Kenmerkende soorten van het verbond en de genoemde associaties die veel zijn aangetroffen zijn Sterrekroos (Callitriche platycarpa en andere), Waterviolier (Hottonia palustris) en Gewone waterranonkel (Ranunculus
aquatilis ssp. peltatus).
Andere veel voorkomende soorten zijn: Klein kroos (Lemna minor), Mannagras (Glyceria fluitans) en Grote waterweegbree (Alisrna plantago-aquatica). Uit het voorkomen
van o.a. de laatste twee soorten blijkt de neiging tot
successie in de richting van een moerasvegetatie. Van
de kenmerkende soorten van de orde der kleine Fonteinkruiden (Parvopotametali a) waartoe dit verbond behoort
evenals het voorafgaande (Wp) zijn Tenger fonteinkruid
(Potamogeton pusillus) en Brede waterpest (Elodea canadensis) enkele malen in dit type aangetroffen.

-

-

Het verbond komL voor in betrekkelijk ondiepe, eventueel beschaduwde sloten met wisselende waterstand en
voedselrijk, maar niet vervuild water. De vegetaties
houden stand wanneer in droqe neriodon de sloten enjus
tijd droog komen te staan.
Wn

Vegetatie van Gewoon blaasjeskruid (Utricularia vul(Jaris)
De sociatie van Gewoon blaasjeskruid behoort tot het Kikkerbeetverbond, dat evenals de beide voorgaande typen
deel uitmaakt van de orde der kleine Fonteinkruiden (Parvopotametalia). De sociatie komt in het gebied zeldzaam
voor in voedselrijke, beschutte vijvers en spoorsloten
in het binnendijkse rivierengebied. In deze vegetatie
komt vrijwel alleen Gewoon biaasjeskruid voor, soms in
zeer grote hoeveelheden.

Wi

n LsIui t:eriJ iein
Drinkvijvers, poelen en SJLLn
kroos (sciatie van Lemna minor).
Dit type komt voor in drinkvijvers voor het vee, paden
en sloten. Behalve Klein kroos ontbreken water- en
moerasplanten. De sociatie komt ook regelmatig verweven
met andere vegetatietypen voor, maar in in die gevallen niet apart in kaart gebracht.

Akkeronkruidvegetaties

(t.)

A

Akker.
De meeste akkeronkruidvegetaties zijn weinig specifiek.
Ze zijn op enkele gevallen na niet verder aangeduid.
In twee gevallen is wel een nadere aanduiding gegeven.

A

Goed ontwikkelde akkeronkruidvegetatie.
Er is een akkeronkruidgezelschap apart onderscheiden.
Het komt voor in het rivierengebied en is zowel in eni.qe
buitendijkse als binnendijkse akkers aangetroffen m.n.
in de Cortenoever. Van de daar aangetroffen soorten
zijn een aantal karakteristiek: Gewone duivekervel (Fumaria officinalis), Akkerereprijs (Veronica agrestis)
Oot (Avena fatua), Akkerviooltje (Viola arvensis), Akkerleeuweklauw (Aphanes arvensis), Voederwikke (Vicia
sativa), Windhalm (Apera spica-venti), Ringelwikke (Vicia hirsuta), Klimopereprijs (Veronica hederifolia)
Akkerogentroost (Odontites verna subsp verna) , Spiegelklokje (Legousia speculum-veneris) en Echte kamille
(Matricaria recutica).
Deze akkers betreffen vooral graanakkers. De daarvoor
kenmerkende soorten overheersen dan ook. Deze vegetatie
kan gerekend worden tot het Akkerleeuweklauw-verbond
(Aphanion) en een aantal malen tot de daartoe behorende
Spiegelkiokjesassociatie (Specularietum speculi-veneris)

AO

Braakliggende terreinen.
De vegetaties van braakliggende terreinen verschillen
in grote mate, afhankelijk van de bodem, luchtvochtigheid, tijd van braakligging etc.. Om deze reden zijn
zij niet onder te brengen in één syntaxon.
Tot deze categorie behoren terreinen met nauwelijks
enige nlantengroei of met slechts een spaarzame beqreeiing van de Garzevoetklasse (Chenopodietea). Daarin kun-
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nen de volgende soorten voorkomen: Melganzevoet (Chenopodium album), Vogelmuur (Stellaria media), Herderstasje (Capsella bursa-pastoris), Schapezuring (Rumex
acetosella) en Canadese fijnstaal (Erigeron-canadensis).
0p braakliggende terreinen kunnen daarnaast vegetaties
voorkomen in allerlei overgangen van bovengenoemde klasse naar de ruderale gemeenschap bestaande uit meerjarige
soorten van de Bijvoetklasse (Artemisietea): Bijvoet
(Artemisia vulgaris) , Speerdistel (Cirsiurn vulgare),
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine), Witte Dovenetel (Lamium album) en Heermoes (Equisetum avense).
Op de wat langer braakliggende terreinen komen soorten
van het Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris)
voor: Frans raaigras (Arrhenatherum elatius), Zachte
en Gewone witbol (resp. 1-lolcus lanatus en Holcus molijs), Gewoon struisgras (Agrostis tenuis), Kweek (Elytrigia repens), Paardebloem (Taraxacum), Smeerwortel
(Syrnphytum officinale), Berek lauw (Heracleum sphondyilum), Speerdistel (Cirsium vulgare), Brandnetel (Urtica dioica) en Braam (Rubus spec.).
Deze kunnen op dergelijke terreinen een zeer dichte vegetatie vormen.
Graslandvegetaties (G)
Gp

Soortenarm sterk bemest grasland.
Dit is het meest voorkomende graslandtype. Het is soortenarm door intensieve beweiding en vaak zeer zware bemesting. Gedeeltelijk bestaat het type uit recent ingezaaid grasland. Dan komen er ook akkeronkruiden voor.
Er komen in voor: Engels raaigras (Lolium perenne) , Ruw
beemdgras (Poa trivialis), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Paardebloem (Taraxacum spec.). Karakteristiek voor dit type is naast haar soortenarmoede het
voorkomen van: Veldbeemdgras (Poa Dratensis), Witte klaver (Trifoiiumm repens), Kweek (Elytrigia repens), Grote
weegbree (Piantago major).
Dit graslandtype wordt gewoonlijk beschouwd als een
Beemdgras-Raaigrasweide (Poo-Lolietum). De hiervoor
kenmerkende soorten-kombinatie komt echter niet volledig voor. Vaak ontbreken enige soorten.

Gq

Tamelijk soortenrijk bemest grasland.
Dit zijn hooilanden of graslanden, die regelmatig maar
niet zeer intensief beweid worden. Ze worden verspreid
door het hele gebied aangetroffen. Het zijn graslanden
die niet gescheurd worden, ook de bemesting is veel
minder zwaar dan bij het vorige type. Enige voor minder
zwaar bemeste graslanden kenmerkende soorten komen ook
bier voor: Echte witbol (Holcus lanatus), Kropaar (Dactylis glomerata), Timotheegras (Phleum pratense) , Frans
raaigras (Arrhenatherum elatius), Scherpe boterbloem
(Ranunculus acris). Karakteristiek voor dit vegetatietype zijn voorts Veldzuring (Rumex acetosa), Grote
vossestaart (Alopecurus pratensis), Voederwikke (Vicia
cracca), Rode klaver (Trifolium pratense) , Madeliefje
(Bellis perennis), Pinksterbloem (Cardamine pratensis).
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Daarnaast kunnen met een geringe bedekking soorten
voorkomen uit het type Gp.
Dit grasland komt het meest overeen met het Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris).
Wordt dit type zwaar bemest dan ontwikkelt het zich in de
richting van het vorige type: het wordt soortenarmer.
Ggp

Graslanden, die een overgang vormen tussen deze beide
typen zijn aangegeven met de kode Ggp. De soorten van
het type Gp nemen hier een aanzienlijke oppervlakte in.
De soorten van het type Gg komen echter ook nog voor,
zij het in veel geringere aantallen dan bij het type Gg.

Gil

Tamelijk voedselarm droog grasland.
Dit is een graslandtype dat voorkomt op droge zandgrond.
De bemesting is gering en ook vindt er geen sterke beweiding plaats. Het zijn vaak schape- of paardeweitjes.
Ze hebben een vrij natuurlijk karakter en komen in cîeringe mate in het onderzoekgebied voor, m.n. in het
pleistocene zandgebied.
Er komen veelal dezelfde soorten voor als bij het type
Gg. De karakteristieke soorten zijn: Duizendblad (Achi tlea millefolium), Gewoon struisgras (Agrostis tenuis)
Rood zwenkgras (Festuca rubra), Muizeoortje (Hieracium
pilosella), Schapezuring (Rumex acetosella), Veldereprijs (Veronica arvensis), Liggend vetmuur (Sagina procumbens), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) en
Reukgras (Anthoxantum odoratum).
In geringe mate kunnen nog soorten voorkomen van heL
type Gp.
Dit grasland is een droog type Kamgrasweide (LolioCynosuretum typicum en luzuletosum campestris), dat
vroeger waarschijnlijk Vrij algemeen geweest is. Door
de tegenwoordig toegepaste zwaardere bemesting gaat
het zowel kwalitatief als kwantitatief sterk achteruit.

G12

Tamelijk voedselarm vochtig gras land..
Deze graslanden worden weinig bemest. Het zijn vnl.
hooilanden; de beweiding is gering. Ze tonen verwantschap met het vorige type. Deze graslanden zijn echter
veel vochtiger. De algemene soorten zijn hier dezelfde
als bij de vorige groep. Het verschil komt echter tot
uiting in de karakteristieke soorten. Deze zijn hier:
Grasmuur (Stellaria graminea), Moerasrolkiaver (Lotus
uliginosus), Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Kale jonker (Cirsium palustre), Hazezegge (Carex ovalis)
Biezeknoppen (Juncus subuliflorus), Pitrus (Juncus effusus), Zomprus (Juncus articulatus).
In geringe mate kunnen nog soorten voorkomen uit het
type Gp. Dit graslandtype wordt evenals het vorige gerekend tot de Kaxngrasweide en wel een vochtige subassociatie ervan (Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi).
Het is een graslandtype dat vroeger waarschijnlijk zeer
algemeen was in de vochtige beekdalen en op de vochtige pleistoce zandgronden.
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Struisgrasrijk blauwgrasland.
Dit is een graslandtype dat in het onderzoeksgebied
slechts een keer is aangetroffen. Het is een vochtig
schraal hooiland op zwak zure tamelijk voedselarme
zandgrond.
Vroeger, toen het kunstmestgebruik niet zo algemeen
was, waren dergelijke blauwgraslanden een normaal ver schijnsel. Thans zijn ze echter nagenoeg verdwenen.
Het zijn graslanden die blijven bestaan als er sprake
is van een zeer geringe kultuurdruk. Ze worden gewoonlijk eenmaal per jaar gemaaid en niet bemest.
Het grasland wordt gekenmerkt door de volgende soorten.
Kruipend struisgras (Agrostis canina)
Hennegras (Calamagrostis canescens), Gewone witbol (Holcus lanatus),
Moerasroiklaver (Lotus uliginosus), Pijpestrootje (Molinia caerulea), Melkeppe (Peucedanum palustre), Torrnentil (Potentilla erecta), Waternavel (Hydrocotyle
vulgaris), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Wateraardbei (Potentilla palustris) en Spaanse ruiter (Cirsium dissectum).
Dit vegetatietype kan gerekend worden tot een verarmd
type van de associatie van Spaanse ruiter en Pijpestrootje, de struisgrasrijke subassociatie (CirsioMolinietum agrostietosum).
Ten opzichte van het goed ontwikkelde blauwgrasland
wordt het gekenmerkt door het ontbreken van een aantal soorten, terwijl Kruipend struisgras (Agrostis canina) en Pijpestrootje (Molinia caerulea) overheersen.
Oorzaak van deze verarming is waarschijnlijk de ontwatering door een sloot op de kavelgrens.
,
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Gv

Vochtig grasland met heide-elementen.
Op een zeer gering aantal plaatsen komt in het onderzoeksgebied een graslandtype voor dat evenals het vorige een overblijfsel is van een vroeger algemene vegetatie. Het is in omvang afgenomen door toenemende
eutrofiring. Het type is m.n. in een aantal landgoederen te vinden, waar het dient als wildweide.
Karakteristieke soorten van dit type zijn: Gewoon
struisgras (Agrostis tenuis), Struikheide (Calluna vulgans), Schapezuning (Rumex acetosella)
Pijpestrootje
(Molinia caerulea), Biggekruid (Hypochaeris radicata),
Biezeknoppen (Juncus subuliflorus), Veldbies (Luzula
campestris), Dichtbioemige veldbies (Luzula multiflora subsp. congesta), Hazezegge (Carex ovalis), Pilzegge
(Carex pilulifera) en Kantig hertshooi (Hypericum maculatum). Er komt veel opslag voor van Wilg en Berk.
Dit vegetatietype kan beschouwd worden als een type
van het Borsteigrasverbond (Violion caninae). Er zijn
overeenkomsten te vinden met het vorige graslandtype.
,

-
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Gs

Vochtig, matig voedselrijk hooiland.
Dit graslandtype is vochtig en voedselrijker dan de
beide vorige. Het omvat natuurlijke graslanden, die
vroeger in de beek- en rivierdalen algemeen waren.
Deze graslanden worden gekenmerkt door de volgende
soorten: Hennegras (Calamagrostis canescens) dat faciesvormend optreedt, Kattestaart (Lythrum salicaria)
Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi), Gele lis (Iris pseudacoris),
Moerasspiraea (Filipendula ulmaria), Dotter (Caitha
palustris), Moerasrolkiaver (Lotus uliginosus), Scherpe zegge (Carex acuta), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en Valeriaan (Valeriana officinalis).
Het type kan beschouwd worden als een mengvorm van
het Dotterverbond (Caithion palustris) en het Moerasspiraeaverbond (Filipendulion).
Het Dotterverbond is een hooilandtype dat zich optimaal handhaaft door een extensief maaibeheer. Het maaien gebeurt echter niet altijd. Dit blijkt uit het voor komen van elementen uit het Moerasspiraeaverbond. Dit
duidt op verruiging door het laten liggen van maaisel
of het niet maaien van het qrasianb.

Gu

Uiterwaardgras landen.
De uiterwaardgraslanden zijn in het onderzoekgebied
kwantitatief belangrijk. Hiertoe worden gerekend de
halfnatuurlijke graslanden die niet tot een van de bovenstaande typen kunnen worden gerekend. In de uiterwaarden komen graslanden voor die overeenkomen met
type Gp en Gg. Er worden echter een viertal typen aangetroffen, die kenmerkend zijn voor de uiterwaarden.
Het zijn voedselrijke halfnatuurlijke graslanden, zowel nat (regelmatig genundeerd) als droog (ruggen
en dijken, zelden geTnundeerd)

Gul

Uiterwaardgrasland zonder Akkerkers (Rorippa sylvestris).
Dit type uiterwaard grasland lijkt sterk op graslandtype Gp. Het komt algemeen voor in de uiterwaard op
die plaatsen die regelmatig, maar niet bij ieder hoogwater geTnundeerd worden. De soorten die aangetroffen
worden in type Gp komen er voor. Kenmerkend voor dit
type is echter de sterke verruiging zoals blijkt uit
soorten als Kweek (Elytrigia repens), Grote vossestaart
(Alopecurus pratensis), Krulzuring (Rumex crispus), Ridderzuring (Rumex obtusifolius) en Brandnetel (Urtica
dioica).

Gu2

Uiterwaardgrasland met Akkerkers (Rorippa sylvestris).
Dit type grasland komt voor op de laagste plaatsen in
de uiterwaard. In de zomer is het beweid, 's winters
ge nundeerd.
Kenmerkende soorten voor dit type zijn naast soorten
uit het vorige type: Grote weegbree (Plantago major),
Geknikte Vossestaart (Alopecurus geniculatus), Akkerkers (Rorippa sylvestris). Op enkele plaatsen komt
Moeraskers (Rorippa islandica) voor.
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Dit graslandtype kan beschouwd worden als behorende
tot de associatie van Geknikte vossestaart (RuniiciAlLopecuretum geniculati) zij het dat een sterke menging optreedt met soorten van de Beemdgras-Raaigrasweide (Poo-Lolietum).

Gu3

r

1
EI
1

Gu4

Droge, kaikminnende graslanden.
Dit zeer soortenrijke grasland wordt alleen goed ont-

wikkeld aangetroffen in het zuidelijk deel van de Cortenoever. Het is, zoals de naam al zegt een kalkrninnend
grasland. Deze voor de Gelderse IJssel kenmerkende
vegetatie kwam hier vroeger algemeen voor. Door toenemende beweiding en bemesting gaat dit graslandtype
echter sterk achteruit. Er komen soorten voor die in
het vorige type zijn beschreven (Gu3); daarnaast komen
o.a. voor: Echt walstro (Galiurn verum), Veldsalie (Salvia pratensis), Sikkeiklaver (Medicago sativa, subsp.
falcata), Zandmuur (Arenaria serpyllifolia), Gewone
agrimonie (Agrimonia eupatoria)
Cypreswolfsmelk
(Euphorbia cyparissias), Heksenmelk (Euphorhia esula),
Rijnruit (Thalictrum minus subsp. jacquinianum), Trilgras (Briza media), Kattedoorn (Ononis spinosa). In min-

~1

1
1

,

dere mate komen nog soorten voor als Liggende ereprijs
(Veronica prostata), Waistrobremraap (Orobanche caryophyllacea) en Grote wilde thym (Thymus pulegioides).

Dit graslandtype kan gerekend worden tot de associatie
van Sikkelklaver en Zachte haver (Medicagini-Avenetum
pubescentis). Het is op enkele plaatsen optimaal ontwikkeld.

r

Gd
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Droog, goed ontwikkeld uiterwaardgrasland.
Dit zijn graslanden die voorkomen op dijkjes en ruggen
in de uiterwaarden, voornamelijk in de Cortenoever. Het
is een graslandtype dat matig intensief beweid wordt.
Het is niet al te zwaar bemest en wordt gekenmerkt
door soorten als: Wilde kruisdistel (Eryngium campesLre), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga), Timotheegras (Phleum pratense), Veldgerst (Hordeum secalinum)
Knikkende distel (Carduus nutans), Reukgras (Anthoxantum odoratum) en Ruige weegbree (Plantago media).
Deze vegetatie komt Vrij sterk overeen met twee subassociaties van de Kamgrasweicle, die met Ruige weegbree en die met Kattedoorn (Lolio-Cynosuretum plantaginetosum mediae en ononidetosum). Ze vertonen overeenkomst met het hierna te beschrijven type, maar zijn
veel soortenarmer.

Diverse graslanden.
Dit kunnen allerlei typen graslanden zijn, die niet
nader gekarakteriseerd kunnen worden. Het zijn soortenarme graslanden met vaak een pionierkarakter. In de
meeste gevallen komen er naast graslandsoorten ook
ruigtesoorten of akkeronkruiden voor. In een geval bestaat de vegetatie uit een kornbinatie van Rietgras
(Phalaris arundinacea), Geknikte vosses taart (Alopecurus genitulatus) en Echte witbol (Holcus lanatus).

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het basismateriaal.
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Bermen (R)
RiO

Soortenarme Struisgras-berm (Lolio-Cynosureturn typicum)
Soortenarm vegetatietype dat voornamelijk in de westelijke helft van het onderzoeksgebied voorkomt, voornamelijk in droge greppels en bermen op matig vochtige
zandbodems. Vegetaties van dit type bestaan uit weiniq
meer soorten dan Gewoon struisgras (Agrostis tenuis) ,
Rood zwenkgras (Festuca rubra), Echte witbol (Holcus lanatus) en soms Gladde witbol (Holcus mollis). Dit vegecontact met het aangrenzende
tatietype staat-- in
cultuurland.

Rul

Droge soorteniijke LrulsgLas-berIu (Lolio-C.nosuret uru
luzuletosum campestris).
Van de bij het vorige type genoemde soorten komen hier
de beide Witbol-soorten nog maar weinig voor. In plaats
daarvan komen de soorten Gewoon biggekruid (Hypochaeris
radicata), Schapezuring (Rumex acetosella) Reukgras
(Anthoxanthum odoraturn), Kantig hertshooi (Hypericurn maculatum) en het in andere vegetatietypen ook algemene
Gewoon duizendblad (Achilla millefolium). Minder algemeen voorkomend maar voor de karakterisering wel van
belang zijn de Havikskruid-soorten Muizeoortje (Hieracium pilosella), Scherrnhavikskruid (H. urnbellaturn) en
Stijf havikskruid (H. laevigatum).
Dit vegetatietype komt voor op zandige bermen, met name in de heideontginningsgebieden ten westen van de
landgoederen. Hier en daar hebben in deze wegbermen nog
elementen van de vroegere heide-vegetatie stand kunnen
houden (zie Rlv).
Ook gedeeltelijk verruigde bermen (Rlr) en overgangen
naar voedselrijkere bermen komen voor (Rlg)

Rir
Rig
R12

Vochtige Struisgrasberm met Moerasrolkiaver (LolioCynosuretum lotetosum uliginosi).
De bij het type RiO genoemde soorten komen ook in dit
type voor. Voor dit type kenmerkende soorten zijn Moerasrolkiaver (Lotus uliginosus) , Echte Koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi), Kale jonker (Cirsium palustre
en Gewone wederik (Lysimachia vulgaris). Ook de meer
algemene soorten Grasmuur (Stellaria grarninea), Veldzuring (Rumex acetosa), Gewone hoornbloem (Cerastiurn
holosteoides) en Kantig hertshooi (Hypericuin maculatum) komen in dit type regelmatig voor. Het bermtype
komt voor in hetzelfde gebied als het vorige (RIJ),
maar op vochtiger plaatsen, o.a. sloottaluds.

Rlv

Droge of vochtige voedselarme berm met heide-inslag
(Rll of R12 met Calluno-genistion pilosae of Ericion
tetralicis). In het heide-ontginningsgebied ten oosten van het Apeldoorns kanaal en in de omgeving van
Loenen komen nog bermen voor met elementen van de
voormalige heide. Een zeer klein aantal bermen bestaat
zelfs VOOr het merendeel uit soorLen van heidevegetatie.
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Vanwege het geringe aantal opnamen is geen onderscheid
gemaakt tussen droge en vochtige bermen (vgl. Rui en
R12). De heide-elementen in dit type bestaan uit de
volgende soorten: Struikheide (Calluna vulgaris) , Gewone
dopheide (Erica tetralix) Pijpestrootje (Molinea caerulea), Tormentil (Potentilla erecta), Stekeibrem (Genista anglica), Bochtige Smele (Deschampsia flexuosa),
Reukgras (Anthoxanthum odoratum), Schapegras (Festuca
ovina), Muizeoortje (Hieracium pilosella) en Grasklokje
(Campanula rotundifolia).
Rgl

Tamelijk droge en soortenarme Glanshaver-berm (Arrhenatheretum elatioris inops p.p.).
De meest algemene soorten in dit Vrij soortenarme bermtype zijn Glanshaver (Arrhenatherum elatius) en Kropaar
(Dactylis glomerata). Andere regelmatig voorkomende
soorten zijn Bereklauw (Heracleum sphondylium) , Kruipende en Scherpe boterbloem (Ranunculus repens en R. acris),
Veldzuring (Rumex acetosa) Grote vossestaart (Alopecurus
pratensis), Duizendblad (Achillea rnillefolium), Echte witbol (Holcus lanatus) en Engels raaigras (Lolium perenne).
Vegetaties van dit type worden algemeen aangetroffen. Er
bestaat mogelijk een verband tussen de soortenarmoede
van dit type en het maaibeheer.

Rg2

Vochtige, vrij soortenarme Glanshaver-berm (Arrhenathereturn elatioris alopecuretosum).
Vegetatietype van vochtige bodem, met name in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied. Het zijn vochtige bermen en vegetaties van sloottaluds en dijkhellingen. Het type is gekenmerkt door de volgende soorten:
Kropaar (Dactylis glomerata), Ruw beemdgras (Poa trivialis), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Fluitekruid (Anthriscus sylvestris), Smeerwortel (Symphytum officinale) en Speenkruid (Ficaria verna). Behalve deze worden ook de volgende soorten veel aangetroffen: Kleefkruid (Galium
aparine), Grote brandnetel (Urtica dioica), Glanshaver
(Arrhenatherum elatius), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Kweek (Elytrigia repens), Rood zwenkgras (Festuca
rubra), Echte witbol (Holcus lanatus) en Witte dovenetel (Larnium album).

Rg3

Matig vochtige, soortenrijke Glanshaver-berm (Arrhenatheretum elatioris, subass.inops (p.p.) en picridetosum).
Dit bermtype onderscheidt zich van de typen Rgl en
Rg2, waarmee het veel soorten gemeen heeft, door het
voorkomen van een aantal extra soorten, zoals: Pastinaak (Pastinaca sativa), Grote bevernel (Pimpinella
major), Kraailook (Allium vineale), Morgenster (Tragopogon pratensis) Veldlathyrus (Lathyrus pratensis),
Aardaker (L. tuberosus), Echte karwij (Carum carvi),
Ringelwikke (Vicia hirsuta), Heggewikke (V. sepium),
Rode klaver (Trifolium pratense), Vijfvingerkruid (P0tentilla reptans), Smalle en Ruige weegbree (Plantago
lanceolata en P. media). Hierbij moet opgemerkt worden
dat een aantal soorten vrij zeldzaam is en dus in
slechts enkele bermen is aangetroffen.
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Bermen van dit type komen voornamelijk voor in het binnendijkse rivierengebied langs wegen en op dijken, die
vermoed„ 1i k weinig ïn Lensi of doch rege ILmat i q gemaaid
worden.
Ru

Droge, kalkhoudende, soortenrijke berm met Sikkeiklaver en Kruisdistel (droog Lolio-Cynosuretum en Medicgini-Avenetum pubescentis).
Bermvegetaties van dit type komen voor op kalkrijk(
droge bodems in of in de directe omgeving van de uir-waarden, met name op dijken. Op vele plaatsen staat dc
vegetatie bloot aan regelmatige niet intensieve begrazing, die ze goed verdraagt. Bij bemesting gaat dc
vegetatie echter snel over in het Poo-Lolietum (Gp),
met soms nog enkele relict-soorten uit dit type.
Het type kenmerkt zich door de volgende soorten: Kamgras (Cynosurus cristatus), Kruisdistel (Eryngiurn carnpestre), Sikkeiklaver (Medicago sativa ssp. falcata)
Veldsalie (Salvia pratensis), Kattedoorn (Ononis spinosa), Grote wilde thym (Thymus pulegioides), Kleine
bevernel (Pimpinella saxifraga), Hopklaver (Medicaq:
lupulina) en Timotheegras (Phleum pratense). Verder
komen ook de volgende soorten min of meer regelmatq
voor: Duizendblad (Achillea mnillefolium), Glanshaver
(Arrhenatherum elatius), Madeliefje (Bellis perennis)
Cichorei (Cichorium intybus), Smalle en Ruige weegbree
(Plantago lanceolata en P. media), Gewone hoornbloem
(Cerastium holosteoides), Kropaar (Dactylis glornerata)
Rood zwenkgras (Festuca rubra) , Echt walstro (Galiurn verum), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Scherpe
boterbloem (Ranunculus acris) Veldzurinq (Pumox
en Rode klaver (Trifolium pratense).
sa) en

Rg3/u Op vochtiger plaatsen komt een overgangstype voor met
het vorige type.
Hier komen soorten voor van beide typen, waarbij vooral
opvallen: Gewoon knoopkruid (Centaurea pratensis) , Grote
wilde thym (Thymus pulegioides), Wilde cichorei (Cichorium intybus), Hopklaver (Medicago lupulina), Echt walstro
(Galium veruni) en Zachte haver (Helictotrichon pubescens). Het overgangstype komt voor op plaatsen met enige kalk in de bodem, zoals op dijken, verhoogde spoorwegovergangen e.d.. De vegetatie wordt doorgaans niet
begraasd, maar wei oemaaid
Rs

Vochtige berm met Smeerworto 1 en Ech L Va teriaan (overgang van Arrhenatheretum elatioris naar Filipendulion)
Het bermtype Rs vertoont grote overeenkomst met het moeras- en oevertype Ms. Het komt echter op iets drogerstandplaatsen voor en bevat relatief minder vochtminnende soorten. In een oeverzonering kunnen Rs en Ms
aan elkaar grenzen.
Het type onderscheidt zich van andere bermen door de
volgende vochtminnende soorten: Echte wederik (Lysimachia vulgaris) , Rietgras (Phalaris arundinacea), Echte
valeriaan (Valeriana officinalis), Moerasspiraea (Fijipendula ulmaria), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris ) , Koninginnekruid (Eupa 1u ri om cano aLl. num) / Ilenne-
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i

gras (Calamagrostis canenscens), Smeerwortel (Symphyturn officinale), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Glad
walstro (Galiurn mollugo), Moeraswalstro (G. palustre)
en Haagwinde (Calystegia sepium). Verder komen de volgende grassen voor: Glanshaver (Arrhenatherum elatius),
Kropaar (Dactylis glomerata), Echte witbol (Holcus lanatus), Ruw beemdgras (Poa trivialis).
Als overige algemene soorten kunnen Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) , Grote brandnetel (Urtica
dioica) en Braam (Rubus species) genoemd worden.
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Rrl

Kweek-Zevenblad-berm (Agropyro repentis-Aegopodietum
podagrariae).
Wegbermen op voedselrijke, vaak beschaduwde standplaatsen die zijn verruigd b.v. door het storten van afval.
Vegetaties van dit type zijn soortenarm en worden gekenmerkt door de volgende soorten: Kweek (Elytrigia
repens), Grote brandnetel (Urtica dioica), Zevenblad
(Aegopodium podagraria) en Kleefkruid (Galium aparine).
Ook Kropaar (Dactylis glomerata), Kruipende boterbloem
(Ranunculus repens) en Paardebloem (Taraxacum spec.)
zijn in dit vegetatietype algemeen.

Rr2

Glanshaver-Boerenwormkruid-berm (overgang van het Arrhenatherion naar het Tanaceto-Artemisietum).
Dit type komt overeen met bermen van type Rgl die door
anthropogene invloed zijn verruigd. De vegetaties van
dit type staan op droger en zonniger standplaatsen dan
die van het vorige.
Kenmerkende soorten zijn: Zevenblad (Aegopodium podagraria), Witte dovenetel (Lamium album), Boerenworrnkruid
(Tanacetum vulgare), Bijvoet (Artemisia vulgaris). Behalve deze ruigte-aanduidende soorten zijn ook de volgende soorten algemeen: Duizendblad (Achillea niillefolium), Glanshaver (Arrhenatherum elatius), Zachte dravik
(Bromus mollis), Kropaar (Dactylis glomerata), Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens), Paardebloem (Taraxacum
spec.), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Echte witbol (Holcus lanatus) en Kweek (Elytrigia repens).
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Kanaal (K)

In het onderzoek gebied ligt het Apeldoorns kanaal. Het is niet meer in gebruik als vaarwater. Er wordt relatief veel sportvisserij beoefend. Aan de westzijde ligt de verharde weg Dieren-Apeldoorn, aan de oostzijde een onverharde weg, die eigendom is van Rijkswaterstaat.
Vegetatiekundig gezien verschillen Oost- en westzijde van het
kanaal in aanzienlijke mate. Ze worden dan ook afzonderlijk
op de kaart ingetekend.
Zowel voor de oostzijde als voor de westzijde zijn een aantal
verschillende vegetatiezones aan te geven, die in de lengterichting verlopen.
schema.

oostzijde

f

1

1 ei

Pl

01

)O 5

a
b
c
d
e
f

kanaal, watervegetatie
oeverstrook
talud kanaalzijde
wegberin kanaalzijde
wegberm landzijde
talud landzijde

1

dl c 1 b a

nl

m

ii
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Binnen zo'n in de lengterichting verlopende vegetatiezone is
een aantal vegetatietypen te onderscheiden. Een aantal veranderingen in de verschillende zones lopen parallel. Dit leidt
ertoe dat er een aantal combinaties van vegetatietypen te onderscheiden zijn:
De langs het kanaal voorkomende vegetatietypen zijn:
zone a,b,k,l
Mp6
oever
Mm
: zone b,1
: zone h,1
Ns

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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talud

Hr
: zone c,f, (n)
Hf
: zone f,p
Ha2
zone p
wegberm Lfl
zone d,e,n,o(p)
Lf2 : zone e,e,n,o
Rlv : zone d,e,n,o,p
Rrl
zone e,o
Vvl
zone n,o
- : niet gekarteerd of niet aanwezig
De combinaties zijn verschillen voor de oost-westzijde
van het kanaal. Aan de westzijde komt weinig watervegetatie
voor, aan de oostzijde daarentegen veel. De ontwikkeling van
de vegetatie is aan de oostzijde i.h.a. beter dan aan de westzijde. Oorzaak daarvan kan mogelijk het minder intensieve gebruik van de daar aanwezige zandweg zijn.
Overzicht van de vegetatietypen zoals op de kaart aangegeven.

zone
St

type
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
1<9

a

b

Mp6
Mp6
Mp6
Mp6
Mp6
Mp6
Mp6
Mp6

Mp6
Mp6
Mm
Ms
Mp6
Ms
Mm
Ms
Ms

k

-

zone
1<10
Kil
1<12
1<13

-

Mp6
-

c

d

e

Rlv
Rlv
Rlv
Rlv/Hr
Rlv
111v
Rlv
Rlv
Rlv

Rlv
Rlv
Rlv
Rlv/Lfl
Rlv
Rlv
Lf 2
Rlv
Rlv

Lf2/Hf
Lf 1
Lf 1
Lfl
111v
Rlv
R1/Rrl

1

m

n

Mp6/Ms
Mp6
Mm
Mm

Mp6/R19
Mp6
Mp6
Mm

Lfl/Vvl
Lf2
Rlv
Lfl

f
Hf
Hf
Hf
Hf/Hr
-

Rlv
Hr

-

-

Lf 2

Hf
o

p

Lfl/Vvl -/Lfl
Lf2
Hf/Ha2
Rlv
111v
Lf2
Lfl/Rlv
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Spoordijken ()
In het gebied liggen drie spoorlijnen: de intercitylijn ArnhemDieren-Zutphen, de lijn Zutphen-Apeldoorn en de goederenspoorlijn Dieren-Apeldoorn. De drie lijnen doorsnijden zeer verschillende landschappen. Ze verschillen door hun functie en
door hun ligging zeer sterk van elkaar.
De lijn Dieren-Apeldoorn wordt gekenmerkt door heidevegetatie. Hij is gelegen in voedselarme, zandige gebieden. De lijn
Dieren-Zutphen is gelegen op de grens van het rivierengebied
en het landgoederengebied. Naast de dijk komen tamelijk brede
struwelen en watervegetaties voor; de dijkhellingen zijn onder
te verdelen in een beperkt aantal typen (S1-S4).
De spoorlijn Zutphen-Apeldoorn doorsnijdt een groot aantal
landschapstypen van oost (rivierengebied) naar west (heideontginning). De vegetatie is goed ontwikkeld en zeer gevarieerd. Hier is, op ongeveer dezelfde wijze als voor het kanrnilsysteem gedaan is een type-indeling gemaakt, waarbij de typen
zijn ingedeeld en basis van een of meer kenmerkende veqetaties (S5-S12).
Zonering

1 al bi c

1

ie 1f

De vegetaties zijn op de spoorlijn Zutphen-Apeldoorn onderzocht in de aangegeven zones (a-f)
Veqe ta t i. e typen

Si

:

Bramen-Akkerdistel-Heermoes-dijk
Het aspect wordt hier bepaald door Braam (Rubus spec.)
Heermoes (Equisetum arvense), Akkerdistel (Cirsium arvense) en Brandnetel (Urtica dioica). Daarnaast zijn
er een aantal soorten die hier veel worden aangetroffen:
Hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Rood zwenkgras (Festuca rubra), Kweek (Elytrigia repens), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Kleefkruid (Galium aparine), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Bereklauw (Heracleum
sphondylium), Wilde reseda (Reseda lutea), Akkerviooltje (Viola arvensis), Klaproos (Papaver rhoeas).
Deze vegetatie wordt gevormd door soorten uit de klasse
der Chenopodietea, de orden der Aperetalia en de
Artemisietalia. Het zijn min of meer open ruderale gemeenschappen op droge zandgronden met veel akkeronkruiden. Opslag van Zomereik (Quercus robur), Ratelpopulier (Populus tremula) en Esdoorn (Acer psoudoplatanus)
komt regelmatig voor.
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S2

Bramen- Schapegras- Schapezuring-dijk
Dit type is voedselarmer dan het vorige. Het is ook
minder gestoord, getuige de algemene soorten-kombinatie Braam (Rubus spec.), Schapegras (Festuca ovina) ,
Schapezuring (Rumex acetosella), Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Gewoon struisgras (Agrostis tenuis).
Daarnaast komen veel voor Muizeoortje (Hieracium pilosella), Biggekruid (Hypochaeris radicata), Echt walstro
(Galium verum), Hazepootje (Trifolium arvense) , Zandblauwtje (Jasione montana), Voederwikke (Vicia sativa),
Akkerhoornbloem (Cerastium arvense). Deze vegetaties
vertoont kenmerken van het Lonicero-Rubion sylvatici.
Het zijn lage struwelen op zure bodem. Daarnaast komen
soorten voor van de Festuco-Sedetalia.

S3

Gewoon struisgras-Zachte witbol-dijk
Dit is een grasrijke spoordijk, getuige soorten als
Gewoon struisgras (Agrostis tenuis), Zachte witbol
(Holcus Lanatus) , Rood zwenkgras (Festuca rubra) ,
Frans raaigras (Arrhenaterum elatius), Kropaar (Dactylis glomerata), Hondsdraf (Glechorna hederacea), Grasmuur (Stellaria graminea). Braam (Rubus spec.) komt
weinig voor.
De vegetatie kan gerekend worden tot het Arrhenaterion
en vertoont tevens kenmerken van het Lolio-Cynosuretum
en plaatselijk invloed uit het Rubion subatlanticum.

S4

Pijpestrootje-Struikheide dijk
Deze vegetatie is verwant met de heidevegetaties, zoals blijkt uit het voorkomen van Pijpestrootje (Molinia
caerulea), Struikheide (Calluna vulgaris), Veldbies
(Luzula campestris).
Minder algemeen zijn: Tormentil (Potentilla erecta),
Zomereik (Quercus robur), Braam (Rubus spec.), Grasklokje
(Campanula rotundifolia), Bochtige smele (Deschampsia
flexuosa), Pitrus (Juncus effusus).
De vegetatie kan gerekend worden tot het Calluno-Genistion pilosae met invloed van het Quercion robori-petraeae.
Het komt voor waar de spoorlijn bos, heide of heideontginningsgebieden doorsnijdt.

S5

Dijk met Sleedoorn en Kleine bevernel
Dit spoordijktype bestaat uit maximaal drie kenmerkende
vegetatietypen. Aan de voet van de dijk wordt een wilgenstruweel aangetroffen of een rietkraag. De vegetatie
hiervan is vergelijkbaar met resp. Hw2 en Mp6. Op het
talud komt een Prunetaliastruweel voor dat vergelijkbaar is met Hal.
Op de dijk komt een soortenrijke bermvegetatie voor van
de Zandblauwtjesorde (Festuco-Sedetalia), zoals blijkt
uit het voorkomen van Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga), Duizendblad (Achillea millefolia), Muizeoortje
(Hieracium pilosella), Akkerhoornbloem (Cerastium arvense), Grote wilde thym (Thymus pulegioides), Schapezuring (Rumex acetosella), Gewoon struisgras (Agrostis
tenuis), Schapegras (Festuca ovina).

Daarnaast komen nog voor Grasklokje (Campanula rotundifolia), Vlasbekje (Linaria vulgaris), Heermoes
setum arvense) Rood zwenkgras (Festuca rubra), Echti
walstro (Galium verum), Boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare), Heggedoornzaad (Torilis laponica) , Zand( Seduin Le 1.
blauwtje (Jasione montana ) , !krc; Is eet
phium).
S6

Dijk met Braam, Groot warkruid en Kleine bevernel
Dit is een spoordijktype dat eveneens uit maximaal
drie vegetatietypen bestaat. Het verschilt met het
vorige type in het feit dat er geen Prunetaliastruweel voorkomt op het talud maar een Braamstruweel:
type Hr4 (zie aldaar).

S7

Dijk met Sleedoorn, Braam, Brandnetel en Groot warkrui!
De kenmerkende vegetatie van deze dijkgedeelten is sernengesteld uit een combinatie van S5 en S6. De soorttrijke, bermvegetatie op de top van het talud ontbreekt
hier. Wel komt een Wilgenstruweel (Hw2) voor. Op het
aenn-; Luwv1
talud komt voor een afwisseling ver
(Hr4) en Prunetaliastruwelen (Hal).

S8

Dijk met Kleine bevernel en duizendbied
Deze dijkgedeelten worden alleen gekenmerkt Geur het
voorkomen van de soortenrijke bermvegetatie die beschreven is bij S5. De Wilgen- en Praamstruweien vee
S5, S6 en S7 komen hier niet voer.

S9

Dijk met Sleedoorn en Wilgen
enr he
Deze dijkgedeelten worden cekenllu). :_
men aan de voet van de dijk van Wilgenstruwelen (Hw2
en -op het talud Sleedoornstruwelen (Hal). Deze Sleedoornstruwelen gaan niet over in een karakteristieke
bermvegetatie.

SlO

Dijk met Sleedoorn en Wilde marjoleii
Kenmerkend is hier de kombinatie van een Sloedoornstreweel met een zoornvegetatie met Wilde marjolein (Oricjunum vulgare). Het Sleedoornstruweel komt overeen met
dat genoemd in S5.
De zoomvegetatie is getypeerd door: Wilde marjolein (Oeganum vulgare), Rapunzeiklokje (Campanula rapunculus)
Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga), Aardaker (Lathyrus tuberosus), Langbaardgras (Vulpia myuros), Wilde reseda (Reseda lutea), Grote wilde thym (Thymus pulegioldes), Pastinaak (Pastinaca sativa).
De vegetatie kan gerekend worden tot de Marjulein-orde
(Organetalia vulgaris).

Sli

Dijk met Braam, Pijpestrootje en Bochtige sme1
Op deze dijken komen twee vegetatietypen voor, een
ruig Bramenstruweel (Hrl) en een Braamstruweu1 dat
kenmerken vertoont van het Ouercion (Hr3).
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S12

Dijk met Braam, Frans raaigras en Kleverig kruiskruid
De vegetatie van deze dijk bestaat uit een Braamstruweel
(type Hrl) dat op de top van de dijk overgaat in een
zoomvegetatie.
De kenmerkende soorten in deze zoomvegetatie zijn:
Kleverig kruiskruid (Senecio viscosus), Gewoon struisgras (Agrostis tenuis), Wilgeroosje (Chamaenerion angustifoliuin), Vlasbekje (Linaria vulgaris), Frans raaigras (Arrhenatherum elatius).
De zoomvegetatie kan gerekend worden tot het Epilobion
angusti folii.
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