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Inleiding.
1.1. doel van het onderzoek.
Gedurende de maanden mei tot september 1971 werd op verzoek
van Gedeputeerde Staten van Limburg op de Berger- en Gemeenteheide
te Noord-Limburg een onderzoek verricht naar de natuurwetenschappelijke
en landschappelijke waarde van dit gebied.
Dit rapport is daarvan het resultaat.
Aanleiding tot het onderzoek waren de plannen om een groot gedeelte
van Berger- en Gemeenteheide te ontgronden voor de winning van
industriezand. Met deze ontgronding is inmiddels al een begin gemaakt.
Vooreerst zijn het slechts landbouwgronden (en ook nog slechte), die
aan de ontzandingen ten offer vallen, maar over enige tijd zullen,
als het ontworpen plan verder wordt uitgevoerd, uitgestrekte stuif
zand- en heideterreinen ontgrond worden, (kaart 1). Hiertegen is
geprotesteerd door Utrechtse en Nijmeegse biologen en er zijn verschei
dene alternatieve ontgrondingsplannen opgesteld.
Het gebied was tot voor kort vrijwel onbekend zowel bij biologen
als bij recreanten. Als oorzaken hiervoor kunnen genoemd worden het
ontbreken van grote steden in de omgeving (recreanten en anrateurbiologen), de betrekkelijk geïsoleerde ligging tussen Maas en Duitse
grens en de nogal grote afstanden tot de universiteitssteden,
(de biologische afdeling van de Nijmeegse universiteit is nog vrij jong).
Daar komt nog bij dat, het gebied vooral belangrijk is door zijn rijkdom
aan cryptogamen (lagere planten), waarvan het belang pas de laatste
decennia duidelijk is geworden en dat in de laatste tijd veel vergelijk
bare natuurterreinen in Nederland verdwenen zijn, waardoor de waarden
van dit terrein sterk is toegenomen. Het heeft tot 1968 geduurd
voor flora en vegetatie van de streek uitgebreide aandacht kregen in
een onderzoek van CLEEF en KERS (1968). Hiervoor was het gebied globaal
onderzocht in het kader van een iventarisatie van Noord-Limburgse
natuur-gebieden: DB SMIBT (1954). Vooral het onderzoek van CLEEP en KERS
(op. cit.) vestigde de aandacht op de natuurwetenschappenjke kwali
teiten van Berger- en Gemeenteheide. Dit leidde o.a. tot een nader
onderzoek door OOSTERBAâN EN WILLEMSE (in voorb.) van stuifzand—,
heide- en hoogveenvegetaties van het gebied.
- De -

- 2 De ontgrondingsplannen zijn al van 1961, en het tracé en het eerste
landschapsplan (VALLEN) van 1963» Er is toen tegen deze plannen niet veel
bezwaar gemaakt. Maar er hebben zich de laatste tien jaar enkele ontwikkelingen
voorgedaan die maken dat het nodig is de ontgrondingsplannen en met name het
tracé en het landschapsplan nog eens met een kritische blik te bezien.
Allereerst moet worden vastgesteld dat er een schrikbarende nivellering
en verarming van de Nederlandse vegetatie en flora plaats heeft.
Natuurgebieden met aktief stuivend zand en vegetaties van vastgelegde
rivierstuifzanden zijn, evenals natte en vochtige heiden, bepaald zeldzaam
geworden in Nederland, (zie ook par. 3). Op de Berger- en Gemeenteheide
komen beide vegetatietypen en overgangen ertussen nog veel voor.
Voorts is in Nederland het oppervlaktewater en voor een deel ook het grondwater
dermate geëutrofieerd dat uit oogpunt van natuur- en milieubeheer oligotrofe
gebieden als Berger en Gemeenteheide zoveel mogelijk gespaard dienen te blijven.
Tenslotte is in Nederland en ook in het aangrenzend deel van Duitsland in de
laatste tien jaar de betekenis van landbouwgrond afgenomen en die van
natuurgebieden meer dan evenredig toegenomen. Deze ontwikkeling zal zich
in de nabije toekomst zeker voortzetten. Het tekort aan landschappelijk
aantrekkelijke gebieden en aan recreatie-gebieden zal eerder groter dan
kleiner worden. Het meer dat door de voorgenomen ontgronding zal ontstaan,
zal met zijn oppervlakte van rond 600 ha van enorme betekenis zijn voor de
massarecreatie. Maar het is wellicht niet nodig om voor dit meer een
natuurgebied van grote landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis
op te offeren. Het is mogelijk om deze waarden te doen samengaan met een
gebruik voor "stille" recreatie op bescheiden schaal. Er zijn verschillende
alternatieve trace's voorgesteld die grotendeels op landbouwgrond liggen en het
natuurgebied van de

Berger- en Gemeenteheide ongerept laten. Bij de beoor

deling van de mérites van de diverse tracées dienen, naast economische, uiter
aard ook natuurwetenschappenjke en landschappelijke overwegingen betrokken
te worden. Dit onderzoek houdt zich slechts met de laatste twee aspecten bezig.
Daarbij zullen de volgende punten aan de orde komens
1# Een evaluatie van natuur en landschap van Berger- en Gemeenteheide5
2. De invloed van de voorgestelde ontzanding

hieropf

3. De mogelijkheid van een alternatief ontzandingsplan met een evaluatie van
de hiermee te behalen natuurwetenschappelijke en landschappelijke winst.
De botanische specialisatie van de auteur en de korte tijdsspanne die hem
ter beschikking stond maakten dat daarbij de meeste aandacht besteed werd
aan flora en vegetatie.
- Dit -
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Dit rapport heeft in zekere opzichten een hybride karakter» Enerzijds is het
ten dele een biologische studie, die voor biologen de waarde van het terrein
jnoet aangeven, anderzijds moet het dienen als materiaal voor bestuurders,
die een beleidsbeslissing diende nemen. Daarom werden de vegetatiekundige
beschrijvingen beknopt gehouden en zijn uitgebreidere soortenlijsten

en

oecologische beschouwingen e.d. als appendices toegevoegd.
In het algemeen zullen planten met hun wetenschappelijke naam worden
aangeduid. De nomenclatuur der hogere planten (Fanerogamen en Pteridofyten)
|s volgens Heukels en Van Ooststroom (1962), die van de lichenen volgens
Boeit (1969) en die van de mossen volgens Gams (1957)« In een aantal gevallen
is

t«b«Vo

niet-biologen de Nederlandse naam vermeld.

_ 4 1.2, geografie en geologie.
Berger- en Gemeenteheide liggen in de gemeente Bergen (L.) tussen
Maas en Duitse grens ca 40 km zuidelijk van Nijmegen en ca 25 km noordelijk
van Venlo. De ondergrond van het gebied bestaat uit een pakket stuifzand
van wisselende dikte dat door de wind afgezet is op de vrij vlakke rivierterrasgronden welke uit zand en grind bestaan. Het zijn deze rivierterrasgronden die voor de winning van industriezand in aanmerking komen»
Over het ontstaan van deze rivierterras- en stuifzandgronden kan het
volgende opgemerkt worden (zie ook OOSTERBAAN en WILLEMS! (in voorb.),
SCHELLING (1951) en daar geciteerde literatuur).
De rivierterrasgronden in het onderzochte gebied behoren alle tot het
Laagterras zodat we ons alleen hier mee bezig zullen houden (cf. V.D.BROEK
en MÂARLEVELDT, 1963)• Tegen het einde van de Würm-periode (tussen
Amersfoort- en B/llingintorstadiaal) werd dit grindrijke fluviatiele
laagterras afgezet door een zgn. vlechtende (verwilderde) rivier, d.w.z.
een rivier die ten gevolge van zijn hoge stroomsnelheid geen vaste bedding
volgt maar bestaat uit een anastomerend netwerk van riviertakken»
Een dergelijke rivier voert veel materiaal mee en vormt in zijn mondingsgebied een grote puinvlakte.
Op de Berger- en Gemeenteheide lijkt het Laagterras hoofdzakelijk door de
Maas gevormd te zijn. De Maas woelde echter ook Rijnmateriaal uit de
ondergrond op zodat men er tegenwoordig zowel Maas als Rijnmateriaal vindt.
Voor het begin van de stabilisatie van dit riviersysteem nam de stroom
snelheid geleidelijk af en werd zandiger materiaal vervoerd. De zeespiegel
die laag was geweest t.g.v. de uitbreiding van de ijskappen, ging in het
Laatglaciaal weer stijgen, het klimaat werd minder koud en het verval van
de rivieren werd kleiner. Deze kregen een meanderend karakter, waarbij ze
zich insneden in de eerder gevormde terrassen. Doordat de stroomsnelheid
lager werd kon er fijner materiaal bezinken. Bij hoge waterstanden bezinkt
een fijne leem, de zogenaamde 'Hochflutlehm*. Op de Berger- en Gemeenteheide vindt men op veel plaatsen een dun laagje van dergelijke Hochflutlehm
dat het Laagterras afdekt.
Hierna, tussen Jonge Dryas en Boreaal, begonnen grote zandmassa*s bij
lage waterstanden te verstuiven. Er heerste toen een toendraklimaat en het
waren hoofdzakelijk stormen uit het Westen die het rivierzand in verstuiving
brachten. Het stuifzand xverd, plaatselijk als zeer dikke pakketten, afgezet
- op -
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op hei; Laagterras, veelal in de vorm van grotere en kleinere paraboolduinen.
Hier en daar vindt men in het stuifzand leemlagen (TEUNISSEN 1965)0
Deze zijn waarschijnlijk door beken afgezet en afkomstig van hoger gelegen
oudere terrassen. Op deze leemlagen stagneerde het grondwater en er trad
veengroei op. Sommige van deze veentjes werden weer door een laag stuifzand
bedekt, b.v. bij het ven ten Noorden van de Paasberg, waar zich boven het
stuifzand opnieuw hoogveen heeft ontwikkeld,
1e3»

bodem en bodemgebruik.
De bodems van de Berger- en Gemeenteheide bestaan voor het merendeel
uit stuifzand, grof (maximum in de fractie van 200-300 t^) tot zeer
grof (40O-6OO y.) zand dat zeer arm is aan plantevoedingsstoffen
(VoDoBROEK en MAARLEVELDT 1963)« Het oorspronkelijke materiaal bevatte
kleine hoeveelheden gemakkelijk verweerbare mineralen en kalk maar
door uitspoeling en herhaaldelijk verstuiven trad ontkalking op tot op
grote diepte. Het grondwater is dan ook arm tot zeer arm aan basen.
Door verwering van het moedermateriaal komen voornamelijk aluminium en
ijzer vrij. Door organische zuren worden deze stoffen als oerbanken in
de bodem neergeslagen. Dit geschiedde vooral na uitbreiding van het heideareaal door menselijk toedoen

vanaf het subboreaal. SCHELLING (1951)

beschrijft in zijn bodemkartering van Noord-Limburg de gronden van de
Berger- en Gemeenteheide als droge, droge tot vochtige en natte stuifzandgronden. De eerste twee typen zijn ongeschikt als landbouwgronden
(tenzij er leem in de ondergrond voorkomt op niet te grote diepte, wat
zeer zelden het geval is). Het laatste type is evenmin erg geschikt
voor landbouw vanwege de moeilijke waterbeheersing. Afwatering is nodig
maar hierdoor daalt het grondwaterpeil vaak dermate dat in de zomer ver
droging optreedt.

Ook het breken van ondoorlatende lagen in de ondergrond

veroorzaakt vaak verdroging. De ontginningen op de Berger- en Gemeente
heide zijn dan ook grotendeels van slechte tot zeer slechte kwaliteit.
De meeste worden nogal extensief gebruikt en veel ontginningen zijn inmiddels
verlaten.
Ten Noorden van de Bergerheide (Lackbar) en ten Zuid-Oosten
ervan (feilsche Meer) liggen grote landbouwgebieden op venontginningsgronden.
Door een hoger gehalte aan leem en organisch materiaal zijn deze
gronden plaatselijk van betere kwaliteit, evenals enkele akkers langs
- de -

- 6 de weg Nijmegen - Venlo waar leem uit de ondergrond opgespit is.
Het gehele natuurgebied van Berger- en Gemeenteheide beslaat, inclusief
de ontginningen en cultuurbossen, ca, 800 ha. Daarvan bestaat ca. 400 ha
uit stuifzand, heide en veen, de rest uit ontginningen en vooral naaldhoutaanplant. (CLEEF en KERS 1968).
2. Flora en vegetatie.
2.1. flora.
De flora der hogere planten (Fanerogamen en Pteridofyten) van de Bergeren Gemeenteheide is vrij soortenarm. Er zijn weinig planten die men zonder
meer als zeldzaam kan aanduiden.
Men moet echter wel bewust zijn van het feit dat door de toename van gebruik
van natuurterreinen voor andere doeleinden veel soorten van voedselarme
milieus de laatste jaren veel zeldzamer geworden zijn. Zo is een soort als
Erica tetralix, de dopheide, in Nederland ook op het pleistoceen al vrij
zeldzaam geworden. Dit geldt in nog sterker mate voor soorten die in
vochtiger milieus voorkomen als Eriophorum angustifolium en E.vaginatum,
Drosera intermedia en D.rotundifolia, Dactylorhiza maculata, Rhynchospora
alba en R.fusca, Gentiana pneumonanthe, L.ycopodium inundatum, Andromeda
polifolia, Oxycoccus palustris, Hypericum elodes.
Onder de lagere cryptogamen valt allereerst het grote aantal Cladoniasoorten op (zie de soortenlijst in Appendix). Stereocaulon condensatum (eveneens
een licheen) is vrij zeldzaam in Zuid-Nederland. Vermeldenswaard is ook het
voorkomen van enkele epifytisch levende licheensoortens Hypogymnia physodes
(Lo) Nyl., Lecidea scalaris Ach., Parmelia sulcata Th. Tayl., en Platismatia
glauca (L„) Gulb. et Gulb. (=Cetraria glauca auct.). Spifytische lichenen zijn,
zoals bekend (o.a. BARKMAN 1958)? goede indicatoren voor luchtzuiverheid.
In BARKMAN (1969) wordt het onderzochte gebied aangegeven als epifytenwoestijn.
Als men bedenkt dat slechts de eerste twee van de hierboven genoemde epifyfcensoorten er meer dan eenmaal gevonden zijn, lijkt deze bewering wel juist.
Het aantal mossoorten is vrij geringj opmerkelijk zijn de levermossoorten
Nardia geoscyphus en Telaranea setacea, die vrij zeldzaam zijn en enkele
Sphagnumsoorten (Appendix i).
Op paddestoelen (fungi) tenslotte is de Bergerheide nooit geïnventariseerd
en daarvoor is tijdens dit onderzoek ook geen gelegenheid geweest.
- Het -
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Het gebied is dus arm aan soorten van hogere planten» Het aantal mossen
en korstmossensoorten daarentegen is aanzienlijk. Voorts is de flora van
heide en stuifzand in het gebied vrijwel volledig ontwikkeld,, De relatieve
soortenarmoede is overigens kenmerkend voor deze landschapstypen en wijst
op de grote mate van ongestoordheid van het gebied» De twee factoren die in
eerste instantie voor deze floristische armoede verantwoordelijlc lijken,
zijn de voedselarmoede en de geringe watercapaciteit van de bodems»
Het zijn inderdaad ook de vennetjes en natte heiden die floristisch het meest
interessant zijn»
2.2. de vegetatie.
Bij het bespreken van de vegetaties zullen wij ons beperken tot die
vegetaties van gebieden die niet in cultuur zijn» Hierin kunnen we twee
hoofdvegetatietypen onderscheidens de vegetaties van droge stuifzandgronden
en die van vochtige tot natte stuifzandgronden» De eerste groep kan verder
verdeeld worden op grond van de succussie van onbegroeid stuifzand naar
een gesloten stuikheidevegetatie» In de tweede groep zijn successiestadia
moeilijker waar te nemen. Deze groep lean echter op grond van floristische
en milieukriteria onderverdeeld worden in groepen die steeds vochtiger
milieus bewonen.
De eerste plantensoort
stuifzand vestigt

die zich in het extreme milieu van het kale

is een alg die de zandkorrels aaneenkit» Daarna verschijnt

als eerste hogere plant Corynephorus canescens (buntgras)» Als dit gras
het zand enigszins heeft vastgelegd en er niet veel stuifzand meer aanof afgevoerd wordt, kunnen zich nog enkele soorten vestigens Carex arenaria,
Agrostis canina ssp. montana, Festuca ovina, Spergula vernalis en het mos
Polytrichia piliferum. Hierna vestigen zich vele licheensoorten, waaronder
Gornicularia aculeata, Stereocaulon condensation, Cladonia destricta,
C.verticillata, C.verticillata var. cervicornis, C.foliacea var. alcicornis,
C.uncialis, C.degenerans, C.strepsilis, Lecidea granulosa, L.uliginosa en
enkele mossensoorten; Pohlia nutans, Campylopus fragilis en C.flexuosus.
Dit is het soortenrijkste stadium uit deze successiereeks, want in een
volgend stadium kiemen er massaal kiemplanten van Calluna vulgaris in het
hunleuze laagje dat mossen en lichenen hebben doen ontstaan. Er ontstaat dan
een struikheidevegetatie met maast Calluna vulgaris o.a. Genista pilosa,
Festuca ovina, Betula verrucosa, Quercus robur en Pinus sylvestris»
- De -

- 8 De meeste licheensoorten van de stuifzandvegetaties verdwijnen onder de schaduw
van de struikheide„ In plaats daarvan vindt men een soortenarmere vegetatie
met o.a. Cladonia squamosa, C^pyxidata var. chlorophaea, C.mitis en eventueel
Hypnum cupressiforme en Dicranum spurium. In een oudere heide vindt men vaak
ook Dicranum rugosum. Op enigszins vochtige plaatsen (vochtig vaak t.g.v.
een moeilijk doorlaatbare laag in de bodem) groeien grote pollen van het
gras Molinia caerulea* Als de heide ouder wordt komt er veel boomopslag,
vooral berk (Betula verrucosa) en grove den £inus sylvestris).
Afbranden, beweiden, kneuzen of maaien van de heide of kappen van de jonge
bomen is nodig om de heide in stand te houden. De drie eerstgenoemde maatregelen
bewerken bovendien dat de heide jong en vitaal blijft.
De vegetaties van vochtige tot natte stuifzandbodems worden gekenmerkt
door het voorkomen van Erica tetralix, de dopheide, al dan niet vergezeld
van soorten van hoogveen en natte heide als Rhynchospora alba en E.fusca,
veenmossen (Sphagnum-soorten) e.a. waar de grondwaterspiegel (of de schijn
grondwaterspiegel als er moeilijk doorlatende lagen zijn) alleen

1s

winters

vrij hoog is en in het voorjaar sterk daalt heeft zich op de Berger- en
Gemeenteheide een vegetatie ontwikkeld waarin naast de dominerende soorten
Calluna vulgaris (struikheide), Erica tetralix (dopheide) en Molinia caerulea
(pijpestrootje), weinig andere soorten voorkomen. Plaatselijk vindt men in
deze vegetaties Dactylorhiza maculata en Gentiana pneumonanthe. De laatste soort
komt overigens massaal voor in enkele met Molinia caerulea begroeide bermen
van landwegen.
In natter milieu ontbreekt Calluna vulgaris vaak. Ook deze vegetaties
met Erica tetralix en Molinia caerulea kunnen zeer soortenarm zijn.
De groeiwijze van Molinia caerulea in hoge horsten en (pseudo-)gleyverschijnsslen
in de bodem wijzen op sterke wisselingen in de grondwaterspiegel.
Molinia-rijke vegetaties zijn waarschijnlijk ontstaan na sterke ontwatering
van natte dopheidevegetaties waarin geen Molinia caerulea voorkomt of waarin
dit gras niet in pollen maar als verspreide sprieten groeit (zie Appendix li).
In deze laatste vegetaties vindt men veelal de veenmossoorten Sphagnum
compactum, S.tenellum en S.apiculatum ( =S. recurvum auct.), levermossen als
Gymnocolea inflata (vaak bijna dominant), Mylia anomala, Nardia geoscyphus,
Odontoschisma sphagni, Cephalozis, bicuspidata en C.connivens, Cephaloziella
starkei en Telaranea setacea. Verder kunnen o.a. voorkomen Genista anglica,
Potentilla erecta, Scirpus cespitosus ssp. germanicus, Salix aurita, Drosera
rotundifolia, D#intermedia, Eriophorum angustifolium, Rhynchospora fusca
- en -

- 9 en Lycopodium inundatum» Deze natte heidevegetaties gaan over in hoogveen
vegetaties die men vindt in vennetjes, turfkuilen en greppels. Hier komen, naast
soorten van de natte heide, voors Sphagnum cuspidatum, S.apiculatum,
5.auriculatum, S0papillosum, S.fimbriatum, Eriophorum vaginatum, Rhynchospora
alba, Polytrichum commune, Aulacomnium palustre, Oxycoccus palustris,
Andromeda polifolia, Carex rostrata en, in iets gestoord milieu, Juncus bulbosus,
Drepanocladus fluitans, Nymphaea alba en Agrostis canina.
Tenslotte komen op de Berger- en Gemeenteheide nog vegetaties van
Molinia caerulea voor waarin nauwelijks andere plantensoorten groeien.
Deze vegetaties vindt men vooral langs weilanden, akkers en sloten, plaatsen
dus die zowel sterk ontwateid zijn alsook iets voedselrijker zijn.
Voor de vegetatiekartering (kaart 2) van het onderzochte gebied is
gekozen voor een grove typologie die ook voor niet-botanici betekenis heeft.
De min of meer fysiognomische indeling volgt ongeveer de Komplexen' van
CLEEF en KERS (1968). Naast cultuurbos (naaldbos en loofbos) en cultuurland,
zijn de volgende (vegetatie-typen onderscheidens
1. onbegroeid stuifzand
2. Corynephorus canericens (buntgras)type (alle begroeiingen van vastgelegd
stuifzand waarin Calluna vulgaris nog niet domineert)
3. Calluna vulgaris (struikheide)type (Calluna vulgaris dominant, weinig of
geen Molinia caerulea)
4. Calluna vulgaris - Molinia caerulea type (type met struikheide en pijpestrootje5
Calluna vulgaris met pollen Molinia caerulea, eventueel ook Erica tetralix)
5« Molinia caerulea (pi.jpestroot .je) type (gesloten Molinia-vegetatie, weinig
of geen andere soorten hogere

planten)

6. Erica tetralix - Molinia caerulea type (type met dopheide en pijpestrootje $
Erica tetralix dominant met pollen Molinia caerulea, eventueel ook Calluna
vulgaris)
T. Erica tetralix (dopheide) type (Erica tetralix dominant, zonder of met
weinig verspreid groeiende Molinia caerulea)
Een afzonderlijk hoogveen-type is niet te onderscheiden daar deze vegetaties
op de gebruikte schaal niet te karteren waren.
Voor een dieper gaande analyse van de vegetatie van het gebied zij
men verwezen naar Appendix II en voorts naar CLEEP en KERS (1968) en
OOSTERBAAR en WILLEMSE (in voorber.).
- 3. -
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3. Evaluatie van flora en vegetatie»
3.1. algemeen.
ön te kunnen komen tot een evaluatie van flora en vegetatie van een
"bepaald gebied is het nodig het belang van elk van beide af te wegen
tegen het belang van flora en vegetatie van andere gebieden. Daarbij zal
in deze paragraaf alleen aan de orde komen de wetenschappelijk betekenis
die flora en vegetatie kunnen hebben. In par. 4 komt de esthetische
betekenis ter sprake als het gaat om de evaluatie van het landschap.
We zullen onderscheid maken tussen een externe evaluatie» waarbij de
eigenschappen van het gebied vergeleken worden met soortgelijke eigen
schappen van andere gebieden, en een interne evaluatie, waarbij
gedeelten van het onderzochte gebied in een rangorde van belangrijkheid
geplaatst worden.
3.2. de wetenschappelijke betekenis van flora en vegetatie van de
Berger- en Gemeenteheide.
De flora is, behalve voor didactische doeleinden, vooral van belang
voor taxonomen, die op de Berger- en Gemeenteheide o.a. lichenen vinden
waarvan de taxonomische positie nog verre van duidelijk is.
Plantenoecologen vinden in het gebied een buitengewoon geschikt onderzoeks
terrein waar de wisselwerkingen tussen plantesoorten en hun milieu
bijzonder goed te observeren zijn. Voor onderzoek aan complexe systemen
als vegetaties is het uiteraard belangrijk om met de relatief eenvoudige
systemen te beginnen. Daarbij is het ook van belang niet alleen kunst
matige vegetaties (proeftuinen, akkers), doch ook natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties te kunnen bestuderen. Men mag namelijk verwachten
dat deze laatste vegetaties in de loop van hun ontt^ikkeling een zekere
stabiliteit bereikt hebben. Nu behoren de stuifduinvegetaties van de
Berger- en Gemeenteheide tot de "eenvoudigste" vegetaties die er in
Nederland te vinden zijn. Zoals vrijwel alle pioniervegetaties zijn ook
deze vegetaties vrij arm aan soorten. Voorts is het substraat

het

stuifzand, bijzonder homogeen, van samenstelling. De milieufactoren die
voor de zich vestigende vegetatie van belang lijken (topografie,
expositie, aspect e.a.) zijn gemakkelijk te meten. Wat tenslotte eveneens
zeer belangrijk lijkt, is de mogelijkheid om de factor tijd op eenvoudige
- wijze -
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wijze in het ondersoek te betrekken, daar d.e successie van stuifzand naar
heide vrij duidelijk en goed bekend is en in het terrein vele successiestadia
naast elkaar voorkomen. Vooral voor het ontwikkelen van raathematische

modellen

en het gebruik van simulatietechnieken, vormen deze vegetaties bijsonder waarde
volle proefobjecten»
Naast de stuifzandvegetaties zijn ook de grenzen tussen twee geheel
verschillende vegetatietypen als hoogveen- en stuifzandvegetaties van groot
belang voor oecologisch onderzoek. Hierbij gaat het o.a. om de aard van de
grenzen (scherp of vaag, limes divergens of convergens), correlaties met grenzen
in het abiotisch milieu, het temporeel karakter van de grens, d.w.z. stabiel,
of instabiel (resp. wel en niet bestand tegen storingen). Tenslotte zijn ook de
vochtige en natte heide- en hoogveenvegetaties van groot natuurwetenschappelijk
belang, aangezien van deze vegetatietypen tot op heden vrij weinig bekend.is.
Bovendien kan men in hoogveenvegetaties met behulp van palynologische methoden
gegevens verkrijgen over de historische ontwikkeling van de vegetaties»
Voor een meer uitgebreid overzicht van de betekenis van natuurgebieden voor
wetenschappelijk ondersoek zij men verwezen naar de volgende publicaties s
WEEVERS (1951)» WESTHOFP (1951, 1971), HEIMMS ( 1953) en IÖRZER BRUYWS (1954).
De daarin aangevoerde argumenten zijn voor hst merendeel van directe relevantie
voor het hier besproken terrein«
3.3. interne evaluatie van flora en vegetatie.
Men zie kaart 3= Zoals hierboven uiteengezet, zijn het de stuifzandvegetaties,
de natte heide, en hoogveenvegetaties en de overgangen tussen de eerste en de
laatste, die biologisch het meest waardevol zijn.
stuifzandvegetaties zijn in het onderzochte gebied optimaal ontwikkeld op
de Witte Berg, de Paasberg en op de Zwaluwenberg. Minder fraai ontwikkelde
vegetaties treft men san op de Zwarte Bergen en in het stuifduinenreservaat van
de stichting het Limburgs Landschap, waar in beide gevallen veel betreding door
recreanten is, in de Paddenhoek waar veel Pinns sylvestris-opslag is en op de
Wötfvense Berg waar veel jeugdrecreatie plaats heeft.
Hoogveenvegetaties vindt men ten noorden van de Paasberg (zeer fraai),
ten noorden en ten zuiden van de Witte Berg.
Vochtige en natte heidevegetaties zijn te vinden rond de hoogveenvegetaties
ten noorden en ten zuiden van de Witte Berg en, veel minder fraai, ten westen van
de Wellse Hut, hier is het terrein grotendeels bebost en ontwaterd.
- Overgangen -

- 12 -

Overgangen van stuifzandvegetaties naar hoogveenvegetaties komen voor
ten noorden van de Paasberg (zeer fraai), ten zuiden van de Witte Berg en
ten oosten van de Paasberg.
3«4. externe evaluatie van flora en vegetatie.
Min of meer uitgestrekte stuifzandvegetaties zijn, behalve op de Bergeren Gemeenteheide nog te vinden in de Loonse en Drunense duinen, Hulshorster
Zand, Kootwijkerzand, Mosselse Zand, Balinger- en Mantinger Zand,, op nog
enkele plaatsen op de Veluwe en in Drente en voorts nog op de Waddeneilanden,
waar se echter een geheel ander karakter en een ten dele andere flora hebben.
In Duitsland komen deze vegetaties nog voor bij Kleves in de Wisseler Dünen.
Veel van deze gebieden lijden onder een te sterke betreding^ in andere
ontbreken de eerste stadia van de successie* Het eerste is het geval bij de
Loonse en Drunense duinen, het Hulshorster Zand en het Balinger- en Mantinger
Zand. In de Wisseler Dünen ontbreken de eerste successiestadia en overgangen
tussen stuifzand en hoogveen komen slechts op de Berger- en Gemeenteheide voor.
Hieruit blijkt dat in het onderzochte gebied het enige stuifzandterrein van
betekenis van geheel Zuid-STederland voorkomt. Aangezien de Loonse en Drunense
duinen door betreding sterk verarmd zijn moeten die hier buiten beschouwing
gelaten worden.
De stuifzandvegetaties van Noord-Nederland hebben een wat andere floristische
samenstelling, voor?! omdat er meer noordelijker flora-elementen in voorkomen.
De Berger- en Gemeenteheide vormt dus een natuurgebied van nationaal en
vanwege het vrijwel ontbreken van stuifzandvegetaties in de ons omringende
landen, zelfs van internationaal belang.
Landschapsevaluatie.
Ook bij de landschapsévaluâtie kunnen wij een onderscheid maken tussen interne
en externe waarden zoals dat ook is gedaan wat betreft de vegetatie.
Bij het maken van een (interne) landscbppsevaluatie zijn wij uitgegaan van
de volgende punten.,
^• georcopfologie» de esthetische aspecten van de geomorfologische landschapsopbouw
2. vegetatie s de esthetische aspecten van de vegetatie
3° avifauna; vnl. weidevogels
4. uitzicht
5» verscheidenheids ook met betrekking tot aangrenzende gebieden
een

negatieve factor, die tot uitdrukking moet brengen de geluidshinder

veroorzaakt door laag overvliegende vliegtuigen.

- Op -
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Op de terrasresten ten oosten van het onderzochte gebied, juist over de
Nederlands-Duitse grens, bevindt zich een groot militair vliegveld»
Gedeelten van het gebied die juist in het verlengde van de startbanen
liggen, dalen door vliegtuiglawaai en petroleumstank aanmerkelijk in land
schappelijke waarde»
In tabel no. 1 is aangegeven in iirelke punten elk der min of meer homogene
gedeelten waarin het terrein opgesplitst is, excelleren. In de verticale
kolommen 1 ... 6 betreffende criteria die aan het begin van deze paragraaf
zijn opgesomd. Criterium 6 heeft dus een negatieve waarde. De algebraïsche
eom van de factoren vormt een evaluatiegetal. Uiteraard blijft een dergelijke
procedure volkomen subjectief. Objectieve methoden voor landschaps
evaluatie zijn vooralsnog niet ontwikkeld;; wellicht is het mogelijk om met
behulp van technieken uit de mathematische psychologie (utiliteitsmeting e.d.)
te komen tot meer verantwoorde evaluatiemethoden.
De gevonden evaluatiegetallen zijn ingetekend in kaart 4«
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tabel 1 ; land.schapsevalu.atie
t e r r e i n g e d e e l t e ( z i e k a a r t 4)

1

2

3

4 , 1

6

evaluatie

X

»

3

1.

Paasberg . « » . „ « . « « . . „ . » -

-

X

X

•

2.

Ven N van Paasberg „ » . „ « „ « . . .

•

X

X

•

•

X

«

3

3.

Ven 0 van Paasberg ..........

»

X

X

e

e

X

0

3

4.

Zwaluwenberg . . . . . . . . . . o . .

0

X

X

e

X

O

0

2

5.

heide N van Zwaluwenberg .......

a

X

•

0

.

0

0

0

é.

Zwarte Loek ............o

«

X

X

•

-

0

0

1

7«

verlaten akkers ZW van

.

a

X

0

X

2

8.

weilanden ZW van Zwaluwenberg .... e

«

c

.

X

.

0
9

1

9.

heide en weilanden tussen Zwaluwenberg
X

X

X

X

0

»

4

. ..... . 0

0

X

0

.

X

0

2

11. vennen Z van Witte Berg ....... 0

X

X

0

0

X

0

3

12, Witte Berg oo.oo©oo.©.©o« 0

X

X

0

0

X

9

3

13. terrein tussen Witte Berg en Zwarte Loek
14. weilanden "
"
"
»
»
«Î

0

X

X

•

X

0

3

0

0

X

X

..

0

2

15. munitieberg .. .......... . 0

X

0

*

X

0

0

2

16, vochtige heide W van Wellse Hut

. . . 0

.

X

0

0

0

O

1

17. heide bij Wellse Hut ......... 0

X

•

0

0

0

0

1

18. heide bij Wellse Meer ........ 0

X

X

9

0

e

•

2

19. Wolfvense Berg

0

X

.

.

0

•

1

200 de Ierselt ......o....... e

X

0

.

0

«

1

21. Reindersloi .............

.

0
%>

X

Q

«

•

0

1

22. Paddenhoek ..oooo... .o...

.

X

X

a

0

e

«

2

23. natuurreservaat Limburgs Landschap . . 0

X

0

c

„

0

0

1

Zwaluwenberg .

en Witte Berg .0000.0.0.0. 0
10. vennen N van Witte Berg

«
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5. Fauna.
Helaas ontbrak het ons aan tijd en kennis om de fauna van de Bergeren Gemeenteheide enigszins diepgaand te bestuderen. In de archieven van het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Staatsbosbeheer bleken slechts weinige
gegevens betreffende de fauna te bevatten zodat een juiste faunistische
evaluatie momenteel niet mogelijk is. Wel bleek uit de incidentele gegevens
dat het gebied ornithologisch waardevol is, o.a. vanwege het broeden van
(vrij) zeldzame soorten als bruine en grauwe kiekendief, buizerd, boomvalk,
korhoen en grauwe klauwier en vanwege het pleisteren van o.a. kraanvogels.
6. Gevolgen van de ontworpen ontzandingen voor flora, vegetatie en fauna.
We sullen onderscheid maken tussen directe gevolgen (het verdwijnen
van planten en dieren t.g.v. de graafwerkzaamheden) en indirecte gevolgen
(invloed van hydrologische veranderingen, van toenemende recreatiedruk, e.a.).
Als directe gevolgen kunnen we noemens het verdwijnen van ca. 200 ha
natuurgebied (natuurlijke of halfnatuurlijke vegetaties), waaronder (zie kaart 2)
ca. 7 ba dopheidevegetatie, 3 vennetjes, ca. 25 ha stuifzandvegetaties en
verschillende voedselrijke poelen, van belang als broedplaats voor amfibieën.
Daarenboven zal het landschap in aanzienlijke mate gedegradeerd worden, aan
gezien een groot gedeelte van de inwendige verscheidenheid van het gebied
verdwijnt (zie kaart 4).
De indirecte gevolgen van de ontzandingen zijn moeilijker te voorspellen.
Allereerst zijn er de hydrologische consequenties. Aangezien het peil van het
te graven meer op ca. + 17 m. zal worden gehouden, zal er, tenminste wanneer
dit peil eenmaal bereikt is, weinig afstroming optreden van grondwater van
hoger gelegen gebieden. Tijdens de graafwerkzaamheden zullen wellicht bepaalde
gebieden tijdelijk wat droger worden. Dit hoeft echter niet tot grote schade
aan natuurlijke vegetaties te leiden, daar deze vegetaties niet of nauwelijks
onder directe invloed van het grondwater staan. Ten Noord-Westen van het te
graven meer zal het grondwater stijgen als gevolg van ondergrondse afstroming.
Daar de twee (dan behouden) vennetjes bij de Paasberg een eigen schijngrond
waterspiegel hebben (die veel hoger ligt dan de diepe grondwaterspiegel),
zal dit water de venvegetaties hoogstwaarschijnlijk niet beïnvloeden (zie ook
Appendix IV).
- Daarentegen -
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Daarentegen zal de invloed van de recreatie rond het te graven meer op
flora» vegetatie en fauna zeer groot zijn. Aangezien verwacht raag worden
dat een meer met een oppervlakte van ca. 600 ha» grote aantallen recreanten
zal trekken, zal het niet eenvoudig zijn nog representatieve terreingedeelten
langs de oevers te behouden. Bij het opstellen van een landschapsplan (VALLEN
1963) is men er kennelijk van uit gegaan dat de oorspronkelijke vegetatie
zoveel mogelijk dient te verdwijnen, om plaats te maken voor stranden, uit
spanningen, parkeerterreinen, jachthavens, en nieuw aan te leggen bossen.
Vanuit (massa-)recreatief oogpunt moge dit juist zijn, biologisch en land
schappelijk zijn er betere oplossingen denkbaar. Het zal niet mogelijk zijn
om alle stuifzandvegetaties die gespaard blijven voor ontzanding in hun
oorspronkelijke staat te behouden. Men zal echter moeten trachten tenminste
een representatief gedeelte van deze vegetaties te redden door jachthavens,
uitspanningen en parkeerterreinen elders te projecteren. Daaraan is de volgende
paragraaf gewijd.
7. Te nemen beheersmaatregelen indien het oorspronkelijke tracé aangehouden wordt.
Wij zijn er van uitgegaan dat getracht sou moeten worden de volgende
gebieden in hun oorspronkelijke staat te behoudens de Zwaluwenberg, de Paasberg
en de stuifzandvegetaties van de Zwarte Bergen. Deze gebieden staan aangegeven
op kaart 1. Het beheer van deze terreinen zal vooral gericht moeten zijn op
het tegengaan van betreding buiten een aantal nog aan te leggen wandelpaden.
Aangezien stuifzandvegetaties bijzonder gevoelig zijn voor betreding, zijn
deze gebieden niet geschikt voor massarecreatie. Ook eutrofiëring, bijvoorbeeld
door afvalwater, etensresten, e.d. dient voorkomen te worden. Het is dus nodig
een nieuw landschapsplan te maken, waarbij jachthavens, stranden, uitspanningen
en parkeerterreinen uit de betrokken gebieden geweerd moeten worden. Elders langs
het meer moeten ruime parkeerterreinen e.d» komen om het publiek naar terrein
gedeelten te loodsen die een recreatieve bestemming hebben gekregen.Helaas is het te beschermen gebied goed bereikbaar vanaf verschillende wegen.
Hier zal men de bermen onbegaanbaar moeten maken (los zand, braamstruwèlen)
en slechts bij een klein bezoekerscentrum een parkeerterrein aan moeten
leggen» Het systeem van dagkaarten verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum
(zoals dat o.a« op het landgoed deH&mert met succes toegepast wordt) lijkt
ook hier aantrekkelijk.
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Van de gevolgen van, niet eens intensieve, recreatie in stuifduinvegetaties, kan men zich een indruk vormen in het stuifzandgebied Koordelijk van de Weezerwego Dit gebied is onlangs aangekocht door de stichting
"Het Limburgs Landschap15 „ Een bord langs de weg en parkeerterreinen maken
dat het gebied bezocht wordt (op ' s zomerse zondagen ca. 5-10 auto's).
In de vrij korte tijd nadat men deze maatregelen genomen had (ongeveer een
half jaar) is de stuifzandvegetatie al voor een groot gedeelte vernield,,
Zelfs een geringe recreatiedruk heeft dus al desastreuze gevolgen«
Ook in het Nationale Park "De Hoge Veluwe" is deze grote gevoeligheid voor
recreatie van stuifzandvegetaties geconstateerd (men zie VAN DER WERF 19^7)•
Aangezien een nieuwe recreatieweg langs de oostrand van het gebied al ge
reed gekomen is en men binnenkort ook een West-Oost-verbinding van het dorp
Bergen naar deze weg zal verharden, neemt de recreatiedruk op de te be»schermen gebieden sterk toe« Het verdient dan ook aanbeveling om zo snel
mogelijk de recreatiestroom te leiden naar minder kwetsbare gebieden.
Het biologisch beheer van de te beschermen gebieden tenslotte, zal ge
richt moeten zijn op het open houden van stuifzandvegetaties (kappen van
vliegdennen waar deze te dichte bosjes vormen) en op het gebruikelijke on
derhoud van Iieidevegetaties'B Ook kan men trachten in de gebieden waar het
grondwater stijgt voedselrijke poelen te construweren als vervanging voor
de af te graven

poelen0

8« Alternatieve ontzandingsgebjeden.
Op kaart 1 is een alternatief ontzandingsgebied aangegeven.
Dit tracé is gebaseerd op de volgende overgingen. Aangezien reeds grote
kosten zijn gemaakt voor de bouw van een sluis Oostelijk van de rijksweg
Nijmegen-Venlo, ligt het voor de hand om van daar uit verder te ontzanden»
Om te beginnen zal het ontginningscomplex Reinderslooi ontzand moeten wor
den, ofschoon dit gebied momenteel landschappelijk zeer aantrekkelijk is
met zijn grotendeels verlaten akkers. Vervolgens dient men niet zoals nu
in de bedoeling ligt, het noordelijker gelegen ontginningscomplex de
Ierselt te ontzanden, maar het Noord-Oostelijk van Reinderslooi gelegen
gebied: achtereenvolgens een met grove den beboste heuvelrug, cultuurgronden,
jonge naaldhoutaanplant en een deel van de ontginningen ten westen van de
Wellse Hut. Het betreft hier gebieden die noch biologisch, noch landschap
pelijk, noch landbouwkundig erg belangrijk zijn.
- Pas -

- 18 Pas hierna zal het nodig zijn nog een brug te bouwen, nl„ in de Weezerweg.
Het hele gebied genaamd Wellse Meer van de duinenrij Wellse heide tot de
nieuwe recreatieweg kan dan ontzand worden,»
Voordelen van dit tracé zijn o^a«,:
1, volledig behoud van alle biologisch en landschappelijk interessante ge
bieden van Berger- en Gemeenteheide»
2» het toekomstige meer is vrijwel geheel omsloten door gebieden die wei
nig kwetsbaar zijn voor recreatie.
3« het maasterraszand is in het Wellse Meer in het algemeen veel gemakke
lijker te winnen dan op de Berger- en Gemeenteheide i„v«m« de veel dun
nere laag stuifzando
een veel gunstiger ligging van het recreatiegebied t»o»v. de startbanen
van het nabij gelegen vliegveld Laarbruch»
Als nadelen kunnen beschouw!worden:
le de kosten voor aankoop van ca» 350 ha landbouwgrond»
2. de kosten voor een brug in de Weezerweg,
3» de kosten voor het maken van nieuwe geologische, hydrologische en plano
logische plannen«,
Het lijkt niet aannemelijk dat de vennen rond de Witte Berg wanneer het
alternatieve plan uitgevoerd wordt, hetzij droog komen te liggen, hetzij
voedselrijker worden door eutrofiëring van het grondwater» Wanneer ook in
het alternatieve meer de waterstand op + 17 nu gebracht zal worden.(wat no
dig is om ontwatering van hoger gelegen cultuurgronden tegen te gaan), zal
de diepe grondwaterspiegel bij de Witte Berg weinig veranderen»
Bovendien hebben we ook hier te doen met pseudogrondwaterspiegels op een
leemlaagje (zie Appendix IV), zodat de waterspiegel in de vennetjes betrek
kelijk ongevoelig is voor kleine veranderingen in het peil van het diepe
grondwater« Ook de mogelijkheden om het dan behouden natuurgebied van Bergeren Gemeenteheide te beheren lijken ruimschoots aanwezig, aangezien de recre
anten opgevangen kunnen worden in een grote strook voor hen aantrekkelijke
bossen, zandverstuivingen (Paddenhoek, Munitieberg) en heide»
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- I I. Soortenlijst van mossen en lichenen van de Berger- en Gemeenteheide.
Deze lijst is gebaseerd op gegevens van onderzoekers van de universiteit
van Utrecht (met name DrSoH.Sipman) en op eigen waarnemingen van de schrijver.
De nomenclatuur van de liohenen is volgens POELT (1969), die van de mossen
volgens GAMS (195?) •
op stuifzand?
Cladonia bacillaris
c.

pyxidata v. pyxidata

c.

foliacea v, alcicornis

c.

subulata (= C.cornutoradiata)

c.

glauca

c.

crispata v. crispata

c.

crispata v. subcrispata Hennipm„

c.

mitis

c.

verticillata

c„

verticillata v. cervicornis

c.

destricta

Co

degenerans

c„

impexa

c.

coccifera

c.

strepsilis

c.

gracilis

c.

floerkeana

c.

uncialis

G.

macilenta

Cornicularia aculeata
Stereocaulon condensation
Lecidea uliginosa
L.

granulosa

Polytrichum piliferum
Pohlia nutans
Campylopus fragilis
C.

flexuosus
- in -

- II in Galluna-h.eid.es
Cladonia mitis
Co

impexa

C.

glauca

C,

chlorophaea v, chlorophaea

C„

bacillaris

C.

crispata v. crispata

Co

floerkeana

C.

pityrea

C.

macilenta

C.

comiocraea

C,

squamosa v. squamosa

C.

incrassata

C,

destricta

Lecidea uliginosa
L.

granulosa

Campylopus polytrichoides
C.

fragilis

C.

flexuosus

Pohlia nutans
Dicranum scoparium
D.

spurium

D.

rugosum

Hypnum cupressiforme
Plagiothecium laetum
P.

curvifolium

Pleurozium schreberi
Ptilidium ciliare
epifytischs
Parmelia sulcata
Hypogymnia physodes
Platismatia glauca (= Cetraria glauca auct.)
Lepraria encana
Lecidea scalaris
Lecanora conizaeoides

- III op een betonblok?
Peltigera spuria
in natte heide met plaggaten;
Sphagnum crassicladura var. crassicladum
S.

auriculatum

S,

fimbriatum

S.

apiculatum (= S. recurvum auct.)

S.

papillosum

S»

cuspidatum

So

compactum

S.

tenellum

S.

rubellum

Lophocolea heterophylla
L»

bidentata

Cephalozia connivens
C.

bicuspidata

Gymnocolea inflata c. per.
Gephaloziella rubella c. per,
C.

starkei

Telaranea setacea
Nardia geoscyphus
Mylia anomala
Odontoschisma denudatum
0.
Pellia

sphagni
opiphylla

Isopachus bicrenatus
Plectocolea crenulata
Aulacomnium palustre
Literatuur;
GAMS, H. (1957)» Kleine Kryptogamenflora. IV» Die Moos- und Farnpflanzen»
240 pp. Fischer, Stuttgart»
POELT, J. (1969)«Bestimmungsschlüssel Europäischer Flechten. 71 + 757 PP«
Cramer, Lehre.
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II« Vegetaties mot Molinia caerulea (li.) Moench op de Berger- en Gemeentehei de.
In de indeling van 2„2. zijn dit de volgende typen; Calluna vulgaris Molinia caerulea type, Molinia caerulea type, Erica tetralix - Molinia
caerulea type en Erica tetralix type.
Na oppervlakkige ontwatering van een natte heide van het Erica tetralix
type ziet men Molinia caerulea vaak sterk toenemen, dominant worden en
vrijwel alle andere soorten hogere planten verdringen, zodat een vrijwel
monospecifiek "Molinietum" ontstaat. Het is verleidelijk om, generaliserend,
te veronderstellen dat alle vegetaties van het Erica tetralix - Molinia
caerulea tjrpe en,

fortiori, die van het Molinia caerulea type aldus ontstaan

zijn. Dit zou tevens in overeenstemming zijn mot de vaak geopperde voorkeur
van Molinia voor plaatsen met een sterk wisselende grondwaterstand
(nu eens nat, dan weer geruime tijd droog).
WEBSTER (1962b) toonde experimenteel aan dat Molinia planten beter
groeien in bakken met stromend water dan in bakken met stilstaand water
(het water was in beide gevallen zuurstofvri j) „ Anderen, vooral SHEIKH
(1969) wijzen op het grotere gehalte aan plantenvoedingsstoffen (vooral fosfor)
van bodems waarop Molinia groeit, (bij zeer hoge fosforconcentraties verdwijnt
Molinia). Bemestingsproeven wezen uit dat Molinia even goed op hoogveenbodems
groeit als op Molinietum-bodems, wanneer in het eerste geval extra voedingszouten werden toegevoegd.
Nu kan men uit autecologisch onderzoek concluderen onder welke
milieu-omstandigheden een soort kan kiemen en groeien, m.a.w. wat zijn
fundamentele

plaats is in de abstracte hyperruimte met als dimensies

de onderzochte milieufactoren. In welk gedeelte van deze mogelijkheden
we de soort ook werkelijk vinden, hangt onder andere af van de mate
waarin de bestaansmogelijkheden van andere soorten met die van de onderzochte
soort samenvallen. In het algemeen zal in een dergelijk geval de concurrentie
kracht van de ene soort groter zijn dan die van de andere» zodat, hoewel
ze op basis van de overige milieufactoren naast elkaar zouden kunnen groeien,
men ze niet door of naast elkaar vindt.
Een voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de verdringing van Erica tetra
lix door Molinia caerulea op vochtige maar niet extreem voedselarme plaatsen.
LOACH (1964, 1966) schakelde door select ief wieden de interspecifieke
competitie uit en constateerde dat zowel Molinia, als ook Erica tetralix
- en «

_ v -bodem
en Calluna vulgaris het best groeiden in Molinietun/en het slechts in hoogveen.
Erica groeide er zelfs beter (grotere primaire productie) dan op de meer
voedselarme plaatsen. Het milieu waar dezo soort gewoonlijk voorkomt, natte,
voedselarme gronden, kan dan ook heter een wijkplaats voor deze soort genoemd
worden dan een optimale habitat»
In tabel 1 is een overwicht gegeven van de autecologie van de drie soorten
die gezamenlijk of afzonderlijk domineren in de bovengenoemde vegetaties.
Het overzicht is gebaseerd op werk van WEBSTER (1962 a en b), LOACH (1966),
GORE en URQUHâRT (1966) f MMISTER ( 1964a, b en c en 1966), SHEIKH (1969a
en b, 1970), SHEIKH en RUITER (1969) en JOKES en ETHERINGTON (1970).
tabel 1 s
Erica tetralix

Molinia caerulea

Calluna vulgaris

natte bodems

vochtig-natte bodems

droge-vochtige bodems

voedselarme bodems

vrij voedselrijke (p),|arme tot vrij voedselmaar niet bemeste

jrijke bodems

bodems
ondiep wortelend

diep wortelend

ondiep wortelend

wortels gevoelig

weinig gevoelig

gevoelig

wortels krijgen Og

diffusie dooi' inter

door de bovenste

door diffusie door

cellulaire ruimten in

bodemlaag

de bovenste bodem,

de plant

voor OO2 en H^S

laag

In het Calluna vulgaris - Molinia caerulea type groeit Molinia in
verspreide pollen» De bovenlaag van de bodem, waarin Calluna wortelt, is
voedselarm en vaak droog, Molinia wortelt echter dieper, meestal in of
beneden de oorbank. (eigen waarnemingen). Waar de oerbank dieper dan 1 meter
zit, komt in het algemeen geen Molinia voor. De uitgeloogde bodemlaag die zich
boven de oerbank bevindt, is uiteraard bijzonder arm aan voedingszouten.
Men kan echter ook aan een geringe stagnering van water op de dichte oerbank
denken. Wanneer deze stagnering pas dieper dan 1 meter op gaat treden (de
- gemiddelde -

- VI gemiddelde diepte waarop men nog Molinia-wortels vindt) zou het milieu voor
Molinia te droog kunnen zijn„
De vraag wanneer en hoe Molinia zich in een nat Ericetum vestigt is
nog moeilijker te beantwoorden,, Na oppervlakkige ontwatering van een natte
heide kunnen velerlei veranderingen optreden zowel in de waterhuishouding
als in de "beschikbaarheid van voedingszouten» Waar veen aanwezig is zal dit in
droge tijden irreversibel uitdrogen. Als de waterspiegel dan weer stijgt
treedt rotting op en vorming van COg en HgS. Hiertegen is Molinia beter
bestand dan Erica. De door mineralisatie vrijkomende zouten begunstigen even
eens Molinia. Waar geen veen voorkomt zou men aan andere processen kunnen
denkens nu eens oppervlakkige uitdroging (waardoor Molinia weinig geschaad
wordt)J dan weer gedurende lange tijd een hoge stand van het stilstaande^
zuurstofarme bodemwater.
Bovenstaande speculaties zouden door veldwaarnemingen en vooral door
experimenteel onderzoek getoetst moeten worden. Het gaat hierbij om problemen
die zowel van theoretisch (de invloed van interspecifieke concurrentie) als
ook van practisch (natuurbeheer) belang zijn. Dit onderzoek zou voor een groot
deel op de Berger- en Gemeenteheide verricht kunnen worden»
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- VIII III. Stuifzandvegetaties en hun belang voor ecologisch onderzoek.
Zoals opgemerkt in 3«2. achten wij stuifzandvogebrties "bij uitstek
geschikt voor veld-oecologisch onderzoek» Beschrijvend onderzoek wordt
er vergemakkelijkt door het vrij geringe aantal soorten (die het gehele
jaar door op naam te brengen zijn), door het gemakkelijk meetbaar zijn van
vrijwel alle relevante milieufactoren en door de duidelijke en goed
bekende successie.
Een eerste onderzoek zou gericht kannen

zijn op de vestiging van

soorten in het tot dan toe onbegroeide stuifzand. Geschi«dt deze vestiging
volmaakt willekeurig, een veronderstelling- die onwaarschijnlijk is, of
bij voorkeur b.v. in kailen of achter heuveltjes?
Voorts kan bestudeerd worden in welke mate het abiotisch milieu
veranderd wordt door de soorten die zich gevestigd hebben. Aspecten die
hierbij aan de orde komon zijn o.a. humusvorming, uitloging, ®n beschutting.
Aangozion hior nog een dynamisch milieu, is doet zich oen fraaie
gelegenheid voor om na te gaan wat do invloed is van "storingen", zoals
een extreem droge zomer of hernieuwde aanvoer van zand.
Dikwijls zal het nodig zijn om experimenteel in te grijpen in de
natuurlijke gang van zaken, zoals b.v. wanneer men meer te weten wil komen
over interspecifieke concurrentieverhoudingen en over de invloed van
storingen. Ook kan mon trachten experimenteel do successie te versnellen
of te vertragen, b.v„ door windschermen te bouwen, en door gsdesearda aanvoer
van nieuw zand. Boor selectief wieden of bemesting kan men bepaalde
soorten begunstigen en kan men de successie wellicht in een ander richting
sturen. Daarbij zal het nuttig zijn mathematische modellen te construeren
die de gevolgen van dergelijke ingrepen bedoelen te voorspellen. De mathematische
kennis en de rekentechnische benodigdheden hiervoor zijn tegenwoordig beide
aanwezig» De stuifzandvegetaties van de Berger- en Gemeenteheide zouden
een geschikt proefobject vormen voor methoden die gericht zijn op het
verkrijgen van meer inzicht in de werking van vegetatiesystemen.
Het is voor de grondproblemen van het natuurbeheer van groot belang hier
omtrent meer kennis te verzamelen.

- IX IV. Hydrologische aspecten van de waargenomen en de alternatieve ontzanding.
Tijdens het onderzoek zijn door het Staatsbosbeheer (J.ter Hoeve)
enkele waterstanden bepaald op de Berger- en Gemcenteheide. Deze konden
vergeleken worden met de isohypsen van het diepe grondwater bepaald door
het R.I.D, in 1965 en ter beschikking gesteld door de Provinciale Waterstaat

van Limburg.
naam van

hoog of

stand boven

stand diep

verschil

t erre inge de e11e

laag water

water in m.
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h

16.95
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14.65
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1
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h
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id.

1
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17.00
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1

17.45

16.30
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17.71

17.05

0. 66
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1

<17.50

16.40

<1.10
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— X -Uit de grote verschillen tussen het peil van het diepe grondwater en dat van
de waterspiegel in de vennen raag men concluderen dat er lagen zijn waarop het
regenwater stagneert. Het "bleek echter niet mogelijk deze lagen aan te boren.
In verband met te nemen beheersmaatregelen is het van belang te weten of
het diepe grondwater, dat ten Noord-Westen van het te ontzanden gebied ca. 1 m
zal stijgen (zie par. 6), het venwater zal gaan beïnvloeden. Nu geldt voor dé
waterbalans van het bovenwater in de vermen het volgende (TER HOEVE, pers.
meded.).
"Naarmate de afvoer van het bovenwater voor een groter deel uit vertikale
wegzijging door leemlagen bestaat» en er minder, enigszins horizontaal,
óver leemlagen afvloeit, zal de invloed van het straks hoge ontzandingspeil
op het venpeil groter zijn»
Zou daarentegen de afstroming van het baenwater nauwelijks vertikaal, maar
grotendeels horizontaal plaats hebben, dan zal straks het peil van de
resterende vennen veel minder beïnvloed worden."
Om te kunnen beoordelen welke van beide situaties zich hier voordoet is het
nodig over gegevens te beschikken over de bodemopbouw onder de vennen»
Deze waren helaas niet beschikbaar»

Toelichting bij kaart 5»
Door de afdeling Inrichting en Statistiek van het Staatsbosbeheer werd
aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer mededeling gedaan van de gronden die
begrepen zijn in het plan van bebossing met renteloos voorschot van de Staat.
Deze gronden liggen binnen de omlijning op kaart 5» Van iedere wijziging in
de bestemming dient akte te worden opgemaakt „ Gearceerd is het gedeelte
aangegeven waarvoor door de Staat reeds een renteloos voorschot voor de
bebossing is verstrekt.

