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VOORWOORD
In 1987 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten
tot de instelling van bosreservaten in de Nederlandse bossen.
Het totale aan te wijzen aantal reservaten in Nederland (ca. 60) zal een
representatieve weergave vormen van het Nederlandse bosareaal en de
daarbinnen te onderscheiden groeiplaatsen.
In de loop der tijd is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld voor deze
stricte reservaten. Dit programma moet kennis verschaffen over de natuurlijke
processen die zich in het reservaat afspelen. De systematische waarneming
van deze processen moet leiden tot aanbevelingen over de toepassing ervan
bij het beheer en de inrichting van de Nederlandse bossen. Zie verder
Broekmeyer & Hilgen, 1991.
Dit rapport maakt deel uit van het basisprogramma. Het beschrijft de eerste
inventarisatieronde van de vegetatie van het hele reservaat en de kernvlakte
van Vechtlanden in Ommen, die eens per 10 jaar zal worden uitgevoerd.
De foto's zijn gemaakt door R. van Beek. W. Timmer en A.J. Griffioen hebben
het kaartmateriaal vervaardigd.
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SAMENVATTING
Op basis van 16 opnamen in zgn. permanente kwadraten is een vegetatiety
pologie opgesteld, die als uitgangspunt geldt voor een kartering van de
vegetatie van het bosreservaat. De kartering vindt plaats op schaal 1 : 2500.
In de kernvlakte worden eventueel aanvullende opnamen gemaakt om de
typologie uit te breiden voor de kartering van de kernvlakte. Om de vegetatie
te visualiseren, zijn in de kernvlakte foto-p.q.'s uitgezet, waar foto's van het
kronendak en de kruidenvegetaties genomen worden.
Op grond van de vegetatieopnamen kunnen zeven vegetatietypen worden
onderscheiden. Het Bochtige-smeletype wordt gekenmerkt door het voorko
men van soorten uit deBochtige-smelegroep, alsmede uit de Rankende-helmbloemgroep, Smalle-stekelvarengroep en Gestreepte-witbolgroep. Het type
komt voor op de hoogste rivierduinen van het reservaat. Het Pijpestrootjetype
komt voor op lagere delen buiten het bereik van de Vecht en kenmerkt zich
dooreen hoge bedekkingsgraad van Pijpestrootje. Het Wederik-Eiktype wordt
gekenmerkt door soorten uit de Wolfspootgroep en Hennegrasgroep. Het type
vormt een overgang van het hoger gelegen Bochtige-smeletype of Braamtype
naar het Gele-listype. Het Gele-listype onderscheidt zich van alle andere typen
door het voorkomen van Gele lis. Ook komen soorten voor uit de Wolfspoot
groep en de Glidkruidgroep. Het type komt voor in de oude rivierlopen van de
Vecht die geregeld overstroomd raken. Het Zwarte-bestype wordt gekenmerkt
door hoge bedekkingsgraden van Brandnetel, aangevuld met soorten uit de
Esgroep, Gladde-witbolgroep en Smalle stekelvarengroep. Het type komt voor
op de hogere delen van de stroomgeulen. Het Braamtype wordt gekarakteri
seerd door soorten uit de Grove- dengroep. Ook soorten uit de Rankendehelmbloemgroep kunnen in hoge bedekkingsgraden voorkomen. Het Dagkoekoeksbloemtype kenmerkt zich door een mozaïekpatroon van open plekken
en gesloten opstanden waarin vrijwel geen kruidlaag voorkomt. Hierin is wel
Dagkoekoeksbloem aanwezig. Het type komt voor in de lagere duinen.
In de kernvlakte komen een aantal onderscheiden vegetatietypen niet voor.
Het Bochtige-smeletype, het Pijpestrootjetype en het Wederik-Eiktype komen
hier niet voor. Voor de overige typen zijn een aantal varianten onderscheiden,
met uitzondering van het Gele-listype.
De onderscheiden vegetatietypen kunnen worden ondergebracht in vijf PNV's.
Het Bochtige-smeletype en het Pijpestrootjetype behoren tot het Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris) waarbij het tweede type gerekend
moet worden tot de vochtige variant (Betulo-Quercetum molinetosum). Drie
typen worden gerekend tot het Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum). Dit
zijn het Wederiktype, het Zwarte-bestype en het Braamtype. Het Dagkoekoeksbloemtype behoort tot het Duin-Eikenbos (Convallario-Quercetum dunense). Het Gele-listype behoort tot het gewoon Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum).
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1 ALGEMENE KENMERKEN EN LIGGING VAN BOSRESERVAAT
VECHTLANDEN
Het bosreservaat Vechtlanden is een circa 11 ha groot gebied gelegen in de
Boswachterij Ommen in Overijssel. De ligging van het reservaat is gegeven
in de topografische kaart van figuur 1.
Het reservaat is geselecteerd op grond van een complex van de potentiële
natuurlijke vegetaties van een vochtig Elzen-Eikenbos en een MoerasvarenElzenbroek, kenmerkend voorde beekdalen in Overijssel. De actuele vegeta
tie in het gebied is floristisch karakteristiek.
Het gebied van het huidige bosreservaat bestond in 1851 nog grotendeels uit
moeras. Het zuidwestelijk deel is dan al begroeid met bos. Er kunnen twee
opstandstypen worden onderscheiden: het grootste, lager gelegen deel is een
Berken-Elzenbroekbos dat zich spontaan heeft ontwikkeld. Het overige deel
is een Eikenspaartelgenbos dat in 1915 is aangelegd. Pleksgewijs komt op de
hoogste delen Grove den voor.
Bodemkundig gezien is de opbouw van het bosreservaat zeer gevarieerd. In
het zand komen bruine enkeerdgronden, bruine beekeerdgronden, vorstvaagbeekvaag- en vlakvaaggronden en poldervaagronden in het klei voor (Van der
Werff en Mekkink, 1991).
Meer informatie zie Bartelds, 1995.

Figuur 1.

Ligging bosreservaat Vechtlanden, Ommen. Topografische kaart 22C
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2 METHODE
Op 23 en 24 juli 1986 zijn 16 vegetatieopnamen gemaakt van permanente
kwadraten van 10 x 10 m, volgens de schaal van Londo (1984). Deze opnamen
zijn verricht op de zgn. ruitennetpunten. De ligging van deze permanente
kwadraten (p.q.'s) is gegeven in figuur 2.
Opnamen en soorten zijn gerangschikt met behulp van het computerprogram
ma Twinspan en nabewerkt met de hand. De resultaten zijn weergegeven in
tabel 1. Bij de beschrijving van de vegetatietypen wordt naar de soortengroepen uit deze tabel verwezen via de naamgevende soort (met een ster
O gemerkt). De typen zijn eveneens lokaal geldig. In hoofdstuk 5 zijn deze
lokale typen door vergelijking met literatuur toegekend aan een ontwikkelings
reeks van een landelijk geldige indeling van potentiële natuurlijke vegetatiety
pen (Van der Werf, 1991).
Om de vegetatie van de kernvlakte in beeld te brengen wordt een vegetatiekaart gemaakt en worden grondfoto's van de kernvlakte genomen. De vegetatiekartering vindt plaats op schaal 1 : 200. Additionele opnamen worden
zoveel mogelijk aansluitend op de 10 x 10 m hokken van de kernvlakte
gemaakt. Indien mogelijk worden dominantietypen van een soort onderschei
den.
De foto's worden op vaste punten in de kernvlakte gemaakt. Hiermee worden
de ontwikkelingen in de tijd gevisualiseerd.
Zie voor een nadere detaillering van de gebruikte methodiek Koop, 1987.
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Tabel 1.

Vegetatietabel bosreservaat en kernvlakte Vijlnerbos

Opnaae:
Type:

11
16
1 2

Bochtige saele (Deschaapsia flexucsa)
Ruwe berk (Setula pendula)

2 A
2 3

Pijpestrootje (Holinea caerulea)
Hennegras Ccalaaagrostris canescens)
ftoerasandoorn (Stacftys palustris)
Snavelzegge (Carex rostrata)

3

Hederik (Lysiaac/ua vulgaris)
Bitterzoet (Solanua dulcaaara)
Ruwe saele (deschaapsia cespitoss)
Beoorde wilg (Salix auriia)
Penningkruid (Lysiaachia nuaaularia)
Pinksterbloe« (Cardaaine pratensis)
floeraswalstro (Saliua palustre)
Nolfspoot (Lycopus eurepaeus)
Bele waterkers (Roripppa aaphibia)
Noeras-vergeet-aij-nietje (ftycsotis palustris)
Elzenzegge (Carex elongata)
Puntaos-SP (Cailiergon sp)

«

Kijfjesvaren (Êthyriua filix-feaina)
Gele lis (Iris pseudacorus)
Pitrus (Juncus effusus)
Egelboterbloea (Ranunculus flaaaula)
Waterpeper (Polygenus hydropiper)
Liesgras (Blyceria taxi ia))
Katerviolier (tóttonia palustris)
Hatertorkruid (Benanthe aquaiica)
Katervorkje (Rice ia flui tans)
Gagel (Hyrica gale)
Kruipende boterbloea (Ranunculus repens)
Hoeraszegge (Carex acutiforais)
Bosbies (Scirpus sylvaticus)
Hoerasbeeadgras (Pua palustris)
tloerasviooltje (Vicia palustris)
Bosveldkers (Cardaaine flexucsa)

1 1 1 1 4
2 0 5
3! 4

7 6" 1
3
5

8 3 12
4
6

5 9
7

P
0
i.

TT
A :
P !
R :
1t
A P
R P
1
2 3
1 P
PP
A A
P P
P P
1
R
P P

A A P
A P A
P
4 7 P
A 1
PA
1A 1
P P 1
A
2 A P
P

R P
A
P P P P
R P P P
P P P
1 P
P P
A
P
P
A
P
P
2
P
A
P

P

P

P P

P
R

Blau« glidkruid (Scutellaria galericulata)
RUM beeadgras (Pos triviaJis)
Haagwinde (Cslystegia sepiua)

A P A P A
3
1
P P

P 2
2 1
R P

Brandnetel (Urtica dioica)
Zwarte bes (Ribes nigrua)
Zachte berk (Betula pubescens)
Fijn ladderaDS (EurbyncJnue praelsngua)
Hop (Huaulus lupulus)
Eenstijlige aeidoorn (Crataegus aonogyna)
Aalbes (Ribes uva-crispa)
Riapelaos (Atrichua undulatua)
Fraaboos (Rubus idaeus)

P R P P 1
A
A
P 1 P
P
A
P

3 2 P
2 1 1
1 3 1
1P
1 1
P
1
P
1 P

R

P P P
P P R

A
1

P
P P A
P 1P P
P P
P
PAPA

R
R
1
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Vervolg tabel 1.

Opnaae:
Type:

11
1 b
12

11114
2
3!

0 5
4

Bewoon peeraos (Pohlis nutans)

6

P
P
P
P P

Srove den (Pinus sylvestris)
Brede stekelvaren iBryopteris dilatais)
Saffeltandaos (Sicranua scopariua)

R

Drienerfiuur (Moehringia trinervia)
Krentenbcospje (fiaelanchier laaarckii)
Hennepnetel (Baleopsis tetrahit)
Bestreepte uitbel (Hokus lanaius)

P
P
R
P P

Braai (Rubus fruiicosus)
Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Rankende helabioea (Corydalis claviculata)
VuilbooB (Rhaanus frangula )
Kaeperfoei ie (ionicera periclyaenua)

A A
P P
1
2 P
P

Gewoon sterreaos (ftniut fiornua)
Aaerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Saaile stekelvaren (Pryopteris carihusiana)
Zoaereik (Suercus robur)

P
R
A
5 3

Reukgras (Mhoxanihua odorat ut)
Tandjesgras (Santhonia decuabens)
Veelbloeaige veldbies (Luzula auliiflora)
Zandzegge (Carex arenaria)
Echt walstra <Baliua verua)
St-Janskruid (Hypericue per foratua)
Herfstleeuwetand (Leontsdon autuanaiis)
Duizendblad (Achillea aillefoliua)

5 ?

5 P
A
P

Naqelkruid (Beu» urèanua)
Cyperzegge (Carex pseudocyperus)
Veelbloetige saloaonsiegel (Polygonatua aultiflorua)
Vogelkers (Prunus padus)

Veldruring (Ruaex acetosa)
Rood zwenkgras tfestuca rubra)
Haakaos (Rhytidiadelphus squarrosus)
Fioringras (Agrcstris stolonifera)
Hondsdraf (Slechoaa hederacea)
fïannetjesvaren (Srycpteris filix-aas)
Dagkoekoeksbloea (SiJene dioica)

8 3 12
4

P P
P P

Gewone vlier (Saabucus nigra)
Es (Framus excelsior)
Kleefkruid (Saliua aparine)
Knopig helikruid (Scrophularia nodosa )

Zwarte els (Alnus gluiinosa)

7 à 1
3
5

P
P
P R 3
P P P
P P

1

P

1 A P
R P
A P P
P P P

R
P
P
P

P
P

2 1
P P
A 1 A

1
P
P

P

P R
1

R
P P
P 6

4 P 2 2 6
A
P
P
P
P
R
P

P
R
P

P
1 A

P 2 1
P i l
P 2 1
P
P P P

5
l
4
P
P

P
P
5

P

4

P

R
A P R
5 P R P

5

5 7

R
P
1
3
n
i.

4
A
1
A
A
A
A
A
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Figuur 2.

Soortenkaart en ligging van de permanente kwadraten in het reservaat
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3 VEGETATIE VAN HET RESERVAAT
3.1 Vegetatietypologie
Op basis van de 16 opnamen zijn voor het hele reservaat zeven vegetatietypen
onderscheiden (tabel 1 en figuur 3).
A. Bochtige-smeletype (opname 11)
De Bochtige-smelegroep kenmerkt dit type. Verder komen de Rankendehelmbloem- en de Smalle-stekelvaren- en Gestreepte-witbolgroep voor.
Het Bochtige-smeletype komt voor in vak 66b en op de hoogste duinen in
het noorden en oosten van het reservaat. Het type is gekarteerd op het
voorkomen van Bochtige smele.
B. Pijpestrootjetype (opname 16)
Voor dit type is een hoge bedekkingsgraad van Pijpestrootje kenmerkend.
De soortensamenstelling komt overigens vrijwel overeen met het Bochti
ge-smeletype, echter met Wederik. Het type komt voor in de zuidelijke rand
van het reservaat buiten het overstromingsbereik van de Vecht. Binnen dit
type komt een open plek voor met veel Gestreepte witbol. Er is gekarteerd
op het voorkomen van Pijpestrootje.
C. Wederik-Eiktype (opname 12)
Dit type vormt een overgang van het hoger gelegen Bochtige- smeletype
of Braamtype naar het Gele-Iistype. De Gele lis- groep valt daarbij af, terwijl
de Wolfspootgroep en Wederik blijven. Karakteristiek voor het type is het
optreden van de Hennegrasgroep en dat het soorten gemeen heeft met de
drogere Zwarte-bes-, Braam-, Pijpestrootje- en Bochtige-smele- typen, nl.
de Gladde-witbolgroep, de Rankende-helmbloemgroep en de Smallestekelvarengroep. Het type komt voor op de zeer geleidelijke overgang van
de brede vlakke stroomgeul in het westen naar het hoger gelegen Braam
type in het centrum van het reservaat. Er is gekarteerd op de combinatie
van Wederik en soorten uit de Wolfspootgroep met de genoemde soorten
van de drogere typen.
D. Gele-listype (opname 1, 4,10,15)
Het Gele-listype onderscheidt zich van alle andere typen door de Gele-lisgroep. Verder komen er de Wolfspootgroep, de Brandnetelgroep en de
Glidkruidgroep voor. Alle andere soortengroepen ontbreken. Het type komt
voor in de oude rivierarmen van de Vecht, die in de winter en het voorjaar
vol water staan. Een vrij brede vlakke rivierloop komt in het westen van het
reservaat voor. Op kleine verhogingen in deze rivierloop komen overgan
gen naar het Wederik-Eiktype voor. Andere smallere en door dichtstuiven
verbrokkelde rivierarmen komen voor in de kernvlakte. Het type is voorna
melijk gekarteerd op Gele lis en Wolfspoot en tevens op andere
moerassoorten uit de Gele-lisgroep.
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Figuur 3.

Vegetatiekaart van het hele reservaat
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E. Zwarte-bestype (opname 6,7,13)
Het Zwarte-bestype wordt gekenmerkt door de Esgroep, terwijl de Brandnetelgroep er, met de hoogste bedekkingsgraden van Brandnetel, zijn
zwaartepunt heeft. Het type heeft verder met de drogere typen de Gladdewitbolgroep en de Smalle-stekelvarengroep gemeenschappelijk. Met het
meestal aangrenzende Gele-listype heeft het de Blauw-glidkruidgroep
gemeen. Overige soortengroepen ontbreken. Het type omzoomt het Gelelistype van de stroomgeulen. Het komt voor in de hogere uitlopers van de
stroomgeulen. Bovendien vindt men het in smalle stroken langs de geulen
met een vrij steile oever (zie vegetatiekartering kernvlakte). Het ruderaal
vochtige type grenst enerzijds aan het Gele-listype en anderzijds aan het
Braam-, Dagkoekoeksbloem- of Bochtige-smeletype. Het type is gekar
teerd op de hogere Brandnetel- en Zwarte-besbedekkingsgraden.
F. Braamtype (opname 2, 3, 8,14)
Het Braamtype heeft de soorten van de Grove-dengroep ais eigen karak
teristieke soorten. De Rankende-helmbloemgroep heeft er met zeer hoge
bedekkingsgraden zijn zwaartepunt. Het type heeft met het Zwarte-bestype
de Brandnetelgroep gemeen, echter in veel lagere bedekkingsgraden.
Vooral opname 3 vormt een overgang tussen het Zwarte-bes- en het
Braamtype. In de kemvlakte is deze overgang als een apart WijfjesvarenBraamondertype gekarteerd. Verder komt de Smalle-stekelvarengroep
voor. De soortensamenstelling en de zonering in het veld geven de positie
van dit type in de reeks van nat-voedselrijk naar droog-voedselarm weer.
Opname 8 vormt, door het voorkomen van soorten zoals Bochtige smele
en Ruwe berk een overgang naar het Bochtige-smeletype. Op enkele
plekken grenzend aan open graslanden, zoals in het zuidoosten van het
reservaat, komen pure Bramenzomen voor. Er is gekarteerd op de hoge
Braambedekkingsgraad en het ontbreken van hoge bedekkingsgraden van
Brandnetel en Zwarte bes.
G. Dagkoekoeksbloemtype (opname 5)
Dit type vertoont een mozaïekpatroon van grazige open plekken (opname
5, zie kartering kernvlakte) en gesloten opstanden met een vrijwel ontbre
kende kruidlaag, waarin echter meestal Dagkoekoeksbloem aanwezig is
(geen opnamen). Het type komt voor in de lage duinen in het noordelijke
deel van het reservaat. Het zijn de meest recent dichtgegroeide, eertijds
begraasde duincomplexen. Er is gekarteerd op Dagkoekoeksbloem.

3.2 Vegetatiekartering
Op basis van de onderscheiden vegetatietypen is het gehele bosreservaat
gekarteerd op schaal 1 : 2500. Bij de kartering is voor het Braamtype nader
onderscheid gemaakt tussen het echte type en een verruigde variant. Ook zijn
een aantal vlakken in het reservaat als 'kaal' gekarteerd. Het resultaat van de
kartering heeft geleid tot de vegetatiekaart van figuur 3.
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4 VEGETATIEKAART VAN DE KERNVLAKTE
4.1 Vegetatiekartering
In de kernvlakte zijn aanvullende opnamen gemaakt om de vegetatietypologie
van de kernvlakte nader te specificeren. De ligging van deze extra opnamen
in de kernvlakte is in figuur 4 gegeven.
In de kernvlakte (fig. 5) is alleen het Gele-listype op dezelfde wijze als voor het
hele reservaat gekarteerd (opname 4). Naast de oude rivierloop in het zuiden
van de kernvlakte werden ook kleinere vrij steile depressies noordelijker in de
kernvlakte gekarteerd. De ontstaanswijze van deze depressies is onduidelijk.
Naast het eerder onderscheiden Zwarte-bestype (opname 6) kon een Brand
netelondertype worden onderscheiden met een bedekkingsgraad van Brand
netel van meer dan 30% en een bedekkingsgraad van Ruw beemdgras van
meer dan 20% (opname 7). Verder is op een plek langs de oude rivierloop in
het zuiden een strook van een vrijwel puur Hennegrastype gekarteerd.
Het Braamtype is onderverdeeld in drie varianten. Een typische vorm van het
Braamtype (opname 14) komt voor op de hoogste delen van de oeverwal aan
weerszijden van de oude rivierloop. Een Braamdominantietype met zeer hoge
bedekkingsgraden van Braam en Rankende helmbloem (opname 2) komt voor
onder een vermoedelijk aangeplante Grove-dennenopstand en in een kleine
open plek op de noordelijke oeverwal. Een vochtige Wijfjesvarenovergangsvorm (opname 3) is te vinden op de overgangen van het Braamtype op
de oeverwallen of het Dagkoekoeksbloemtype op de lage stuifduinen naar het
lager gelegen Zwarte-bestype of Gele-listype.
Het Dagkoekoeksbloemtype is onderverdeeld in drie varianten. Een typische
variant met een ijle kruidlaag met vrijwel altijd Dagkoekoeksbloem, komt voor
op de lage stuifduinen in de noordwestrand van de kernvlakte. Een grazige
Gestreepte-witbolvariant (opname 5) is te vinden op een boomloos vrij vlak
terrein in het noorden van de kernvlakte dat vroeger als kampeerplaats in
gebruik is geweest. Op een hierop aansluitende open plek, die is ontstaan
door windworp, is een ruigte-variant gekarteerd met hoge bedekkingsgraden
van Braam, Vlier en Brandnetel.

4.2 Foto's kernvlakte
De foto's van de p.q.'s in de kernvlakte zijn genomen op 12 augustus 1987.
Op elk punt wordt zowel de kruidlaag als de struik- en boomlaag gefotogra
feerd. Deze zijn is bijlage 1 gegeven. De ligging van de foto-p.q.'s, alsmede
de richting waarin de foto's in de kernvlakte van het bosreservaat zijn geno
men, is gegeven in figuur 6.
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5 POTENTIËLE NATUURLIJKE VEGETATIE
Het Gele-listype is tot het gewone Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) te
rekenen. Het Wederiktype, het Zwarte-bestype en het Braamtype behoren tot
het Elzen-Eikenbos (Lysimachio- Quercetum). Het Wederiktype is een ElzenEikenbos in zijn meest typische vorm. Het Zwarte-bestype heeft een
Vogelkers-Essenbos(Pruno-Fraxinetum)-inslag, hetgeen in de nabijheid van
de Vecht niet verwonderlijk is. Het Braamtype neemt, door het af en toe
overstromen van de vrij zandige wat hogere terreindelen, een tussenpositie in
tussen het Elzen-Eikenbos en de vochtige vorm van het Wintereiken-Beukenbos (Fago-Quercetum molinietosum). Opname 8 komt nog het dichtst bij het
laatste type. Het Dagkoekoeksbloemtype kan gerekend worden tot een bin
nenlandse vorm van het Duin-Eikenbos (Convallario-Quercetum dunense) dat
ook op rivierduinen wordt aangetroffen. Het type komt echter in een marginale
vorm voor. Het Bochtige-smeletype en het Pijpestrootjetype moeten gerekend
worden tot het Berken-Zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris). Het laat
ste type tot de vochtige variant van dit bostype (Betulo-Quercetum molinieto
sum).
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