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1.INLEIDING.
Deprovincieneemtsteedsmeereencentraleplaats inbijde
integratievanruimtelijk relevantemaatregelen.Eenbelangrijkeroldaarin speelthetstreekplan,datalsintegratiekadermoetdienenvoorhetruimtelijk beleidvanrijk,provincieengemeente.
Deprovincieheeftnaastdestreekplannenmettalvanandere
plannen temaken.Watbetrefthetlandelijk gebied zijnte
noemen:bestemmingsplannen vandeverschillendegemeenten,
struktuurplannen,detoekomstige landinrichtingswet,denieuwemilieuwetgeving,aanlegenonderhoud vanwegenenleidingen,
ontgrondingen,rekreatieplannen,toepassingvanderelatienota,
aankoopvannatuurterreinen endeaanwijzing als (staats)natuurmonument.
Bijhetuitvoerenvantakenvandeprovincie spelennatuuren
landschapeenbelangrijkerolalswegingsfaktor.Ditblijkt
b.v.uitdedoelstellingen enuitwerkingvandeGeldersestreekplannen.Voordezestreekplannen zijnookecologische gegevens
verzameld.Ditisopglobale schaalgebeurd.
Vaneenaantalgebieden zijnmeergedetailleerde gegevensbekend.Ditbetreftmeestalnatuurreservaten ofbetrekkelijk
kleinegebiedendieb.v.doordeLandbouwhogeschool inWageningenofdeNijmeegseUniversiteit zijnonderzocht.Vanelementeninhetkultuurlandschap zoalsbosjes,houtwallen,waterlopen,heiderestanten,uiterwaardgraslanden,dijkenen
wielenontbrekengewoonlijk de.gegevens.Vangebieden,waar
inrecente tijdgroteingrepenhebbenplaatsgevonden,zoals
ontwateringenanderecultuurtechnische werkenhebbendevóór
dieingreepverzameldegegevenshunwaardevooreendeelverloren.ZosignaleertdeNatuurwetenschappelijke Commissie
(N.W.C.)degedeeltelijke onjuistheidvanbeschikbare gegevens
voorhaaradviestenbehoevevanderuilverkavelingBrummenVoorst.
Dezefaktorenkomeneenconsequente enjuisteinbrengvan
natuurenlandschap inhetbeleidniettengoede.Vooreennadereuitwerkingvandestreekplannenenvoorhetbeoordelen
vandeveleplanneneningrepen zijndezegegevensbovendien
teglobaal.Verderedetaillering isdaarvoornoodzakelijk.
Doelvanditonderzoek ishetopzettenvaneenmethodeomde
vegetatie tekarteren,gegevens teverzamelenenhetaangeven
vanenkelemogelijkhedenvoorhetgebruikvandeverzamelde
gegevens t.b.v.provinciaalbeleid.
Hetonderzoekbeperkt zichtotdevegetatie;bodem,landschap,
cultuurhistorie,dierenwereld enmilieubelastingworden slechts
slechtsindestudiebetrokkenvoor zoverzeindirekterelatiestaantotdievegetatie.
Erisgekozenvooreenvegetatieonderzoek, omdatdevegetatie
goedkarteerbaar isenveleandere levendeorganismenvande
vegetatieafhankelijk zijn.Bestuderingvandevegetatiebetekentechterweldaterslechtseen,zijhetbelangrijk,aspekt
vanhetnatuurlijkmilieubekekenwordt.
Hetonderzoek isonderverdeeld indrie fasen:devoorbereiding,hetveldonderzoek endebewerkingvandeverzamelde
gegevens.

- 2Voorditonderzoek isalsstudiegebied de ZuidelijkeIJsselvalleigekozen,enwelhetgebied tussenDieren,Loenen,GieteloendeIJssel.Voordekeuzevanditgebied zijneendrietalredenenaantevoeren.
-Demogelijkheidbestaatderesultaten tetoetsenaanruimtelijkeontwikkelingen. Inhetstudiegebiedwordteenruilverkavelingvoorbereid enzijnbestemmingsplannen inontwikkeling.Erzijneenaantalwerkenwaarvoorplannen ontwikkeld
worden,zoalsrijksweg48.
-Hetiseenzeerafwisselend landschap.Menvindtereengroot
aantallandschapstypen,variërend vandestuwwalvandeVeluweindeomgevingvanLoenentotdeoeversvandeIJssel.
-HetgebiedisvanuitArnhemgoedbereikbaar.
Hetveldonderzoek heeftplaatsgevonden vanhalfmeitoteind
augustus 1978.Indietijd zijnallevegetatiekundigrelevantegegevensverzameld enisdekarteringsmethodebeproefd
enbijgesteld.
Debewerkingvandegegevensendeeerstetoepassingervan
heeftplaatsgevondenvanseptember 1978totenmetjanuari 1979.
Hettype-,teken-endrukwerk isverrichtdoordetekenkamer
enrepro-afdelingvandeProvincialePlanologischeDienst.
Hetbasismateriaal vanhetonderzoek isaanwezigophetkantoorvandePPD,BoulevardHeuvelink 2,Arnhem.
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2.

ONDERZOEKGEBIED.

2.1.Algemeen.
Hetstudiegebied beslaateenoppervlaktevanongeveer 13.000
ha.Hetisgelegentenwestenvande IJsseltussenDieren,
Loenen,GieteloendeIJssel (afb.1).
Vanhetgebied zijndevolgende gegevensbeschikbaar.
Eriseengeologischekaartmettoelichting (lit.15).Voorts
zijnervanhetgebiedconcept-bodemkaarten (1:50.000).Ten
behoevevanderuilverkaveling Brummen-Voorstiseeninventariserende studiegemaakt,waarbijmetnamegeletisopeen
aantalecologischbelangrijketerreinen (lit.20).Hetadvies
vandeNatuurwetenschappelijke CommissievoorderuilverkavelingBrummen-Voorst (blokgrens,zieafb.2)isverschenenin
1977.Alskanttekening staathierindatdedaarvoorbeschikbare
gegevensdeelsmeerdanvijf jaar,deelsmeerdantienjaar
oudzijn.
Inhetgebied isdelaatste jarenveelveranderd;inhetN.W.C.advieswordtdanookgekonstateerd datvooreenbelangrijkaantalterreinendeonderzoekgegevens nietmeerkloppen.Ditbetreftmetnamedebossen.Omdieredenheeftzijdanookvan
eenbeschrijving ervanafgezien.
2.2.Landschapstypen.
Hetstudiegebiedkanopgrondvanbodemkundigeengeologische
gegevens indriegebiedenwordenverdeeld.
Inhetwestelijk deel ligthetgestuwdeheuvellandschap van
deVeluwe.Inhetmiddengedeeltewordteenhogergelegenzandgebied aangetroffen,doorsnedendoorwest-oost stromendebeken.
Hetoostelijk deelvanhetstudiegebied tenslottewordtgevormd
dooreengebiedmetrivierafzettingenlangsdeIJssel.
Hetlandschap issterkbeïnvloeddoorontginning,agrarische
ontwikkelingenandereingrepen.Sommige landschappelijke
verschillen zijnhierdoorversterktenandereverdwenen.
Opgrondvandehistorische ontwikkeling vanontginningenen
hetvestigingspatroon kunnendevolgende -globale-landschapstypenonderscheidenworden (zieafb.3).Ingrote lijnenvallendegrenzenhiervan samenmetdehierbovengenoemdedriedelingdieisgebaseerd opbodemengeologie.
1.enkenofessen.Dit zijnoudebouwlanden,alvanafdevroegemiddeleeuwen ingebruik alslandbouv/grond.Tegenwoordig zijnbelangrijkedelenvandezeenkenomgezet ingrasland.Vanoudsher liggendedorpenofmiddenopdeenkof
aanderandervan.Deenken zijn indehuidige tijdvaakde
eerstegrondendiebijuitbreidingvaneendorp inaanmerkingkomenombebouwd teworden.
Inhetonderzoeksgebied komendrievormenvoor:
a.Flank-enkbijLoenen,Eerbeek enLaag-Soeren.Ditzijn
enkenopdeflankenvandestuwwalvandeoostelijke
Veluwe.
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- 5b.Enken inhetdekzandgebied. InhetonderzoekgebiedbetreftditalleendeenkvanHall.
c.Rivierbegeleidende enken.Deze liggenevenwijdig aande
IJsselopdestroomruggen.Aanweerszijden hiervan liggen
lageregronden.Dezeenkenvormendegrens tussenhet
dekzandgebied enhetrivierengebied.Openaanderand
ervan liggenoudekernen.
Alsoudekernenkunnengenoemdworden:Spankeren,Leuvenheim,Brummen,Oeken,Tonden,Empe,VoorstenGietelo.
Ookde landgoederen liggenindezezoneofgrenzeneraan:
Voorstonden,huis teEmpe,DenBosch,Engelenburg.
2.Heide-enbroekontginningsgebied.Dit landschapstypekomt
voorinhetwestelijkedeelvanhet studiegebied.
Rond 1900 lagentussen Spankeren,Hall,Klarenbeek enLoenenuitgestrekteheidevelden envochtigehooilanden.Alleen
tenzuidenvanEerbeekentenwestenennoordenvanLoenen
kwamenbossenvoor.Opdeflankenvandestuwwalvondmen
drogeheide;hetmerendeelvandeheide lagechter lager
enwasvochtig.
Na 1900hebbenuitgebreideheideontginningen plaatsgevonden.ZozijnhetLoenensebroek,de Zilvensehooilanden,de
EerbeekseenHallscheheide,het SoerensebroekendeEerbeeksehooilandenvrijwelvolledigontgonnen. IndeLoenensehooilanden endeEmpeséenTondenseheide zijnenige
restantengespaard.
Dezejongeontginningsgebieden zijn zeeropenenbevatten
weinignatuurlijke elementen.Kennerkenvanhetvroegere
voedselarmekaraktervanhetgebied zijnechternogsteeds
terugtevinden indeaanwezigehoutwallen,indewegbermen
en langshetApeldoornskanaal..
3.Landgoederengebied.Tussenhetheideontginningsgebied in
hetoostenendeenkenopdestroomrugvande IJsselwordt
het landschapgekenmerktdooreengrote landschappelijke
variatie.Bovendien liggenineengrootdeelvanditgebied landgoederen.Ditgebied strekt zichuitvanLeuvenheimtotaanGietelo,zijhetdatterhoogtevanVoorst
de landgoederen ontbreken.Hierkwamenvroegerenigekleinere landgoederen voor.Eenaantaldaarvan isnuechter
verdwenen.Alleenrond Klarenbeek zijnernogenigeovergebleven.
Zoalsreedsvermeld liggendehofstedendiebijdelandgoederenhorentegenofopdeenken langsde IJssel.EenuitzonderinghieropvormthetLeusveld.
Deverschillende groteboscomplexendietyperend zijnvoor
ditgebied zijnverbondendooreengrootaantal onverharde
wegen.Demeesteverhardewegen lopeninocst-westrichting,
evenwijdig aandedekzandruggen.
4.Rivierengebied.Dit ishetgebied,globaaltenoostenvan
despoorlijnDieren-Zutphenende lijnVoorstonden-VoorstGietelo.Debodembestaatuitrivierkleigronden (zavelen
lichteklei),dievoorhetgrootstedeelkalkhoudend zijn.
Openkeleplaatsenkomenrivierduinen (zand)voor.
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- 7Binnendittypewordteenbinnendijks eneenbuitendijksgebiedonderscheiden.3innendijks liggenoude landbouwgronden,
getuigeooknamenalsVoorsterkleienOekenseveld.Hetzijn
landbouwgronden die lagerliggendandeenkenrond dedorpen.Bovendien ligtbinnendijks ooknogeenouderivierarmvandeIJssel,deOude IJsselenhetdoorbeideingeslotengebied,deOvermars.Hetbinnendijkse gebiedwordtgekenmerkt dooreengroteopenheid.Buitendijks liggende
uiterwaarden zoalsdeSpankerenseweilanden,deBrummense
waarden,deReuversweerd (Cortenoever)endeRammelwaard.
Kenmerk vandeuiterwaarden isdat zijregelmatig overstroomd
worden doorderivier.Erisplaatselijk eensterkrelief.
Ookkomen strängen,kleiputten en zandgatenvoor.Inde
uiterwaarden isuiteraard nietveelbewoning.Delandbouw
iser ingrotedelenminder intensiefdanbinnendijks.
2.3.GeologieenGeomorfologie.
Eenoverzichtvandegeologische geschiedenis vanafdeijstijdengeeft inzichtineenaantal landschappelijkekenmerken
enverschillen inhet studiegebied.
Inhetrecentegeologischeverleden (d.w.z. zo'n 100.000jaar
geleden)hebben zicheenaantalkoudeperioden voorgedaan.In
dezeperioden breidden ijskappen zicho.a.vanuit Skandinavië
naarhet zuidenuit.Alleen indeRiss-ijstijdbedektenuitlopersvandenoordelijke ijskapeengedeeltevanons land.Deze
uitlopersdrongenbestaanderivierdalen enandere laagtenbinnenenstuwdenhet (bevroren)bodemmateriaal vandedalwanden
totgrotehoogteop.
Deijstongdievanuithetnoorden,het IJsseldalwasbinnengedrongenheeftzodestuwwaltussenArnhemenApeldoorngevormd.Bijhetafsmeltenvanhet ijswerd het IJsseldalopgevuldmeteendikpakketvansmeltwaterafzettingen.NahetRissglaciaalkwameenwarmereperiode,hetEemien.Indezeperiode
werdendoorRijnenHaasweliswaar afzettingen gevormd envond
bovendien opveelplaatsen inons landveengroei plaats,maar
dezeformatieskomen inhet studiegebied nietaandeoppervlakte.
Devolgendeenlaatste ijstijd,hetWürm-glaciaalheeft,evenalshetRiss-glaciaalhet landschap inhetstudiegebied sterk
beïnvloed. Indezeperiodebereikte het landijs ons landniet,
maarheerstehiereentoendra-klimaat.
Destuwwalhellingen aandewestkantvanhetstudiegebiedwerdenindezeperiodeverdergemodelleerd doorerosieprocessen:
indeflankenwerden,somsdiepe,dalenuitgeslepen dienuveelaldroog liggen.Hethieruit afkomstige erosiemateriaal enhet
bodemmateriaaldatonder invloedvanvorstendooivandehellingenafgleedbleef aandevoetvandestuwwal liggenen
vormtnudezachtglooiende overgang naardeIJsselvallei.
Indit toendra-klimaat ontstonden de zgn.dekzanden:doorde
wind gevormde zandafzettingenzonderofmeteen zwakgolvende
relief.Vaak liggendeze afzettingen alsflauwe ruggeninhet
landschap.Dezedekzanden zijntyperend voorhet zandgebied
vanOostelijk Nederlandenliggen inhetmiddengedeelte van
hetstudiegebied aandeoppervlakte.Zezijnvangrotebete-
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- 9kenisgeweestvoordevormingvanhetkuituurlandschap,omdat
zehetbewoningspatroon sterkbeïnvloedden.
Indehuidigewarmeperiode (hetHoloceen)tenslottewerdonderinvloedvandeIJsselde laatstehandgelegdaandevormingvandebodeminhetoostelijk deelvanhetstudiegebied.
Daar liggenrivierkleiafzettingen,terplaatsegedeponeerd in
deperiodevoordebedijking.Nadebedijkingblevenderivierafzettingenuiteraardbeperkt totdeuiterwaarden.Kenmerkendvoorhetrivierlandschap ishet fijnschaligreliefvan
deoeverwallendirekt langsdehoofdstroom endenattetot
vrijdrogestroomgeulenen laagtendaarachter.
Zeerschematisch ishet landschap inhetwestelijk deelvan
hetstudiegebied (geologisch gezien)dushetoudst,inhet
oostelijkdeel langsdeIJsselhetjongst.
2.4.Bodemenwaterhuishouding.
Debovenbeschreven geologische ontstaansgeschiedenis vanhet
studiegebiedvindtz'nweerslagineigenschappenvandebodem.
Inhetbijzondergaathethieromdevoedselrijkdom (of-armoede)vanhetbodemmateriaalendewaterhuishouding.Daarbij
wordtdirektopgemerktdatdezeeigenschappenveelalsterk
zijnbeïnvloeddoorhetlandbouwkundig gebruik,zowelinheden
alsverleden.
Debodems,diezijngevormd opdeflankenvaiidestuwwal (in
grote lijnentenwestenvanhetApeldoorns Kanaal)bestaan
vooreenbelangrijk deeluit lemigarmzand.Degrondwaterstand
isdiep.Ronddeoudebewoningskernen liggengrondendievan
oudsherbouwland zijn.Zehebbeneendikkehumushoudendebovenlaagenwordenenkeerdgronden genoemd.Ookhierisdegrondwaterstanddiep.Daarwaarbekenhuninvloedhebbendoengelden,
m.n.tenoostenennoordenvanLoenen,komtlemigfijnzandvoor,
sterkbeïnvloeddoorondiepgrondwater,debeekeerdgronden.
TenoostenvanhetkanaalentenwestenvandelijnBrummenGietelo ligthetdekzandgebied datgekenmerktwordtdooreen
sterkeafwisseling vanbeekeerdgronden enveldpodzolgronden.
Veldpolzolen zijnhooggelegen vrijarme zandgronden,veelal
injongeontginningen.Hetgrondwater zitinhetalgemeenondiep.RondHall liggenenkeerdgronden.Hierzithetgrondwaterdiep.Ook indestrookvanDieren,viaBrummen,Tonden,
Empe,VoorstnaafGietelowordenenkeerdgronden aangetroffen.
TussendezedorpenendeIJsselligthetrivierlandschap,dat
overwegend gevormd isdoordeIJssel.Ditbestaatvoorhet
grootstedeeluitjongezaveligeofkleiïgerivierafzettingen
dievrijwelallekalkhoudend zijn:poldervaaggrondenenkalkhoudendeooivaaggronden.Hierendaarwordenkalkhoudende
zandgrondenaangetroffen:vorstvaaggronden.Deontwateringstoestand vanhetbinnendijkse gebied is zeerwisselend.
Plaatselijk komtdiep,plaatselijk ondiepgrondwatervoor.
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3.

DEOPZETVANHETVEGETATIEONDERZOEK.

3.1.Gebiedsindeling.
Hetvegetatieonderzoek isgebaseerd ophetfeitdatdeplantenindividuen gerangschikt zijnopeenblijkbaarwetmatige
manier.Debetrekkingen indevegetatie tussendeplantensoortenenhunomgeving leidentoteenbepaaldeopbouw,tot
eenvegetatiestruktuur,die inhet landschapherkenbaaris.
Indevegetatieendevegetatiestruktuurkunnenbinneneen
landschapstype (par.2.2.) aanzienlijke verschillenoptreden.
Voordekartering zijndeonderscheiden landschapstypendaaromonderverdeeld ineenaantal landschapseenheden.Ditzijn
minofmeerhomogenegedeeltenvaneen landschapstype.Hierdoorwashetmogelijk deverscheidenheid vangegevensper
kaartvlak toteenaanvaarbaarniveau terugtebrengenende
omvangvandekaartvlakken tebeperken. Zoisb.v.eendeel
vanhetbuitendijksrivierengebied onderverdeeld indevolgendeeenheden:
1.bos
2.graslandgebied methagen
3.graslandgebied metsloten
4.graslandgebiedmetsloten
5.zandput
6.kade
7.dijk
Eenheid 3en4zijnvanelkaaronderscheiden omdat zesamen
eentegrootoppervlaktebeslaan.Vegetatiekundig hoevenze
nietvanelkaarteverschillen.
Binneneen landschapseenheid kunnenverscheidene samenhangende
vegetatietypen onderscheidenworden.In 'graslandmetsloten*
kunnengrasland-,oever-enwatervegetatie onderscheidenworden;in 'bos'verschillen typenbosvegetaties.
3.2.Inventarisatie.
Optopografischekaarten,schaal 1:10.000,met ingetekendeen
genummerde landschapseenheden werden inhetvelddegrenzen
tussendevegetatietypen aangegeven.
Devegetatiesvallendebinnendezegrenzenwerdenopéénvan
denavolgendemanierengekarteerd:
1.Eenvegetatieopname.Opnamenwerden gemaaktomeentypologie
vandeaanwezigevegetatie optekunnenstellen.Eenopname
wordtgemaaktvaneenquasoortensamenstelling zohomogeen
mogelijkevegetatie.Zijbestaat uiteenlijstvandeaanwezigeplantensoorten,metvermeldingvanhun aandeel.Hierbij
isgebruik gemaaktvandekarteringsmethode volgensTansley
(ziebijlage I).Opnamenwerden genoteerd opstandaardformulieren.Indebeginperiodevanhetveldonderzoek zijnvan
alleophetoogvanelkaarverschillende vegetaties opnamen
gemaakt.Vanvaak soortenarme,eenvoudigtekarakteriseren
vegetatiesworden ineen laterstadiumweinig opnamenmeer
gemaakt.Deze zijnwelaltijdgemaakt vanzeldzame,soortenrijkeofnietonmiddellijk tekarakteriseren vegetatietypen.
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betreffendedevegetatiedirektopdeinhetveldgebruikte
werkkaartaangegeven.Ditgebeurdeofdoorhetdirektnoterenvanhettypemetbehulpvaneenkode (b.v.soortenarm
kultuurgrasland),ofdoorhetnoterenvandemeestkenmerkendeplantensoorten.
Behalvedeverspreidingvandevegetatietypen werd opdeveldkaartentevenshetvoorkomenvanzeldzameplantensoorteningetekendalsextrainformatie.
Inbepaaldecomplexesituaties stonddekaartschaalhetniet
toeallenaastelkaarvoorkomendevegetatietypen inkaartte
brengen.Dezesituaties doen zichbijvoorbeeld voorbijdicht
opeengelegenovergangenvannatnaardroog (b.v.vansloot
naarspoordijk).Indergelijkegevallen zijndevoordebetreffende situatiesmeestkenmerkendevegetatietypenaangegeven.Inspecialegevallenwerdeengedetailleerdesituatieschetsgemaakt (b.v.Apeldoorns kanaal).
3.3.Uitwerkinginventarisatiegegevens.
Omeentypologievandevegetatie optekunnenstellen zijn
devegetatieopnamenbewerkt.Verwantevegetatieopnamenzijn
samengevoegd toteentype.Zoveelmogelijkwerdhierbijgezochtnaarovereenkomstenmetuitde literatuurbekendevegetatietypen (lit.27),omzodoendevergelijkingvandezevegetatiekaartmetanderekaartenmogelijk temakenendeleesbaarheidvandekaarttevergroten.
Opdezewijze zijnvegetaties zoveelmogelijk opassociatieniveauingedeeld. Ineen aantalgevallenbleekdatonmogelijk.
Metnamegeldtdatvoorsterkdoordemensbeïnvloedevegetaties.Deze zijndanonderscheiden opverbondsniveau ofsoms
ophetniveauvandeorde.Dezetermen zijnverklaard inbijlageII.
Devegetatietypenwordendoormiddelvaneencodeopdevegetatiekaartaangegeven.
Aparteverspreidingskaartjes zijngemaaktvaneenaantal,deels
zeerzeldzame,plantensoorten,diekenmerkend zijnvoorspecifiekemilieus,zoalsvanheide,drogekalkrijkegraslanden,
vochtige soortenrijke graslanden,drogevoedselarmebossen.
3.4.

Toepassing.

3.4.1.Interpretatie engebruikvanecologischegegevens.
Erdientomdeverzameldegegevens tekunnen gebruikengezocht
tewordennaareenmethodevoorde interpretatieervan.Aktiviteitenalslandbouw,verkeerenvervoerenrekreatiekunnen
vooreenbelangrijk deelwordenuitgedrukt ineconomischetermen,zoalskostenkalkulaties enschade-enrendementsberekeningen.Hoewelindezeberekeningenvaakeenzekeresubjektiviteit zitopgesloten lijken zeinbelangrijkematetevoldoenaandeeisdatzedewerkelijke schade,rendementenof
vervangingskostenrepresenteren.
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tewaarderenentekwantificeren.Men isechtertotdekonklusiegekomendatditnietalleenopditmoment,maarookprincipieelonmogelijk is (lit.2,16).
Erzijntotnutoeweleenaantalandere interpretatiemethoden
ontwikkeldengebruikt.Erzijnpogingengedaanomtotwaarderingsmethoden tekomen,waarmeedewaardevaneenbepaaldstuk
natuuruitgedruktwordtineenenkele aanduiding.Tegendeze
wijzevanwerkenzijnechterprincipiëleenmethodologische
bezwaren aantevoeren.Zoworden inventarisaties steekproefgewijsuitgevoerd,seizoensveranderingen enjaarfluktuaties
wordendaarbijveelalnietmeegenomen.Allerlei organismen
enrelatieswordennietindebeschouwingbetrokken,omdat
erteweinigvanbekend is,ofomdatzemetde totnugebruikteonderzoekmethoden nietonderzochtkunnenworden.
Bovendienisnietduidelijkwatmetwaarderingsgrootheden als
vervangbaarheid endiversiteitwordtaangegeven.
Ditsoortbezwarenheeftertoegeleid datertegenwoordigvan
dezewaarderingsmethode vrijwelgeengebruikmeergemaaktwordt.
Inhetverleden isinGelderlandbijdevoorstudies voorde
streekplannengebruik gemaaktvan integralev/aarderingen.Deze
waarderingen zijnvoorhetenegebiedglobalerdanvoorhet
andereendeelsvoorzienvangebruiksregels (lit.31).
Ineenonderzoek,datverricht isdoorhetRijksinstituutde
DorschkampinenkeleGelderseuiterwaarden (Gouverneursche
polder,Turkswaard)isvoordeinterpretatievandelandschappelijkeenecologische gegevens gebruik gemaaktvandefunktiesdiehet landschapvoordesamenlevingvervultendebetekenisdiedaaruitvoortvloeit.
Bijdezewerkwijzemoetaangetekend wordendatdaarmeedenatuurbeperktwordttothaarnutsaspekten.Voor zoverdenatuur
nietgevatkanwordenineenfunktievoordemensspeeltze
geenrol.
Hetonderzoek datdeDorschkampheeftverricht iseenintegraal,
zeerintensiefonderzoek,waarbijvele aspektenvanhetlandschapaandeordekomen.Hetvegetatieonderzoek Zuidelijke
IJsselvalleibetrefteenveelbeperkter onderzoek,zowelqua
tijdalsquaopzet.Erzaldaarominditstadiumgeengebruik
gemaaktkunnenwordenvandedoordeDorschkampontwikkelde
ideeën.
Achterliggende gedachteachterinterpretatie enwaarderingis
omdatwatwaard istebehoudenook daadwerkelijk tebehouden
enwaarmogelijk voorwaarden tescheppenvooreenoptimale
ontwikkelingervan.Ook zonderingewikkelde intepretatiemethodenishetmogelijk hetverzameldemateriaal tegebruiken.Dat
wordtinditonderzoek inhoofdstuk 5,6,7 en8gedaan.
3.4.2.Toepassing vanhetvegetatieonderzoek.
Indeinleidingvanditrapportzijnverschillendegebruiksmogelijkheden genoemd.Omaantegeven opwelkemanierdevegetatiegegevens eenrolkunnen spelen inhetopstellenenbeoordelenvanplannen zijndriegevallennaderuitgewerkt.
Ditbetreft:
-beoordeling vaneendeelvanhetadvies landschapsbouw ten
behoevevanderuilverkavelingBrummen-Voorst.
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streekplanenhetbestemmingsplanVoorst (gebied tenzuiden
vanKlarenbeek).
-beoordelingvandegevolgenvandeaanlegvanRW48eneen
eventueleomleiding Loenen (T22).
Erwordtnagegaan inhoeverreuitvoeringoftoepassingvan
dezeplannengevolgenheeftvoordevegetatie,dedaarinvoorkomendesoortenenhunonderlingerelaties.
Inheteenvoudigstegevalisbijdeplanvorming zodanigrekeninggehoudenmetde-voorhetgebiedkarakteristieke ofwaardevolle-vegetaties,datergeenschadeoptreedt.Moeilijker
ligthetwanneerb.v.debestemmingen/ofdebijbehorende
voorschriftenonvoldoende zekerheid gevenoverdeveiligstelling.
Metbehulpvandevegetatiegegevens kandanaangegevenworden
waardithetgevalisenwelkevoorwaardengesteldnoetenwordenomeenenanderteverbeteren.
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4.DEVEGETATIEINHETSTUDIEGEBIED.
Indithoofdstukwordtdevegetatievanhetstudiegebied aan
dehandvandeonderstaande indelingglobaalbeschreven.Een
meergedetailleerde vegetatiekundige beschrijving isopgenomenindeel 2.
- bossen (B)*
-houtwallen,struwelen enhagen (H)
- lanen (L)
-solitairebomenenboomgroepen (C)
-heide-enheideachtige vegetaties (V)
-moeras-enoevervegetaties (M)
-vegetatiesvanopenwater (W)
-akkers (A)
-graslanden (G)
-bermen (R)
Dezeindeling isgebaseerd opeenvoudigwaartenemen landschappelijkeverschillen.Verschil inbodemofbeheerisin
dezehoofdindelingnognietopgenomen.Eenbermeneengraslandkunnen,vegetatiekundig gezienveelopelkaarlijken.
Zezijnechterintweeapartevegetatiegroepen ondergebracht
omdatzewatbetreftvormendoelsterkvanelkaarverschillen.
Naastdeze 10landschapselementen zijnnogtweeelementenonderscheidenmeteencomplexkarakter,teweten:
-hetcomplexvanvegetatietypen langshetApeldoornskanaal (K)
-hetcomplexvanvegetatietypen opdespoordijken (S)
Dezelaatste tweeomvatteneenaantalvandeeerdergenoemde
tiengroepen.Zezijngecreëerd,omdathetanders technisch
onmogelijk isdekleinschaligevegetatiezonering vankanaal
enspoordijkenopdegebruiktekaartschaalweertegeven.
Bossen_(BJ
Bosdatzichsindseeuwenongestoord heeftkunnenontwikkelen
komtinhetonderzoeksgebied,evenalsinderestvanNederland,
nietmeervoor.Vanoudsher ishetNederlandseboseengebruiksbos,gebruiktvoorbeweidingmetveeenvoorhetverkrijgenvanbrandhout,timmerhout enanderewaardevollegrondstoffen.Tegenwoordigvindeneropzeerkleineschaalexperimenten
plaatsombossen zichopnatuurlijkewijzetelatenontwikkelen.
Debelangrijksteverschillen tussendebosseninhetonderzoeksgebied zijngelegen inverschillen inhetgebruik.Dezeverschilleningebruikkunnen indevegetatietotuitingkomen.Datis
echternietaltijdhetgeval.Debelangrijkste teonderscheiden
gebruiksvormenzijn:
a)Boerengebruiksbosjes
Voornamelijkkleineperceeltjesbosdievanoorsprongvoorzagenindebehoefte aanhoutalsbouwmateriaal enbrandstof
* )Detussenhaakjesgeplaatstehoofdletters gevendecodeaan
dieopdekaartisgebruikt.Aandezecodeism.b.v.kleine
lettersencijferseennaderedifferentiatiegegeven. (Zie
bijlage IIIendeel2 ) .
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van een boerenbedrijf. Doordat steeds slechts die bomen
werden gekapt die opeen gegeven ogenblik nodig waren,was
deverstoring meestal weinig ingrijpend, zeker vergeleken
met kaalkap.
Door de selectieve kap isde leeftijdsopbouw van de bomen
gevarieerd, zijhet dat echt oude bomen nauwelijks voorkomen.
Werden erbomen geplant,danwaren hetmeestal op de standplaats thuishorende boomsoorten. Door aldeze factoren had
hetbos van deze gebruiksvorm neestaleen relatief natuurlijk karakter.Hel is door de geringe oppervlakte het randeffect groot,hetgeen vooral in deze tijd vangeïntensiveerde landbouw zeer verstorend kan werken (kunstmest, ontwatering).
b) Parkbos
Bosmet oude,hoogopgaande bomen,doorgaans gelegen bij een
(voormalig) landhuis.Gezien zijn funktie als recreatief objectkomthet op de allernatste bodems nietvoor.De leeftijdsopbouw van het boombestand isuniform zodat hetkronendak gesloten is enmaarweinig licht de bosbodembereikt.
Vooral isdithet geval op droge gronden waar de beuk vaak
een van debelangrijkste boomsoorten is. Indeze drogere
bossen is de kruidlaag slecht ontwikkeld.
Devochtige parkbossen hebben inhet studiegebied een beter
ontwikkelde kruidlaag.Vooral het voorjaarsaspekt is in deze
bossen erg belangrijk. Hetmooiste voorbeeld hiervan ishet
bos bij de Gelderse Toren.
Inparkbossen is de houtoogst ondergeschikt aande recreatieve functie. Kapwordt meestal uitgesteld tothet moment
waarop een boom ziek is of om andere redenen gevaar loopt
om te vallen.Mededoor deze weinig intensieve beheersmaatregelen vinden bepaalde bosplanten,die zich in intensiever
beheerde bossen nietkunnen handhaven, in sommige parkbossen een toevluchtsoord.
Een andere categorie van ongewone planten vormen de uit
ecologisch oogpunt minder interessante exoten die in vele
parkbossen zijn aangeplant.Als voorbeeld kunnen genoemd
worden Paardekastanje en Rhododendron-soorten.
c) Produktiebos
Het grootste deel van de inhet onderzoeksgebied voorkomendebossen is ofwas in gebruik als produktiebos.
Inverreweg demeeste produktiebossen ishet gebruikelijk
om opbetrekkelijk grote percelen één boomsoort aan teplanten die dan een gesloten opstand vormt. Bekende voorbeelden
hiervan zijn de jonge naaldbossen en populierenbossen. Gedurende de ontwikkeling wordt zo'n opstand,met name innaaldbossen,gedund,waardoor de struik- enkruidlaag betere ontwikkelingskansen krijgen.Voor de opstand totvollewasdom is
gekomen wordt hij echterweer,doorgaans in zijn geheel,gekapt (kaalkap).
Vele bosplanten kunnen zich bij een dergelijk beheer niet
handhaven omdat ze aangepast zijn aanomstandigheden waarinveranderingen van nature veel minder snel plaatsvinden
enbovendien meestal beperkter van omvang zijn.Omdezereden zijn demeeste produktiebossen arm aan bosplanten. Met
name geldt ditvoor recent aangeplante opstanden. Bij oudere
opstanden ziet een aantal bosplanten meestal wel kans om

- 16zichtevestigen.Ditlaatstegebeurtgemakkelijkerinvochtigebossendanindroge.
Afhankelijk vande (oorspronkelijke)vochtigheid vandebodemendegebruiktehoutsoortkunnenweinhetonderzoekgebiedglobaaldevolgendeviertypenproduktiebosonderscheiden:
-Naaldbosopdroge totmatigvochtigebodem.
Hoeweldemeestenaaldbossen inhetgebied soortenarmzijn,
komenbijLoeneneninhetAppensebosstukkenoudernaaldbosvoormetopslagvanloofhouteneennaaromstandigheden
goedontwikkeldekruidenvegetatie.
- Eikehakhoutopdrogerebodem.
Ditiseenoudtypeproduktiebos.Tegenwoordig isheteconomischvangeringbelangenzijndemeestehakhoutbosjes
inhetstudiegebied omgezetineenspaartelgenbos.MetnameindedrogeeikehakhoutbosjesaanderandvandeuitgestrektebossenvanhetVeluwemassiefbijLoenen,issprakevaneengoedontwikkeldekruidlaag.
- Eiken-rabattenbos opvanoorsprongnattebodems.
Doornattebodemsvaneendichtpatroonvangreppelste
voorzienontstonddemogelijkheidomopdetussendegreppelsgelegenrabattenopeconomische schaaleikenbosaan
teleggen.Dezemogelijkheidwerdvooralaangegrependoor
mensendie inde 19eeeuwmeteenverworvenkapitaalterugkeerdenuitdekoloniën.Vochtighooilandwastoen
zeergoedkoopendeaanlegvanderabattenkostteookrelatiefweinig.Zoontstondhettypischekaraktervanhet
landgoederengebied. Hetmerendeelvande Landgoedbossen
bestaatdanook uitrabattenbossen.
Evenalsdedrogeeikehakhoutbossen zijnookdeeikenrabattenbossen,dieoverigensvaak alshakhoutwerdengeëxploiteerd,nueconomischvangeringbelang.Eendeel
vanderabattenbossen ligtingebiedendielaterontwaterd zijn.Dezebossenonderscheiden zichvandebovengenoemdedrogespaartelgenbossen doordestrooiselvrije
steilkantenvanderabatten,dieeengeschiktbiotoopvormenvoorbepaaldebosplanten,zoalsbijvoorbeeld devarensoortDubbelloof (Blechnum spicant).Derabattenbossendie
nunogvochtig zijnvertoneneenkleinschalig patroonvan
overgangenvannatnaardroog,waardoorveleplantener
eengeschiktmilieuvinden.Vooraldieinhetoostelijk
deelvanhetlandgoedLichtenbelt (tenwestenvanLeuvenheim)onderscheiden zichdooreengrotesoortenrijkdom.
Inenkelevandeallervochtigste rabattenbossen vindenwe
tegenwoordig elzenhakhout inplaatsvaneiken.Voorvele
dierenhebbenderabattenbossenhetvoordeeldat zedoor
degeringetoegankelijkheid voorpubliekmeerrustbieden
dannietbegreppeldebossen.
-Populierenbos OPvochtigebodems.
Depopulierenbossen zijninhetonderzoeksgebied dejongste
produktiebossen.Dekruidlaagvertoontdanookdoorgaans
allekenmerkenvaneensterk gestoordesituatie.
Slechtsineenaantalvandewatoudere populierenbossen
ishetaandeelvanstoringsplanten indekruidlaagverminderd tengunstevandevannature invochtigebossen
thuishorendesoorten.Populierenbossendiekortgeleden
opvoormalige landbouwgrond zijnaangeplantvertonenern-
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armstaankruiden.
,
Inhetenkengebiedkomenvrijwelgeenbossenvoor.Slechts
hierendaarligteenpark.Inhetdrogeheide-ontginningsgebied zijntamelijkveelbossen aangeplant.Ditzijnvoedselarmenaaldbossen enEikenberkenbossen. Indenatteheideenbroeklandontginningen komtmaar zeerweinigbosvoor.
Dit zijnrestantenvanvroegeruitgestrektenattebossen.
Voorhetlandgoederengebied zijndevelebossenkarakteristiek.
Hetzijnvaak zeergevarieerde rabattenbossen.Bovenopderabattenkomenbossenvoorvanvoedselarmebodem.Ditzijnvaak
soortenarmebossen (naaldbossen,bossenmeteenondergroeivan
kussentjesmos)maarsomsookvrijsoortenrijke (BeukenEikenbos).Tussenderabattenkomenelementenvoorvannatte
totvochtigebossen (Elzenbroek,Elzen-Essenbos).Openkele
plaatsenkomenindezebossenookelementenvoorvandebossenvanvoedselrijke drogebodem (Eiken-Haagbeukenbos).
Debossen zijnvoorhetmerendeelvrijjong.Deronddelandhuizen liggendeparkbossen zijnouder.Hetzijngeenrabattenbossenenerkomenvaakeenaantalexoten invoor.
Inhetrivierengebied zijndebossenvoedselrijk enkunnenzoweldroog alsnat zijn.ZehebbenvaakeenprachtigvoorjaarsaspectmetsoortenalsVogelmelk enEchtesleutelbloem.Voorbeeldenhiervan zijntevindenbijdeGelderseToreneninde
Cortenoever.DaarnaastwordenhierWilgen-enPopulierenbossen
aangetroffen,metveelal eendichte ondergroei vanBrandnetel.
Struwelen,houtwallenenhagen (H)
Indezegroep zijneenaantalvegetatietypenonderaebrachtdie
gemeenschappelijkhebbendatzegekenmerktwordendoorstruikachtigevegetaties.Dealgemenenaamhiervoorisstruweel.Er
wordthieroverstruv/elengesproken alsersprakeisvaneen
zichnatuurlijk ontwikkelendeendusnietgesnoeidestruikachtigevegetatie.
Houtwallen zijnlintvormigevegetaties,diegekenmerktworden
dooreenbepaaldeboom-,struik-enkruidlaag.
Hagen zijnook lintvormigevegetaties.Dezebezittengewoonlijk
echtergeenboomlaag.Voorzovererwelbomen invoorkomenhebbenzeeengeringebedekking.
Houtwallenenhagenvervulleneenfunktie inhetkultuurlandschapalsveekeringofperceelsgrens. Zedreigenechteruit
hetlandschapteverdwijnenomdatzebijdehuidige tendens
naargrootschaligebedrijfsvoeringalsobstakelswordenbeschouwd. Zewordeninvelegevallenvervangendoorminderonderhoudvergendprikkeldraad.Houtwallenenhagen zijnechter
inhetkultuurlandschap struktuurbepalende elementen,diegekenmerktwordendooreeneigenmilieu,vegetatieenfauna.Ze
zijneenrefugiumvoorveleorganismen,diezichelders inhet
kultuurlandschapnietkunnenhandhaven.Velevogelseninsektenvindenerhunwoonplaats.Houtwallenenhagenvervullen
daaromeenbelangrijke,ecologische regulatiefunktie.Hetzijn
landschapselementen meteenkleinoppervlak eneenzeerlange
grensmetanderevegetatietypen. Zegaannietalleenkwantitatiefachteruit,naarookkwalitief,omdat zedoorhunlangegrenzen zeernauwverbonden zijnmethetuiterst intensief
aebruiktekultuurland.
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Erzijneenaantalovergangen tussenhoutwallen,bossenen
laanvegetaties.Zekunnen somsalledrietoteenzelfdetype
gerekendworden.Erzijndanechterstrukturele verschillen
zoalshetoppervlak endebedekkingvandestruik-enboomlaag.
Hetverschilmetdebossenkomtvoornamelijk totuitingin
hetoppervlak.Lanenenhoutwallenwordent.o.v.elkaaronderscheidendoorhetfeitdathoutwallen eengoedontwikkelde
struiklaaghebben.
Inhetdrogedeelvandeheideontginningsgebieden wordenhoutwallenaangetroffenmetdevoorditgebiedkenmerkendeheidesoorten,zoalsstruikhei.Inhetvochtigeheideontginningsgebiedkomenplaatselijk goedontwikkeldehoutwallenvoor.
Verderisditeenopengebied.Ook langshethierdoorheen
lopendeApeldoornskanaalkomengoedontwikkelde houtwallen
voor.Inhetlandgoederengebied wisselenhoutwallen afmet
zwarebeuken-eneikenlanen.DeondergroeiwordtveelalgekenmerktdoorBosanemoon enGrootbloemigemuur.Waardebodem
voedselarmiskleurtHengeldekruidlaaggeel.
Indehoutwallen inhetrivierengebied overheerstde Iepin
deboomlaag.Dehagen zijnveelalMeidoornhagen.Indekruidlaagkomen graslandsoorten voor,naastsoortenalsDauwbraam,
Vogelmelk enGevlektearonskelk.DeMeidoornhagen zijnkarakteristiek voorhetrivierengebied enkomenplaatselijk (Cortenoever) zeergoedontwikkeldvoor.
Dewilgenstruwelenbuitenhetrivierengebied worden gekenmerkt
doordominantievandeGrauwewilgendeGeoordewilg. Inhet
rivierengebied komenveelWilgenvloedstruwelenvoorwaarin
SchietwilgenKraakwilgoverheersen.
Lanen (L)
Hiertoewordengerekend lanenenvoortsbomenrijenmeteen
kruidvegetatie dieverschiltvanhetomgevendekultuurland.
Zezijnineenuitgesprokenkuituurlandschap,zoalshetgeïnventariseerde gebiedbelangrijke landschappelijk elementen.
Zekomenm.n.voorbijlandgoederen enparken.
Onderlaanwordtverstaaneenbegroeiingvanhoogopgaandebomen.Deze zijnaanweerszijdenvaneenwegofpadaangeplant.
Eenstruiklaagkan aanwezig zijn.Deze isechternietkarakteristiek ofheefteen lagebedekking.
Alsbomenrijwordtbeschouwdeenvegetatievanéénrijaangeplantebomenalsperceelscheidingen of langsgreppels,maarmet
eenspecifiekekruidlaag,diezichvegetatiekundig onderscheidt
vandeomringendevegetatie,veelalbouw-ofgrasland. Erkan
eenstruiklaag aanwezig zijnmeteenlagebedekking.
Hetmilieuvaneenlaanisvaak zeergedifferentieerd;soortenvandiversemilieuskunnenerdanook eenplaatsvinden.
Aanplantenwordenerbossoorten,bosrandsoorten engraslandsoortenaangetroffen.
Inlanenkunnen zich,evenalsbijdehoutwallen,soortenhandhavendieinderestvanhetkultuurland verdwenen zijn.Dit
geldtnietalleenvoordevegetatiemaarookvoordefauna
(vogels,insekten e t c ) .
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landgoederengebied.
Inandere landschapstypenworden zevrijwelnietaangetroffen.
Inhet landgoederengebied komen lanenvoormeteenboombeplantingvan zwarebeukeneneiken.Indeze lanenkomensoorten
voorvandeomringendebossen,waarbijnaastBosanemoon,GrootbloemigemuurenHengelookdeBreedbladigewespenorchisregelmatigvoorkomt.Daarnaastkomenerookvele graslandsoorten
voor.
Solitairebomenenboomgroepen (C)
Ditzijnalleenstaandebomenenvoortsbomenrijenenboomgroepenzonderspecifiekeondergroei.
Heideenheideachtigevegetaties (V)
Dezevegetaties,karakteristiek voorvoedselarmedrogeennattebodems,komenslechts opkleine oppervlaktenverspreidover
hetgeïnventariseerdegebiedvoor.Dezevegetatieshebben
eeuwenlanggroteaaneengeslotengebiedenbedekt.Deheide
heeftzichineerste instantieontwikkeld uithetbosdoor
beweidingmetschapen.Doordezebeweidingkondenjongebomen
nietmeeruitgroeienenbreiddedehei zichregelmatiguit.
Omheteffectvanbeweidingophetinstandhoudenvanheide
aantevullenv/erdendeheidegebiedenomde 5â10jaar,ondergunstigeomstandigheden (niettedroogoftenatengoede
windrichting)inbrandgestoken (lit. 8).
Ditsteedsherhaaldebrandenenhet feit,dateralleenmateriaalvandeheideweggehaaldwerd (hetverzamelenvanheide
enmestinpotstallen)verarmdedegrond.Kenmerkvanons
Atlantischklimaat isdatermeerneerslagvaltdanverdampt.
Ditveroorzaakteenneergaandevochtstroom indebodem,hetgeendeverarmingdooruitspoelingvanmineralenuithumusarmegrondenversterkt.Ditleiddesomstotdevormingvan
eenondoorlaatbare inspoelingslaag (oerbanken)waarbovenzich
vennetjeskondenvormen.
De,vroegergrotehoeveelheidnatteheide,vennenenbroekbosseninhetgeïnventariseerdegebiedkantoegeschrevenworden
aandeslechteafstromingvanhetwatervandeVeluwenaarde
IJssel.Dearmoedevandebodemendebetekenis vandeheide
voorhetlandbouwsysteemheeftdeontginningervantothet
eindevandevorigeeeuwvoorkomen.Doordeontwikkelingvan
kunstmestverloordeheideechterhaarbetekenisvoorde
landbouw.Zewerdomgezetingrasland enbouwland.Bebossing
deedhetheideareaal inhetonderzoekgebied nogverderafnemen.
Inde laatstedecenniahebbenverdergaandeontwateringen
eutrofiërinqhetoppervlak aanvochtige,heidevegetaties teruggebrachttotenkele tientallenha.HiervanmaaktdeEmpesé
enTondenseHeidehetgrootstedeeluit.DitiseennatuurreservaatineigendomvandeVereniging totBehoudvanNatuurmonumenten.Hetterreinwordtechtersterkbedreigddoorvoortgaandeverdroging dieo.a.veroorzaaktwordtdooreendiepe
waterleiding opdegrensvanhetnatuurreservaat.
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Plaatselijkworden inhetheideontginningsgebied indebermen
enhoutwallennogrestantenvanheidevegetatiesaangetroffen.
Metname langshetApeldoornskanaalen langsdespoorlijnen
Dieren-Apeldoornen Zutphen-Apeldoornkomengoedehèidevegetatiesvoor.Inhetlandgoederengebied liggenverspreidenkeleheischralewildweiden.OpdeLeuvenheimseheidekomteen
dichtgroeiendvenvoor.
Moeras-enoevervegetaties (M)
Oever-enmoerasvegetaties komeninhet tegenwoordige cultuurlandschapvoornamelijk nogvoorals lintvormige elementen
langssloten.Tezamenmethoutwallen,lanenenwegbermenherbergen zijhet leeuwendeel derplantensoorten inhetcultuurlandschap.
Zezijnessentieelvoorhetvoorbestaan vaneen zeergroot
deelvan faunaenflora.Zonderdeze lijnvormigeelementenzou
hetcultuurlandschapecologisch sterkverarmenwaarbijdeinstabiliteitsterk zoutoenemen.
Dezeersterke invloeddiedemensheeftgehadennogvoortdurendheeftopmoeras-enoevervegetaties vindt zijnweerslag
indeaardvandezevegetaties.Doordetoenemendekultuurdruk
isdesoortnsamenstellingvandevegetaties aan snelleveranderingenonderhevig.Doorb.v.hetregelmatigschonenvanslotenmoetdevegetatie zichnaiedereschoningsbeurt opnieuw
vanuiteenpioniersituatie ontwikkelen.Nazo'nschoning blijvenslechts inzeerbeperktemate restantenvanverderontwikkeldestadiaachter.
Moeras-enoevervegetatieskomenveelvoorlangs sloten,beken,
hetApeldoornskanaal,wielen,strängenenvijvers inhethele
studiegebied. Hetenkengebied enhetoostelijkeheideontginningsgebied zijnvrijdroog;moeras-enoevervegetatieskomen
eralleenvoor langseenaantalbeken.
Devegetatie langsdebekenisslechtontwikkeld,hetgeenmedetewijten is'aandesterkevervuiling.Slechts langseen
beperkt aantalkleinere stroompjes inhetvochtigeheide-ontginningengebied enhet landgoederengebiedkomteengoedontwikkeldemoeras-enoevervegetatievoor.Ookdeoeversvan
hetApeldoornskanaalhebbeneengoedontwikkelde,nietvervuilde,matigvoedselrijkeoevervegetatie.
Demoeras-enoevervegetaties inhetrivierengebied komenvnl.
voorindeuiterwaarden.Hetbetrefthiervoorhetmerendeel
dichtgroeiende,zeervoedselrijke envervuilde strängenen
wielen.
Vegetatiesvanopenwater (W)
Watervegetaties bestaanuitvegetaties vanonderwaterworte-.
lendeplanten.Ditzijnveelalplantenmetdrijvendebladeren;
innormaleomstandigheden komthoogstens debloeiwijzeboven
hetwateruit.
Dewatervegetatieshebbeneenmetdemoeras-enoevervegetaties
vergelijkbareverspreidingenontwikkeling.Velewaterenzijn
vegetatieloos.

- 21Alleenindekleinere stroompjes inhetheideontginningsgebied isdewatervegetatie somsgoedontwikkeld.
Inhetrivierengebiedkomenindegroteresträngenvrijveel
GeleplompenWatergentiaanvoor.Dewatervegetatie ishier
meestalbeterontwikkeld dandeoevervegetatie.
Akkers_(A[
Vegetatiekundig zijndeakkersnietvanbelangi.v.m.de
landbouwgewassendieergroeienmaarweldoordebegeleidendeonkruidvegetaties.Dezeakkeronkruidvegetaties zijnopgebouwduitsoortendie zichhebben aangepastaandespecifieke
milieuomstandighedenvan akkers.Zezijnvergelijkbaarmet
pioniervegetaties.Erkomendanookveeleenjarige soorten
voor (Klaproos,Korenbloem)ensoortendie zichgemakkelijk
vegetatiefkunnenvoortplanten (Kweek).Meerjarige soorten
diezichvoornamelijk doorzaadvoortplantenontbreken.
Akkeronkruidenkunnen zichbovendien aanpassenaandezaadselektie.Hetakkeronkruidvanvlasakkers Huttentut,heeft
een zaadvormen-groottedieidentiek isaandievanvlas.
Bijhetzevenvanhetvlaszaadwordthetdusnietuitgezeefd.
Afhankelijk vandetijdenwijzevanbewerkenen zaaienkan
menverschillendeakkeronkruidvegetaties onderscheiden.In
hakvruchtakkers en zomergraanakkers komenvoornamelijk lentekiemersvoor zoalsAkkerviooltje en Zwartenachtschade,terwijlopwintergraanakkerszoweldeze soorten.alsherfstkiemers,zoalsKlaproosenKorenbloemvoorkomen.
Uithetvoorgaandeblijktdatdebewerkingvandegronden
hetgewasmededevoorwaarden scheppenvoordeontwikkeling
vandeakkeronkruidvegetaties.
Tegenwoordig ishierinechterdoordeveranderde landbouwmethodenenhetgebruik vanherbiciden een sterkenivellering
opgetreden.Hetverschil tussenhakvrucht-engraanakkers
isverkleind.Soortendieveelopeenbepaald gewas lijken
enaandeomstandigheden zijnaangepastblijven over.Deze
zijnn.1.hetmoeilijkst tebestrijden zonderhetgewaszelf
aantetasten.Voorbeeldenhiervan zijnOotingerstvelden
enKweek inmaisvelden.
Akkerskomenverspreid inhethelegebiedvoor.Deoudeakkersvindenweechteropdeenkenen inhetrivierengebied.
Erwordttegenwoordigveelmaisgekweekt,maarbijHall (enk)
enindeCortenoever (rivierengebied)komennogakkersvoor
metgoedontwikkelde onkruidvegetaties.Kenmerkend voorhet
IJsselgebiedishet Spiegelklokje,datopenkeleplaatsen
nogwordtaangetroffen (ziepar.5.2.). Inhetheideontginningsgebiedenhet landgoederengebied liggenweinig akkers;
dit zijnvnl.maisakkersmetweinig akkeronkruiden.
Graslanden (G)
Graslandvegetatiesworden inhetonderzoeksgebied algemeen
aangetroffen.Hetmerendeelervan isingebruik alsweiland
ofhooiland.
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onderling groteverschillenvertonen in soortsamenstelling.
Inhetalgemeenisechterhetagrarischgebruik inNederland
zointensief daterweinigverschillen indegraslandvegetatiesmeeraanwezig zijn.Erwordtook inhet onderzoekgebied
inhetalgemeen zwaargemest,deveebezetting ismeestalhoog
envelegraslandenwordenregelmatig gescheurd.
Denatuurlijkegesteldheid vandebodem speeltinditgeval
voordesoortsamenstelling geenrolvanbetekenis.Alsde
kultuurdruk minder sterk is,speeltdenatuurlijkegesteldheidvandegraslandenweleenrol.Inzo'ngevalkanzich
eenvegetatie ontwikkelenonder invloedvandenatuurlijke
voedselsituatie vandegrond,dewaterhuishouding enhet
kalkgehalte.
Eentamelijk lichtebemestingkanopdezandgronden,waarde
natuurlijkevoedselrijkdomgering is,echteralveelinvloed
hebben.Isdenatuurlijkevoedselrijkdom groter,zoalsinhet
uiterwaardengebied,dankandenatuurlijke graslandvegetatie
zichbijbemesting relatief langerhandhaven. Odkhiertreedt
opdenduurechterverarmingvandevegetatieop.
Opgrondvandewaterhuishouding kanhetonderzoekgebiedwordenonderverdeeld intweedelen:eenbinnendijks gebiedwaar
alleenhetgrondwaterdevegetatiebeïnvloedeneengebied
waarindeiJsseldevegetatiebeïnvloedt:deuiterwaarden.
Inhetbinnendijkse gebiedkunnennatte,VQchtigeendroge
vegetatietypen onderscheidenworden.Ditisafhankelijk van
dedieptevanhetgrondwaterenwordtmedebepaalddoorde
hoogteligging endebodemstruktuur. Indeuiterwaarden speelt
hetaldannietregelmatiggeïnundeerdwordenvandegraslandeneenbelangrijkerol.Dezeinundatie heeft zoweleeninvloedopdewaterhuishouding alsopdebemesting.Ditkomtin
devegetatie totuiting.
Ookdeaanwezigheid vankalkkaneenvoordevegetatiebelangrijke faktorzijn.Typischekalkminnendevegetatiesworden
uitsluitend aangetroffen opdedrogeregrondenvanhetrivierengebied.Dezezijnmatigvoedselrijk.
Inhetrivierengebied isdanooknogeengrotevariatieaanwezigingraslanden.Binnendijks zijndemeestegraslanden
voedselrijk ensoortenarm.Naastdittype zijnbuitendijks
eenviertalgraslandtypen teonderscheiden.Dit zijneentweetalvoedselrijke graslandtypendieregelmatigwordengeïnundeerd
entweedrogere,goedontwikkeldekalkminnende graslandtypen.
Deze laatste zijnkenmerkendvoorhetrivierengebiedenmetnamedatvandeIJssel.Hierwordensoorten aangetroffen alsCichorei,Pastinaak,Veldsalie,VJeidegeelsterenSikkelklaver.
Hetmerendeelvandegraslanden issoortenarmenvoedselrijk.
Ditgeldtvoorallegraslanden inhetenkengebied envoorhet
merendeelvandegraslandeninhetheideontginningsgebied. In
dit laatste landschapstypekomenopeenaantalplaatsennog
devroegeralgemenevoedselarme graslandenvoor,dedrogere
inhetwestelijk deel,devochtige inhetoostelijk deel.In
hetlandgoederengebied komennogeen aantal vegetatiekundig
interessante graslandenvoor.Dit zijnvoorhetmerendeelheischralewildweiden,dieverspreid indebossenliggen.
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Bermen_(R|
Inhethuidigekultuurlandschapwijktde graslandvegetatie
vandewegbermenvaakvolkomen afvandievandeproduktiegraslanden.Deoorzaak hiervan isgelegen inde intensiteit
vandebeheersmaatregelen.Bermenwordennietbemestengewoonlijk slechtseenenkelekeerperjaargemaaid,zoalsvoor
dekomstvandekunstmestook inhooilanden gebruikelijk
was.Hethuidigeproduktie-grasland daarentegenwordtintensiefbemest,ontwaterd enbesproeid,enbovendien zwaarbegraasdofmeerderemalen inhetgroeiseizoengemaaid.
Enkelevandegenoemdefaktoren,vooralontwateringenbemestinggaanooknietgeheelvoorbijaandebermen,maarmet
namedebemesting ismeestaltochveelgeringerdaninhet
produktiegrasland.
Gevolgvanaldezeverschillen isdatveleplantensoorten
dievroegernormaalinhooilanden enweilandenwerdengevonder|,tegenwoordig vnl.nogindewegbermenvoorkomen.Dit
geidtookvoorsloottaluds,dijken,schouwpaden,perceelsgrenzene.d..Evenalsdithetgevalisvoormoerasvegetaties
enhoutwallenblijkenbermenals lijnvormigeelementensterk
bijtedragenaandeecologische diversiteit vanhetlandschap.
Zezijnechterdoorhungeringeoppervlak enhungrotegrenslengtegemakkelijk teverstoren.Nietoveralzijndevoorwaardenvooreenoptimaleontwikkelingvan debermvegetatiesaanwezig.Talrijkebermenwordenbijvoorbeeld meteenklepelmaaier
gemaaid.Hierbijwordtdevegetatiekapotgeslagen.Bovendien
wordthetmaaiselvaaknietafgevoerd.Doordeafbraakvan
organische stofontstaateenverhoogdvoedselaanbod waardoor
degroeisnelheid vandeplantenvergrootwordt.Devegetatie
verruigtenhetaantalsoortenneemtdrastischaf.Eenecologischveelbevredigender resultaatwordtbereiktdooreen
àtweemaalperjaartemaaienenhetmaaisel aftevoeren.
Daardoorraaktopdenduurdebodemuitgeputenlooptde
groeisnelheid terug.Frequentmaaien isdannogmindernoodzakelijk (lit.10,19).
Doordeverschillen inbeheeren inabiotische omstandigheden
zijnerverschillende typenbermvegetaties teonderscheiden
dieovereenkomstvertonenmetbepaalde typen-extensief-beheerdgrasland (ziegraslanden).Bermen onderscheiden zich
echteropeenessentieelpuntvangraslanden,namelijkdoor
hetbestaanvaneenaantalgradiënten loodrechtopdeasvan
deaangrenzendeweg.Inhetalgemeenkunnendaarbijdevolgendetypenonderscheidenworden.
1.Betredingsgradiënt
Onmiddellijk naastdewegwordtdevegetatievaakgeheel
vernietigdenmoetzichdanweeropnieuwvestigen.Hier
vindenwevegetaties vanhetVarkensgrasverbond.Ietsverdervandewegafkomenmeerjarigevegetaties vanhet
Weegbree-verbondvoor,diebestand zijntegenintensieve
betreding.Pashierbuitenvindenwevegetatiesdieovereenkomenmetdegekarteerdegraslandtypen.Erkomtechter
vaakmengingvoormetdesoortenvandetredplantenzone.

242.Maai-gradiënt
Uiteenoogpuntvanverkeersveiligheid wordt langsdiverse
wegeneenstrookvegetatiedieaandeweggrenstfrequentergemaaiddandeverderafgelegenvegetatie.Bijhet
karteren isdezegemaaide strook zoveelmogelijkbuiten
beschouwinggebleven.
3.Vochtigheidsgradiënt
Inveelgevallen ligteenv/egietshogerdanhetomringendeland.Gewoonlijk loopthettaludgeleidelijk afnaar
eenbermsloot.Hetkanvoorkomen datvochtminnende endroogteminnendeplantenvlaknaastelkaargroeien.Degradiënt
kanzichnl.voordoen overeenzeerkorteafstand.
4.Voedselgradiënt
Wanneereenbermgrenstaaneenkultuurgraslandkande
invloedvandebemestingzichookdoengelden indeberm,
env/eldestesterkernaarmatedeafstand tothetgrasland
geringeris.
Indebermen zijnvaaknogvelekenmerken vanvroegerin
eenbepaald landschapstypevoorkomendevegetaties aanwezig.
Debermen indeenkengebieden zijnvaak smal,soortenarmen
voedselrijk.AlleenronddeenkvanHallliggeneenaantal
goedontwikkeldebermen.Verderhebbendetaludsvandespoordijkeneengoedontwikkeldevegetatie. Inhetheideontginningsgebied zijndebermenvaakbreed.Hetvroegervoedselarme
karaktervanhetgebiedkomtnunogtotuitingindebermen.
Zokomtopveleplaatsende-voordrogevegetatieskenmerkende-Struikhei indebermenvoor:openkeleplaatsenwordt
-devochtminnende-Dopheinogaangetroffen. Inhetlandgoederengebiedkomen indebermenvelekenmerkenvandedaaraanwezigebossennaarvoren.Inhetvoorjaarbloeitermassaal
deBosanemoon en laterinhet jaarwordenerdeGrootbloemige
muur,HengelenVeelbloemigesalomonszegelalskarakteristieke
soortenaangetroffen.Deinditgebied liggende spoordijk
kenteenbijzonderrijkevegetatie.Dit isdespoorlijn
Zutphen-Apeldoorn.Erzijnhiereenaantalgradiëntenaanwezig:voedselarm-voedselrijk,kalkarm-kalkrijkennat-droog.
Devegetatiebovenopdedijk isvoedselarmerendrogerdan
dieaandevoetvandedijk.Devegetatie isinhetwesten
voedselarmerdaninhetoosten.Inhetoostelijk deelvanhet
landgoederengebied doetzichbovendiennogdeinvloedvande
IJsselgelden ineen lichtkalkminnendevegetatie.Daarkomen
soortenvooralsRapunzelklokje,Grotev/ildethijm,Kleine
bevernel,Grootwarkruid enWildemarjolein. Inhetwesten
hebbenschrale soortendeoverhand,zoalsGrasklokje,Dophei
enStruikhei.
Inhetrivierengebiedkomen indebermendezelfdevegetatietypenvooralsbijdegraslanden.Metname indeCortenoeverendeBrummensewaardenkomengoedontwikkeldedijkenbermvegetatiesvoor.
KanaalenSpoordijk_jKenS)
Debeschrijvinghiervan isindevoorgaandebeschrijvingen
opgenomen.Zieookdeel2.
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5. VERSPREIDINGVANSOORTEN.
5.1.Algeirieen.
Hetismogelijkvaneenaantalindividuele soortendeverspreidingovereenonderzoekgebied aan tegeven.AllangwordenvanallesoortendieinNederlandvoorkomenverspreidingskaartjesgemaakt.Erblijken tussendeverschillendeplantensoortenopmerkelijkeverschillen tebestaan inverspreiding.
Erzijnsoortendieuitsluitendvoorkomen langsdegroterivieren,uitsluitendinhetnoorden ofzuidenvanhetland,
ofuitsluitend indeduinen.Daarnaast zijnersoorten,die
ineenbepaalddeelvanhet landveelvakervoorkomendan
eldersensoortendieeenmeerdiffuus verspreidingspatroon
hebben.
Aandeverspreidingvan soortenkunnenkonklusiesverbonden
wordent.a.v.denatuurlijke gesteldheid vaneengebied.Soortenkunnenb.v.eenindikatie zijnvoorhettypebodem,voor
hetgrondwaterregimeenvoorklimatologische omstandigheden,
zoalsluchtvochtigheid,temperatuur,winden licht.Doorhet
makenvanverspreidingskaarten vansoorten,die specifieke
eisenstellenaanhunmilieuishetmogelijkmeerinzicht
tekrijgenindenatuurlijke omstandigheden vaneengebied.
Dezeverspreidingskaarten kunnenbeschouwdworden alseen
verduidelijking vandevegetatiekaart.
Opgrondvandeverspreidingvan soorten zijnerinNederlandelfplantengeografischedistrikten onderscheiden,waarvan
ervoorditonderzoek drievanbelang zijn:hetfluviatiel
distrikt,hetGeldersdistriktenhetsubcentreuroop distrikt
(zieafb.4).
Inhet fluviatieldistriktkomen soortenvoordiemetderiviermeegekomen zijnuithetachterliggende gebied.Ditzijn
soortenalsWilde salie,KnikkendedistelenCichorei.Het
fluviatieldistriktheefteenaantalsoorten gemeenmetZuidLimburg zoalsWildemarjolein enmetdeduinen zoalsKleverigkruiskruid enWalstrobremraap.
HetGelders distriktishet zuidelijkste verspreidingsgebied
vaneenaantalnoordelijkesoorten,zoalsKraaiheideenRode
bosbes.Daarnaastkomenerooknoginvloedenvooruitzuidelijkestreken.Hetishetnoordelijkste gebiedwaardeGaspeldoornvegetatievormendoptreedt.
Hetsubcentreuroopdistriktkenmerkt zichdooreenrijkebosflora,hetiseenbetrekkelijk kontinentaaldistrikt.
Ditdistriktheeftvelesoortengemeenmet Zuid-Limburgen
Drente.Hetneemteentussenpositie in.Inhetkontaktgebied
methetGeldersdistriktkomtdeBergvlierveelvoor.Ook
KlaverzuringenGrootbloemigemuurkomenerrelatiefveel
voor.
Binnenditvrijglobaleverspreidingspatroon vansoortenis
weereennaderedetaillering tegeven.Deplantensoortenverschillenvanelkaarineisent.a.v.hunstandplaats.Erzijn
water-,moeras-enlandplanten;erzijnsoortendieopklei
voorkomenofuitsluitend opzand.Erkunnenkalkminnendeen
kalkmijdendesoortenonderscheidenworden;erzijnschaduwenlichtminnende soorten.Erzijn soortendiegoedgedijen
ineenwatverstoordmilieu,andere soortenverdwijnenbij
lichteontwatering ofbemesting.
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27Eriseenaantalverspreidingskaartjes gemaaktwaarmeetyperendemilieuomstandighedeninhetgebiedwordengeïllustreerd.
Eriseenaantal soorten gekozen uithetrivierengebied (fluviatieldistrikt):enkele soortenwijzenopverschillende graslandtypenenbermen (Weidegeeister,Ruigeweegbree,Cichorei,
Wilde salie,Wildekruisdistel),een soortiskenmerkendvoor
houtwallen,hagenenbosjes (Gevlekte aronskelk)eneensoort
iseenakkeronkruid (Spiegelklokje).
Erisdaarnaasteenaantalsoortengekozendiekenmerkend
zijnvoorhetoverigegebied (Geldersensubcentreuroop distrikt).Enkelesoorten zijnkenmerkend voorvannaturetamelijkvoedselrijke situaties (Grootbloemigemuur,WitteklaverzuringenBosanemoon).Eenaantalanderesoorten zijnkenmerkendvoorvoedselarme situaties (Struikhei,Dophei,Dubbelloof,Rankendehelmbloem).Eensoort (Rankendehelmbloem)heeft
bovendiendeoostgrensvanzijnverspreidingsgebied inNederlandinhetonderzoekgebied.
Dezesoorten zijn indevolgende paragraafbeschreven.Eerst
isaangegevenvoorwelkmilieude soortkenmerkend is.Vervolgens isdehuidigeverspreiding inNederlandbeschreven.
Ineenaantalgevallenkondezebeschrijvingverduidelijkt
wordenmeteenrecentverspreidingskaartje (bron:Rijksherbarium).Opdezekaartjesisdeverspreidingvandesoort
aangegeven inNederland inblokkenvan 5x5km.Een zwarthok
betekentdatdesoortdaardelaatste twintigjaarminstens
eenkeergevondenis.
Tenslotte isindetekstenopkaartaangegevenwaardesoort
inhetonderzoekgebiedwordtaangetroffen.Soms istevensiets
gezegdovermogelijkebedreigingen vandesoort.
5.2.Verspreidingskaarten.*)
DeverspreidingvandeWeidegeeister, (afb.5)
DeWeidegeeisterkomtvoornamelijk voor inninofmeeropen
graslandenmeteenpionier-karakter opstroomruggeninhetrivierengebied (lit.27,29).Dezegraslandenbehorenvegetatiekundig tothetVetkruid-verbond.
Desoortisinhetonderzoekgebied aangetroffen intwee
uiterwaarden.Hetzwaartepuntvandeverspreiding ligtinde
Cortenoever,maartussendeGelderse TorenenLeuvenheimkomt
de•soortookplaatselijk voor.Destroomruggen inhetonderzoekgebied zijnvoornamelijk bedektmet zwaarbemestgrasland.
VooralechterindeCortenoeverkomenook lichtbemeste graslanden (Gu3enGu4)voor.Indezegraslanden isdeWeidegeelsterdanook nogopenkeleplaatsenaangetroffen.
HetmerendeelvandevindplaatsenvandeWeidegeeisterbevindt zichechterinofvlak langsalslijnvormige elementen
gekarteerdevegetaties,zoalsdeextensiefbeheerdeberm-en
dijkvegetatie (Ru)endehoutwallen (Hul,Hu2enHu3).Opdeze
plaatsen isdecultuurdrukmogelijk lagerdanindemeeste
graslanden,doorhetontbrekenvanbeweidingenbemesting.
Hieruitkandeconclusiewordengetrokkendatdebermenen
dijken alstoevluchtsoord fungerenvoordeze soort,dieeigenlijkvooralinhetomringendegrasland thuishoort.
*)Deindetekstgebruikte letterkodekanwordenteruggevondenopdevegetatiekaartenwordtverklaard indeel2.
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Weidegeeister,verspreidinginNederland (1972).
VerspreidingvandeGevlekte aronskelk, (afb.6)
DeGevlekte aronskelk iseenplantvanminofmeervochtige
bossenopkalkrijkebodems,dievannaturevoedselrijk zijn.
Zekanookvoorkomen instruwelen opeenovereenkomstigebodem.
Desoortisalgemeen inhetkrijtdistrikt enminder algemeen
inhet lössdistrict (Zuid-Limburg),vrijzeldzaam inhetoostelijkdeelvanhetfluviatieldistrikten inhetgrensgebied
vanditgebied enhetsubcentreuroopdistrikt (lit.5,11).
InNederlandwordtdeGevlekte aronskelkveelaangetroffen in
hetMaasheggengebied tussenVierlingsbeek en Boxmeer.Zekomt
ervoorinheggen,houtwallen enbosjes.Ook langsde IJssel
endeRijnstrangenbijZevenaarkomendergelijke,goedontwikkeldehoutwallen enbosjesvoor.
Ook inhetonderzoekgebied blijktdesoortzich tebeperken
tothetgebiedwaardeinvloedvanderivierzichuitstrekt
enwel tothoutwallen,lanenenbosjesmeteenuiterwaardenkarakter (Lu,HuenBu).
DeGevlektearonskelk iseensoortdievroeginhetvoorjaar
bloeit;indezomermaanden zijnnogdeoranjebessentezien.
Desoortisinhetnoordelijkedeelvanhetonderzoekgebied
nietaangetroffen.Mogelijke oorzaakdaarvan ishethogewatervaneindmei.Hetkaartbeeldkandusonvolledig zijn.
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Gevlekte aronskelk,verspreiding inNederland (1974).
Verspreiding vanhetSpiegelklokje. (afb.6)
HetSpiegelklokje iseenakkeronkruidvangraanakkers opkalkrijkegrond.Desoortkomtzeldzaamvoorinhetrivierengebied
eninZuid-Limburg (lit.11).
Inhetrivierengebied wordtzeaangetroffenopkalkhoudende
oeverwallenenoverslaggronden,voornamelijk langsdeIJssel.
Hetiseenkarakteristieke soortvandeSpiegelklokjesassociatie.
Hetwasvroegereenalgemeenakkeronkruid,maargaattegenwoordig sterkachteruit,algeefthetverspreidingskaartjevan
hetRijksherbariumnogeenvoorkomenaanlangsdeheleIJssel.
Alsredenvoordezeachteruitgang isaantegeven:verminderdeverbouwvanroggeengerst,zwaarderebemestingvandeakkerseneenintensievereonkruidbestrijding.
HetSpiegelklokje iseenkalkminnendeplant,enkomtvakerop
relatiefstikstofarmedanopstikstofrijkebodemvoor (lit.
4).Verwachting isdanookdatgeziendetegenwoordighoge
stikstofbemestingopakkersdeverspreidingvandezesoort
nogverder zalafnemen.
Devindplaatseninhetonderzoekgebied zijnbeperkttothet
zuidelijkdeelvandeCortenoever.HetSpiegelklokjekomtdaar
voorinenkelewegbermeneneenaantalakkers.Iniedergeval
eendeelvandezeakkerswordtweinigbemest;eenervanligt
ineenstaatsnatuurreservaat enisals zodanigbeschermd.

VerspreidingvandeWildekruisdistel. (afb.7)
DeWildekruisdistel iseenplantvandrogegraslandenopzonnigestandplaatsen.Hetiseenkalkminnende,maargeenstikstofminnende soortenkenmerkendvoordeklassederdrogekalk-
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associatievanSikkelklaveren Zachtehaver,eenvoorNederlandzekernietalgemeengraslandtype (lit.27).
Aandehandvandeverspreidingvandezesoortkannagegaan
wordenwaardittypegraslandofelementenervanvoorkomt.
InNederland isdeverspreidingvandeWildekruisdistelbeperkttotstroomdalenvandegroterivieren.Hetiseenfluviatielesoort.Inde Zeeuwsedelta isdesoortwijdverbreid,
langsde IJsselishetverspreidingsgebied smalenbeperkt
zichtothetrivierkleigebied,voornamelijk deuiterwaarden
endijken.
Inhetonderzoekgebied komtdesoortintweegebiedenvoor.
indeBrummensewaardenmethetdaaropaansluitendedeelvan
de Cortenoevereninhetgebied tenoostenvanVoorst.
Demeestevegetatietypenwaarindesoort isaangetroffen zijn
verarmd.Slechtsinhet zuidelijk deelvandeCortenoeveris
hetvegetatietype,waarvoordesoortkenmerkend isgoedontwikkeld.Waarschijnlijke oorzaakvoordeachteruitgangvande
soortenhetdaarmeeverbondenvegetatietype,ishetintensieverelandbouwkundiggebruik.
VerspreidingvandeWildecichorei, (afb.7)
Wildecichoreiiseensoortvanwarmte-enkalkminnendevegetatieenheefteenzelfdeverspreidingsgebied alsdevorige
soort.Hetisgeentypischesoortvangraslandenmaarvan
wegbermenendijkhellingen.IngraslandenduidtWildecichoreiopeenlichteverruiging.Alsdesoortvoorkomtingraslanden zijnditaltijdkalkminnende graslanden.Desoortkomt
veelvooropverdichteklei-en-zandgrondendiematigvoedselrijkzijn.
Deplantverdwijntalser,doorb.v.hetstortenvanafvalof
hetlatenliggenvanmaaisel,veelstikstof indegrondkomt.
Inhetonderzoekgebied komtdesoort,zoalsteverwachten,
voorinhetrivierengebied,zowelbinnendijks alsbuitendijks.
Zwaartepuntvandeverspreiding ligtinhetnoorden,inde
VoorsterKlei.
Desoortwordtopeenenkelekeernauitsluitend aangetroffenlangswegenendijken.Ofdesoortzichhierzalhandhaven zalvooreenbelangrijk deelvanhetweg-endijkbeheer
afhangen.
Hetverhardenenverbredenvanwegen,hetwegbermbeheeren
hetdijkverzwaringsprogramma kunnendeverspreiding vande
soortsterkbeïnvloeden.
Desoortisnietzeldzaaminhetrivierengebied,maarwelvergelekenmethetvroegeralgemenevoorkomen langsderivieren
zeersterk inverspreidingenaantalachteruitgegaan.
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Wildecichorei/verspreiding inNederland (1972)
Verspreiding Ruigeweegbree. (afb.8)
DeRuigeweegbree iseenplantvandrogekalkminnendegraslanden.Hetisechtergeenstikstofminnendeplant.
Desoortkanvoorkomen indegraslandenwaarinookWildeKruisdistelvoorkomt.Zijkomtechterveelmeervoorindeiets
grazigervegetatiesdiedeovergang vormenvandedrogegraslandennaardegraslandenvanhetGlanshaververbond. Ruige
weegbreewordtzowelopdijkenenlangswegrandenalsingraslandvegetatiesaangetroffen.
DeverspreidingvanRuigeweegbreebeperkt zichtotZuid-Limburg,hetrivierengebied en Zeeland.VolgenshetverspreidingskaartjevanhetRijksherbariumkwamdesoortvroegerinhet
heleIJsseldalvoor.
Inhetonderzoekgebied isdeRuigeweegbreealleenaangetroffenvanDierentotinhet zuidelijk deelvandeCortenoever.
Duidelijk isdatdesoortinhetonderzoekgebied langniet
zoalgemeenvoorkomtisalswordtverondersteld.
Inhetonderzoekgebied isinhetzuidelijk deelvandeCortenoevereenextensief agrarischbedrijfgevestigd.Hierkomtde
soorthetmeesttalrijkvoor.Hogelijk zijnookdeandere
vindplaatsenvanRuigeweegbreegekoppeld aanrelatiefextensiefbeheer.
VerspreidingvanWilde salie. (afb.8)
Wilde salieiseensoortvankalkhoudendebodemdiezowelop
stikstofarmealsmatigstikstofrijke standplaatsenvoorkan
komen.Hetiseenvrijzeldzamesoortvandedrogekalkgraslanden.
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Volgensdeverspreidingskaartjes vanhetRijksherbariumligt
dekernvanhetverspreidingsgebied inhetoostelijk rivierengebied (Waal,IJssel).
Wilde saliewordtinhetonderzoekgebied inderdaadaangetroffenindeCortenoever enhetgebied tenoostenvanVoorst.
Desoortkomtvooringoedontwikkelde drogekalkminnende
graslandenenbermenofopdijkhellingen,somssamenmet
Grotewildethijm.
DeverspreidingvandeBosanemoon. (afb.9)
DeBosanemoon iseenplantvanvoedselrijkebossenenstruwelen.DesoortkomtinNederland vrijalgemeenvoor,nietop
zwarekleigronden,maarwelopzaveligeenvaak iets lemige
bodems.
Zoalsdoordestandplaatseisen teverwachten is,isdeverspreidingvandeBosanemoon inhetonderzoekgebiedvoornamelijk geconcentreerd inhet landgoederengebied. Indebossen
tussenhethuis "Voorstonden"en "KleinAmsterdam" isdeBosanemoonechternietaangetroffen.TenwestenvanhetAr>eldoornskanaal zijnbijEerbeekenLoenennogenkeleconcentratiesvanvindplaatsenaanwezig.
Uitdeoverigens globaleverspreidingskaart isnogaftelezen
datook inhetbosrijke landgoederengebied deBosanemoonvoornamelijk voorkomt langswegen.Ditkan zijn inlanen,houtwallen
ofook inwegbermen.Eenmogelijke corzaakhiervan isdeaanplantvannaaldbomenindediversebossen.Anderzijds speelt
hierbijookeenroldatdevoedselrijkdomvandebodemingrote
delenvandelandgoedbossenvrijgering is.Zijzijnimmers
vroegeraangelegdopvochtige,betrekkelijk voedselarmehooilanden.Lanen,houtwallenenbepaaldewegbermen (b.v.langs
bos)kunnendoorinvloed uitdeomgeving ietsvoedselrijker
endaardoor alsgroeiplaats aantrekkelijkerzijn.Deverspreidingvandezesoortisdaarmeeechtersterk afhankelijk van
hetwegbermbeheer.
DeverspreidingvanWitteklaverzuringenGrootbloemigemuur.
(afb.10)
GrootbloemigemuurenKlaverzuring hebbeneenongeveergelijke
verspreiding alsdeBosanemoon.Het zijnsoortendiekenmerkend
zijnvoordeEiken-Haagbeukenbossen. DitbostypeisinNederlanduiterst zeldzaamenkomtalleengoedontwikkeld voorin
hetkrijt-enhetsubcentreuroopdistrikt.Beide soortenkomen
ook indemeervoedselrijke vormenvanhet Beuken-Eikenbos
voor.Ookditbostype isinNederland nietalgemeen.Hetvoorkomenvandezebeide soortenwijstopmilieuomstandigheden,
diegunstig zijnvoordeontwikkelingvandergelijkebostypen.
Ook inhetonderzoekgebiedkomendegenoemdebostypenweinig
voor.GrootbloemigemuurenKlaverzuringworden echternog
welaangetroffen. Inhet landgoederengebied tussen Spankeren
enVoorstonden komen zeregelmatigvoor.
DaarbuitenkomtGrootbloemigemuur slechtsvooropeenplaats
indeomgevingvanLoenen.Klaverzuringwordtnogaangetroffenindeomgeving vanLoeneneninhetAppensebos.
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muuralgemeenvoor.Haarvoornaamste groeiplaatsen zijnbermen,houtwallen enbosranden.Landinrichtingsplannen enwegberrobeheerkunneneengroteinvloedhebbenopditverspreidingspatroon.
Klaverzuring isveelminderalgemeen.Deze soortwordtvoornamelijk inbossenaangetroffen.Haarverspreiding isinbelangrijkemateafhankelijk vanhetbosbeheer indelandgoedbossen.
DeverspreidingvanDubbelloof enRankendehelmbloem. (afb.11)
RankendehelmbloemenDubbelloof zijnbeide soortenvanvoedselarmebossen.Rankendehelmbloem iskenmerkendvoorbetrekkelijkvoedselarmeloofbossenenDubbelloofbovendien ooknog
voornaaldbossen.Rankendehelmbloem iseenAtlantischesoort.
BinnenNederlandhebbendebeide soorteneenverschillendverspreidingsgebied.Dubbelloofkomtverspreidvoor inhetoosten
enzuidenvanhetlandenwasvroegerinNederland eenvrij
algemene soort.ZeisechterinNoord-Brabant,Oost-Gelderland,
OverijsselenDrente zeersterk achteruitgegaan.
Alleen indeGelderseValleiendewestelijkeVeluweheeft
desoortzichnogredelijkkunnenhandhaven.
DeRankendehelmbloemkomtinzuid-oostNederland nauwelijks
voor.Deverspreidingvandeze soortisgeconcentreerd inhet
noordenenmiddenvanhet land.OpdeVeluwe,enmetnamede
westelijke randervan,heeftdesoorteendichteverspreiding.
Binnenhetonderzoekgebied zijnerduidelijkeverschillenin
hetverspreidingspatroon. Rankendehelmbloem isvooralaangetroffen langsderandvanhetVeluwemassief.Verdernaarhet
oosteniszealleentussen Eerbeek enHallenopêênplaatsin
het Zaaibroek nogaangetroffen.Dubbelloofdaarentegen isbeperkttothetlandgoederengebied tussenDierenenVoorstonden
entotenkeleplaatsen inhetAppensebos.Dubbelloofwordt
vooralaangetroffenopdestrooiselvrijesteilkantenvande
drogererabattenbossen. Ineenaantalnaaldbossen isDubbelloofeenvandeweinigehogereplantendieervoorkomen.

Dubbelloof,verspreidingin
Nederland (1972)

Rankendehelmbloem,verspreiding inNederland (1972).

VEGETATIEONDERZOEK ZUIDELIJKE IJSSELVALLEI

VERSPREIDINGSKAART

afb.11

VERKLARING
B dubbelloof ( blechnum spicant)
• rankende helmbloem (corydalis claviculata)
SCHAAL 1100 0 0 0

PPD.Gelderland 1979

- 41-

DeverspreidingvanStruikheienDophei. (afb.12)
Struikhei enDopheikomenbeidevooroparme,zurebodems;
Dophei overhetalgemeenopvochtigerplaatsendanStruikhei.Beidesoorten zijninNederland algemeen,alneemtmet
nameDophei doortoenemendeontwatering sterkinverspreidingaf.Zeworden zowelaangetroffen inheideveldenals
verspreid inanderevegetaties.
Inhetonderzoekgebied komenbeide soortenalleenvoorin
hetdekzandgebied.Overhetontstaanenverdwijnenvande
heidevelden iseenenanderverteldbijdebetreffendevegetatiebeschrijving.Deenigenogovergebleven,maaroverigensdeelsmetbomendichtgroeiendeheide isdeEmpeséen
Tondenseheide.Ditiseenvochtigeheide,waarinveelDophei
voorkomt.BuitenditheideveldkomtDophei alleennogvoor
opeenbeperkt aantalplaatsen inhetLandgoederengebied en
langseenwegberm inhetgebiedvandevoormalige Eerbeekse
enLoenenseheide.Dopheiwasvroegereenvandemeestalgemenesoorteninhetgebied;nuisheteenvandezeldzame
soortengeworden.
Derestantendrogeheide zijnbeperkttotopenplekkenin
debossenvanhetLandgoederengebied,toteendeelvande
spoordijk Dieren-Apeldoornendedijken langshetApeldoornskanaal.Struikheikomthierzowelvoor inkleineheideveldjes
alsverspreid ingraslandenenbossen.
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6.

TOETSINGVANEENASPECTVANHET "ADVIESLANDSCHAPSBOUWTEN
BEHOEVEVANDERUILVERKAVELINGBRUMMEN-VOORST" (1978).

6.1.Inleiding.
Inhet "Advies landschapsbouw t.b.v.deruilverkavelingBrummenVoorst",samengesteld doordeafd.Landschapsarchitectuurvan
hetStaatsbosbeheer (lit. 1),wordthetvolgendebehandeld:
-Hethuidigebeeldendekenmerkenvanhetruilverkavelingsgebied.
-Eenschetsvandegeologische,biologische enkulturhistorischeontwikkelingen,dietothethuidige landschapgeleid
hebben.
-Defunktiesvanhetgebiedendegewensteontwikkelingen.
-Eenoverzichtvandebestaande situatieendegesignaleerde
ontwikkelingenperdeelgebied.
Aandehandhiervanwordenaanbevelingen gedaan t.a.v.de
ruimtelijkeopbouwvanhetlandschap.
Deaanbevelingent.a.v.deruimtelijke opbouwvanhet landschap
hebbendirectconsequentiesvoordeecologievanhet landschap
enkomendaarom inaanmerkingvooreentoetsingmetbehulpvan
devegetatiekaart.
Vaneendeelvandezeaanbevelingen isteverwachten,datzij
deecologischevariatievanhetlandschaptengoede zullenkomen.Alsvoorbeeldvanditlaatstekandeaanbevelingaangehaaldworden totverdichtingvanhetnoordelijke landgoederengebieddoormiddelvanbebossing.Van eenaantal aanbevelingen
valtechterteverwachtendatzijzullen leiden toteennivellering,endusverminderingvandeecologische rijkdomvanhet
landschap.Zokunnenb.v.wordengenoemdhetplaatselijkopruimenvanbosjesenbrokkeligehaagfragmenten endeverwijderingvanbeplanting opspoordijken.
Eenconcreetgevalvormendeontwerpvoorstellen BIenB4,die
tweeaanelkaargrenzendegebiedenbetreffen.Hierinwordteen
aanbeveling gedaan tothetplaatselijk wijzigenvandekavelrichting (afb.13).Voordeuitvoeringvandezeaanbeveling
zulleneenaantalhoutwallenenbermen opgeruimdmoetenworden.
Indithoofdstuk zaldevegetatiekundige kanthiervan onderde
loupewordengenomen.
6.2.Deontwikkelingvanhe_t_lan_dschap.
Deaanbeveling totwijzigingvandekavelrichtingbetrefteen
gebiedvanongeveeréénkmbreedentweekm lang,gelegenten
noordwestenvanHallenonmiddellijk tennoordoostenvanhet
ApeldoornskanaaltussendeLendewegendePongeweg (afb.13).
Zeerwaarschijnlijk ishetbetreffende gebiedtotindeMiddeleeuwenvrijwelgeheelbedektgeweestmetbos,enwelvoornamelijkbroekbos.Nadezetijd isdoortoedoenvandeschapendie
menginghoudenvoordemestvoorziening vandeEerbeekseEnk,
hetbosgeleidelijk omgevormdtoteenvochtige,schraleheide
(deEerbeekse enHallseheide).Dezesituatiebleefeeuwenlanghetzelfdeenisnogvolledigherkenbaaropdetopografischekaartvan 1846.Tussendittijdstipenheteindvande
vorigeeeuwheeftmeneenbegingemaaktmetdeverkaveling
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vandeEerbeekseenHallseheide.Voordeontsluitingwerd
eengrootaantalzandwegenaangelegd.Deze zandwegenlopen
vandeEerbeekse enkinderichtingvandeEerbeeksehooilandenenhet Zilvensebroek,waarzedoodlopen.BijdeaanlegvanhetApeldoornskanaalisslechtsintweevandeze
wegeneenbrugaangelegd,zodatdezewegenwaarschijnlijk
meer,endeoverigewegenminderintensiefgebruiktzijn.
Tussen 1900enheden iserinhetwegenpatroon nauwelijks
veranderinggekomen,zijhetdatvanafde Koldenhovense
brug (denoordelijkstevandetweebruggen)eenverbinding
totstandisgekomenmetdewegentennoordenvanHall.Alleendezewegendewegdievanafdebrugnoordwaarts loopt
zijnverhard.
Deveranderingen indevegetatie,dietot 1900geleidelijk
warengegaan zijndaarnaineenstroomversnelling geraakt.In
devroegsteperiode zijnopdeheideslechtsenkeleperceeltjesbosenenkelegraslandenmethoutwallenaangelegd.Sommigedaarvanbestaan nunog.Tussen 1900en 1930isdeontginningvandeEerbeekseenHallseheidevrijwelgeheelvoltooid.Deheidevegetatie heeftzichindewegbermenhetlangst
kunnenhandhaven,maarookdaariszeopveleplaatsenvervangendoorgrasland.
6.3.Deh\iidige_vegetatie_(zieafb. 13envegetatiekaartbladC),
Akkerbouwkomtopslechtsenkeleperceeltjesvoor.Hetmerendeelvandeoverigeruimtewordtingenomendoor zeerintensief
geëxploiteerd cultuurgrasland (Gp).Deweinigeminofmeer
natuurlijkeelementen,diehieringespaard zijngebleven,zijn
debermen,eenaantalbomenrijen (C),somsmeteenvande
omgevingafwijkendeondergroei (Rlg/c,Lg),eenaantalhoutwallen (Hf3enBf)enbraamstruwelen (Hr).Aldezevegetaties
bevinden zichlangsdeperceelsgrenzen envolgendusdehuidigekavelstructuur.
Metnamededriehoutwallen indedriehoek tussendeEerbeeksche
beek,hetkanaalendeOude Zutphenseweg zijnvegetatiekundig
goedontwikkeld. Zeliggenalledrieopeenhogeaardenwal.
Dezewalbehoedtdevegetatie tegeninspoelenvanmestuitde
omgeving.Vrijwel alle soortenvanhetBeuken-Eikenboskomen
ervoor.
Gerekend aanweerszijdenvandewegen isinhetslechtsca.
2km2grotegebied ruim 16kmwegbermgeïnventariseerd.
Dewegbermen zijnterplaatsebetrekkelijk breed,eenbreedte
vantweemeterenmeerkomtveelvoor,waardoor zeeen-relatief-grootoppervlaktebeslaan.
Indebermenisdecultuurdruk veelgeringerdaninhetomringendegrasland.Doorhetfeitdatdemeestewegenextensiefgebruikte zandwegen zijn,zijndemilieuomstandigheden
bovendiengunstigerdanineengemiddeldewegberm.
Devolgendevegetatietypen zijn indewegbermenaangetroffen:
-Rijelzenzonderspecifiekeondergroei,350m(C).
-GrasrijkeEikenwal,3900m (Hf2).
Ditbetreftsoortenrijkeenbetrekkelijk ijlehoutwallen
metopenplaatsenwaarineenvoedselarmevegetatie,gelijkendopdievandebermenRilvoorkomt.Inde struiklaag
komennaasttypische soorten zoalsdeRatelpopulier,nog
veelGrauweenGeoordewilgvoor.Mogelijk isdegrondwater-
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hetvoorkomenvanPijpestrootjev/ijstindezerichting.
Grasrijk,ruigbraamstruweel,380m. (Hr1).
Eikenlaanmetgrassen,1260m (Lf2).
Laanmetgrazigeondergroei,3700m(Lg).
Debomen zijnberkeneneiken.Deondergroei isverwantmet
hetbermtype Ril,maarbevatookenkelebossoortenenplaatselijkkomenbramenvoor.
Overgang tussenbeidevoorgaande laantypen,460m (Lfg).
Droge,soortenrijke Struisgras-berm, 2210m (Ril).
Eenvoedselrijkere bermdandevorige,metbomen,1440m
(Rlg/c).
Vochtige,soortenrijke Struisgrasbermmetheide-elementen,
1460m (Rlv).Vrijwel alleeninditbermtype zijnnogkenmerkenvandevroegere vochtigeheideenhooilandenaanwezig.Dopheikomtechternogslechts lokaalvoor.
Diversebermen,1100m (Rd).Inditgevalbetreftheteen
weinigbetredenkarrespoor,begroeidmetTengererus,Engelsraaigras,Groteweegbree enGewoonStruisgras.
Dezevegetatie ismogelijk optevattenalseenvormvande
associatievanTengererus.
6.4.Gevolgenvanwijzigingvan_de_kayelrichting_.
Hetisopditmomentnogonbekendofdeaanbevelingen zoalsze
inhetadviesopgenomen zijnookuitgevoerd zullenworden.Er
wordthierechtervanuit gegaandat zeinhungeheelworden
uitgevoerd.Gezienhetindelandbouwalgemene strevennaar
groterechthoekigekavelswordtdaarbij aangenomendatvegetatiestrukturen dienietparallel aandegesuggereerdekavelrichtingverlopenopgeruimd zullenworden.
VoorhetgebiedjetenzuidenvandeEerbeeksebeekheeftdit
geenverstrekkendegevolgen.Eenbraamstruweel (Hr)eneen
droge,soortenrijke Struisgras-berm (Ril)zullenverdwijnen.
Gespaardblijventweehaaks opelkaarstaande Eiken-Berken
lanen (Lf2) (eneenjongSparrebosje).
Inhetgebiedtennoordenvandebeek zullendegevolgenveel
ingrijpender zijn.Allewegendieophetmoment innoord-zuid
richtingverlopen zullenverdwijnen,hetgeen eenverliesbetekentvanruim8,5 kmbermvegetatie ennogenkelehonderden
metersvegetatie langsperceelsscheidingen. Inhetgebiedvan
hetontwerpvoorstel BI (tennoordenvandeLangeDijk)zijn
erenkelevegetatiestrukturen die corresponderenmetdevoorgesteldekavelrichting zuidwest-noordoost. Intotaalbetreft
ditechterslechtsenkelehonderdenmetersvegetatie,waarvan
ooknog250moprekeningkomtvandeuitvegetatiekundig
oogpuntarmekategorievandeboomrijen(C).
InhetgebiedB4,tenzuidenvandeLange Dijk liggengeenvegetatiestrukturen indevoorgesteldekavelrichtingnoordwestzuidoost.Loodrechthierop,zuidwest-noordoost,liggenwelwat
lintvormigevegetaties.Hetbetreftdedriereedseerdergenoemdehoutwallen eneenkorte laan(Lg).
Geziendeinrichtingseisen iseralleredenomaantenemen
datdezevegetatiesuitditgebied zullenverdwijnen.Ookde
bestaandebermen inhetgebiedpassenwaarschijnlijk nietin
hetvoorstel.Ditbetreftongeveer8kmbermwaarvaneendeel
meteengoedontwikkeldevegetatie.
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situatiebeginnendebomenrijen langsdezewegopongeveer
750mafstandvanhetkanaal.Erwordtvoorgesteld debeplantingoverdezeontbrekende 750mdoortetrekken.Dezemaatregelzalbijhetbeplanteneenverstoring teweegbrengen
indeberm.Voorts zalhetmaaienvandebermbemoeilijkt
worden.Opdenduurzaldevegetatie zichwijzigendoorde
schaduwwerkingvandebomen.Hetgevolghiervan zalzijndat
delaatsteheiderestanten ensoortenvanvochtigehooilanden,
diealleennogindezebermvoorkomen zullenverdwijnen.
6.5.Vegetatieontwikkeling nawijzigingvandekavelrichting.
Bijhetkreërenvaneennieuwekavelstruktuurwordenooknieuwebermengemaakt.Ofernueen spontaneontwikkeling vande
vegetatieplaatsvindtofdaterbepaalde soortenwordeningezaaid,devegetatie zaleengrootaantaljarenhetkarakter
hebbenvaneenpioniervegetatie.
Ontwikkelingvandevegetatievanuiteenpiönierstadiumisvan
veledeelsonbekende factoren afhankelijk.Voorspellingenaangaandedevegetatieontwikkeling kunnen slechts ondervoorbehoudwordengedaan.Zekerisdatdeontwikkelingvandevegetatieindebermenen langsdekavelgrenzen inditgebied
doordevolgende faktorenbeinvloed zalworden:
1.Indeuitgangssituatie isersprakevaneenvelejarenlang
sterkbemesteendeels omgewerktebodem.
2.Bijhetaanleggenvandenieuwewegen zalhetbodemprofiel
nogmaalsverstoordworden.
3.Dewegen zullenwaarschijnlijk verhardv/ordenenintensieverdanvoorheengebruiktworden.
Inelkgevalzullenvele stikstofminnenderuigtesoorteneen
belangrijk deeluitmakenvandevegetatie.
Omeenvegetatie teverkrijgendieminofmeerovereenkomt
metdehuidigevegetatie zouallereerst eengrootaantaljarenregelmatiggemaaidenhetmaaiselafgevoerdmoetenworden,
waardoordevoedselrijkdomvandebodemvermindert.Bijdeze
verschraling isdeaardvanhetbodemmateriaalvanwezenlijk
belang.Bodemverschraling isopzandgrondgeenonmogelijke
zaakmaarvraagtwel zeerveeltijd.Opdenduur zalzich
daneenbermontwikkelenvanhettype Ril.Vanhieruitkunnen zichookanderevegetatietypenontwikkelen.
Herplantvanbomenisnatuurlijk ookmogelijk. Zoweldegroei
vanjongebomen alsdeontwikkelingvaneenstabielehoutwalvegetatieoflaanvegetatievraagtechtereenzeer langetijd.
Indienertoeovergegaanwordtdedriehoutwallen teverwijderen,danwordtherstelvaneensoortgelijkevegetatie indit
gebiedbinnenafzienbare tijdbemoeilijkt. Indenabijeomgeving zijndangeenbossenmeertevindenmeteenrijkebosflora,vanwaaruit snellehervestigingvanbossoortenmogelijkis.
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6.6.Conclusies.
Inconcretobetekenthetwijzigenvandekavelrichting
-hetverdwijnenvan 16kmwegberm,begroeidmetdeelsreeds
zeldzamevegetatietypen;
-hetverdwijnenvaneenaantal zeldzamesoorten;
-verstoringvandeecologische struktuurenderelatiesin
hetgebied;
-hetverdwijnenvangoedontwikkeldehoutwallen enlaanbeplantingen enhetdaardoortijdelijk (tientotdertigjaar)
verdwijnenvannestgelegenheid envoedselplantenvoorvogels,
insektenenkleine zoogdieren;
-hetontstaanvaneenpioniervegetatie indenieuwaante
leggenbermen;
-onzekerheid ofeninwelke tijddevegetatie,zoalsdieer
nuis,zichherstelt.
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7.

VERGELIJKINGVANEENDEELVANDEVEGETATIEGEGEVENSMET
HETSTREEKPLANVELUWEENHETBESTEMMINGSPLANVOORST.

7.1.Inleiding.
Alsproefgebied vooreenmogelijke toepassingvanvegetatiegegevensbijdebeoordelingvanbestemmingsplannen iseendeel
vanhetbestemmingsplan Voorst (lit.32)gekozen tenzuiden
vanKlarenbeek,grenzend aandegemeente Apeldoorn (afb.14,
15). Hetbestemmingsplaniswatditgedeeltebetreftgoedgekeurd.HetstreekplanVeluwe lagten tijdevandezestudie
inontwerptervisie (lit.6).
Hetvoorbeeld-gebied bestaatdeelsuitopen landbouwgebied,
deelsuitbosen landgoedenwordtdoorsnedendoortweebeken,deVoorsterbeek endeKlarenbeek.Beidebeken zijnin
A-2verband rechtgetrokken.Hetgebiedvaltbinnendein
voorbereiding zijnderuilverkaveling Brummen-Voorst.
Dewerkwijze isalsvolgt.Allereerstwordthetbeleidt.a.v.
natuur enlandschap,zoalsverwoord inhet streekplanVeluwe,
kort samengevat.Vervolgenswordende-natuurwetenschappenjkbelangrijke gebiedenenvegetatietypenbinnenhetproefgebied
beschreven.Voordebeoordelingvanhetbestemmingsplanwordt
nagegaanwelkeeiseneraanbestemmingen inhetproefgebied
gesteldmoetenworden,uitgaandevanhetstreekplanbeleiden
deeigenschappen vandebeschreven delenvanhetgebied.De
resultatenhiervanwordenvergelekenmethetbestemmingsplan
buitengebiedVoorst.Tenslottewordtaandachtbesteed aande
aanduidingenopdestreekplankaart.
7.2.Str_eekplan_Veluwe.
Devolgendepassagesvanhet streekplanVeluwe zijn indit
verbandvanbelang:
Algemeen,natuurbehoud en-beheer
1.Hetbeleid iseropgerichtdelevensgemeenschappenvan
plantenendieren,diekenmerkend zijnvoorhetstreekplangebied,veiligtestellenenopzonatuurlijkewijzete
doenontwikkelen. (Blz.42)
2.Eenbelangrijk puntbijhetruimtelijk beleid voordeverschillendenatuurgebieden (zoweldegrotere alsdekleinere)ende landschappenwaarzeinliggen,isdeconstateringdatindemeestegevallendewisselwerkingmetdeomgevingvangrootbelangis.Gewenste ofongewenstebeïnvloedingkanimmersplaatsvindenviahetoppervlakte-engrondwater,deluchtenopveleanderemanieren.
Stringentebescherming isdaaromslechtsmogelijk alsook
dedirekteomgevingvannatuurgebieden enafzonderlijke
elementenvannatuurwetenschappelijke waarde inhetbeschermendbeleidwordtbetrokken.
Hetkannodig zijnbeschermende zones aantegeven.Deaard
vandebeperkingen inendebenodigdebreedtevaneendergelijke zonekanechterniet ineenalgemene regelworden
vastgelegd enzaldaaromvangevaltotgevalmoetenworden
bepaald. (Blz.42/45)
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3.Hetbeleid inLgIisvooralgerichtopnatuurbehouden
bosbeheer.Strevennaargeëigendemaatregelenvoornatuurbeheerengoedeexternevoorwaarden voorbehoud (zieook
hierbovenonderpunt 2). (Blz.50/51)
4.Hetbeleid inLgIIiseropgericht omnetbehoud vande
landbouwkundigeproduktienatuurwetenschappelijke enlandschappelijkekwaliteiten tebehouden entevergroten.Bij
afwegingvanbelangenwegendievannatuurenlandschap
zwaar. (Blz.51/52)
5.Hetbeleid inLgIViseropgericht goedeomstandigheden
tecreërenvooreenverdergaande landbouwkundigeontwikkeling.Daarbijdientrekeningteworden gehoudenmetlandschapsbouwennatuurbehoud,mits landbouwkundige belangen
nietonevenredigwordenaangetast. (Blz.53)
6.Degrenzentussendeverschillendecategorieën Landelijk
gebied,zoalsaangegevenopde streekplankaart,moetenals
globaalwordenbeschouwd.
IJsselvallei (zuidelijkdeel)
7.Inhet landgoederenlandschap tussenVoorst enWilpdientaan
hetbehoudvandelandschappelijke ennatuurwetenschappelijke
kwaliteiteneengroteplaats teworden toegekend.Deonderlingesamenhangvanbossen,natuurgebieden enlandbouwgrondenmoetinstandwordengehouden.Gezienhetveelalvochtigekaraktervanbossenennatuurterreinen zijnbijveranderingenindewaterbeheersingmaatregelen tervoorkomingvan
verdroging nodig.Geenrecreatiefbezoek indemeestkwetsbaredelen.
Maatregelenvoorbehoudenbeheervanhoutwallen,wegbermen,
steilrandene.d.. (Blz.80/81)
7.3.Vegetatie, (afb.14)
Overdevegetatievandediverse landschapselementen inhet
proefgebiedkanhetvolgendewordenopgemerkt.*
1.Lampenbroek
Dit iseengebieddatgedeeltelijk uitblauwgrasland,gedeeltelijk uitwilgenstruweelbestaat,aanenkelekanten
omzoomd doorhoutwallen.
Hetblauwgrasland iseeninNederland uiterst zeldzaamgewordenvegetatietype,datvóórdehooilandenvandeverschillendedorpen indezeomgeving intensieveringebruik
genomenwerden,groteoppervlakkenbedekte.HetLampenbroek
enomgevingiszeervochtigdooropkwellend grondwater,af-

* Decijfersverwijzennaarafbeelding14,
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opzichtevanvroegere situatie achteruitgegaan doorontwateringeneennietoptimaalbeheer inhetverleden.Met
namedeorchideeën zijndaardoorverdwenen.
InhetLampenbroek komenooknogandere,goedontwikkelde,
vegetatietypenvoor.EriseennatWilgenstruweelmeteen
soortenrijkekruidlaag.Dehoutwal aandenoord-enoostkantisbegroeidmeteensoortenrijke vegetatievande
voedselrijke loofbossen.Indegreppelskomtdeuiterst
zeldzamePaardehaarzeggevoor.
2.BoscomplextenoostenvanLampenbroek
Ditpopulierenbos isvanoorsprongeenvochtigeikenhakhoutbos.
OpdenatstedelengroeiteenElzenbroekbos vanmatigvoedselrijkwater.Hetwaterstaathierweinigondertotiets
bovenhetbodemoppervlak.DitElzenbroek heefteengrote
matevannatuurlijkheid.Aangezienhetveletientallenjarenduurt-onderstabieleomstandigheden -voordateen
dergelijk boszichontwikkeldheeft,ishetvangrootbelangdatdatinstandgehouden enbeschermdwordt.
Langsenopdepadenvanhetboscomplexkomteenbijzonder
soortenrijkevegetatievoorneteen aantal zeldzamesoorten.
3.HetPolveen
Dit landgoedbestaatuitvoedselarmbos,deelsnaaldhout,
deels loofhout.Hetgrootsteoppervlakwordt ingenomendoor
soortenarmEiken-Berkenbos.Langshetwaterkomteenstrook
vochtigerbosvoorenwordenelementen aangetroffenvaneen
matigvoedselarme oevervegetatie (V7aternavel,Moerasaardbei,
MoerashertshooienWatertorkruid).Ditwijstopeengoede
waterkwaliteit.
4.DeWierd
Het landgoeddeWierdbestaatuitoverwegend tamelijk
droogenvoedselarmbos (Eikenberkenbos).Hetbosaande
noordzijdevanbeekenplasiseveneensvoedselarmmaar
vochtig.Hier liggenookenkeleterreintjesmetRiet,verlandingsvegetaties enwilgenstruwelen.Enkelekenmerkende
soorten zijn:langsdebeekValeriaan,Wijfjesvaren,Riet,
WatermuntenEngelwortel,indeplasLisdoddeenLiesgras.
Devegetatie ophetlandgoediszeergevarieerd ensoortenrijk,deinvloedvandebewoning isechterduidelijk
(b.v.veelRhododendron).
5.Bosenhoutwallen tennoordenvandeHoop
Dit zijnvoedselarme,soortenarmeloof-ennaaldbossen
afgewisseldmetsoortenarmegraslanden.Openkeleplaatsenkomennogheiderestantenvoor.
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6.Bostussen spoorlijn enVeluwebandijk
Ditiseenvoedselarmbos,deelsnaaldhout,deelsloofhout.Opeenaantalplaatsenkomenheiderestantenvoor
(Dophei,Struikhei).Vaakiseengoedontwikkeldemoslaagaanwezig.Langsdegrotewaterplaskomteengoed
ontwikkeld Gagelstruweelvoor,naasteenbredeRietzoom.
Hetkleineplasje isvooreenbelangrijk deeldichtgegroeidmetRiet,Wilg,Pijpestrootjeen Zeggen.Hetheeft
eendikkeveenmoslaag.
Ditbosgebied isdoorzijnvoedselarmekarakter,zijn
heiderestanten endeaanwezigenattevegetatiesecologischbelangrijk.Bijeengoedbeheer (metaccentverleggingvanhoutproduktienaarheidebeheer)kanhetgebied
noginwaardetoenemen.
7.Bosvegetatie langsdeVeluwe-bandijk
EenbosvegetatievergelijkbaarmethetbosbijhetLampenbroek (2)wordtaangetroffen ten zuidenvandeVeluwe
Bandijk.Hetbosismindernatenbestaatvooreendeel
uitnaaldhout.Ookhierwordennattevegetatiesaangetroffen.Depadeninhetbosbevatteneenwaardevollevegetatie (o.a.orchideën).
8.Halterkamp
HeteikenhakhoutbosjeHalterkamp iszowelvegetatiekundigalslandschappelijk waardevol.Hetbevatelementen
vaneenarmEikenbosenmatigvoedselrijk Elzenbos,onderbrokendoornatte strokenmetWilgenenElzen.Langs
depadengroeiteenuiterstinteressante vegetatie,waarinhetvochtigenmatigvoedselrijkekaraktervandebodemtotuitingkomt.
9.Nathooiland
Hetvochtigegrasland tennoordenvande Oudhuizerstraat
bestaatuiteenvegetatievangrassenenkruidenkenmerkendvooreenvochtig,nietergvoedselrijkmilieu.
Mogelijk doorzijnooknunogvochtigkarakterisdit
grasland nietintensief inkuituurgebrachtenheeftde
vegetatie zichhieroptamelijk natuurlijkewijzekunnen
ontwikkelen.Hetheefteenhooiland-karaktermetsoorten
alsDotter,MoerasspireaenHennegras.
Verspreiddoorhetgebied zijnvoorts eenaantalwaardevolle
vegetaties aangetroffenmeteenbetrekkelijk geringeomvang.
Dit zijnvaakbegroeiingenvanbermen,beken ensloten.Ook
houtwallenvallenhieronder.Dankzijhun liggingingrenssituatiesenop landbouwkundig nietbelangrijke plaatsenhebben zezichtotnutoekunnenhandhaven.Daarbijmoetwel
aangetekendworden,datzedoorhungeringeoppervlak enlan-
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landschap.Eenvegetatie langseen sloottaludwordtoverzijn
gehele lengte zoweldoordieslootalsdoorhetaangrenzende
weilandbeïnvloed.
Eenaantalvandezeelementenvertoontnoggelijkenismet
vroegeralgemeenvoorkomendenatuurlijke vegetaties.Zezijn
refugiumvoorvelesoorten (planten,insekten,vogels)ener
worden zeerspecifieke levensgemeenschappen aangetroffen.
Vegetatiekundig belangrijke lijnvormige elementen indezeomgevingzijn:
a.slotenengreppelstenwestenenzuidenvanhetLampenbroek
b.houtwallen enbermentennoordenvandeHalterkamp
c.taludsenhoutwallen langsdeBeekbergsebeek
d.bermvandeOudhuizerstraat
e.spoordijk Zutphen-Apeldoorn.
7.4.Beoordeling van_hetbestemmingsplan.
Opgrondvande inparagraaf 7.2.aangehaalde puntenuithet
streekplanVeluwe zalindezeparagraafwordennagegaanin
hoeverredebestemmingen inhetbestemmingsplan buitengebied
zijnafgestemd opdeinparagraaf 7.3.beschreven natuurlijke
kwaliteiten inhetproefgebied.
Opgrondvanstreekplan-uitspraak dienendenatuurgebieden
alszodanigtezijnbestemd,terwijl ookaandachtaandelijnvormigeelementenmoetworden geschonken (zieookparagraaf
7.2.,punt 7).Volgens par.7.2.,punt 2moetbeschermingvan
natuurgebiedenook ingroterverbandwordenbekeken:omongewensteinvloeden teweren zijnsomsbeschermende zonesnodig.
Tenslotte isopdestreekplankaarteenrichtingvoorhetbeleidaangegevenuitgedrukt incategorieën Landelijk gebied.
Ook aandehandvandeze categorie-indeling (punt3t/m6)
moethetplanwordengetoetst.Metnamedemanierwaaropagrarischeproduktiegebieden zijnbestemd isdaarbijinhetgeding.
Debestemmingvannatuurgebieden,natuurlijke elementenen
bossen
Eendeelvandehiervoorbeschreven natuurgebieden enbossen
isbestemd alsparkgebied,eenkleindeelisbestemd alsnatuurgebied.Deverdelingisalsvolgt (decijfersverwijzen
naardebeschrijving inparagraaf 7.3.):
parkgebied
:1,2,3,4,7,8
natuurgebied :5,6
Volgenshetbestemmingsplan ligthetaccentbijparkgebieden
opbehoud enherstelvandelandschappelijkewaardenvanhet
aanwezigebos.Bijnatuurgebied gaathetombos (metingeslotenelementen)dateengrootaantal functieskanvervullen.
Metnamebossenennatuurgebieden,diekarakteristiek zijn
voorhetgebied,zoudendaaromopdeplankaartalsnatuurgebiedbestemd moeten zijn;desoortenarme (produktie-)bossen
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debestemmingparkgebied ofnatuurgebiedkunnenhebben.Aangezienditonderzoek de landschappelijke aspectenbuitenbeschouwing laat,wordtoverdebestemmingvandeze laatste
groepgeenoordeelgegeven.
Opgrond vandebeschrijvingen zoudeniniedergevaldevolgendegebiedeneenbestemmingnatuurgebiedmoetenhebben:
natuurgebied: 1,2,6,7,8en9.
Inhetvigerendebestemmingsplanbuitengebied ishiervanalleen6alsnatuurgebiedbestemd.
Beschermendezones
Beschermende zoneszijnmetname indiegevallennodigdatde
natuurlijkekwaliteitenvaneengebiedgevoelig zijnvoorinvloedenvanbuiten (b.v.ontwatering of (sterke)vervuiling).
Eendeelvandehierboven aangeduide gebiedenwordtbegrensd
doorgebiedenmetdebestemmingagrarischedoeleinden II,waardoorenige-voorallandschappelijke-beschermingmogelijkis.
Inhetbijzonder rondhetkwetsbare Lampenbroek isdebeschermingtegeninvloedenvanbuitenechteronvoldoendegeregeld.
Bestemming agrarischeproduktiegebieden.
Inhetbestemmingsplan zijntweetypenagrarischebestemmingen (doeleinden IenII)opgenomen.AgrarischedoeleindenII
bevatenkelebeperkingen terbeschermingvanlandschappelijkekwaliteiten.Opgrondvandeaanwezigheid vanvegetatiekundigbelangrijkehoutwallen,bermene.d. (zieslotparagraaf 7.3.) zoutenminstehetgebied directten zuidenvanhet
Lampenbroek enhetgebiedmethoutwallen enbermentennoordenvandeHalterkampbestemdmoetenwordenalsgebiedmet
agrarischedoeleinden II.Beidegebieden zijninhetbestemmingsplanbestemd totgebiedmetagrarischedoeleinden I.
Vergelijking vandeindelingvanagrarische produktiegebieden
volgenshetstreekplanVeluwemethetbestemmingsplan levert
naasteengrotematevanovereenstemming*)ookenkelemarkanteverschillenop.Hetmeestopvallend isinditverbandde
benadering inbestemmingsplanenstreekplanvandeomgeving
vanhetLampenbroek envandeHalterkamp.Geziendevegetatiekundige gegevens schietenbeideplannenvoorditgebied
tekort.Deoverigeverschillen zijnteherleiden opverschilleninglobaliteit enschaal.
Ontbrekende bestemmingen
Hetmoerassigeperceel (9)ligtweliswaarbinnen agrarische
doeleinden II (noordvandeOudhuizerstraat)maarverdient,
*)Aannemende datagrarischedoeleinden IIinovereenstemming
ismetdebedoelingen vanLandelijk gebiedII.
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geziendevegetatiekundigeinventarisatie eenanderebestemming,b.v.natuurgebied,eventueelmetagrarischgebruik.
Devegetatiekundigwaardevollebermen langsdespoorlijnen
deOudhuizerstraat zijnnietalszodanigbestemd.
7.5.Çonclusi_es_.
Devolgendeconclusieskunnenwordengetrokken:
bestemmingsplan
-m.u.v. (deomgevingvan)hetLampenbroek (1en2)ende
Halterkamp (8)pasthetbestemmingsplan redelijkbinnen
hetstreekplan.Beidegenoemdegebiedjes zijninhetbestemmingsplan slechtsgedeeltelijkbeschermd.Ookopde
streekplankaartkomthetnatuurwetenschappelijkbelangvan
dezegebiedjesnietvoldoende totuiting.GezienhetIn
hetstreekplanbeschrevenbeleid (paragraaf 7.2.) zoueen
"zwaardere"bestemmingechtervoordehandliggen.
-erisonduidelijkheid overdematewaarinnatuurgebiedbeschermdwordt;
-eendeel.vandeonvoldoendeofontbrekende bestemmingen
kanwaarschijnlijk wordenteruggevoerd opgebrek aanecologischegegevens;
-debeschermingvanlineaireelementen isonvoldoendegeregeld.
streekplan
-Voorhetstreekplan geldendezeconclusies inzekere zinook,
zijhetdatgeziendematevanglobaliteitvande categorieën
endegekozenkaartschaaldenauwkeurigheid vandekaartgeringermóetzijn.
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GEVOLGENVANWEGENPROJEKTENVOORDEVEGETATIE.

8.1.Algemeen.
Indenotaurgentiebepaling vanwerken aanplanwegen (oktober
1978)zijnopgevoerd alsdoelstellingen vanhetprovinciaal
wegenbeleid: a.hetverhogenvande verkeersveiligheid
b.hetverbeterenvanhet leefmilieu
c.hetverbeterenvandebereikbaarheid vanbepaaldegebieden.
Tevenswordternaargestreefdnatuuren landschap zoveelmogelijktesparen.
Omprioriteitenvasttestellenwordenmetbehulpvandeaspektenbereikbaarheid,verkeersveiligheid, leefmilieuennatuur
landschaprendementenberekend.
Eerstworden deeffektenvanwegenwerkenbepaald.Ditgebeurt
voordeviergenoemde aspekten.Daarnawordtdescorevoorelk
aspektuitgedruktinuniformeeenheden.Vervolgenswordende
werkeninvolgordevanhunrendement-gezamenlijk effektgedeelddoordekosten-gerangschikt.Dezerangschikking geeft
aaninwelkevolgordedewerkenvoorbereid gaanworden.
Mogelijkebelemmeringen vooreendaadwerkelijke uitvoering
kunnendaarna zijn (Notameerjarenprogramma 1977-1982):
-bezwarenbijdewegeninspraak ofdebestemmingsprocedure
-tegroteschadeaannatuuren landschap
-problemenbijde financiering (tertiairewegen).
Voorhetaangevenvandeschadedieeenbepaaldwerk toebrengt
aannatuur enlandschapenomeventueelhetminst schadelijke
tracétebepalen ishetnoodzakelijk tebeschikken overgedetailleerde gegevens.Eenvegetatiekarteringkandaaraaneen
belangrijkebijdrageleveren.
Inhetonderzoekgebied komteenwegenwerk voor,datopgenomen
isindeurgentiebepalingv/egen1978. Dit isdeomleggingLoenen.Deze isbijdeglobalebeoordelingvanwegenwerkenbeschouwdalseenwerk datoveraanzienlijke afstand eenzeer
ernstige aantastingvanhetnatuurlijk milieuveroorzaakt.
Voor zoverhetdevegetatiebetreftkandezeaantastingnader
gepreciseerdwordenmetbehulpvandeverzameldegegevens.
DaarnaastwordtinhetonderzoekgebiedhettracévanRW48
tussenDierenenBrummen geprojekteerd. Dedefinitievebepalingvanhettracéisnogonderwerpvanoverleg.Alshettracéaanmoet sluitenopdehuidigeRW 48bijBrummen zijnde
keuzemogelijkheden zeerbeperkt.Nagegaan zalwordenwelke
gevolgeneentracékeuzeheeftopdevegetatie.Hierbijwordt
nietingegaan opeventuele schadeaan landschap,reliefen
vogelstand.Debeoordelingwordtuitgevoerd zonderinte
gaanopdenoodzaakvanbeideProjekten.
8.2.Omlegging_Loenen_T_22_(afb.16).
Het tracévandeomleggingLoenen isgeprojekteerd aande
oostzijdevanhetdorp.Hetdoorsnijdt inhet zuideneengraslandengebied,datvroegerdeeluitmaaktevande Zilvense
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hooilanden.Hierkomennoghoutwallen,goedontwikkeldebermenenvochtigeruigtenvoor.TenoostenvanLoenenworden
desportterreinen enhoutwallenbijkasteel terHorstdoorsnedenentennoordenvanLoeneneenbosgebiedwaarineen
sprenggelegenis.
Hetgrootstedeelvanhetgebiedbestaatuitgrasland.Delengtevanhettracéisongeveer 3200m.
BijkasteelterHorstwordenvoedselarmebermen en lanendoorsneden.Delaanvegetaties zijnvochtigengoed ontwikkeld,getuigehetvoorkomenvanRietenKoningsvaren.Hetisinhet
onderzoekgebied eenvandeweinigegroeiplaatsenvandebeschermdeKoningsvaren.
Ineendeelvandebermen,ruigten enhoutwallen tenzuiden
vanLoenenkomennoghooilandsoortenvoor,dievroegerinhet
helegebiedvande Zilvensehooilandenvoorkwamen.Zoworden
hieraangetroffenBiezeknoppen,Moerasrolklaver,Beemdkroon,
GewonewederikenMoeraszegge.
Hetbosgebied tennoordenvanLoenenbestaatvooreenbelangrijkdeeluitvoedselarmbos.Devolgendebostypenkomener
voor:Eiken-Berkenbos,deelsgemengdmetnaaldhout,eendroge
soortenrijke randzoneeneenlangsdesprenggelegenvochtig
bostype.
DeomleggingLoenenbetekenteenbelangrijke aantastingvan
dezedriegebieden.Desprengenhetvoedselarmeboszijn
karakteristiek voorderandzonevandeVeluwe.Dezebeide
elementen zullenverdwijnen.Ookdevoedselarme,vochtige
bermenen laanvegetaties bijkasteel terHorstkenmerkenmét
het landgoeddezeovergang.Zezullen opeen zeerongunstig
puntwordendoorsneden,n.1.opdegroeiplaats vandeKoningsvaren.Degoedontwikkelde,vochtigeruigtenenhoutwallen
zullenvooreenbelangrijkdeel'verdwijnen;hetoverigedeel
zalkwalitatief sterk achteruitgaan.Uitdevegetatieblijkt
datalledriedegebieden een zeervochtigkarakterhebben.
Blijkbaarkomtinditgebied rond Loenenveelkwelwateruit
deVeluwenaarhetbodemoppervlak.
8.3.TracéRijksweg_4_8_(afb.17).
Rijksweg 48isdeautosnelwegdieArnhemmoetverbindenmet
Zutphen.DewegisreedsgerealiseerdvanArnhemtotEllecom,
waarhijaansluitopdewegDieren-Doesburg.Ookhetgedeelte
tussende zuidelijke aansluitingbijBrummenenZutphenis
reeds aangelegd.Ophetogenblikwordtbestudeerdwelkevariant
demeestgeschikteisomdezetweeweggedeelten teverbinden.
Voorzoverbinnenhetonderzoekgebied loopthet voorgestelde
tracéongeveerevenwijdigaandeArnhemsestraat tussenDieren
enBrummen.HetisaandeoostkantvanLeuvenheimgeprojekteerd.
Ten zuidenvanLeuvenheimkandewegzoweltenwestenalsten
oostenvandebestaandewegaangelegdv/orden.
Debeoordelingvandeinvloedvanhettracéenvandemogelijke
variantenopdevegetatiegebeurtintweedelen nl.voorhet
weggedeelte terhoogtevandekern Leuvenheim (I)envoorhet
weggedeelte tussenLeuvenheimenDieren(II).

VEGETATIEONDERZOEK ZUIDELIJKE IJSSELVALLEI

OMLEGGING LOENEN T22

afb.16

200m
PPD Gelderland 1979
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I. Leuvenheim
Deruimtelijkemogelijkheden beperken zichhiervrijwel
toteentracé-keuzeoostelijkvanLeuvenheim.Inditgebied zijnweiniggoedontwikkelde vegetatietypenaangetroffen.Degraslanden zijnsoortenarmenvoedselrijk.De
enkeleresterendehagen zijneveneens soortenarm.DevegetatievandeIJsseldijkrond Leuvenheimverschilt vrijwel
nietvandievanhet omringendegrasland.Hettracézal
hierdanookwatbetreftdevegetatieweinigproblemen
oproepen.
II.Leuvenheim-Dieren
Inditgebiedmoeteenkeusgemaaktwordenvooreentraceringaandeoost-ofaandewestzijdevandebestaande
weg.
Allemogelijkevarianten liggen tenoostenvandespoorlijn.
Vegetatiekundig gezien zijndevolgendegegevensvanbelang:
a.westzijdebestaandeweg
-degraslanden zijnsoortenarmenvoedselrijk.
- langsdewegstaangoedontwikkelde houtwallenmet
kenmerkenvan zowelrivierbegeleidendebossen (IepenrijkeEiken-Essenbossen) alsvanandererijkebossen
(VochtigeElzen-Essenbossen).
-boscomplextussenwegen spoorlijnongeveer terhoogtevankm 18.5 (top.krt. 1:25.000).
Vegetatiekundig belangwekkende delenvanditcomplex
zijn:
1.hethoogopgaandebos langsdespoorlijnmetkenmerkenvanbossenopVoedselrijke bodem (Haagbeukenverbond)
2.hetopenmiddendeelwaarzicheensoortenrijk Wilgen-enBramenstruweel ontwikkelt
3.debermvaneen zandweg aandezuidzijde,dievegetatiekundiggoedontwikkeld ensoortenrijkis.
- deoverigelandschapselementen aandewestzijdevande
bestaandewegzijnsoortenarmoftamelijk ruig.
b.oostzijdebestaandeweg
-degraslanden zijnsoortenarmenruig
- ronddeGeldersetorenenvooralaandenoord-enwestzijdeligteensamenstelvanbospercelen,houtwallenen
bermen (mettussenliggende soortenarmeenruigeweilanden.Deze landschapselementen zijnvegetatiekundiggoed
ontwikkeld enkarakteristiek voorhet rivierengebied.
1.HetbosronddeGelderse Toren ishetbestontwikkelde
Iepenrijke Eiken-Essenbos inhetstudiegebied.Vele
voorditbostypekenmerkende soortenwordenhieraangetroffen.
2.Dehoutwallen enlanenindezeomgevingwordeneveneensgekenmerktdooreengrootaantalrivierbegeleidendesoorten.Bijdehoutwallenvaltmet namede
struiklaagopdooreengrote soortenrijkdom.
3.Debermenendijken zijntamelijk droogengekenmerkt
dooreengrootaantalinNederland steeds zeldzamer
wordende soorten.Het zijndebestontwikkeldebermen indeBrummensewaarden.

- 63WordterbijhetbepalenvanhettracévanRW 48medenaargestreefddevegetatieendekarakteristieke landschapselementenzoveelmogelijk tebehoudendandienteraaneenaantal
voorwaarden tewordenvoldaan.
-TerhoogtevandeGelderse Torendienthettracéaande
westkantvandehuidigeweggeprojekteerd teworden;
-Hetbostussendehuidigewegendespoorbaandientgespaard teblijven.Indienmogelijk zouhettracévôôrdit
bos,maarnadehoutwallen tennoordenvandeGelderse
Torennaardeoostkantvandebestaandewegmoetenbuigen;
-Hetopenmiddengedeeltevanhetbosdientbijdeaanleg
vandewegnietalsopslagplaats gebruiktteworden,daar
heteenterreinis,datzich,blijkensdeernuaanwezige
vegetatie zalkunnenontwikkelen toteenrijkbos.Bijde
landschappelijke inpassingvandewegkanhiermee rekening
gehoudenworden;
-BijdetraceringrondLeuvenheim zijnuitvegetatiekundig
oogpuntgeenproblemen teverwachten.

- 64-

LITERATUUR.
1.Boekhorst-van-Maren,E.N.te,enL.vanNieuwenhuijze. 1978
RuilverkavelingBrummen-Voorst,advies landschapsbouw
Staatsbosbeheer,Utrecht.
2.Bouma,F. 1972.
Evaluatievannatuurfunkties.
Interimrapport
InstituutvoorMilieuvraagstukken,VrijeUniversiteit
Amsterdam.
3.Droffelaar,F.W.van,b.v.BürovoorRuimtelijke Ordening
enarchitectuur enBüroVoogtb.v. 1975.
Gemeente Brummen,inventarisatie. Arnhem.
4.Ellenberg,H. 1974.
ZeigerwertedergefässpflanzenMitteleuropas.
ScriptaGeobotanica IX,Göttingen.
5.FloraNeerlandica. 1948/1966.DeelI-IV.
Uitgave KoninklijkeNederlandse BotanischeVereniging
Amsterdam.
6.Gedeputeerde StatenvanGelderland. 1977.
Ontwerp StreekplanVeluwe.Arnhem.
7.GrontmijN.V. 1974.
Lijstvanwildeplanten,DeBilt.
8.Gimmingham,C.H. 1972.
Ecology ofHeathlands,London.
9.Harms,W.B. 1973.
Oecologischenatuurwaarderinginhetkadervandeevaluatievannatuurfunkties.
InstituutvoorMilieuvraagstukken.VrijeUniversiteit
Amsterdam.

- 6510. Hessel,P.,H.Kampf&S.Osinga. 1977.
Wegbermbeheer enhoehetdoordeprovincieUtrechtwordt
gedaan.
Wegen 51(8):248-258.
11.Heukels,H.,enP.J.v.Ooststroom. 1977.
FloravanNederland-Groningen,19edruk.
12.HoutedeLange,S.M. ten, (red.) 1977.
RapportvanhetVeluweonderzoek.Wageningen.
13.Hubbard,C E . 1976.
Grasses.Penguinbooks.
14.Jermy,A.C.,andT.G.Tutin. 1968.
BritishSedges.
Botanicalsociety oftheBritishIsles.
15.Kraanen,C.J.M. 1961.
Debodemgesteldheidvanhetgebied Brummen-Voorts.Bodemkundig rapport520.
StibokaWageningen.
16.Maarel,E.vander,enP.Dauvellier. 1978.
NaareenglobaalecologischmodelvoorderuimtelijkeontwikkelingvanNederland.
Studierapporten Rijksplanologische Dienstnr.9. 'sGravenhage,
17.Meltzer,J.,enV.Westhoff. 1942.
Inleidingtotdeplantensociologie, *sGraveland.
18. N a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e Commissie.

197 7 .

Advies aan de m i n i s t e r van CRM over de r u i l v e r k a v e l i n g
Brummen-Voorst. U t r e c h t .
19. Schmitz, H. en R. van de W e t e r i n g h .

197 7 .

F l o r i s t i s c h bermonderzoek l a n g s de p r o v i n c i a l e wegen i n
West-Utrecht.
Stageverslag ProvincialeWaterstaat.Utrecht.

-66

20. Smit,J.J. 1972.
Natuurgebieden inderuilverkaveling Brummen-Voorst,
Verslag L.H.,afd.natuurbeheer.Wageningen.
21.Smittenberg,J. 1975.
VegetatiekarteringvanDrente.
InternenotaPPDDrente,Assen.
22.Stiboka. 1966.
BodemkaartvanNederland,blad 27,OostHattem.Wageningen.
23.Stiboka. 1978.
Conceptbodemkaarten,bladen 33Oosten33West.Wageningen,
24.Voet-Stam,G.E.vander. 1973.
Natuuren landschapinde stedendriehoek ApeldoornDeventer-Zutphen.Wageningen.
25.Weelderen,A.H.W.van. 1965.
Heggen,houtwallen enwindschermen.Biologische enhoutteeltkundige aspekten.Wageningen.
26.Werkgroep Kritische Biologie. 1976.
Ecologieenmilieustrategie,voorentegenvanmilieukartering.
B.W.A.enAktieStrohalm,Utrecht.
27.Westhoff,V.,enA.J.denHeld. 1969.
Plantengemeenschappen inNederland.Zutphen.
28.Westhoff,V.,P.A. Bakker,C G . van Leeuwen,E.E.vander
Voo.1971.
Wildeplanten,floraenvegetatie inonzenatuurgebieden
deel2:hetlageland.
Vereniging totBehoudvanNatuurmonumenten inNederland.

- 6729.Westhoff,V.,P.A. Bakker,C G . vanLeeuwen,E.E.vander
Voo,I.S.Zonneveld.1973.
Wildeplanten,floraenvegetatie inonzenatuurgebieden,
deel 3,dehogeregronden.
VerenigingtotBehoudvanNatuurmonumenten inNederland.
30.Wiegers,J., enP.Key. 1976.
LandschapsecologischebasisstudievoorhetstreekplangebiedVeluwe1973-1975.
PPDGelderland,Arnhem.
31.Wiegers,J. 1977.
Deecologische onderzoekent.b.v.destreekplannenin
Gelderland.
W.L.0.mededelingen 4 (3):17-24.
32. ZonSeppenb.v. 1973.
Bestemmingsplan gemeenteVoorst (enpartiëleherziening
1978). Zutphen.

- 68BijlageI
Methodevaninventariseren.
Inhoofdstuk 3isdeindelingvanhetonderzoekgebiedaangegeven.Dezeindeling isgemaaktvoordathetveldonderzoekbegon.Bijdezeindelingwasalsbovengrens voordegroottevan
eenlandschapseenheid ca.100haaangehouden.Waarnodigwerd
eentegroteeenheid langshulpgrenzen (wegen,sloten)verder
onderverdeeld.Degemiddeldegroottevandelandschapselementenis25ha.Dekleinste eenhedenhebbeneenoppervlak van
ca.0,5hainhetgevalvankleinegeïsoleerd gelegenbosjes.
Intotaalzijn zoongeveer600karteringseenhedenonderscheideneningetekend optopografischekaarten indeschaal
1:10.000.
Tijdenshetveldonderzoek washet somsnoodzakelijk deoorspronkelijke grenzentewijzigen:
-Kleineeenheden gelegenbinnen éénenkelegroteeenheidblekenverwarrend tewerkenbijdenummeringvanvegetatieopnamenenwerden lieverbeschouwd alsdeelvandegrotere
eenheid.
-Deminimumgroottevan0,5haleiddeinbepaalde gevallen
toteentegroteversnipperingvanhetgebied.
- Somswerdenhulpgrenzen verlegdnaarslotenenvaarten.Dezevormenvaakeenbarrièreendaarmeeeenvoorhetkarterengeschiktegrens.
Binnendekarteringseenhedenwerden opgrond vanzichtbare
verschillen instruktuurensoortensamenstelling vegetaties
vanelkaaronderscheiden.Deverschillendevegetatietypenwerdenopkaartenopformulieren genoteerd (zieookpar. 3.2.).
Voorhetmakenvanopnamenwerdgebruik gemaakt vandekarteringsmethode vanTansley.Hierbijwordenenkelealgemenegegevensgenoteerd envoortsvanelkevoorkomende soorteenkarakteristiek vanhetvoorkomengegevenmetbehulpvandevolgendenotatie:
-slechtseenofenkeleexemplaren
:rare (r)
-verspreid,doch ingering aantalvoorkomend :occasional (o)
-algemeenvoorkomend
:frequent (f)
-overalingroteaantallenvoorkomend
:abundant (a)
-overheersend
:dominant (d)
-samenmeteenandere soortoverheersend
:codominant (cd)
-plaatselijk voorkomend
:locaal (1)
Indieneensoortplaatselijk veelvoorkwamisgebruik gemaakt
vandenotatie lf,laof ld.Dealgemenegegevens betreffen
dehoogtevandevegetatie,debedekkingvankruid-,struik-,
enboomlaag,oppervlak vandevegetatie,hellingenexpositie.
Bijbossen,houtwallen enlanenzijnboom-,struik-,enkruidlaagafzonderlijk vermeld.Wanneereensoortzowel inboom-als
struiklaag voorkomtiszetweemaalgenoteerd. Dezomenvaneen
boszijn,indiennodig,apartgekarteerd. Devegetatiesvan
dijken,bermenenslootranden zijnalleenapartgekarteerd als
zeduidelijkvandeomgevingverschilden.Bijgebrek aanlieslaarzenofeenbootzijnwatervegetaties alleenvanafdeoever
genoteerd.Ditwasalleen indeuiterwaarden,waarenkele
grotereplassen liggeneenhandicap.

- 69Bijdekartering zijndevoorkomende plantengewoonlijkaangeduidopsoortsniveau.Eenenkelemaalwashetnoodzakelijk
enmogelijk ondersoorten aantegeven,zoalsbijSikkelklaver (Medicagosativasubsp.falcata)enbijMattenbies (Scirpuslacustris,subsp.lacustris).Eenaantal geslachten zijn
zeermoeilijk tedeterminerenopsoortsniveau.Deze zijnaangeduidalsgeslacht,zoalsPaardebloem (Taraxacum s p e c ) ,
Braam (Rubuss p e c ) ,m.u.v.Framboos (Rubusidaeus)enDauwbraam (Rubuscaesius).
OpdePPDwerdendoordeonderzoekerswekelijks deverzameldegegevensgekontroleerd enopwerkkaartovergebracht.Deze
kaartbevatallegegevensvanhetveldwerk,zoweleenvoudige
aanduidingen alscodesdienaaropnameformulierenverwijzen.
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Bijlage II
Klassificering van vegetatietypen.
In de vegetatiekunde worden de plantengemeenschappen op een
hiërarchische wijze ingedeeld. Aan de basis van die indeling
staan de z.g. associaties.
De hierin voorkomende soorten stellen vaak overeenkomstige
eisen aan hun milieu. Een associatie kan eventueel weer onderscheiden worden in een aantal kleinere eenheden, de subassociaties. Op basis van hun floristische en ecologische
overeenkomst kunnen associaties worden samengevoed tot hogere eenheden, de verbonden. Deze kunnen op hun beurt weer worden ondergebracht in globalere eenheden, de orden en de klassen.

klasse
(Eikenbossen)

orde
(Eikenbossen)

orde

verbond

1

verbond

1

verbond (van
Zomer- en
Wintereik

verbond

1

1

I

|

|

1)

2)

associaties, in enkele gevallen onderverdeeld in subassociaties
1) associatie van het Beuken-Eikenbos
2) associatie van het Beuken-Eikenbos
Er is geprobeerd de vegetatietypen zoveel mogelijk op het
meest nauwkeurige niveau, dat van de associaties te typeren.
Dit is alleen mogelijk als er voldoende karakteristieke soorten in de vegetatie aanwezig zijn. Was het niet mogelijk een
vegetatie op associatieniveau te karakteriseren dan is dit
gebeurd op verbondsniveau. Een dergelijke vegetatie is minder
goed ontwikkeld dan een vegetatie die op associatieniveau getypeerd kan worden.
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KAARTLEGENDA (inalfabetische volgorde)
A.Akkers.
A
A!
AO

-akker,nietonderzochtofzondergoed ontwikkelde
akkeronkruidvegetatie.
-akkermetgoedontwikkeldeakkeronkruidvegetatie.
-braakliggendeenruderaleterreinen.

B.Bossen.
BqO - soortenarm bos behorend t o t h e t verbond van Zomeren Wintereik (Quercion r o b o r i - p e t r a e a e ) .
Bql - arm Eiken-Berkenbos (Querco-Betuletum i n o p s ) .
Bq2 - Eiken-Berkenbos n e t P i j p e s t r o o t j e (Querco-Betuletum
molinietosum).
Bf
- Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) .
Ba - vochtig Elzen-Essenbos (Circaeo-Alnion).
Bu - Iepenrijk Elzen-Essenbos (Ulmion c a r p i n i f o l i a e ) .
Be - Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) .
Bp - (jong)populierenbosmetweinigbosplanten.
Bn -zeersoortenarmnaaldbos.
Bd -kapvlakten.
Samengestelde codes:Bfa,Baf,Bea,Bpa,Bnq,BqO/n,Bql/n,
Bq2/n,Bf
n,e.a.
C.Solitairebomen,boomgroepenofboomrijen.
G.Graslanden.
Gp
Gg
Gil
Gil
Glv

-soortenarm,sterkbemestgrasland.
-tamelijk soortenrijk,bemestgrasland.
-tamelijk voedselarm,drooggrasland.
-tamelijkvoedselarm,vochtig grasland.
-Struisgras-rijk blauwgrasland (Cirsio-Molinietum
agrostietosum).
Gv -vochtiggraslandmetheide-elementen.
Gs -vochtig,matigvoedselrijk hooiland.
Gul -uiterwaardengrasland zonderAkkerkers.
Gu2 -uiterwaardengraslandmetAkkerkers.
Gu3 -droog,goedontwikelduiterwaardengrasland.
Gu4 -droog,kalkminnendgrasland.
Gd -diversegraslanden.
Samengestelde codes:Ggp, e.a.
H.Houtwallen,struwelenenhagen.
HaO -Meidoorn-Sleedoornhagenmetsoortenarmekruidlaag.
Hal -vochtigeMeidoorn-Sleedoornhagen,indekruidlaag
ruderalesoorten.
Ha2 -vochtigeMeidoorn-Sleedoornhagenmetgraslandsoorten.
Ha3 -vochtigetotnattehagenenhoutwallen (overgangvan
P r u n e t a l i a naar Alno-Padion).
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Hu2 -Hagenenhoutwallenmet indekruidlaagsoortenvan
voedselrijkebossen.
Hu3 -Meidoornhagenmeteenkruidlaagmetkalkminnende
graslandsoorten.
Hfl -Bramenrijke Eikenwallen.
Hf2 -GrasrijkeEikenwallen.
Hf3 -Eikenwallenmeteenkruidlaagvansoortenuitbossen
vanvoedselarmebodem.
Hwl -GageIstruwelen (Myricetumgale).
Hw2 -Sporken-Wilgenstruwelenvanmatigvoedselrijkebodem.
Hw3 -Wilgen-vloedstruwelen (Salicion albae).
Hrl -gestoorderuigeBraamstruwelen.
Hr2 -vochtigeBraamstruwelen.
Hr3 -droge,matigvoedselarmeBraamstruwelen.
Hr4 -droge,Braamstruwelenvanspoordijken.
Samengesteldecodes:HaO/u,Haf,Hw2/3,e.a.
L Lanen.
Lfl -Lanenmetindekruidlaag soortenvanbossenvan
voedselarmebodem.
Lf2 -Lanenmetindekruidlaag soortenvanbossenvanmatigvoedselrijkebodem.
Lg -Lanenmetindekruidlaag soortenvan tamelijkvoedselrijkebermen.
Lr -Lanenmetruderaleondergroei.
La -Lanennetalgemene soortenvandeElzen-Essenbossen.
Lu -Lanenmetsoortenvande IepenrijkeEiken-Essenbossen (Ulmioncarpinifoliae).
Samengestelde codes:Lfa,Lga,LfgenLgr.
M.Moeras-enoevervegetatie.
Mc -vegetatieopkribben langsdeIJssel.
Mj -Pitrus-vegetatie ingestoordevennen.
Mnl -pioniervegetatiemetMannagras inzwakstromendwater.
Mn2 -Drijftilachtigevegetatie (Cicutionvirosae).
Mp -Rietvegetaties algemeen.
Mpl -Mattenbies-gordels (Scirpetumlacustris).
Mp2 -Lisdodde-vegetatiesvandroogvallende oevers (Typhetum latifoliae).
Mp3 -Liesgras-zomen invervuilde sloten (sociatievan
Glyceriamaxima).
Mp4 -Holpijp-begroeiingvanbeschaduwdekwelsloten (sociatiev.Equisetumfluviatile).
Mp5 -soortenrijke Moerasvaren-Riet-uegetatie (Thelypterido-Phragmitetum).
Mp6 -vegetatie,gekenmerktdoordominantievanRiet.
Mp7 -vegetatiemetWatertorkruid inafentoedroogvallendesloten (Oenanthion aquaticae).
Mp8 -oeverzonemetMattenbiesenRietinouderivierlopen (Scirpo-Phragmitetum).
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lim -oever-enmoerasvegetatiesmetveelgrote Zeggen
(Magnocaricion).
Mml -soortenarmeRietgras-vegetatie (sociatievanPhalarisarundinacea).
Ms -bloemrijkevegetatiesmetMoerasspiraea (Filipendulion).
Mz -pioniervegetatieopdichtgeslagen,nattebodem.
Mv -oeversmetvegetatievan Knolrus inwatertjesmet
wisselendewaterstand.
Samengestelde codes:Ups,Mnl/r,Mnl/c,Ms/r,e.a.
R.Bermvegetaties.
Tamelijkvoedselarmebermenopzandigebodem.
RIO -soortenarme Struisgras-berm (Lolio-Cynosuretumtypicum).
Ril -droge,soortenrijke Struisgras-berm (Lolio-Cynosuretumluzuletosum campestris).
R12 -vochtigeStruisgrasbermmetMoerasrolklaver (LolioCynosuretum lotetosumuliginosi).
Voedselrijkebermenopverschillendebodems
Rgl -tamelijk drogeensoortenarme Glanshaver-berm (Arrhenatheretumelatioris inops).
Rg2 -vochtige,vrijsoortenarmeGlanshaver-berm (Arrhenatheretumelatioris alopecuretosum).
Rg3 -matigvochtige,soortenrijke Glanshaver-berm (Arrhenatheretumelatioris,subassociaties inopsp.p.en
picridetosum).
Ru -droge,kalkhoudende,soortenrijkebermmetSikkelklaverenKruisdistel (droogLolio-Cynosuretum enMedicagini-Avenetumpubescentis).
Rs -vochtigebermmetSmeerwortelenEchteValeriaan
(overgangvanhetArrhenatheretumelatioris naarhet
Filipendulion).
Ruigewegbermen.
Rrl -Kweek-Zevenblad-berm (Agropyrorepentis-Aegopodietumpodagrariae).
Rr2 -Glanshaver-Boerenwormkruid-berm (overgangvanhet
Arrhenatherion naarhetTanaceto-Artemisietum).
Samengestelde codes:Rlv,Rig,etc.
V.Heideenverwantevegetaties.
Vvl -drogetotmatigvochtigeheide (Calluno-Genistion
pilosae).
Vv2 -vochtigeheide (Ericetumtetralicis).
Vg -gestoordevegetatievan Zomp-enGewone Zegge (Caricioncurto-nigrae).

- 74W.Watervegetaties.
Wo
Ww

--water zonderzichtbarevegetatie.
-vegetatievanwortelendewaterplanten nietdrijvende
bladeren (Nyraphaeon)indieperwater.
Wwl -vegetatiemetGeleplompofWaterlelie (PotametoNupharetum).
Ww2 -Watergentiaanvegetatie vanouderivierlopen (Nymphoidetumpeltatae).
Wp -pioniervegetatie metsmalbladige Fonteinkruid-soorten
inondiepesloten (Parvopotamion).
Wm -vegetatiemetGewonewaterranonkel enWaterviolier
(Callitricho-Batrachion).
Wh -vegetatievanGewoonblaasjeskruid (sociatievan
Utricularia vulgaris).
Wl -drinkvijvers,poelenenslotenmetuitsluitend Klein
kroos (sociatievanLemnaminor).
K.VegetatievanhetApeldoornskanaal.
S.VegetatievanSpoordijken.

