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VERGELIJKENDBOTANISCH-ONDERZOEK
van
EEN AANTAL OUDE RIV:IERLOPEN ' IN NEDERLAND
door
•A.J. Boterehbrood, P.J. Schroevers en
E.E. van der Voo (Stichting tot Onder
zoek van Levensgemeenschappen)«
H.F. Mörzer Bruijns (Afd. Natuurbescher
ming en Landschap van het Staatsbosbeheer)

I; Inleiding.
Er bevinden zich in Nederland in de stroomdalen van Rijn,
Waal 5 IJsel en Maes enige tientallen restanten van vroegere ri
vierlopen. Deze oude rivierarmen hebben hun ontstaan voor een
deel te danken aan natuurlijke verleggingen van de stroomdraad,
voor het merendeel evenwel'aan het ingrijpen van de mens. De na
tuurlijke oude lopen, zijn voornamelijk het resultaat van water
staatkundige werken voor het verkorten van de rivierlopen, o.a.
ten behoeve van de scheepvaart. De bochtafsnijdingen hebben
soms eeuwen geleden plaats gevonden. Soms zijn zij van meer re
cente datum. Er is daardoor een grote verscheidenheid in de ge
aardheid van de oude armen»
Niet alleen de verschillen in ouderdom en ontstaanswijze
- -,
zijn evenwel-aansprakelijk voor onderscheid in \ror montwikkeling
en planten- en dierenleven. Ook verschillen in locale bodemge
steldheid van het stroombed, waterbeweging, samenstelling van
het watermenselijk gebruik en zo meer hebben op de levensge
meenschappen van deze oude rivierlopen hun'stempel gedrukt.
Er werd in Nederland nog nimmer een.onder zoek naar de status en betekenis van deze oude rivierlopen ingesteld. Een dergelijk'
onderzoek beloofde zowel uit floristische als faunistische over
wegingen, als vanwege de planten- en diergeografische kanten er- •
van veel interessants • te : kunnen opleveren,, De omstandigheid, dat
in oude rivierlopen op klein bestek vaak prachtige zonâties kun
nen worden bestudeerd, maakte.het idee nog aantrekkelijker, voor
al daar een vergelijking van de levensgemeenschappen en de daar
in heersende levensomstandigheden zonder twijfel een waardevolle
bijdrage zou kunnen leveren voor verspreidingsoecologisch'onder
zoek.
.,.
•
De omstandigheid, dat tal van oude rivierlopen in Neder
land en vooral de oudste en fraaiste, het laatste decennium ern- ,
stig worden bedreigd door afgraving, klei- en zandwinning,- ont
ginning door egalisatie, vuilstorting en andere gevaren meer,
maakte het wenselijk eventueel onderzoek niet langer uit-te
stellen »
De Stichting - tot Onderzoek van Levensgemeenschappen heeft .
daarover op voorstel van de Afdeling Natuurbescherming van het
Staatsbosbeheer in Augustus 1953 het initiatief tot dit onder
zoek genomen. Het,verzoek van de Stichting aan de,Nederlandse
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek haar-voor : ,
195*+ e en subsidie te verlenen voor het verrichten van een ver•
gelijkend
/
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gelijkend botanisch onderzoek van een aantal oude rivierlopens
werd in Juli
ingewilligd,
Hoewel het vegetatie-seizoen toen voor het grootste deel
reeds verstreken was, werd nog het onderzoek van een 26 tal van
de belangrijkste oude rivierlopen nagestreefd- Het werk is ver
richt door de schrijvers van dit rapport: Mejuffrouw A.J.
Boterenbrood, biologisch candidate te Leiden; P.J. Schroevers,
biologisch candidaat. te Amsterdam en E..E, van der Voo, plant
kundige te Woerden-s onder leiding van M.F. Mörzer Bruijns, van
de Afdeling natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbe
heer te Utrecht.
Het botanisch onderzoek kon worden gecoördineerd met het
onderzoek van het plankton, verricht in 195^, door Po Leentvaar
als hydrobioloog werkzaam bij de Afdeling Natuurbescherming van
het Staatsbosbeheer. De poging het onderzoek tevens te coördi- •
neren met een fa-unistisch onderzoekt vanwege het Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie te Leiden faalde. Het Rijksmuseum kon dit
onderzoek in verband met het vergevorderde seizoen niet meer '
ter hand nemen. De samenwerking van de botanici met leden van de
Entomologische Vereniging kon evenmin worden verwezenlijkt, on
danks de daartoe getroffen voorbereidingen omdat met het.onder
zoek.pas zo laat in het jaar en vrij onverwachts kon worden be
gonnen.

ÎI. Voorgaand onderzoek.
De oude rivierlopen zijn, zoals in de inleiding reeds werd
opgemerkt, relatief zelden in de belangstelling van het natuur
wetenschappelijk onderzoek betrokken geweest.
Het meeste is gedaan in het kader van geologisch, geomorphologisch en bodemkundig onderzoek»
Algemeen oriëntèrend ten aanzi'en- van deze onderzoekingen
zijn voor de Nederlandse rivieren op geologisch gebied de werken
van Escher (19^+0) en Faber (1933?, 19^+2), op geotnorphologisch ge
bied de werken van Pannekoek van Rheden , (19*+25 1936), Schuiling
(193*+ e.v.) en Vink (1926), Bodemkundig is er van de Nederlandse
rivierdalen vooral veel bekend door de werken van Edelman en zijn
medewerkers van de Stichting voor de Bodemkartering te Bennekom
(vgl. Edelman (19^7, 19501 195011',) Koenigs (19^8), Pijls (19^8),
Pons (19^9), Egberts (19^9J»
Hoewel^deze publicaties waardevolle gegevens bevatten, waar
door licht wordt geworpen op de ontwikkelingegeschiedenis en de
hoedanigheid van een groot aantal oude rivierlopen, bevatten zij
maar weinig gedetailleerde gegevens.
Zeer aantrekkelijk biologisch onderzoek van oude rivierlopen
is gedaan in Duitsland. La.uterborn(19l8), Gerdessen e„a.(1932)en
Von Mitis(1939s 19*+D» Men onderzocht daar respectievelijk een
aantal oude rivierlopen van de Rijn en de Donau.op hun géomor
phologie en op het voorkomen van oeverbegroeiing, oeverfauna,
bodemfauna en plankton.
Nederlands onderzoek van oude rivierlopen is vrijwel uit
sluitend incidenteel verricht. Het meest stelselmötig opgezet
is de inventarisatie van de Afdeling Natuurbêscherming van het
Staats bosbeheer
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Staatsbosbeheer, te Utrecht. Deze omvat van vrijwel iedere oude
rivierloop in het land een aantekening op stafkaartbladen en
een summiere beschrijving van flora en avifauna. Deze gegevens
zijn niet gepubliceerd-, maar voor belangstellenden wel- toegan
kelijk»
Een tweede bron van gegevens vormen de plantengeografische
gegevens van het I.V.O.N. (Instituut Vegetatie Onderzoek Neder
land). In het bijzonder zijn de publicaties van de verspreiding
van de fluviatiele planten voor het onderzoek van belang. Aller
eerst vastgelegd in de Beknopte Schoolflora van Heukels (1952),
in de Afleveringen van de Flora Neerlandica (19*+85 1951» 195*+)
en daarnaast in de artikelen van Sloff en Van Soest over dit
onderwerp (Van Soest (1933) e.a. zie lit.-lijst).
Er komen daarbij evenwel slechts weihig waterden moerasplanten ter sprake. Deze literatuur geeft bovendien vrijwel geen
gegevens over de oude rivierlopen als afzonderlijk beschouwde
natuurgebieden. Hetzelfde geldt voor de vegetatiekundige litera
tuur. Westhoff c„s« (19!+6) en Boer (19*+2) verschaffen allerlei
gegevens5 die voor het onderzoek in het algemeen zeer waardevol
zijn? maar geen locale bijzonderheden „ Vegetatiekundige be
schrijvingen en analyses van rivierlopen apart moeten elders
worden gezocht. Enkele beschrijvingen zijn bekend o.a. van
Romi^n (1918) van de Maas in Limburg van Mörzer Bruijns (19*+7)
uit het IJsseldal van Van der Werff (1953); van de Oude Rijnstrangen bij Lobith5 van Zonneveld .(1953)?'van de Biesbos en
van Kimstra (1952) eveneens over de Biesbos«
Onderzoekingen van andere aa.rd3 zowel botanische als zoölo
gische zijn nog schaarser. Er zijn wel tal van hydrobiologische5
floristische en faunistische gegevens opgesomd door Van Goor
(1919) en Redeke (1935 en 19^8)5 maar deze hebben slecht's bij
uitzondering betrekking op bepaalde met name genoemde oude ri
vierlopen.. Hetzelfde geldt voor de faunistische gegevens vermeld
in de reeds verschenen afleveringen van de Fauna van Nederland.
Deze literatuur is derhalve voor het onderhavige onderzoek
slechts indirect van .betekenis ».
Waardevolle gegevens leveren het onderzoek van Van Heusden
e.a, (Van Heusden -.19^5)} van een aantal wielen en oude rivier
lopen in de Betuwe, waardoor bij een enkel object een vergelij
king van de toestand in 191+1 en in 195^ mogelijk is en de Ver
kade albums van Thijsse (1938, c.a.).
. :
Het ontbreken van selfs elementaire gegevens van zeer
belangrijke natuurgebieden waartoe een aantal van de oude rivier
lopen toch stellig mag worden gerekend, wettigt de veronderstel
ling, dat het onderzoek waarvan de volgende hoofdstukken-het
verslag zijn, in een leemte voorziet»

III. Doel van het onderzoek.

.

De oorspronkelijke opzet was, gezien de leemte in onze ken
nis, te komen tot een overzicht of typen-inventarisatie van alle
in Nederland aanwezige oude rivierarmen. De voorbereidende in
ventarisaties, die door de afdeling Natuurbescherming van het
Staatsbosbeheer werden verricht deden evenwel inzien dat dit
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onmogelijk was? tenminste net drie pnderzoeksre in de zeven we
ken vegetatieperiode die "beschikbaar warén. Er werd daarom een
keuze gedaan. Het onderzoek beperkte zich tot 26 grotere natuur
gebieden, waarvan bekend was, dat zij in natuurwetenschappelijk
opzicht relatief belangrijk waren.
De vraag, waarop in de eerste plaats een antwoord 'werd ge
zocht, is; in hoeverre koeien de verschillende oude rivierlopen
met elkander overeen en waarin onderscheiden zij zich van elkan. der. In de tweede plaats zou onderzocht moeten worden«, welke
factoren aansprakelijk zouden kunnen zijn voor de overeenkomsten
en verschillen«
Hèt antwoord op de eerste vraag kan worden gegeven door
een nauwkeurige inventarisatie van de gebieden en een vergelij
king van de gegevensDat.is dus nagestreefd. Hoewel het de
Stichting tot onderzoek van levensgemeenschappen en de onderzoe
kers als ideaal voor ogen stond de inventarisatie zo volledig
,mogelijk te doen zijn, door zowel hogere 'en lagere planten en
zoveel mogelijk diergroepen erin te betrekken kon dit om redenen
in de inleiding genoemd, niet worden verwezenlijkt.
De inventarisatie heeft zich om deze reden beperkt tot het
samenstellen van overzichten van alle in de oude armen gevonden
hogere planten, varens, mossen en plankton. De gegevens van het
plankton'onderzoek zijn door P. -Leentvaar in een afzonderlijk
rapport van de Afdeling Natuurbescherming en Landschap van het
Staatsbosbeheer vastgelegd. In aansluiting op de inventarisatie
van de soorten, is tevens een overzicht gemaakt van de in de
oude lopen aangetroffen plantengezelschappen. Deze zijn opgeno
men en bes.chreven volgens de methode van de Frans-Zwitserse
School. Sr is daarbij niet uitgegaan van reeds beschreven vegetatiekundige eenheden (Associaties en dgl»), maar onbevooroor
deeld van de vegetati.ekundige eenheden, die physiognomisch in
het terrein konden worden onderscheiden. De aldus vastgestelde
eenheden zijn achteraf vergeleken met de door anderen reeds be
schreven en gekarakteriseerde traditionele eenheden, zoals asso
ciaties en verbonden. Het is daardoor mogelijk geweest de le
vensomstandigheden van de in de rivierlopen onderzochte planten
gezelschappen te vergelijken tiet en te ijken op 'oecologische ge^gevens van andere onderzoekers. Het onderzoek naar de betekenis,
die. de verschillende factoren hebben, ten aanzien van de ver
schillen in ontwikkeling van de rivlerlopen moest begrijpelijker
wijs zeer summier blijven, Fr werden evenwel zoveel mogelijk
exacte gegevens verzameld. Deze. zijn voor zover de omstandighe
den dat toelieten op hun merites beoordeeld en overigens vastge
legd, om bij voortgezet of later onderzoek dienst te kunnen
doen. Er is vooral gelet op de volgende factoren:
a./geografische ligging. De oude rivierlopen zouden wat samen
stelling en ontwikkeling betreft kunnen velschillen. omdat
zij in verschillende stroomdalen, in bv. klimatologisch ver
schillende delen van Nederland zijn gelegen.
b. historie- en voorgeschiedenis. De. ouderdom van de rivierloop,
het ingrijpen van de mens door dijkaanleg, eventueel dicht
slibben, vergraving enz. zijn zeer belangrijk voor de ont• wikkeling van de oude stroomlopen..
.
c. bodemgesteldheid. Verschillen in geologische ondergrond en
bodemgesteldheid zijn van belang voor planten- en dierenwe
reld en hetzelfde kan worden gezegd van
d.
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dWaterdiepte.
e. Zuurgraad en
f. Chloorgehalte.
'Hoewel het causale verband niet nader kon worden geanaly
seerd, boden de -waarnemingen, in vele gevallen wel gelegenheid
bepaalde correlaties op het spoor te komen» Deze geven aanwij
zingen voor diepergaand, eventueel causaal analytisch onderzoek»
Zij stellen de onderzoekers in ieder geval in staat een' aantal
overeenkomsten en verschillen te constateren, die een vergelij
king, beoordeling en classificatie vsn de oude rivierlopen mo
gelijk maken» .
Daarmede is in eerste instantie het doel van het onderzoek
bereikt.

IV «finze,t,.„va.,oßcle.rzoek »
De veldwaarnemingen werden, met het oog op het vegetatieseizoen, achter elkaar verricht» In het tijdvak van 26 Juli tot
en met 10 September 195*+ werden alle 26 oude rivierarmen één of
meer keren bezocht» Hieraan werden vijf dagen per week besteed.
De Zaterdagen bleven beschil baar vóór besprekingen, voor deter
minaties en voor vergelijking vsn gegevens»
Overzicht van de excursies ? •
26 t/m 30 Juli? Enige rivierstrangen in.de omgeving van Lobith
(Rijn) en Bijland (Rijn)»
2 t/m 6 Aug. c Oude Waal bij Kekerdom, Ooyse Graaf bij Erlekom
(Vlaai) 5 Strang bij Lienden (Rijn); en Roodvoet bij Maurik
(Nederrijn)„
9 t/m 13 Aug. 2 de Kil van Hurwenen (2x)c, Est van Tuil^ Kil bij
Waardenburg tussen Tuil en Neerijnen, allen in omgeving van
Zaltbommel (Waal)«
l6 t/m £0 Aug.• de Bloemstrang bij Woudrichern (Waal); de Devel
bij Keerjansdam (Oude Maas); de Oude Maas bij Megen (Maas)
en een vervolg van de strang bij Lienden (Rijn)-.
23 t/m 27 Aug,i de Hedikse Haes| het Oude Maasje-bij Drongelen;
. het Oude Maasje tussen Capelle en Waspik en de Vilt bij
E-oxmeer (Maas)»
•
30 t/m 3 Sept»s Oude IJsel (en Hoendernesterbeek) bij Zutfen;
de Barlose kolken bij Olst; de IJselstrangen bij Herke-lo
en Oldeneel; het Noord.erd.iep (Gelderse IJsel).
6 Sept,t/m 10 Sep.t.s Dierense 'Hank en Lamme IJsel bij Doesburg:;
- het Waalse water bij Gendringen (Gelderse IJsel).
,
Het Broekhuizerbroek en het Lottumer Schuitwater ten Z.O.
van Venray (Maas)» levens een tweede bezoek aan' de kil van
Hurwenen en de Bloemstrang bij Woudrichern»
Het verrichten der waarnemingen.
Alle gebieden werden door de drie onderzoekers gezamenlijk
bezocht. Telkenmale werd de te onderzoeken strang met zijn om
geving eerst-als geheel in ogenschouw genomen. Er werden daarbij
'
notl ties
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notities gemaakt voor de soortenlijsten van de strang en voor
de algemene "beschrijving van het natuurgebied, tevens werd uit
gezocht welke plantengezelschappen kenmerkend waren voor de. oude
rivierloop in kwestie. De waarnemingen voor de soortenlijsten en
de vegetatie werden beperkt tot het water- en moerasgedeelte van
.de onderhavige oude rivierlopen. Alleen het water en de oever
landen met riet-5 liesgras-, zeggen- of andere moerasvegetaties
werden geïnventariseerd. De aansluitende graslanden werden niet
in het onderzoek betrokken»
Na de algemene inventarisatie werden in de daarvoor in aan
merking komende gezelschappen vegetatiekundige opnamen gemaakt.
In veel gevallen gezamenlijk. Wanneer het nodig was, bv. van
wege de uitgestrektheid van een terrein, werden de taken onder
ling verdeeld. Tijdens het opnamen maken werden tevens de waar
nemingen verricht omtrent diepte, bodemgesteldheid en werden
(voorzover de tijd het toeliet) zuurgraad en chloorgehalte geme
ten.
Er werden in de 26 natuurterreinen van 38 verschillende ob
jecten soortenlijsten samengesteld en in totaal 388 vegetatiekundige opnamen gemaakt,. *+6 -PH metingen en 29 chloorbepalingen
verricht. De PH-meting geschiedde met ïlerck indicatorpapier,dat
de zuurgraad aangeeft tot 0„2 eenheid nauwkeurig'. De 'chloorbe' paling werd met een speciaal' voor het werken in het veld aange
paste filtreermethode met een zilvernitraatoplossing en kaliumbichromaat als indicator uitgevoerd,
. •
Het meestal niet beschikbaar zijn van vaartuigen werd zeer
dikwijls ondervonden als een ernstige handicap. Het gebruik van
lieslaarzen kon deze tekortkoming maar zeer ten dele opvangen.
Na medio September werd de uitwerking ter hand genomen.
Er werd daarbij overleg gepleegd met de afdeling Natuurbescher
ming van het Staatsbosbeheer, met'de afdeling Graslandonderzoek
van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen, met het Rijksherbarium te Leiden, met het Laboratorium
voor Plantensystematiek en Plantengeographie te Wageningen en
met de Stichting voor de Bodemkartering te Bennekom.
De taakverdeling, die noodzakelijk bleek, kwam in grote
trekken erop neer, dat Mejuffrouw Boterenbrood de mossen deter
mineerde en de heren Schroevers en Van der Voo de hogere plan
ten. Het floristische en algemeen beschrijvende werk werd ver
richt door' de heer Van der Voo, het bewerken-van de gegevens van
de plantengezelschappen door -de heer Schroevers en mejuffrouw
Boterenbrood. De heer Van der Voo vatte de waarnemingen betref
fende diepte, zuurgraad, chloorgehalte enz. samen. De resulta
ten werden geregeld onderling besproken»

V»

Overzicht van de onderzochte rivierlopen,, >
Het hier volgende hoofdstuk is in zekere zin het belang
rijkste van het gehele rapport.. Het' geeft de kort-samengevatte
beschrijvingen van alle 26 onderzochte oude rivierlopen en
vormt daardoor de grondslag voor het vergelijkend onderzoek.De
voor de karakterisering noodzakelijke algemene gegevens, zoals
die omtrent geografische ligging, geologische en bodemkundige
bijzonderheden
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bijzonderheden, waterhuishoudings het landschap, de'planten
groei en de fauna zijn erin verwerkt„ De'hoofdstukken VI tot en
met XIV gaan op een aantal details ciepor in en geven daardoor,örntrent
een aantal hoedanigheden van .de 'natuurgebieden nadere bijzonder
heden, die vooral waardevol zijn voor diepergaand onderzoek.
Li,ist van de onderzochte oude rlvierlop-en.

No

1

Rivier

sRivierloop

Gemeente

Maas

Broekhuizerbroek en
jLottumerschuitwater
Ide Vilt bij Boxmeer
lOude Maas
Hedikse Maas

Broekhuizen
Grubbenvorst
Beugen
Meg en
Haarsteeg

jOude Maasje

Drongelen

2
l\

6

I

7

8

Oude Maasje

Rijn

Noordstrang Oude Rijn Herwen, en
Aerdt
Zuidstrang Oude Rijn
Bijland en Oude Waal

Waal

Oude Waal Kekerdom
Ooyse Graaf Erlekotn
Kil van Hurwenen
Kil van Waardenburg'
'den Est van Tuil
Bloemstrang -

9 >'

10
11

12
13
lb
15

Capelle-Waspik
Raamsdonkveer

16 s Mederrijn|0ude Rijns trang

Ubbergen
Ubbergen
Hurwenen
Waardenburg
Haaften
Brakel en
Woudrichem

' • ' ' JjLienden

iRoodvoet
jMaurik
————
T
18 i Gelderse Dierense Hank
ÏDoesburg
Lamme IJsel
('Doesburg
19 ! IJsel
iWaalse water
Gendring en
20 !
Oude
IJsel„HoenderïZutfen
21 I
nesterbeek
22 I-II
Barlose Kolken en
loist
meander
Strängen bij Herkeloo Zwollerkers
23 A-D
Meander. Oldeneel
!
idem
Noorderdiep
Kamuen
25 !
17

26 } Oude Maas Devel

Heerjansdam

Aantal
vegetatiekundige op
namen
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Rivier DE MAAS.
1. Broekhuizerbroek en Lottumerschuitwater.
resp-. in de gemeenten Broekhuizen en Grubbenvorst »
Kaartblad 67^ 1; 25 000.
A. Geografische ligging.
Tussen de spoorlijn Venrây-Venlo en de rivier de Maas is de
oude rivierloop te vinden, waartoe deze natuurgebieden als laat
ste restanten van de oude loop behoren, bereikbaar vanuit het
dorpje Broekhuizen aan de Maas naar het westen toe langs de
Molenbeek. Bij de ombuiging naar het zuiden begint dan het
Broekhuizerbroek, dat zich ten zuiden van het Broekhuizerrijwielpad (tevens de grens tussen de gemeente Broekhuizen en Grubben
vorst) voortzet in het Lottumerschuitwater. De geulen van
laatstgenoemd gebied geven de richting aan, -waarin de oude ri
vierloop verder is te volgen tot aan de Maas bij Lottum.
ê» Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De zes geulen, die met elkaar een natuurgebied vormen van *
*+0 ha, zijn de restanten van een pleistocene meander , zij lig
gen in het gebied vän de hoge, bruine rivierleemgronden (Edel
man 1950) De oude rivierarm is wel van zo hoge ouderdom, dat
de afzettingen daarlangs als rivierleem beschouwd mogen worden.
Bij het in verval raken van een dergelijke meander wordt eerst
nog een hoeveelheid fijn materiaal op de bodem van het bed afge
zet, waardoor de doorlatendfreid zeer gering is (mededeling van
Ir K.J. Hoeksema van de Stichting voor de Bodemkarte.ring). In
de opnamen langs de oever bleek de bodem-zandig-venig te zijn.
Ç, Bodem, waterstanden, pH en Chloorgehal'te van tie oude rivier
loop zelve.
~
De geulen van het Broekhuizerbroek en Lottumer Schuitwat®r
zijn ondiep en in breedte variërend van 30-50 m. Voorzover kon
worden nagegaan bij de drie geulen van het Broekhuizerbroek be
vond zich onder de drijftillen langs de oever niet meer dan
1,30 m: water. Hierop volgde een 0,50 m dikke veenmodder» Deze
geulen bevatten stilstaand water, net als die van het Lottumerschuitwater. Wel ontvangt hier dé zuidelijke geul, die veel
open water heeft, van. de aangrenzende cultuurgronden door mid
del van greppels afvoerwater.
De pH en Chloorgehalte bepalingen geven het onderstaande
beeld s
pH
.Gl.
Broekhui- ( geul I
6,9
zerbroek ( "
II 6,9
( "
III 6,9
Lottumer- (
schuit- (
water
(

"
"

(

"

(

11

3^
*+9
t+0

IV
V
VI

Sphagnum 5,3
6,9 - 7,0^ oude. els 6,6;berk 6,8
6,9'7,O5 elzenbroek 7,l'j
Sphagnum 5,1
30
• Vla* 6,9-7,0
23

De
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De nummering van de geulen is als volgt gekozens
I
is de noordelijke geul,
II
de zuidwestelijke'geul in het verlengde van I,
III zuidoostelijk gelegen geul, oostelijk van II,
IV
oostelijke geul
V
middengeul
VI
westelijke geul
Vla noordelijk van VI in het verlengde ervan.
D.' Het landschap en .de . plantengroei.
De geulen liggen'in de richting NZ,•en NW-ZO in een stroomdal5 aan weerszijden begrensd door hoge zandgronden, begroeid
met naaldbossen. Ook op de -riggels tussen de geulen groeit bos.
Een walletje tussen de geulen I, II enerzijds en III anderzijds
in het Broekhuizerbroek is begroeid met zomer eiken (Quer crus robur)5 moera seiken •(Quer eus coccinea), lijsterbes (Sorbus aucuparia) 5 vuilboom (Frangula. alnus) die tesamen een prachtige
loofbosvegotatie..vormen. Op dit bos sluit aan hoog opgaand elzenbroekbos (Alnus glutinosa) dat aan beide zijden de dicht met
water- en oeverplanten begroeide geulen 'omsluit. Behalve geul
III, welke aan de oostzijde aan een weiland grenst,.liggen de
geulen geheel door het elzenbroekbos omsloten, zodat er veel
windbeschuttlng en langs de oever veel schaduw is.
Verrassend is In dit natuurgebied de prachtige, brede drijftil-vegetatie van Slangenwortel'(Calla•palustris)en verder de
vegetatie van bosrus (Juheus acutiflorus), draadzegge< (Carex
lasiocarpa) en de in het zuiden van ons land voorkomende onder
soort negleetum van de. grote ëg-elskop (Sparganium erectum) en
waterdrieblad (Menyanthes trifoliata).
De geulen I en II, door een smalle sloot verbonden, hadden
in het open water een uitgebreide begroeiing met -bolpijp (Equicetum fluviatile)grote lisdodde (Typha latifolia) en Kikkerbeet (Hydrocharls morsus ranae). Laatstgenoemde plant kwam ook
in geul III veel voor met drijvend fonteinkruid (Potamogeton
natans).
De geulen in het Lottumerschuitwater gescheiden door wei
landen en door smalle randen elzenbos bes dn ut,hebben in tegen
stelling tot die van het Broekhuizense water weinig of- geen
drijftillen» Het open water van geul V was bedekt met kikkerbeet (Hydrocharis morsus .-ranae), en bij de oevers kwam veel wa
teraardbei (Comarum palustre) -en waterdrieblad (Menyanthes tri
foliata) voor. Hier ontbreekt de 'Slangenwortel (Calla palustris).
Op de enkele drijf tillen, vinden we hier leverkruid (Eupatorium
cannabirrum) en plaatselijk veel cyperzegge (Carex pseudo cyperus). 'Er is daar veel riet (Phragmites communis).
In het elzenbos langs geul VI, -waar plaatselijk 0,20 m wa
ter boven een anaëroob stinkende bladhumuslaag stond, waren de
zwarte els (Alnus glutinosa), geoorde wilg (Salix aurita), bit
terzoet (Solanum dulcamara), lidrus (Equisetum palustre)5pluim-,
zegge (Carex paniculate.) de meest opvallende plantensoorten,
terwijl in het bosgebied van het Lottumer schuitwater de"-fram
boos (Rubus idaeus) -overal werd gezien.
Behalve
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Behalve de hiervoor genoemde planten x</erden in Broekhuizer-broek op of in het open water waargenomen? hoornblad (Cerato- ,
phyllum demersum) 5 waterpest (Elodea canadensis);, klein kroos
(Lemna minor); gele plomp (Nuphar luteum); waterlelie (Nymphéa,
alba); watergéntiaan (Nymphoides peltata) en glanzig fontein
kruid (Potamogeton lucens) alléón in geul III.
Langs de oevers nog de kleine watereppe (Siurn erectum
waterzuring (Rumex hydrolapathum); grote boterbloem (Ranunculus
lingua); pijlkruid (Sagittaria sagittifolia); waterweegbree
(Alisma plantage aquatica); knikkend tandzaad (Bidens cernua)5
wolfspoot (Lycopus europaeus); bosbies (Scirpus sylvaticus);,
moeras- en kleinbloemige basterdwederik.(Epilobium palustre en
E. parviflorum), pijptorkruid ( Oenanthe fistulosa.); egelboter
bloem (Ranunculus flammula); liesgras (Glyceria maxima); Jkattostaart .(Lythrum- salicaria); grote watereppe (Sium latifolium);
moerasvergeetmijnietje (Myosotis scorpioides); watermunt (Mentha
aquatica); wäterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en de fraaie. drijftilgemeenschap ven waterscheerling (Cicuta virosa), cyperzegge (Carex pseudocyperus)en slangenwortel ( Calla, palustris).
In de hierop volgende zone, worden snavelzegge (Carex rostrata)5
draadzegge (Carex las i,ocarpa) en pluimzegge (Carex paniculata)
waargenomen, wellicht moeten hieraan nog andere zeggesoorten
worden toegevoegd.
Hoger OD de oever0. en dat geldt meer in het bijzonder voor
geul III groeiden enkele soorten van de vochtige graslanden zoals;
engelwortel (Angelica sylvestris); lidrus (Equisetum palustre);
kale jonker (Cirsium palustre), witbol (Holcus lanatus); dotter
bloem (Caltha palustris); poelruit,(Thalictrum flavum), melkeppe
(Peucedanum palustre), pluimstruisriet (Calamagrostis canescens);
glidkruid (Scutellaria galeriçulata); grote valeriaan (Valeriana
officinalis); grote brandnetel (Urticadioica); scherpe boter
bloem (Ranunculus acer); dauwbraam (Rubus caeslus); bosbraam
(Rubus fructicosus); geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus); biezen knoppen (Juncus conglomératus) en veldzuring (Rumex
acetosa).
In het Lottumerschuitwater kwamen ook nog voor moerasspirea
(Filipendula ulmaria), wederik (Lysimachia vulgaris), ruige zegge
(Carex hirta), zachte berk (Betula pubescens) en v/i jfjesvaren
(Athyrivua fillxfetnina).
Aparte vermelding verdienen, klimopbladwaterranonkel (Ra
nunculus hederaceus), moerasmuur (Stellaria a.lsine) en beekpunge (Veronica beccabunga) in het weiland bij geul III in
'Broekhuizerbroek.
Er werden verscheidene mossoorten gevonden, o.a.. Sphagnum
palustre; S, recurvum var. amblyphyllum; Dicranella heteromannia
in Broekhuizerbroek en Mnium affine rugicum, Climacium dendroides;
'Calliergonella cuspidata; Plagiothecium denticulatum; Eurhynchium stokesii; Sphagnum fimbriatum; S, plumosum en Lophocolea
heterophylla.
S« Faunistis che wa amemingens De enige vermeldenswaardige ver
schijning was een ijsvogel in Broekhuizerbroek, hetgeen voor
begin September evenwel geen bijzonderheid .is.

11
Rivier DE MAAS.
2« "De Vilt (gemeenten Beugen en Rijkevoort L.)
kaartbl.ad 592 Is 25 000.
à* Geografische ligging;
De oude rivierlöop van de Maas in de gemeente Beugen en
Rijkevoort bestaat uit de Vilt en de kleine Vilt, door cultuur
grond ven elkaar gescheiden. De Vilt ligt 800 meter ten noordwest
ten van Beugen; de kleine Vilt, die niet werd bezocht, ligt
1 *+00 m ten oosten van het spoorwegkruispunt Beugen.
De Vilt heeft de vorm van een maansikkel , is bijna 2 km
lang en is 100-250 meter breed. Zij omvat twee waterplassen, d-ie
samen bijna de helft van de totale oppervlakte beslaan, en een
verland gebied om de plassen heen. De waterplassen zijn een wes
telijke plas, gelegen in de richting oost-west (ongeveer 7 ha)
en een oostelijke plas, gelegen in de richting noordoost-zuid
west (ongeveer 10 ha). De plassen zijn van elkaar gescheiden door
een noord-zuid 'lopende landweg. Het verlande gebied bestaat uit
een klein terrein van 1,5 ha aan het westelijk uiteinde, een
25-100 m brede strook langs de noord- en zuidoever van de plas
sen en een groot moeras van 12 ha in het noordoosten»
Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De^Vilt
hoge, bruine
gen leerden,
zijde van de
moeras sterk

is een deel van een pleistocene meander, gelegen in
rivierleemgronden (Edelman 1950). Eigen waarnemin
dat de bodem in de verlandingsstrook aan de zuid
plas zandig-venig, in een rietveld venig en in het
venig is.
•

-• Bodem, waterstanden. pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop 2elve.
De plassen zijn vermoedelijk vrij diep, er is in het midden
ten minste geen groei van waterplanten aan de oppervlakte te be-'
speuren. Zij bevatten stilstaand water. Vanuit de zandige ter
reinen, die bij een gemiddelde hoogte van 13,1 *• A,P. om de
Vilt heen liggen,, ontvangt omstreeks 1,50 m lager liggende ge
bied water.
De^oostelijke plas loopt via een ongeveer 1,50 m brede
sloot uit in het sterk verlande noordoostelijk gedeelte. Dit ge
deelte is een drassig terrein. Hier werd op twee plaatsen de pH
gemeten: in een gebied met pijpestrootjespollen (Molinia caeru
lea) was zij 6,6-5,^ en in een gagelveld (Myrica gale) *+,9.
Het chloorgehalte van het open- water in de oostelijke plas
bedroeg 33 mg per liter.
S« Het landschap en de plantengroei.
Het gehele gebied van de Vilt is omgeven door hoger gelegen
bouwlanden. Zij sluiten niet overal op het verlande gebied aan,
aan de zuidzijde van de oostelijke plas is namelijk een brede
houtwal en ten noorden' van.de beide plassen liggen enkele gras
landjes.
Het
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Het gebied kan onderscheiden worden in
a) de beide waterplassen met het verlandingsgebiedje in .het
uiterste - westen en de verlande stroken langs de noord- en
zuidoever »
'
b) het sterk'verlande gedeelte in het noordoostens het moeras«
a) Het open -water bevatte slechts enkele drijvende waterplanten
tegen, de oevervegetaties aan, waarvan waterlelie (Nymphéa alba)
en gele plomp (ïïupha.T lute u®): werden waargenomen. In de weste
lijke plas kwamen stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus)
en" watervorkjes (Riccia fluitans') voor.
Langs .de oever van de westelijke plas was een spaarzame be
groeiing van. 'mattenbies (Schoenoplectus lacustris), gele lis
(Iris pseuda.corus) 5 liesgras (Glyceria maxima ), water zuring
(Rumex hydrolapathum)5 egelboterbloem (Ranunculus flammula); watermunt (Mentha aquatica)5 gele waterkers (Rorippa amphibia)5
water weegbree (Alisraa plantago-aquatica)5 watertorkruid
(Oenanthe aquatica)5 knikkend tantizaad (Eidens ce raus) en water
rus (Juncus articulatus.),
In de zuidwesthoek van de oostelijke plas bevindt zich een
rietveld (Phragmites communis), en aar. de- westkant van deze plas
•ligt tegen de landweg aan een trilveengebiedje. In dit mesotrophe milieu werden een aantal planten aangetroffen, die ook
in het noordelijk moerasgedoelte voorkwamen? draadzegge (Carex
lasiocarpa) 5 wateraardbei (Comarum palustre)holpijp (Equisetum. fluvia.tile)
|
waterdrieblad (Menyan.th.es trifoliata), melkeppe
(Peucedanum palustre); wederik (Lysimachia Vulgaris)5 pluimstruisriet (Cslamagrostis canescens) en een uitgebreide moslaag?
welke vooral Calliergonella cuspidsta en' Drepanocladus aduncus
bevatte. Verder werden hier nog gevonden; grote egelskop (Sparganium erectum)5 kleine lisdodde (Typha angus-tifolia); liesgras
(Glyceria maxima); waterzuring (Rumex hydrolapathum)5 grote
watereppe (Sium latifolium)5 grote boterbloem (Ranunculus lingua)
gele lis (Iris pseudaccrus.) 5 moerasbastard wederik (Epilobium
palustre); pinksterbloem (Cardamine pratense) .• kattestaart
(Lythrum, salicaria.) ; moeraswalstro (Galium palustre) en grote
valeriaan (Valeriana officinalis).
'
Het verlandingsgebiedje in het uiterste westen- en de verlande stroken langs de noord- en zuidoever vormen een. vochtigterrein, bestaande uit losse of•aan eengesloten bulten met pijpestrootje (Molinia coerulea) of pluimstruisriet- (Calamagrostis
canescens); afwisselend dominerend. In deze vegetaties werden
opgemerkt: melkeppe-(Peucedanum palustre); wederik (Lysimachia
vulgaris) 5 lidrus (Equi.setum palustre), scherpe zegge (Carex •
acuta) 5 holpijp. (Equisetum fluviatile);;• leverkruid (Eupatorium
cannabium); kale jonker (Cirsium palustre); waternavel (Hydrocotyle vulgaris)? wolfspoot (Lycopus europaeus); biezenknoppen
(Juncus congloméra tus)
|
moeraswalstro (Galium palustre)-.moerasviooltje (Viola palustris) en kruipwilg (Salix repens).
In het zuidwesten van de oostelijke plas bevindt zich het
reeds eerder genoemde rietveld, dat tot aan de houtwal reikt,
en dus het hiervoor beschreven bultige terrein onderbreekt.
Hier werden gevonden; leverkruid'(Eupatorium cannablum)5 wederik
(Lysimachia vulgaris):; moerasandoorn (Stachys palustris); wolfs
poot (Lycopus europaeus);; akkermunt (Mentha arvensis); zwarte

13
bes (Ribes nigrum); haagwinde (Calystegia. sepium); grote brand
netel (Urtica dioica)\ dauwbraatn (Rubus caesiuâ); pluimstruisriet (Calamagrostis canescens); en gele lis (Iris pseudacorus).
Een moslaag'was niet aanwezig.
De brede houtwal bevatte een rij populieren (Populus cana
densis) langs de rand van het bouwlanden verder een prachtige
vegetatie met rode kornoelje (Cornus sanguinea); gqlderse roos
(Viburnum opulus)5 lijsterbes (Sorbus aucuparia)$ berk (Betula
pubescens); vogelkers (Prunus padus); éénstijlige meidoorn (Cra
taegus mcnogyna); zomereik (Quercus robur); hondsroos (Rosa
canina) 5 kamperfoelie (Lonicera periclymenum) één. hazelnoot
struik (Corylus avellana); wilgen (Salix spec.) en zeer vele
bras ms truiken (Rubus caesius en R.fructicosus). .
Op de droge, zandig-venige bodem van deze houtwal was de
kruidlaag vertegenwoordigd door witbol (Holcus lanatus); tormentil (Potentilla erecta)5 bitterzoet (Solanum dulcamara); vlas
leeuwenbek (Linaris vulgaris); duizendblad en wilde beaèrç.ta •
(Achillea millefolium en A. ptarmica); hennepnetel (Galeópsis
tetrahit); herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis), grasmuur
(Stellarià graminea); scherpe- en kruipende boterbloem (Ranuncu
lus acer en R0repens); engelwortel (Angelica sylvestris); moeras
rolklaver (Lotus uliginosus); wijfjesvaren (Athyrium filixfemina,);
groot warkruid (Cuscuta europaea); haagwinde (Calystegia sepium)5
hop (Humulus lupulus) en de mossen Atrichum undulatum; Eurhynchium c.f. Schleicheri (abbreviatum) on Plagiothecium denticulatum.
c) Eet moeras in het noordoosten.
Het moerasgebied wordt in het zuidwesten begrensd door een'
fietspad, waarin halverwege een voetbrug ligt over de sloot,
waarmede de oostelijke plas in het moeras uitloopt; in het noord
westen ligt het terrein tegen een dijkje (met landweg) aan en in
het oosten sluit het aan tegen bouwland. Tussen deze grenzen en
het moeras ligt een slootje van één meter breedte, langs het
fietspad 0,30 m water bevattend, elders veel minder of droogge
vallen, In het uiterste noorden ligt .enig weiland.
Het moerasgebied heeft een opvallende begroeiing met 'gagel
(Myrica gale)» liet verrassende is, dat deze struik van ;de vochti
ge heiden hier in het verlandingsgebied•van een oude rivierloop
rijkelijk groeit.
Kier en daar zijn bos'jes met geoorde wilg (Salix aurita) en
vuilboom (Frangula alnus) en in een rietzoom langs de sloot uit
de oostelijke plas staan zwarte elzen (Alnus glutinosa) 'blijk
baar in een iets eutropher milieu.
De kruidenvegetatie wordt in het zuidelijk deel gevormd
door een drasdzegge (Carex lasiocarpa.) vegetatie, welke naar ,
binnen toe overgaat in een pijpestrootjes (Molinia coerulea) ve
getatie, af en toe afgewisseld met pluimstruisriet (Calamagrostis eanescens) en melkeppe (Peucedanum palustre) op de hogere
plekken. Hier is het gagelstruweel ijler.
Ongeveer in het midden van het moerasgebied ligt een kleine
plas van 50x25 m2^(met krabbescheer (Stratiotes aloides).
In de rand zone van de plas met grote lisdodde (lypha latifolia)
vormde

vormde de veenlaag eer. soort drijf tillen, hierin kwamen gpote
egèlskop '(Sparganium -©rectum)
|
moerasbasterd -wederik (Epilobium.
palustre)5 knikkend ta.nd.2aad (Bideus cernuus)? bitterzoet (Sola
num dulcamara); scherpe zegge (Carex acuta) het meeste voor.
Overal 'in dit moeras was de moslaag rijk ontwikkeld, veel
kwaaien voor veenmossen (Sphagnum spec.) waaronder een 3e vondst
voor Nederland Sphagnum piatyphyllum, verder goudmossen (Campyliurn spec.) en sikkelmossen (Drepanoeladus spec,), en puntmos
(Calliergonella' cuspidate)„
Thans volgt nog een opsomming ven de overige in dit unieke
moerasgebied gevonden planten;
In het water van het slootje langs het fietspad drijvend
fonteinkruid (Potamcgeton natans); in de waterputjes van hot
moeras waterlelie (Nymphéa alba); kikkerbeet (Hydrocharis morsus
ranae) 5 klein kroos (Lomna minor) $ watervic-lier (Hottonia palus
tris)•'
In de moslaag van het moerasi Drepanoeladus exanullatus;
Campylium polyganum en hiervan, ook de variëteit minor; Callior•gon cordif oliurn; Sphagnum palustre5 Sphagnum recurvum var.mucronatum en var. amblyphyllum en Aulacomnium palustre? in de mo.slaag van de rietzoom Sphagnum plumosum on Leptodictyum riparium
var, subdenticulatum.
In de kruidlaag van hot moeras î S.navelzegge (Carex roatrat^
veel wateraardbei- (Comarum palustre); waternavel (Hydrocotyle
vulgaris); waterdrieblad (Menyanthes trifoliata); Kale jonker
(Cirsium palustre)5 fioringras (Agrostis stolonifera)5 blozenknoppen (Juncus conglomératug)| leverkruid (Eupatorium cannabinum) en wilgenroosje (Epilobium angustifolium).
Meer naar'het oosten kwamen kattestaart (Lythrum 'salicaria)
wederik (Lysimachia Vulgaris)5 welfspoot (Lycopus europaeus),
moerasandoorn (Stachys palustris); en pitrus (Juncus affusus) '
erbij,
Tenslotte werden nog twee groenwiersoorten in het moeras
gevondens Gloeocystus vesiculosa en Hapalo—siphon fontinalis.
E. Faun is tis ch e wa,arne m.in go n „
Do waarnemingen, die vermeldenswaard zijn betreffen twee
futen met jongen op do oostelijke plas, in hot rietveld van deze
plas kleine karekiet en in het moerasgebied raatkop-zwartkopmees 5
rietgors en kleine karekiet»
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Rivier DE MAAS,
3» Oude Maas bij Megen. (gemeente Megeii).
kaartblad 552 1?25 OOO.
ä- Geografische ligging.

Aan de, noordoostzijde van de zuidelijke Maasdijk van Megen
naar Dieden op ± 1 km ten zuidoosten van Megen, ligt buiten
dijks de oude rivierloop. De waterplas is ± 1 km lang. Zij be
gint ongeveer halverwege Megen-Diedense sluis en gaat vlak voor
deze sluis over in een sloot,. De breedte van ,de Oude Maas ,is ,
100-150 meter.
B. Geologische-, en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De Oude Maas is- een holocene meander, gelegen in de uiterwaardgronden (Edelman 1950)•
Boor en Spade (19*+9) vermeldt
Pons., dat de Maasuiterwaarden geen kalk bevatten, en dat er ver
der een bijzondere grondsoort voorkomt, nl. kolenslib, een pik
zwarte, kalkrijke grond, waardoor de pH stijgt.
Uit eigen waarneming blijkt, dat de bodem langs de oever
zwartvenig en elastisch is en er CH>+ gas ontwijkt.
C. Bodem, waterstanden, pH en chloorgehalte van de oude rivierloop zelve.
Bij hoog water wordt de uiterwaard "Oss.ekampen" overstroomd
en komt er Maaswater in de oude rivierloop. Overigens is er geen
verbinding, waardoor het water toestroomt of afvloait.,Het peil
is daardoor relatief ,constant. Voörzover het open water bereikt
kon worden, werd 1,30 m water gemeten boven een.0,50 m dikke
veenmodderlaag.. De pH bedroeg'7S1; het chloorgehalte 22 mg per
liter.
.S* Het landschap en de plantengroei.
De Oude Maas ligt betrekkelijk dicht onder de beschutting
van de ten zuiden ervan gelegen dijk, in noordelijke richtingen
strekken zich de weilanden vai de uiterwaarden uit.
Het open water hééft plaatselijk zeer uitgebreide krabbescheerv.elden (Stratiotes aloides) met hier en daar.kleine•drijftileilandjes, waarop, struiken ven de grauwe wilg (Salix cinerea)
en katwilg (S. viminalis) zich konden ontwikkelen. Deze'plekken
breidden zich naar het noordwesten uit.
Plaatselijk was er een holpijpvegetatie (Equisetum flüviatile) en overal werd zeer veel klein kroos (Letnna minor), waar
genomen. In het meer open gedeelte In de zuidoosthoek, is de
wateroppervlakte voor een groot gedeelte bedekt met waterlelie
(Nymphéa alba)„
Vrijwel om de gehele plas heen ligt een gordel mattenbies
(Schoenoplectus lacustris); met plaatselijk groepen grote lis
dodde (Typha latifolia)5 aan de landzijde daarop aansluitend is
overal een brede zone met liesgras (Glyceria maxima) ontwikkeld.
Deze VQrmt de overgang naar het grasland. lp de zuidwesthoek
lagen in deze liesgraszone enige stroken scherpe zegge (Carex
acuta)»
Het
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Het open water bevatte zo ver kon worden nagegaan voorts s
kikkerbeet (Hydrochar is morsus ranae), veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), puntkroos (Lemna trisulca), waterpest (Elodea canadensis); watergentia'an (Nympoides peltata) s glanzig
fonteinkruid (Potamogeton lucens)5 drijvend fonteinkruid (P,
natans), alles in geringe aantallen»
In de dri.jftilzone lagen kleine eilandjes, drijftillen
ontstaan op krabbescheer, met hierop wederik (Lysimachia vulga
ris),, gele lis (Iris pseudacorus)5 veel grote watereppe (Slum
latifolium) en ook rietgras (Phalaris arundinacea).
Langs de oever in de liesgras-(Glyceria maxima)velden kwa
men wederik (Lysimachia vulgaris), moeraswalstro (Galium palus
tre), watermunt (Mentha aquatics), wolfspoot (Lycopuseuropaeus)5
grote watereppe (Sium latifolium), holpijp (Bquisetum fluviatile), waterweegbree (Alisma plantago aquatica) het meest voor.
Ook werden langs de oever nog aangetroffen?1 driedelig' tandzaad
(Bidens tripartitus)5 rode ganzevoet .(Chenopodium rubrU») plat
te rus (Juncus compressus); blaartrekkende 'boterbloem (Rarrun-'
cuius sceleratus), kluwenzuring (Rumex conglomeratus) en grep
pelrus (Juncus bufönius)»
Deze brede liesgrasvelden hadden ten dele een drij'ftilkarakter.
De grote zeggenstroken bevatten hoofdzakelijk liesgras
(Glyceria maxima)5 akker munt (Mentha ..arvens is), holpijp (Equisetum fluviatile); wolfspoot (Lycopus europaeus)5.grote vale
riaan (Valeriana officinalis), grote watereppe (Sium latifolium)
en rietgras (Phalaris arundinacea)„
.
..
Langs, de rand van het weiland worden nog gevonden wilde
bettram ('Achillea ptarmica) 5, hoorfibloea (Cerastium caespitpsum) 5
beemdlangbloem (Festuca; pratensis); witb'ol (Holeus lanatus);
veldlathyrus (Lathyrus pratensis)5 moerasrolklaver(Lotus uliginosus); scherpe boterbloem (Ranunculus acer); moerasandoorn
(Stachys palustris); rode klaver(Trifolium pretense); margriet
(Chrysanthemum leucanthemum); ..kamgras- (Cynosurus cristatus);
wilde peen (Daucus carota), smalbladige weegbree (Plantago'lance'olata1) ; veld zuring (Rumex aeetosa); akkerkers (Rorippa syl
vestris); en grasmuur (Stellaria gramineüm); rosse'vossestaart
Alopecurus aequalis); hazenzegge (Carex ovalis); valse voszegge
(Carex otrubae); egelboterbloem (Ranunculus flammula); smele
(Deschampsio caespitosa); moeraszuring (Rumex palustris) en
waterviolier (Hottonia palustris) in het slootje bij de Diedense sluis; en verder de fluviatiele plantenï zeegroene tus (Jun
cus inflexus); ruige leeuwetand 'Leontodon hispidus); waterkruis'kruid (Senecio paludosus) op één plaats; zeebies (Scirpus
maritiems). Van de•gevonden mossen worden vermeld: Clinacium
dend.roides; Calliergonellé cuspidate; Mnium undulatum; Eurhynchium rusciforme; Amblystegium kochii.
Eaunistische waarnemingen.
De dichtbegroeide waterplas is op de. najaarstrek een dank
bare pleisterplaats.voor vele,watersnippen.
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Rjvlor DE HAASvit* Hedikse Ms a s bij Haarsteeg., (gemeente Vlijmen en
Hodikhuizen)
Kaartbladen 568 en 587 1 s 25 000.
4• Geografische ligging ?
De Hedikse Maas ligt op * 1 km ten noorden van Haarsteeg in
de Maas-uiterwaard, tussen de Tussendijkse poldertjes in het
zuiden en de Gelderse waarden (en Middelbaard) in het noorden.
In het noordoosten eindigt de plas tegen een dijkje, fn het
noordwesten versmalt de plas zich tot een. trede sloot en bereikt
dan na r 1 500 meter de Maas. De zuidzijde van de halfcirkelvor
mige, ± 100 meter brede waterplas.is over een lengte van * 1 500
meter onderzocht.
Geologische- en bod.emkundige gesteldheid van de omgeving
De Hedikse Ma.as is een holocene meander, in 139*+ van de
Maas afgesneden, bijna 2,5 km diep het land binnengedrongen. Zij
ligt in uiterwaardgronden, in het westen door rivierkleikomgrond,
in het zuiden door "gebroken gronden" en in het oosten door kalkrijke stroomruggrond begrensd. (Edelman 1950)=
Volgens de opnamen is de bodem langs de oever plaatselijk
grof zandig•venig, voelt vaster aan dan langs de Oude Maas in
Hegen.
.
Ç. Bodem, waterstanden, pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve.
De oude rivierloop ontvangt water van het omliggende hoge
terrein en staat met de Maas in open verbinding. Het open water
kon niet bereikt worden, langs de oever onder en tussen de drijftillen werd plaatselijk 1,50-2,00 m water gemeten boven een ±
0,50 m dikke veenmodderlaag. Op drassige, venige plaatsen was
een sterke gasontwikkeling van moerasgassen o.a. zwavelwaterstofgas. De pH bedroeg . 7?0, het chloorgehalte was *+2 mg per. liter.

2• Het landschap en de plantengroei.
De oude loop ligt op 100-500 meter ten noorden van de Maas
dijk temidden vari weiland, dus onbeschut. Enige groepjes wilgen
struiken geven hier en daar in het vlakke landschap de loop van
de oude arm aan. Op ± 30 meter aan de zuidzijde van de oever is
een hoger gelegen oeverwai, aanwezig, waarop wilde alant (Inula,
britanica) en de Maas fluviatielen grote pimpernel (Sanguisorba.
officinalis) en de zeldzame weidekervel (Silaum. silaus) x^erden
gevonden.
Het open
waterplanten,
voorkwam.
Langs de
lacustris) en

water, 'bevatte alleen langs de oever drijvende,
waarvan gele plomp (Nuphar luteum) nog het meest
,
oever was een zoom van mattenbies (Sçhoenoplectus
riet (Phragmites communis), wel aanwezig, maar
evenals
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evenals in Hegen - zij het dan in mindere mate -v-ha-d hötlange,
aaneengesloten drijvende lies gras(Glyceria maxiDB )veld , een
belangrijker rol. Waar de liesgraszone sterk ontwikkeld was
groeide maar weinig riet.
In de noordwesthoek, waar de oude loop smaller werd en het
water ondieper, was veel riet (Phragmites communis) met aan de
zijde van het open water een facies van holpijp (Equisetum. fluvia tile)met groepen mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waar
omheen een uitgestrekt veld met lie-sgras (Glyceria- maxima). Op
de oever volgde ter plaatse een zeggenvegetatie' met aan de land
zijde rietgras (Phalaris arundinacea). •
Tussen de bovengenoemde hogere oeverwal en de zojuist be
schreven oevervegetaties bevonden zich aan de zuidwestzijde
ctrassiee weiden, waarin de valse vos zeg ge (Car ex otrubae), lid
rus (Equisetum palustre) en kruipende boterbloem (Ranunculus
rep en s)* veel, tweerijige zegge (Carex disticha), scherpe zegge
(C.acuta), moerasbeemdgras (Poa palustris var» ©ffusa), moeraswals tro (Galium palustre) en fiorihgras (Agrostis stolonifera)
wat minder voorkwamen.
Enige opvallende planten in dit drassige land warens geel
hartje (Linum catharticum); waternavel (Hydrocotyle vulgaris)
en liggende vet muur (Sagina proc iznbens).
Van de overige waargenomen planten worden vermeldt
op het open water ; watergentiaan (Kymphcid.es pöltata), waterle
lie (Nymphéa alba); kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae)5
klein kroos (Lemna minor); puntkroos (Lemna. trisulca), water
pest (Elodea canadensis) «, gedoomd hoornblad (Ceratophyllum de
nier sum) 5 pijlkruid (Sagittaria sagittifolia).
Langs de oevers moerasandoorn (Stachys palustris) in de voorste
zone van de "drijftil" verlandingen5 wederik (Lysimachia vulga
ris), rietgras (Phalaris arundinacea) op de "drijf tillen"'; in
dieper water kleine lisdodde (Typha angustifolia); grote boter
bloem (Ranunculus, lingua); grote watereppe (Sium latifplium),
minder dan in Hegen5 wolfspoot (Lycopus europaeus)5 zwanebloem
(Butomus umbellatus), kno.p ige duizendknoop (Polygonum nodosum),
pluimstruisriet (Cala ma grostis canescens) en kalmoes (Acorus
calamus).
Van de planten der vochtige' we1landenplatte rus (Juncus
compressais) « poelruit (Thalietrum flavumT,- .dotterbloem'(Caltha
palustris).
E. Faunistis che wa arneming en.
Er werden een purperreiger en watersnippen»opgejaagd. Op
merkelijk was de vondst van een
sc&aar van een wolhandterab..
De overige planten, die, werden aangetroffen zijn;:kweek
(Agropyron repens), hoornbloem (Cerastium caespitosum)5 moeras
spirea (Pilipendulâ ulmaria)5 msnnagras (Glyceria fluitans)5
witbol (Holcus lanatus) 5 greppelrus (Juncus bufonius)-', pitrus
(JuncUs effusus)5 glidkruid (Scutellaria galericulata); margriet
(Chrysanthemum leucanthemum); kamgras (Cynosurus cristatus)5
rolklaver (Lotus corniculatus.); smalbladige weegbree (Plantago
lanceolatum)5 grote weegbree (Plantago major)5 grote ratelaar
(Rhinanthus glabftr.) ; veldzuring (Rumex acetosa)5 St.Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea)«
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5. Oude Haas,1e bij Drongelen. (gemeente Drongelen)
käartbladen 586 en 585 lv25. 000
à' Geografische ligging.
Het Oude Maas je bij Drongelen is een bij het graven van de
Bergse Maas afgesneden rivierloop, tussen Drongelen en het ±
3 km -westelijk gel'egen Haagoord (gemeente Drongelen).
Het ± 200-3'00 m brede,, tussen dijken geborgen stroomgebied
lig't tussen de Rooyense-, Millenaars -, Drongelense polders in
het noorden en de Waarden en Buitenpolder van Besoyen in het
zuiden. De oude rivierloop zelf is'± 25 meter breed, plaatselijk
vrat breder.
Ë« Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De oude rivierloop ligt in de .kalkrijke stroömruggrond
(Edelman 1950). De bovengrond' heeft een neiging tot ontkalken
(Ir K.J.. Hoeksema). Uit eigen ervaring is.de bodem zandig-kleiig.
De'steile oever is aan de zuidzijde 1,00-1,50 m hoog, aan de
noordzijde lager.
C. Bodem, waterstanden., pH en chloorgehalte van de oude rivierloop zelve.
Het Oude Maasje is in open verbinding gebleven met de
Bergse Maas en is diep. De pH was 7jl, het chloorgehalte.,^2 mg
per litero Bij het betreden van een stevige drijftil ontweek
CH k.
D. Het landschap en de plantengroei.
Aan beide zijden van de rivierloop. strekt zich boiwland uit
(bieten-, aardappel- en graanakkers). Aan de noordzijde, waar de
oever lager is, heeft zich langs de gehele oever een rietzoom
ontwikkeld. Aan de zuidzijde' grenst het hoog gelegen bouwland
onmiddellijk aan de oever. Slechts op één plaats ligt daar een
inham, met eeh vaste drijftil van liesgras (Glyceria maxima), een
kleine vegetatie van scherpe zegge (Carex acuta), en daarvoor
een kleine groep mattenbies (Sctooenoplectus lacustris), overi
gens nergensverlandingsverschijnselen. Verder langs de zuidoever
riet (Phragmites communis), met af en toe harig wilgenroosje
(Epilobium hirsutum)\ grote egelskop (Sparganium erectum) en
lisdodde (Typha latifolia ) er tussendoor.
Het aantal waargenomen planten was belangrijk lager dan el
ders, wellicht mede in verband met de grote diepte van het water
en vanwege de zeer steile oever.
Van de open water planten waren hier en daar aanwezigs
waterpest (Elodea canadensis); kleinkroos (Lemna minor)5 gele
plomp (Nuphar luteum); watergentiaan (Nymphoides peltata); glan
zig fonteinkruid (Potamogeton lucens); veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfo- •
liatus) en pijlkruid (S-agittaria sagittifolia) ,
Van de oeverplanten werden waargenomen0, haagwinde (Calystegia sepium)5 moerasbasterdwederik (Epilobium palustre);
holpi,ip
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bolpijp (Bquisetum fluviatile) 5 gele lis (Iris pseudacorus)'; '
wolfspoot (Lycopus europaeus); kattenstaart (Lythrum salicaria);
moeras-vergeetmijnietje (Myosotis ' scorpioides) 5 veenwortel "
(Polygonum amphibium f«terrestre)5 gele waterkers (Rorippa
amphibia)5 waterzuring (Rumex hydrolapathum)5 grote egelskop
(Sparganium ergctum ssp polyedrum)5 grote- en kleine lisdodde •
(Typha latifolia en Tangustifolia) 5 matteribies (Schoenoplectus
lacustris) on rietgras (Phalaris arundinacea)»
- Verder scherpe- en oever zegge (Carex acuta en C.riparia) -,
moeras walstro (Galium palustre); moerasbeemdgras (Poa palustris
var. effusa)5 vogelwikke (Vicia•craçca); smeerwertel (Symphytum
officinale) en knopige duizendknoop (Polygonum nodosum).
In de weidegezelschappen werden onder meer opgemerkt;
engelwortel (Angelica sylvestris)f dotterbloem (Caltha palus
tris); harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum); moerasspirea
(Filipendula ulmaria), dauwbraam (Rubus caesius); St.dacobskruiskruid (Senecio jac.obaea); grote valeriaan (Valeriana offi
cinalis); boemdlangbloem (Festuca pratensis); penningkruid
(Lysimachia nummularia)scherpe boterbloem (Ranunculus acer)5
dauwbraam (Rubus .caesius); rode klaver (Trifolium pratense); ,
grote brandnetel (Urtica dioica), en vijfvingerkruid (Potentilla
reptans)c
Aan de rand van een graanakker stond, de vrij zeldzame dauwnetel .(Galeopsis speciosa).
Verder werden nog gevonden? fluitekruid (Anthriscus ^syl
vestris); akkerdistel (Cirsium arvense), kleefkruid (Galium
apariiie); glad walstro (Galium mollugo) ; bereklauw (Heracleura
sphondylium)5'groot hoefblad (Petasites hybridus), .smalbladigeen grote weegbree (Plantago lanceolata en P.major); St.Jacobskruiskruid (Senecia jacobaea), gewone melkdistel (Sonchus oleraceus) en kweek (Agropyron repens) <•
E «. Faun.is t is che wa a rneming en:
Geen bijzonderheden.
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Rivier DE MAAS. .
6* Oudé Maas.1 e tussen Haagoord en Keizersveer.
(gemeenten Capelle, Waspik en Raamsdonkveer)
kaartblad 585 1ï25 000.
â• Geografische ligging;
Het Oude Maasje is een bij het graven van de Bergse Maas
afgesneden rivierloop, tussen Haagoord (gemeente Drongelen) ;en
Keizersveer en is ± 7 km lang. De rivierloop is in een uitge
strekt polderlandschap gelegen, behorende tot de gemeenten Ca
pelle, Was.pik en Raamsdonkveer.
Bezocht werd de noordzijde, van het gedeelte van de rivier
loop tussen de Ophaalbrug ten zuiden van het Càpéllese pontveer
en het Hermenzeilse veer (ten noorden van Raamsdonk) over een
afstand van "± 5 km. Naar het westen t.oö neemt de breedte toe
van-80-200 meter.
B. Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving«
De rivierloop ligt in de oostelijke uitloper van de gorsgronden van Noord-Westbrabant en de.Biesbos. Op het oude.land
schap van rivierklei en veen is een sliblaag gevormd, van een
rulle, bruine grondsoort, welke kalkhoudend is (Edelman 1950).
Zij is kalkrijker dan de stroomruggronden volgens mededeling van
Ir Hoekse.ma (Stichting Bodemkartering).
C- Bodem, waterstanden, pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve.
Het Oude Maasje is een soort getijdenkreek« bij Keizers
veer staat zij in open verbinding met de Bergse Maas naar het
oosten, ten zuiden van Haagoord zet zij zich voort in een kanaal,
waarop vaarten en sloten hun water lozen. Ook in het Oude Maas
je zelf komen vaarten uit van de "Buitenpolders" in de gemeenten
Waspik en Capelle. De oude rivierloop is eigenlijk een diepe
kreek, welke bij eb'* 1,00 m beneden de steil oprijzende oever
staat. Op de glooiende zandlaag lag plaatselijk een 0^0 m-dikke
sliblaag. Er waren hier en. daar kleine, kreekjes gevormd. De pH
was 7jl?het chloorgehalte bedroeg ?6 mg per liter.
2» Het landschap en de plantengroei<•
Ten noorden van de dijk, die aan de noordzijde op enkele
meters van de rivierloop ligt, strekken zich in'de diepte pol
ders uit J hoofdzakelijk bouwgrond*..
Ten zuiden van de rivier liggen uitgestrekte graslanden.
Er was aan de zuidoever slechts weinig begroeiing, het meest op
vallend was een smalle zone van driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) in het slib.
Aan de noordoever was een smalle oevervegetatie ontwikkeld,
door de getijden-verschillen geheel afwijkend van andere rivier
lopen, Er konden daarin vier zones worden onderscheiden.
In het slib" -do driekantige bies (Schoenoplectus triquQter),
minder dan aan de overzijde. Tegen de.± 0,50 m hoge steile oever
rand aan, bij vloed onder water komend,.witte waterkers (Nastur
tium officinalis R.Br.')
|
knopig moerasscherm (Apium nodiflorum);
grote planten waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica ssp.
genuina), gevleugeld helmkruid .(Scrophularia balbisii.. Voorts
bij
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bij de kleine kreekjes engelwortel (Angelica sylvestris)5 dot
terbloem (Calthä palustris)5 watermuur (Mala.chi&naquatlcum) en
water-weegbree (Alisma plantago-aquatica.).
In de hierop aansluitende rietzone worden de grote en klei
ne lisdodde (Typha latifolia en T.angustifolia; waterkruiskruid
(Seneeio paludosus), waterzuring (Rumex hydrolapathum); lever
kruid (Eupatorium cannabinum); -harig wilgenroosje («Epilóbium •
hirsutum)\ braam (Rubus .caesius)j grote valeriaan (Valeriana
officinalis); moerasspirea (Filipendula ulmaria); rietgras
Phalaris arundinacea); kattestaart (Lythrum salicaria.) ; moeras
andoorn (Stachys palustris); haagwinde (Calystegia sepitim) ;
poelruit (Ihalic'trum flavum) ; grote egelskop (Sparganium erectun
ssp„- polyedrum) 5 zeegroene muur (Stellaria palustris)'; lever
kruid (Eupatorium cannabinum)5 lidrus (Ëquisetum palustre);
wolfspoot (Lycopus europaeus); gele lis (Iris pseudacorus);
waterrus (Juncus articulatus) 5. water- en akkermunt.(Mentha
aquatica en M. arvensis)5 veenwortel, zachte duizendknoop
en"veelknopige duizendknoop (Polygonum amphibium fo ter»»
restre, P. mite en P.nodosum); smeerwortel (Symphytum offici'nale), glidkruid (Scutellaria galericulata) en moerasbeemdgras
(Poa palustris var. effusa) waargenomen.
Aanvankelijk is de. rietzoom smal, zij verbreedt zich na, ar
het westen. Bij het Hermenzeilse veer in de gems-ente Waspik is
zij zelfs ± 20 meter breed»
Op de oeverrand een zone met wilgenstruiken, bestaande
uit waterwïlg (Salix caprea)5 bittere' wilg (Salix purpurea var.
gracilis); kotwilg (Salix viminalls), gemengd met enige' popu
lieren (Populüs' deltoides). Deze zone verdwijnt ter hoogte van
het Waspikse veer, lussen dit struikgewas vielen twee fluviatiele soorten op; gele honingklav-ör(Melilotus altissimus) en
hertsmunt (Mentha longifoïia).
Iri de enkele meters brede strook tussen de oeverrand en de
kruin van de dijk, werden gevonden; splesbladige melde (Atripïex hastata); grote klis (Arctium lappa); zeegroene bies
(Juncus inflexus)'; teunisbloem (Oenothera biennis); heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), allen fluviatiele planten; verder
de ssp. leptoclades van zandmuur (Arena ria serpyllifolia)5
wilde bertram (Achillea ptarmica); veldlathyrus (Lathyrus pra
tensis); '.penningkruid (Lysimachia nummularia); brunelle (Pru
nella vulgaris); kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en
paardebloem (Taraxacum officinalis palus tria).
De soortenlijst vermeldt nog een aantal soorten, waaronder
ruderale planten, omdat ter hoogte van het Waspikse veer zich
een aanlegplaats en weegbrug bevindt»
Deze soorten zijn; kweek (Agropyron repens); -fioringras
('Agrostis stolonifera); ruige zegge (Oarex hirtö); rode ganzevoet (Chenopodium rubrum)5 timotheogras (Phleupr pratense)|
vi jfvingerkruid (Potentilla reptans); krulzuring .(Rumex crispus); duizendblad (Achillea mille folium); flultekruid ..
(Anthriscus sylvestris); bijvoet (Artemisia vulgaris); akkerdistel .(Cirsium arvense); wilde poen (Daucus carota); hennepnetel (Galeopsis tetrahl't; glad walstro (Galium rnollugo);
bereklauw
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bereklauw (Heracleum sphondylium); St.Janskruid (Hypericum per
foratum); vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris);, engels raaigras
(Loliurn perenne); reukeloze kamille. (Matricaria inodora); klap
roos (Papaver rhoeas); smalbladige- en "grote weegbree (Plantago
lanceolata en P.major); speenkruid (Ranunculus ficaria); grote
ratelaar (Rhinanthus glaber);.helmkruid (Scrophularia nodosa);
gewone melkdistel (Sonchus oleraceus); boeren wormkruid (Tana
ce tum vulgare) en heggewikke (Vicia sepium)--.
Bij het HerrnenzeäLse veer in de gemeente Waspik kwamen in
de oude rivierloop doorboord fonteinkruid (Potamogeton perföliatus); gedoomd hoornblad (Ceratophyllum demersum) en waterpest
(Elodea canadensis) sporadisch voor.
Zowel de zonering als het voorkomen van vele fluviatiele
planten» tengevolge van de getijden-invloed en.de kalkrijkdora
van de bodem;stempelen deze oude rivierloop tot een interessant
natuurgebied.
D* Dg faunistische waarnemingen zijn niet vermeldenswaard..
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7 en 8. De twee oude Rijnstraten bij Pannerden»
(gemeenten Herwen en Aerdt).
.•
kaa.rtbla.dsn 512,513 1ï25 000,
A. Geografische ligging.
Het uiterwaardengebied, waarin de beide strängen ven de
Rijn gelegen zijn, strekt zich uit tussen !t Loo in het westen
en Lobith in het oosten; Babberich ligt aan de noordzijde, Herwen
en Aerdt aan de zuidzijde van,'deze 1 000 m brede uiterwaarden«
Van het westen naar het oosten liggen de sprangen achtereenvol
gens in de Loowaard, Pannerdense Waard en Ossenwaard.
'De Rijnstrangen zijn bijna 15 km lang, zij varieren
sterk in de breedte 'en lopen min of meer evenwijdig aai.de ri
vier. De beide strängen vloeien vlak bij het veer "Bergse hoofd"
(ruim 1 000 meter oost van "Eaaihof" in de Pannerdense waard)
inéén en vormen daarna 1 km naar het westen een verbreding; de
Jezuitenwaai„
B• Geologische-en bodetnkundige gesteldheid van de omgeving.
De beide Rijnstrangen zijn het restant van een holocene ri
vierloop, Er is hier nog steeds een overlaat« Zij liggen in
uiterwaardgronden (Edelman 1950)»
Uit eigen waarneming is gebleken, dat de bodem fijn-kleiig
en vaak enigszins venig is.
Bodem, waterstanden. pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve.
De beide strängen, zijn zeer oud en dientengevolge al in een
ver verlanding sstadium. Toch kan aan beide zijden water binnen
stromen, speciaal in de wintermaanden. Er zijn dan ook nog ver
spreide plekken met open water, die behoorlijke oppervlakten
kunnen beslaan. De diepte is 1,00-1,50 rn. Waarschijnlijk was de
waterstand tijdens hot te zoek echter abnormaal hoog: veel wei
denvegetaties worden onder water aangetroffen.
De zuurgraad was in de noordelijke strang 6,9-7*0 en in de
zuidelijke strang 7535 het chloorgehalte werd niet bepaald,
D. Het landschap en de plantengroei.
De beide strängen vertonen geen noemenswaardige verschillen
in de vegetatie.
Zij liggen midden tussen de uiterwaarde graslanden, zijn er
echter vaak door hekken van gescheiden, zodat de vegetatie langs
de randen niet gestoord wordt ; er is plaatselijk daardoor veel
wilgenopslag . Waar geen hekken zijn wordt deze opslag verhin
derd door het grazende vee. Daar vinden we een typische oeverve
getatie, vooral gekenmerkt door zilverschoon (Potentilla anserina) en lidrus (Equisetum palustre), terwijl ook de kleinere
soorten van de vochtige weilanden? paardebloem (Taraxacum offi
cinale palus tria), penningkruid (Lysitna chia nummularis) zich er
goed thuis voelen.
Naar
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Naar het diepere deel toe komt dan een zone van rietgras
(Phalaris arundinacea) met vooral in het hogere deel veel waterkruis kruid (Senecio paludosus). Vervolgens een zone van scherpe
zegge ('Carex acuta), en daarna een liesgraszone (Glyceria. maxi
ma), die als de strang dichtgegroeid is, verreweg het grootste
aandeel opeist. Rietgroei van "betekenis (Phragmites communis)
werd alleen "bij het Pannerdense veer aangetr'offen.
In het open water werden veel drijvende waterplanten mèt
daaronder een soortenarme, doch vaak individuenrijke submerse
flora waargenomen.
.
Er zijn ook wilgengrienden langs beide strängen, die onderde struiken, behalve echte griendsoorten als spiesbladmelde
(Atriplex hastata) vak fraaie kruidenvegetaties te zien geven.
Langs de Jezuitenwaai is het vochtige weidegezelschap goed
ontwikkeld aanwezig in velden met een'waarschijnlijk natuurlij
ke wilgopslag. Daarvoor is in het water weer de zonering mattenbies (Schoenoplectus lacustris) /liesgras (Glyceria maxima) / •
rietgras (Phalaris arundinacea) aanwezig, met tussen de laatste
twee soorten nog een zoom van scherpe zegge (Carex acuta). Ook.
hier zijn de waterplantengezelschappen goed ontwikkeld.
Op de soortenlijst van de beide strängen komen, behalve de
in de vegetatiekundige opnamen genoemde nog voor s
in het open water krabbescheer (Stratiotes aloides);
langs de oevers s waterbies (Eleocharis palustris eu-palustris),
mannagras (Glyceria fluitans), waterrus (Juncus articulatus),
akkermunt (Mentha-arvensis); waterereprijs (Veronica anagallis
aquatica); moorasspirea (Filipendula ulmaria)j kleinbloemige
basterdwederik (Epilobium pa..rviflorum); en op de weilanderi's
wilde bertram (Achillea, ptarmica) ; ruige zegge (Carex hirta)]
vijfvingerkruid (Potentilla reptans), kruipende boterbloem (Ra
nunculus repens); rode klaver (Trifolium pra,tense); Italiaans
raaigras (Lolium multiflorum) ; gras'muur (Stellaria graminoa.) „
Als bijzondere vondsten worden .vermeld ;
kleine egelskop (Sparganiutn minimum) ; geknikte vossestaart
(Alopecurus geniculatus); zeebies (Scirpus maritimus) en een
groenwier: netwier (Hydrodiction retlculosa).
De gevonden mossen zijn: Eurhynchiüm speciosum en Leptodictyum riparium.
!!• Eaunistische waarnemingen;
Langs de Rijnstrangen werden waargenomen? kleine karekiet?
fuut, meerkoet, waterhoen, zomertaling, zwarte stern, visdiefje,
witgatje, blauwe reigers, wouwaapje en kiekendief.
In het water werden zeer veel medicinale bloedzuigers
(Hirudo medicinalis) opgemerkt.

/
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9. Oude Waal bij Lobith.

(gemeente Herwen 'en Aerdt)
kaärtblad 535
ls25 000„

A. Geografische ligging.
De Oude Waal ligt in de gemeente Herwen en Aerdt. Zij
vormt een door het Bijlandse kanaal in de 18e eeuw afgesneden
bocht von de Rijn. Tegenover Millingen staat zij door een sluis
in verbinding met het Bijlandse kanaal , Ten noorden v.?n Tolkamer
eindigt zij blind. In het westen.en noorden wordt de Oude Waal
begrensd door do Lobberder waarden, de Geitenwaard, in het oos
ten door de 's Gravenweerd. De rivierloop omvat in het zuiden
de Bijlandse- en Gravenwaard, hierin ligt in open verbinding
met het Bijlandse kanaal een 50 m brede waterloop, welke als
haven voor de steenfabriek wordt gebruikt,
B• Geologische- en bodemkundigo gesteldheid van de omgeving.
De Oude 'Waal is een holoccne meanderç gelegen in uiterwaardgronden (Edelman 1950). Do uiterwaarden bevatten jongere; dus
kalkrijker, rivierklei.
'
'
C• Bodem« waterstanden, pH en 'chloorgehalte van de oude rivierloop zelve. •
"
De Oude Waal is als stroomloop door het Bijlandse kanaal
buiten werking gebracht en is bezig te verlanden.- De waterdiepte
is gering in vergelijking met andere oude rivierarmen. Het cen
trale deel bevat nog open water? een waterloop van ± 200 m breed
te en een diepte van f 1,00 m. Het westelijke gedeelte is ± 300
m breed tot 0550 m diep.
Deze waterstand was te wijten aan een ontwatoringssloot.
Door middel van oen sluisje en in do -winter door hoog water is
er nog verbinding met de rivier.
De pH was 7 5^+5 het ohloorgehalte is niet bepaald.
D. Het landschap en de plantengroei,
Het gebied van do Oude Waal is in drie gedeelten te verde
len: Ie„ het oostelijk deel,, is door menselijke, invloeden bota
nisch niet van belang ; ?e» het centrale deel wordt gevormd door
een vrij smalle watergang met een bescheiden oever zoom op nog
al diepe bodem (0,50 m), rijk aan mattenbies (Schoenoplectus
lacustris) en grote egelskop (Sparganium erectum) en waterplan
ten-gezelschappen voornamelijk bestaande uit gele plomp (Nuphar
luteum)J pijlkruid (Sagittaria sagittifolia);"doorgroeid fon
teinkruid (Potamogeton perfoliatus); en waterpest (Elodea cana
densis) 5 3e* het westelijk gedeelte« waar de verlanding het
meest gevorderd., is en geheel dichtgegroeid is met riet (Phragmites communis). Er liggen daar enkele plasjes met drijftillenvorming en in principe de zonering? gele- plomp (Nuphar luteum)/
kleine lisdodde (Typha angustifolia)5 mattenbies (Schoenoplectus
lacustris)/ rietgras (Phnlaris arundinacea)/ liesgras (Glyceria
maxima)*
Waar
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Waar gemeten is, stond in ieder geval rietgras (Phalaris
arundinacea) in ondieper water dan liesgras (C-lyceria maxima)
en riet (Phragmites communis). •
De eigenlijke meander bevat in het uiterste punt een groot
rietveld, omzoomd door rietgras (Phalaris arundinacea)Verder
naar het noorden gaat dit geleidelijk over in een groot liesgras
veld, dat zich enkele honderden meters naar het noorden, uit
strekt. Er bevindt zich nog een kleine mattènbie szone. De liesgraszone is vrij homogeen. Veel soorten vrn de oeverplanten wor
den er verspreid in gevonden:
zeebies (Scirpus nsritimus), gele waterters (Rorippa amphibia),
veenwortel (Polygonum amphibium); waterweegbree (Alisma plantagoaquatica); mattenbies (&choenoplectus lacustris), kleine lis
dodde (Typha angustifol.ia ), pijlkruid (Sagittaria sagittifolia),
watertorkruid (Oenanthe aquatica), holpijp (Equisetum fluviatile)r gele lis (Iris pseudocorus) en vele anderen.
Interessant zijn hier de plekken waar liesgrss door diverse
omstandigheden niet tot 'dominantie kwam» Daar breiden vooral die
soorten zich sterk uit, die in het rietveld een karakteristieke,
doch bescheiden plaats innemen, zoals waterweegbree (Alisma
plantago-aquatica), zwanebloem (Butomus umbellatus), en pijl
kruid (Sagittaria sagittifolia).
De grote zeggengemeenschappen en de gemeenschappen van de
vochtige weiden zijn vrij•slecht vertegenwoordigd. Van deze .
laatste gemeenschappen werden "angetroffen: moerasandoorn
(Stachys palustris); zilverschoon (Potentilla enserina) en kattestaart (Lythrum salicaria).
Interessant zijn de vondsten v^n zeebies (Scirpus raaritimus), lidsteng (Hippuris vulgaris) en blaaszegge (Carex vesicaria).
De' soortenlijst vermeldt verder nog: mannagras (Glyceria
fluitans); waterzuring (Rumex hydrolrpathum); helmkruid (Scrophularia nodosa); boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), heggewikke (Vicia sepium); krulzuring (Rumex crispus); akkerkers
(Horippa sylvestris) perzikkruid (Polygonum persicoria) en ge
wone meikdis tel (3onchus oieracous).
Samenvattend: een fraaie meander met overgangen van open
water naar dichte moerasvegetaties, voornamelijk liesgrasvelden.
S° Faunistische waarnemingen»
Er werden veel blauwe reigers waargenomen. Watervogels
waren visdiefje en meerkoet, weidevogels kievit en tureluur.
• Het water bevatte vele medicinale bloedzuigers (Hirudo
medicinalis).
.
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10.•Oude Waal bij Kekerdom. (gemeente übbergen)
•
kaartblad 53^ ls25 000c
A. Geografische ligging
De Oude Waal bij Kekerdom is gelegen in de.gemeente Ubber
gen, in de uiterwaarden van de Waal tussen de dorpjes Kekerdom
en Erlekom, De .strang is ongeveer 2 km lang, in de breedte
varieerend tussen 50 en 200 m. Zij ligt geheel, in de zogenaamde
Keker doras e V/aard en verloopt dicht aan de dijkvoet, ongeveer
ZWTNO, vrijwel evenwijdig aan de huidige Waal.. De oude loop
staat aan de zuidkant nabij Erlekom nog in verbinding met de
Vlaai. Ten noorden van Kekerdom is
de oude loop geheel dicht
geslibd, maar door de aanwezigheid van laagten in de Millinger-'
waard nog te volgen tot aan de Waal .toe. Het natuurgebied wordt
door enige wegen in vier stukken gesplitst» Het meest noorde
lijke deel, afgescheiden van de rest van' de landweg van Keker
dom naar de steenfabriek, is gedeeltelijk uitgegraven.. Er bevin
den zich daar drie kleiputten.
B» Geologische en bodemkundige gesteldheid van de omgeving„
De oude Waalloop, een holocene strang, loopt vrijwel even
wijdig aan de Waal en is in de uiterwaardgronden gelegen (Edel
man 1950). Volgens de.opnamen is de bodem'langs de strang kleiig-zandig, die van de putten kleiig tengevolge van het opslib
ben "bij overstroming in de wintermaanden; De Directeur van de
Steenfabriek, die over de zandige klei van de uiterwaard
voor
zover zij niet reeds afgegraven zijn - wil beschikken, ziet in
de slib-aanwas, volgens hem 1-5 cm per jaar, een compensatie
voor de 'afgraving.
G.. Bodem« waterstanden. pH en chloorgehalte van'de oude rivier
loop zelve.
De oude rivierloop is, voorzover onderzocht, een.lange.,
* «50-100 m brede, ondiepe strang met stilstaand water. Zij
staat met een paar duikers in verbinding met de Waal,, maar
waarschijnlijk staat ' s zomers het water'-zo- laag, -dat er geen
verbinding is. De pH bedroeg 7 539' bet chloorgehalte werd niet
gemeten.
Van de drie 'kleiputten achter de kerk van Kekerdom bevat
ten de oostelijke- en middelste put ondiep, stilstaand water.
De pH van de middelste put was 7?7.
D. Het landschap en de plantengroei.
De strang ligt tussen de weilanden. Aan de zuidoostzijde
is er een smalle strook weiland tot aan de dijk; aan de noord
westzijde is een lage oeverwal,' die overgaat in de tot de Waal
reikende brede uiterwaard. De gronden van deze uit er-waal zijn
grotendeels afgegraven ten behoeve van de Steenfabriek. Deze af
gravingen bedreigen de ongereptheid van de nog gave ' oude' rivier
loop, .
De
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De waterplas, die vooral in de noordoosthoek verscheidene
drijvende en ondergedoken waterplanten "bevat, hoewel waterlelie
(Nymphéa alba) ontbreekt, is omzoomd door een opvallende gordel
mattenbies (Schoenoplectus lacustris). Riet :(Phragmites commu
nis) ontbreekt hier.
Op deze mattenbiesgordel volgt aan beide oevers, maar voor
al aan de noordwestzijde een brede zone met liesgras (Glyceria
maxima). In de luwe hoek bij het kerkje van Kekerdom werden
tussen sträng en oeverwal zeggenvegetaties van scherpe zegge
(Carex acuta) aangetroffen,, gevolgd door vegetaties van hoge
moerasplanten, vegetatiekundig behorend tot het Moliniofi, met.
soorten als wilde bertram (Achillea ptarmica), wederik (Lysimachia vulgaris), lidrus (Equisetum palustre), en rietgras
(Phalaris arundinacea)
.
De vertegenwoordigers van de waterplantgezelschappen waren s
kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae); gele plomp (ïïuphar lu
teum); watergentiaan (Nymphoides peltata) ; plaatselijk grote
oppervlakten bedekkend; drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) in vrij grote
aantallen; klein fonteinkruid (Potamogeton pusillus ssp. ten-uissimus)5 waterpest (Elodea canadensis); hoornblad (Ceratophyllum demersum)5 lidsteng (Hippuris vulgaris); aarvedorkruid
(Myriophyllum spicatum); vrij veel klein kroos en puntkroos
(Lemna minor en L, trisulca); veelwortelig kroos (Spirodela
polyrhiza), dat veel in de mattenbieszone voorkwam, moerassterrekroos (Callitriche stagnalis) en tenslotte het levermosje
watervorkjes .(Ricciella fluitans) en een paar wiersoorten.
Langs de oevers werden aangetroffen s waterweegbree (Alisma
plantago-aquatica); zwanebloem (Butomus umbellatus); vrij veel
holpijp (Equisetum fluviatile, var. verticillatum fo leptocladus);
liesgras (Glyceria maxima), een brede zone vormend tegen de mat
tenbiesgordel aan, vrij veel watertorkruid. ( Oenanthe aquatica);
gele waterkers (Rorippa amphibia)5 waterzuring XRumex hydrolapathum) op de overgang naar de zeggevegetaties.
In de mattenbieszone werd vrij veel grote egelskop (Sparganium erectum) en in de luwe noordwesthoek de kleine lisdodde
(Typha angustifolia) gevonden, dit laatste hangt vermoedelijk
samen met de stagnatie van het water (vgl. Boer 19*+2) „
Voorts werden nog gevonden in het water een enkel exemplaar
van de zeldzame vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans),
het vrij zeldzame blaasjeskruid (Utricularia vulgaris), dicht
bij de oever in het ondiepe water pijlkruid (Sagittaria sagittifolia); blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus)$ moerassterrekroos (Callitriche stagnalis)5 waterrus (Juncus articulatus); waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica); moeraszuring (Rurnex palustris). In de weide bij de oevers moerasvergeetmijnietje (Myosotis palustris)5 woterpeper, veelknopigeen kleine duizendknoop (Polygonum hydropiper, P. nodosum en
P.minus); in het weiland pinksterbloem (Cardamine pratensis);
stekel-, ruige- en valse voszegge (Carex spicata, C,hirta en
C.otrubae); herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis), kruipende
boterbloem.(Rgnurlculus, repens), rodo ogentroost (Euphrasia) en
voidzuring (Runex acet^sa). Op het oeverwalletje aan: de noord- •
westzijde een
enkel
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enkel exemplaar rode kornoelje (Cornus sanguinea), en éénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna).
De drie kleiputten achter de kerk van Kekerdom hebben ieder
een aparte begroeiing. De oostelijke put omvat een' waterplas in
het noorden en een veld met grote lisdodde (Typha latifoïia) en
riet (PhragïTïites communis). Een wal met wilgenstruiken (Salix
spec.) en een struweel van dauwbramen (Ftubus caesius) vormt de
scheiding met de.middelste put. Deze laatste bevatte meer dan
0,1+0 m water en was vrijwel geheel begroeid met kleine lisdodde
(Typha artgustifolia), en plaatselijk mot facies van holpijp
(Equise.tum fluviatile).
Ten westen van deze kleiput ligt con tamelijk droog terrein,
dat een bloemenparadijs bleek te zijn. Hier groeiden volop
kattestaart (Lythrum salicaria), glidkruid (Scutellaria galeri—
culata), poelruit (Thalictrum flavum), wederik (Lysimachia vulga
ris) en akkormunt (Mentha arvensis).
De westelijke put bevatte geen water, in het midden is een
liesgras(Clyceria maxima)veld, met daar omheen een uitgestrekt
rietveldc
Langs de weg naar de steenfabriek was een hoge kruidenve
getatie met vogeiwikke (Vicia cracca)„ rietgras (Phalaris arundinacea), wilde bertram (Achillea ptarmica), veldlathyrus
(Lathyrus pratensis).
Voorts werden in de omgeving van de putten nog gevonden;
waterkruiskruid (Senecio païudosus). vrij veel; de landvorm van
de veenwortel (Polygonum amphibium fo terrestre)\ rode ganzevoet (Chenopodium rubrum), penningkruid (Lysimachia nummularia)5
watermuur (Malachiura- aquaticum)5 zeegroene muur (Stellaria palustris); moerasbastaardwederik (Epilobiutn palustre) 5 klein>bloemige basterdwederik (Epilobium parviflorum) en watermunt
(Mentha aquatica),
E. Faunis t is che waarnemingen. Langs de Strang werden tijdens de
excursie watersnippen, oeverzwaluwen, paapje, rietgors en klei
ne karekiet waargenomen. Vooral in de middelste put waren zeer
veel medicinale bloedzuigers (Hirudo medieinalis) aanwezig.
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11« Ooyse Graaf bij Erlekom (gemeente Ubbergen)
kaartblad 53>+ Is25 000.
A. Geografische ligging.
Ten zuiden van Erlekom in de gemeente Ubbergen ligt in een
diepe bocht van de zogenaamde kapitteldijk, officieel de Ooysche
bandijk geheten, in de polder Erleïsom een wiel, dat in verbin. ding staat met een smalle watergang. Dit restant van een holocene meander, de Ooyse Graaf5 is vroeger breder geweest» Zij loopt
in ZO-NW richting » Het wiel, dat ± 10 meter diep is en de water
gang zijn jf 1800 ontstaan. |)e oppervlakte van het wiel is *+ ha,
de ± 3 tn brede watergang gaàt f 2 km westelijk van het wiel over
in een moerassige laagte, die tot voorbij Ooy is te volgen.
B• Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
Volgens Edelman.(1950) ligt deze holocene meander in de
kalkrijke stroomruggrond.
C. Bodem, waterstanden, pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve,
De bodem van het wiel ligt 10 meter. diep3 daarentegen
staat er in de watergang slechts ± 0,50 m water boven een ^0,50
m dikke modderlaag. Er staat geen stroom.
De pH in het wiel bedroeg 7J 65 en 7j7, in de watergang 756.
Er werd geen chloorgehalte bepaald.
D. Het landschap en de plantengroei.
Het wiel ligt tussen weilanden, de watergang wordt aan de
zuid- en westzijde door weiland, aan de noordzijde hoofdzakelijk
door bouwland begrensd. Het diepe, open water van het wiel heeft
geen plantengroei, behoudens op t 5 meter van de noordoever,
waar het water 1,20 m diep is .. .Hier werden o.a. waterlelie
(Nymphéa alba), watergentiaan (Nymphoides peltata.) s gele plomp
(Nuphar luteum), lidsteng (Hippuris vulgaris) aangetroffen.
Alleen langs de noordoever volgt hierop een vrij brede zone met
mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en weinig riet (Phragmites communis).
Maar de landzijde volgt dan plaatselijk een zeggevegetatie
en een liesgrasvegetatie in 0,25-0,^-0 m diep water.
De open waterplanten van het wiel waren, behalve de reeds
genoemde soorten? kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae); puntkroos (Lemna trisulca); hoornblad (Ceratophylluni demersum)5
pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). allen in zeer klein aantal.
De oeverplanten van het wiel in de mattenbies-'riet^- en
liesgraszone: waren: grote egelskop (Sparganium ér.actum ssp»
•polyedrum), grote boterbloem (Ranunculus lingua)5 watermunt •
(Mentha aquatica)s holpijp (Equisetum fluviatile var.verticillatum); zwanebloem (Butomus umbellatus).5 grote wa.tereppe (Slum,
latifolium); waterweegbree.(Alisma plantago aquatica); watertorkruid (Oenanthe aquatica)3 waterzuring (Rumex hydrolapathum);
£ele

Bo
gels waterkers (Rorippa amphibie) § moerasandoorn (Stachys pa
lustris) 5 moeraswalstro (Galium palustre) 5 koekoeksbloem
(Lychnis floscuculi). Dichtbij deze oeverplantenzone, doch nog in het aangrenzende weiland s" rode ogentroost (Euphrasia odon
tites) en penningkruid (Lysimachia nummuleriâ).
;'In hot open water ven de ondie
tergang werden over een
lengpe ven enkele honderden meters '
' het wiel aangetroffen s
s ch ildvruchtereprijs (Veronica scut il ta)5 stijve waterranon
kel (Ranunculus circinatus; en kleine -egelskop (Sparganium sim
plex) $ terwijl langs de oever o.a. pijp torkruid (Oenanthe fi-stulosa)s de zeldzame rosse vossestaart (Alopecurus. aequalis) en
kleine watereppe (S.ium erectum) werden waargenomen.
Aan de slootkant werden hoornbloem (Cerastturn caespitosun),
pitrus (Juncus effusus), wat er muur (Malachium aqua ticum)', krulzuring (Rumex crispus) en veldzuring (Rumex acetosa) gevonden.
'Verder naar hot noordwesten neemt de osverbegroeiing toe en
is de loop -van de Ooyse Graaf in het landschap te volgen door
de brode tot zeer brede rietzoom langs beide oevers.
In het open water werden hier gevonden? moera ss terrekr oos
(Callitricho stagnaïis)5 klein kroos (Lemna minor)5 waterpest
(Elodèa canadensis)5 aarvederkruid (Myriophyllum verticillatum);
glanzig fonteinkruid (Potaoiogeton lucens) 5
• blaasjes-kruid
(Utricularia vulgaris) en watervorkjes (Riciella fluitans), al
len planten, die niet in het wiel voorkwamen. De "open water"
planten van het wiel kwamen hier wel voor.,
Ten oosten van het brugje bij "Thorense Molen", (j- 1 km
west van het wiel), aan de noordoever tussen watergang en bouw
land, werden in de oeverplantenzone grote-- en kleine lisdodde
(ïypha latifolio en f,angustifolia), mattenbies (Schoenoplectus
la eustris), hoipijp (Equisetum fluviatile), watermunt (Mentha
aquatica)s moeras-basterd wederik (Epilobium palustre), lies
gras (Glyceria maxima), grote watereppe (Sium latifolium), 'waterzuring (Rumex hydrolapathum) en gele waterkers (Rorippa amphibia)
gevonden.
Op de minder natte plaat sen waren er zegge-vegetaties van
scherpe zegge CCarex acuta")" en kwamen rietgras (Phalaris arundinacea), poelruit (Thalictrum flavum), gele lis (Iris pseuda•corus)' en \©ierik (Lysimachia vulgaris) voor.

-Ten wes tön van het brugje bij "Thorense Molen" heeft de •
noordoever een zeer brede rletzoom zonder begeleidende oever
planten, aan de zuidoever staan in de brede rietzoom nog ver
schillende andere oeverplanten, die ook elders in het gebied
van de Ooyse Graaf werden gevonden.
Als b1jzonderheden worden' vermeld? 'moerasbeemdgras (Poa
palustris var. effusa.) in een drassig'; weiland, blaasze-gge
(Carex-vesicaria) in rietveld, en ook in dit gedeelte van de
waterloop de- kleine egelskop ('Sparganium simplex) en rosse
vossestaart•(Alopecurus aequalis).
E. Faunls tis che wa a r ne min gen;

,

Er werden kleine karekiet, bósri-etzanger en vermoedelijk
een visotter waargenomen.
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12. De Kil van Hurwenen. (gemeentelHurwenen en Zaltbommel)„. :
kaartblad 550 ls25 000.
'~'A. Geografische ligging. ,
De Kil ligt in de zuidwesthoek van de "Hurwenensche Uiterwaarder Polder"5 deels in de gemeente Hurwenen en deels in de
.gemeente ZaltbommelDe waterplas heeft een gedeelte, dat N-Z
loopt, bijna 1 km lang en ongeveer 250 m breed is en een ge
deelte, dat in de richting 0-W loopt, - 600 ai lang en tot 300m
breed is.
B• Qeologis che en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.,
De Kil van Hurwenen is het
der, die in 1639 tengevolge van
gens Edelman (1950) ligt zij in
In de opnamen was de bodem
venig-kleiig.
'

restant van een holocene mean
een doorbraak is ontstaan. Vol
"uiterwaardgronden".
kleiig-zandig, naar het oosten

G. Bodem, waterstanden. pK en chloorgehalte van de oude rivierloop zelve.

• De waterdiepte is volgens P. Leentva,ar (Staatsbosbeheer,
.. afd„ natuurbescherming ) 6 meter, de oppervlakte is ± 38 ha'.
In het noorden is een afwatering5 die door middel van een
sluisje met de Waal in verbinding staat. Bij hoog water in de
rivier wordt het gebied overstroomd.
De pH bedroeg 7s5 en 7,*+-75 55 deze was hoger dan de pH
7?3 bij het gemaal Panoven in de rivbr de "Waal gemeten«
Het chloorgehalte van de Kil bedroeg *+1,2 mg per liter.
D.- Het landschap en de plantengroei.

/

Een ,smalle 'strook weiland, welke in het noorden en oosten
breder wordt, scheidt de Kil van de haar tegen westenwinden be
schuttende dijk. Zij wordt overigens ingesloten door geacciden
teerde uiterwaardgraslanden en een smalle strook griend.
In het oosten wordt het moerasland door een uitgegraven
sloot afgescheiden van de uiterwaard, die door de Nederlandse
Heidemaatschappij wordt geëgaliseerd.
Het open water van de Kil heeft alleen in de oosthoek,
waar het water betrekkelijk ondiep is enerheol weinig, beroering .
is, een begroeiing van waterplanten, o.a. waterlelie (Nymphéa
alba) en krabbescheer (Stratiotes aloides). Hier werden ook
losse en aaneengekitte drijftillen.aangetroffen, waarop de tnoerssandoorn (Stachys palustris) een zeer kenmerkende soort bleek
te zijn (opname 256),
Een rietzoom, met hier en daar aattenbies (Schoenoplectus
lacustris) omsluit de plars , ; in het oosten werden enorme riet
velden (± 10 ha) waargenomen ;
In het westen van de Kil ligt' tegen de rietzoom een brede
liesgras (Glyceria maxima)zone, die bij de ombuiging van de
plas naar het oosten ophoudt. Vervolgens grenst het- weiland
direct aan de daar smallere... rietzoom en weer verderop liggen
zeggen-
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zeggenveldjes, waarin tweerijige zegge (Car ex disticha), valse
voszegge (C.otrubae), oeverzogge (C.riparia), ruige zegge (C.
hirta)5 scherpe zegge (C-. acuta) en "blaaszegge (C.vesicaria)
werden aangetroffen,
Aangezien het seizoen al vergevorderd was en de vegetatie
ve herkenning van zeggesoorten moeilijk iss. zou een nader onder
zoek. in Mei en Juni nieuwe gezichtspunten kunnen, opleveren.
Moera-szegge (C,acutiformis), door de Leeuw (1935) in een opname
v e r m e l d , w e r d . n i e t o p g e m e r k t , .
.
.
.
Van de oostoever van het N-Z. gedeelte wordt een plaatse
lijke zonering vernield s open water / mattenbies * lisdodde /
grote egelskop / moerasandoorn ~ watermunt / kalmoes / zeggen /
liesgras / weiland, die naar het zuiden overgaat in de rietzoom met daarvoor de drijf tillen,
In het wilgengriendbosje' aan'de oostzijde van de kil kwa
men voor; kattenstaart (Lythrum salicario)? moerasandoorn
(Stachys'palustris); smeerwortei (Symphytum officinale)$•haag
winde (Calystegia sopium) § brandnetel (urtica,'dioica); dauwnetel (Galeopsis speciosa) en riet (Phragmites communis), al
les overwoekerd door kleefkruid (Galium sparine).
Behalve de hiervoor genoemde plantensoorten werden waar• g e n o m e n?
' . . . . .
in of op het open water ; gele plomp (Nuphar luteum); water
gentiaan (Nymphoides peltata); blaasjeskruid (Utricularia vul
garis) 5 vlak fonteinkruid (Potamogeton compressus)5 glanzig
fonteinkruid (P. lucens) e-n veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza)„
langs de oever; kalmoes (Acorus calamus); grote boterbloem
(Ranunculus lingua5 j gele lis (Iris pseudacorus), holpijp
(Equisetum fluvia.tile); akker munt (Mentha arvensis) en -in het
bijzonder op de drijftillen moerasbasterd wederik (Epilobium
palustre), harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en cyperzegge (Carex pseudocyperus). Vervolgens waterbies (Eleocharis
palustris ssp- su-palus tris)5 kleinbloemige basterdwederik
(Epilobium parviflorum); waterrus (Juncus articulatus)5 water
eroprijs (Veronica anagallis- aquatica). wëiterweegbree (Alisma
lancöolatum) en pijlkruid (Sagittaria sagittif'olia).
.Ook moerasbeemdgras (Poa palustris) en vogelwikke (Vicia
cracca.) werden hier aangetroffen.
Er bevonden zich langs de Kil prachtige moer a skruiden-gezelschappen waaruit genoemd worden;
wilde bertram (Acbillôâ-ptarmica)
|
'engelwortel (Angelica syl
vestris), pluimstruisriet ••( Calamagrostis canescens) in grote
groepen; dotterbloem (Ca-ltha palustris); moeras spirea (Filipendula ulnaria)5 platte rus (Juncus compressus); zeegroene rus
(J. inflexus); in klein aantal padderus '( J« subnödulosus);
herfs tleeuwetand (Le ontod on autumnalis); bosb'ies (Scirpus" sylvatica); wederik (Lysimachia vulgaris), grote valeriaan (Vale
riana officinalis), glîdkruid (Scutellaria galericulata)',
veel wolfspoot (Lycopus europaeus). •
'
Op de aangrenzende wéide kwamen voor; rode•ogentroost
(Euphrasia odontites)., zilverschoon (Potentilla "anserina),
brunelle (Prunella, vulgaris), rode - en witte klaver (Trifolium
pratense en; I.repens); en paardebloem (Taraxacum officinalis
palustria
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palustria).
Voorts werden nog gevonden; stekelzegge9 valse voszegge
en ruige zegge (Carex spicata«, C.otrubae en G.hirta), pinkster
bloem (Cardamine pratensis).
Van de mosflora worden ,het levertnosje Ricciocarpus natans'
en Leptodictyum riparium var. sübseeundum vermeld.
Fa un1stis che wa ar ne ming e n;
In de rietvelden broeden roerdomp, kleine karekiot en ande
re moerasland-vogels. Op het open water werden meerkoet, fuut
en eenden waargenomen. Uit de gegevens van Staatsbosbeheer
blijkt, dat ook de bruine kiekendief en zwarte stern broedvogel
zijn en dat het gebied van zeer veel belang is als pleister
plaats voor watervogels, •
• •
Een enkele medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis)
werd aangetroffen.
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13« Do. Kil gaA.

s,rd enDurg_ » (gemeente Waardenburg)
kaartblad, 550 1;25 000,

A. Geografische, ligging.

••

De .Kil ligt aan de voet van de noordelijke Waaldijk tussen
de grens van de gemeenten Haaften en Waardenburg bij het dorpje
Tuil enerzijds on het dorp ja Meerijnen anderzijds. De Kil, die
in de Rijswaard ligt wordt .door de spoorbaan en rijksweg UtrechtDon Bosch gescheiden in een westelijk en oostelijk deel, die in
generlei verbinding riet elkaar staan, het westelijk' gedeelte,
dat-jr 60 m. breed is, gaat bij de gemeentegrens over in een sloot.
Het oostelijk gedeelte, dat 60-1 CO m breed is eindigt ten zuiden
van aeerijen' in een natte greppel e
B• Geologische- en bodamkundige gesteldheid van de omgeving,
De Kil is een holooeno meander, gelegen in de uiterwaardgronden (Edelman 19^0). Volgens eigen waarneming is de bodem
kleiig-zandig5 aan de "Tuilzijde" plaatselijk venig,
C• Bodeou watersta.nrlen.^.. p.H en chloor gehalte van, de oude rivierDe Kil is een ondiepe, stilstaande waterplas, van de oever
uit in het algemeen geleidelijk maar plaatselijk vrij steil,
dieper xTOrdend tot ± 1,00 tn. Bij hoog water wordt de Rijswaard
overstroomd. De pH in het oostelijk gedeelte bedroeg 7,3'; het
chloorgehalte Lfl mg per liter«
D. Het landschap en de_plantengroei„
Hetgeen in de uiterwaard langs de zuidoever van de Kil da
delijk opvalt zijn de vele wilgenbossen, zowel in hèt westelijke
als in het oostelijke deel. Dit zeldzame verschijnsel werd in
geen. der uiterwaarden van de overige rivierlopen zo duidelijk
waargenomen. Deze wilgenbossen vormen een windbesdhUtting, wat
stellig invloed heeft op de aard van de ingesloten vegetatie.
Aan de noordzijde van de Waaldijk is een uitgestrekt bosterrein
behorend tot het Huis te Waardenburg en het Huis te Meerijnen.
In de grienden en langs de dijk v/erden echte bosplanten
aangetroffen, zoals de wespenorchis (Epipactis helleborine),
gelderse roos (Viburnum opulus), ruwe iep (ülmus glabra), reuzenzwenkgras (Pestuca gigantea), hop (Hunulus lupulus), helm
kruid (Scrophularia nodosa) en hondsroos (Rosa canine).
Van het oosten, naar het westen neemt de Kil in breedte en
diepte af. Het openga ter van hst meest oostelijke deel bevat
weinig drijvende waterplanten, er. wordt hier gevist en de men
selijke invloeden spreken langs de oever een duidelijke taal.
Tussen het brugje in de landweg Keerijnen-Waardmanshuis en de
spoorbaan is in de Kil een rijke vegetatie van waterplanten aan
wezig?, hier vallen op waterpest (Eloclea canadensis), puntkroos
Lemna trisulca), glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens),
•
waterlelie (Kymnhea alba) en watergentiaan (Hymnhoides peltata),
0£
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Op het einde bij de korenmolen is een veld krabbescheer
(Stratiotes aloides). Het open water'van het westelijk gedeelte
van de Kil was niet bereikbaar.
oeverbegroeiing was beperkt tot.hier en daar' groepen
van oeverplanten, zoals riet (Phragmites communis), weinig
mattenbies (Schoenoplectus lacustris), plaatselijk wat meer
grote egelskop (Sparganium erectum sspopolyedrum) en op één
plek een groepje zeebies (Scirpus maritimus).
Op de plaatsen waar het water stagneert waren liesgras
(Glyceria maxima) en riet (Phragmites communis) velden.
Om het westelijk gedeelte van de Kil lag een brede liesgras(Glyceria maxima)zone, met groepjes lisdodden (Typha.spec.)
langs de rand van het open water.
De plantensoorten, die behalve de reeds genoemde soorten
werden gevonden waren:
van het open water; kikkerbeet (Hydrocharis mor sus ra,nae).s
klein kroos (Lemna minor), aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) en stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus).
van de oeverplanten; wolfspoot (Lycopus europaeus), bosbies
(Scirpus sylvaticus), watertorkruid (Oenanthe aquatica),'zwane
bloem (Butomus umbellatus), pijlkruid (Sagittaria sagittifolia),
glidkruid (Scutellaria ga.lericula.ta) en waterereprijs (Veronica
anagallis-aquatica),ven in het "Tuilged&elte" een opvallende
zone tussen liesgrasgordel en weicle van waterweegbree (Alisma
plantago aquatica) over een afstand van ± 12 meter.
Uit de grote-zeggengezelschappen kwamen de scherpe zégge
(Carex acuta) en moerasbeemdgras (Poa palustris) in de varië
teiten effusa en glabra voor.
In het algemeen worden nog de volgende soorten vermeed:
rosse vossestaart (Alopecurus aequalis); smele (Deschampsia
caespitosa); wilde bertram (Achillea ptarmica); kweek (A-gropyron repens); pinksterbloem (Cardamine pratensis), hoornbloem
(Cerastium caespitosum) 5 beemdlangbloem (Festuca pratensis),
veldlathyrus (Lathyrus pratensis); wederik (Lysimachia viiLgaris);
waternuur (Malachium aquaticum); timotheegras (Phleum pratense)s
ruw beemdgras (Poa trivialis); zilverschoon en vijfvingerkruid
(Potentilla. anserina en P.reptans); scherpe boterbloem (Ranun
culus acer), paardebloem (Taraxacum officinale palustria.)s gro
te valeriaan (Valeriana officinalis); engels- en italiaans
raaigras (Lolium perenne en L.multiflorum); echte kamille (Ma
tricaria chamomilla); boerenwormkruid (Tanacetum vulgare);
groot warkruid (Cuscuta europaea); eenstijlige meidoorn (Cra
taegus monogyna); voorts bij Tuil aan de voet van de dijk kleinbloemige aster (Aster tradescantii) en op. de dijkhelling kleine
klis (Arctium minus). 'Bij Waardenburg stond op de zuidhelling
van de dijk hertsmunt (Mentha longifolia). De gevonden mossen
zijn; Eurhynchium rusciforme en Bryum caespiticium.
Ten zuidoosten van Tuil bij de.oude aanlegplaats van de
veerboot zijn nog een paar plasjes bezocht. Er waren hier wei- '
nig planten van het open water. Langs de zuidoever van één der
plasjes was een ± 0,50 m brede hier en daar onderbroken raatten
bies (Schoenoplectus lacustris)gordel, in 0,80 m diep water.
Aan
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Aan de landzijde werden in 0,25-0,,35 m diep water grote we tereppe (Siutîi latifoliura), watermunt (Mentha 'aquatica- en liesgras (Glyeeria maxima) in flinke aantallen aangetroffen,
E. FaunistIsche woarnemingen
Ondermeer werden 'waargenomen wouwaapje, kleine karekiet en
futen.
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l^f. den_Est van Tuil,,

(gemeente Eaaften)
kaartblad 550 Is25 000.

A. Geogr.afis che ligging ;
Ten westen van het dorpje Tuil aan de noordelijke Waaldijk
tegenover Zaltbommel,••••'geeft de St.Antoniesteeg de loop van de
oude Waal aan'. Twee plassen, restanten van de oude rivierloop.
liggen in :de polder Haaften, tussen hen in ligt een griend. De
noordelijke plas, welke naar het noordoosten begrensd, wordt
xüoor een moerasbos en een oppervlakte heeft van * 5 ba s .is on
derzocht»
S• Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving »
Volgens- Edelman (19*+8) is de oude rivierloop een klassieke
meander met oeverwallen van een kleinere rivier. Deze holocene
meander ligt in de kalkrijke stroomruggronden (Edelman 1950).
Volgens eigen waarneming is de bodem zandig-kleiigs maar langs
de zuidoostoever van de plas en in de griend in het zuiden is
de bodem zwart<-venig of zandig-venig.
C. Bodem, waterstanden, pH en ••chloor g ehalte" van de oude _. rivier loop zelve„
De plas is een ondiepe, stilstaande waterplas» De polder
wordt niet meer, overstroomd * De diepte op hot open water geme
ten bedroeg * 1550 m. De pH bedroeg 753; het chloorgehalte was
>+1 mg per liter.
' »

D. Het landschap en de plantengroei»
De onderzochte waterplasmet aan de oostzijde het moeras
bos, en in het zuiden een wilgengriend. en enig weiland wordt in
zi "a geheel omsloten door hoger gelegen bouwland. Aan'de west
zijde sluit de plas direct op het bouwland aan5 op de hoge -oever
staan hier wilgen (Salix viminalis 5 S. amygdalina)s populieren
(Populus serotina) en meidoorns (Crataegus menogyna)szodat de
plas een beschutte ligging heeft,
Het open water bevatte verschillende drijvende en onderge
doken waterplanten«, waarvan kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae), waarschijnlijk door de beschutte ligging'het meeste voor
kwam. Ook werd krabbe-scheer (Stratiotes aloides) waargenomen.
Van de' oeverplanten komt riet (Phragmites communis) in gro
te hoeveelheden voor, het vormt een zoom langs de oever, en in
het noorden en zuiden rietvelden. In liet algemeen werden weinig
oeverplanten gevonden., op de drijftillen in de zuidhoek van de
plas komt cyperzegge (Carex pseudocyperus) voor,
In de zeggenvegetaties werd vooral de oeverzegge,(Carex
riperia) aangetroffen en in een zone met watermunt (Mentha äqUatica) en lidrus {Equisetum palustre) wes zeer veel moerasbeemd
gras'(Poa palustris var. effusa) te vinden,
Het 'moerasbos in het noordoosten bevatte in d.e boom- en
struiklaag zwarte els (Alnus glutinosa) en grauwe wilg (Salix
cinerea), overigens waren de kruiden schaars. Bitterzoet
(Solanum

^0
(Solanum dulcamara)s hop (Humulus lupulus) en op e.en paar
plaatsen pollen leverkruid (Eupatorium caanabinum) waren de
kenmerkende soorten.
".
Behalve de hierboven vermelde planten werden waargenomen?
in het open -water;, watervorkjes (Riœiella fluitans) 5 hoorn
blad Ceratophyllum idemersum) 3. klein kroos (Lemna minor).; puntkroos (Lemna trisulca) s gele plomp' (Muphar luteum) 5 -aarvederkruid (Myriophyllum spicatum)'; ./waterlelie (Nymphéa alba);
glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens); waterviolier (Hottonia palustris); moeress.terrekroos. (Callitriche stagnalis) en
blaas jeskruid (ütricülaria vulgaris)., de laatste drie in de on- .
middellijke omgeving ven de plas in eon sloot.
Langs de oever; grote -wetereppe (Slum latifolium) 5 vogelwikke .(Vicia cracca) ,.
In het moerasbos gele lis (Iris pseudacorus); scherpe- 'en
oeverzegge (Carex acuta en C.riparia)5 watermunt (Mentha aqua
tics) 3 gele waterkers (Rorippa amphibia)? haagwinde (Calystagia
sepium)5 kattestaart:(Lythrum salicaria); riet (Phragmites com
munis).'
Langs de plas oever ; moer a's t>o s terdweder ik (Epilobium palus
tre), grote- en kleine watereppe (Slum latifolium en S„erectum);
waterweegbree (Alisma plantago-aquatica.) ; wolfspoot (Lycopus
europaeus)« glidkruid (Scutellaria, galericulata); kleine lis
dodde (Typha angustifolia) en waterkruiskruid (Senecio paludosus); langs een slootje aan de. westzijde van de griend; rosse
vossestaart (Alopecurus aequalis); blaartrekkende boterbloem
("Ranunculus s celer a tus); pitrus (Juncus offusus)} waterbies
(Eleocharis palus tris eu -palustris); mannagras (Glyceria fluians); grote boterbloem (Ranunculus lingua); rode ogentroost
Euphrasia odontites),In het moerasbos gele lis (Iris pseuda
corus); scherpe- en oovorzegge (Carex acuta en C.riparia);
•watermunt (Mentha aquatics)> gele waterkers (Rorippa amphibia);
haagwinde (Calysto'gia sepium), kattestaart (Lythrum salicaria)
en In de noordelijke rietzoom langs 'dit bos harig wilgenroosje
(Epilobium hirsutum)»
Voorts worden nog binnen of langs de rand van dit natuur
gebied gevonden? groot springzaad (Impatiens noli-tangere), ge
vleugeld helmkruid (Scrophularia balbisii); rouzenzwenkgras
(Festuca - gigantea); hop (Kumulus lupulus); poelruit .( Thalic.trum
flavum).; na.gelkruid. (Geum urbanum); platte rus (Juncus compres-sus)5 wederik (Lysimachia vulgaris); grasmuur (Stellaria graminea.) ; kleine brandnetel (Urtica urons) en véld zuring (Rumex
acetosa) ,,
De navolgende mossen werden aangetroffen,2 Amblystegium ser
pens en Loptodictyum riparium 'op bomen; Calliergonella cuspida
te en Eurhynchium stokesii..
H».

....
Er was een klein am tal zwrrte sterns aanwezig;: op het• wa
ter werden meerkoet en fuut met jong waargenomen»
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15. Bloemstrang

(geraeenton Brakel en Woudrichem)
kaartblad 5>+9 Is25 OOG,.

A. Geografische ligging»
De Bloemstrang ligt ten oosten van het slot Loevestein in
de gemeenten Brakel en Woudrichem en start in open verbinding
met de rivier de Waal. Zij begrenst in het zuiden de slibbige
Bloemplaat.

B. Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
.-.De Bloemstrang is een zoetwater-getijdengeul, gelegen in
de- uiterwaardgronden (Edelman 1950)»

C. Bodem» ^waterstanden, pH en chloorgehalte van de oude rivierDe bodem van deze kreek is zandig, op de Bloemplaat en op
de hogere gedeelten waar de geulen hun weg zoeken ligt een ±
IO-3O cm dikke sliblaag» De geulen zijn ± 1,50 m diep. Bij
vloed wordt de Bloemplaat ,g.eheel overstroomd,, bij eb blijft er'
in de zandgeulen enige cm water staan.
De zuurgraad was 7>15 het..chloorgehalte was 113 mg per
liter.

D. Het landschap en de plantengroei.
Van af het dijkje, dat de uiterwaard in het noorden'be
grensd, neemt men één enorme rietvlakte waar, opvallend is daar
bij '.de donkere kleur van de variëteit latifolia van het riet
(Phragmites communis). Tussen dit dijkje en het rietveld zijn
weiden. Bij eb kan men door de zware sliblaag van het rietveld
heen de Bloemstrang bereiken. In het rietveld werden hier aarts
engelwortel (Angelica archangelica), wilgen (Salix amygdalina,
S. viminalis), bitterzoet (Solanum dulcamara), grote lisdodde
(Typha latifolia), mattenbies (Schoenoplectus lacustris)5 moe
rasandoorn (Stachys palustris)5 braam (Rubus spec.)^ akkerdistel
(Cirsium arvense), akkermunt (Mentha arvensis); en haagwinde
(Calystegia sepium)aangetroffen. Aan de randen van de kreken
groeiden water zuring (Rurnex hydrolapathum)5 harig wilgenroosje
(Epilobium hirsutum)5 waterweegbree (Alisaa plantago aquatica),
gele lis (Iris pseudaccrus) en waarschijnlijk bittere veldkers
(Cardamine amara)t
De, Bloemplaat is een grote3 opgeslibde zandplaat. De plan
tensoorten, die hier gevonden werden worden regelmatig over
stroomd. Na, het terugtrekken van het water blijft er enige cen
timeters water in de putjes in het slib staan, althans in de
lagere gedeelten.
Er groeien in de dikke sliblaag veel dotterbloemen (Caltha
palustris), ook komt moerasandoorn(Stachys palustris) vrij re
gelmatig voor, naast gele waterkers (Rorippa amphibia).
Opvallend veel komt rietgras (Phalaris arundinacea) voor,
op de hogere gedeelten, welke bij eb droog zijn zelfs zeer veel.
Da ar

**2
Daar worclen ook wsterkruiskruid (Sonecio paludösus)-., kattestaart (Lythrum salicaria) on harig wilgenroosje (Epilobium
hirsutum) aangetroffen».
Het terrein doet aan da Biesbos•denken„ Een nader onder
zoek in het voorjaar is gev.'enst, ten einde zekerheid te ver
krijgen omtrent het voorkomen van de bittere veldkers (Garda mine amara) en van de in de flora als "zoutraijdend!! aangedui
de waterviolier (Hottonia palustris)»
In de reeds eerder genoemde weiden komen voor s
engelwortel (Angelica sylvestris); waterbies (Eleocharis palus
tris eu-palustris)| klsinbloemige basterdwederik (Epilobium
parviflorum) •; moerasspirea (Filipendula ulmaria); koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi); veenwortel (Polygonum amphibium fo ter
restre) 5 blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus);
paardebloem (Taraxacum officinal® palustria)5 tweejarig streepzaad (Crepis biennis); bereklauw (Heracleum sphondylium)5 veldzuring (Rumex acetosa;; akkerkers (Rorippa sylvestris)5 water
ereprijs (Veronica anagallis aquatlca) en de mossen Physcomitrium pyriforme, Drepanocladus aduncus, Brachytecium rutabulum.
In wijdere omgeving werden nog waargenomenî kleinbloemlge
aster (Aster tradescantii) 5 vogelwil.ke (Vicia cracca) ; glad
wal stro (Galium mollu'go) 5 grasmuur (Stellaria graminea)5 grote
brandnetel (Urtica dioiea) en beemdgras (Poa pratensis). Dicht
bij het slot Loevestein nog ruige leeuwetand '(Leontodon hispidus)5 late guldenroede (Solidago gigantea var. leiophylla) en
wespenorchis (Epipactus latifolia). Op het dijkje noord van de
kreek groeide duinriet (Calamagrostis epigeios).
1••.Faunis tische wa ar ne min.g en.
Typische vogels voor het gebied waren strandlop„ers, witgatje en watersnip. In de kreek werden overblijfselen en holen
van de wolhandkrab geconstateerd.

Rivier de NEDERRIJN.

l6. Ri.inm.ean.der bij Lienden. (gemeente Lienden)
kaartbladen h-88 en 509

ls25 000.

À. Geografische ligging.
De Rijnmeander in de gemeente Lienden. is een 2-5 meter bre
de watergang met daarlangs ee.n verlande zone. Deze waterloop
staat bij- paal 56 aan de zuidelijke Rijnoever (* 2 km ten ^oor
den van Lienden) in open verbinding met de ïïederrijn en loopt
vandaar in zuidelijke, na Lienden in zuidoostelijke en na Aalst
in oostelijke richting op 50-200 meter afstand van de noordzijde'
van de Neder-Betuws-e-Bandijk tot voorbij- Kesteren. Hier wordt
zij Oude Rijn genoemd.
Van genoemde paal -56 tot Bontenmorgen ligt de -waterloop
over een afstand van 1 000 meter in de Kostverloren uiterwaar
den, passeert de Marschdijk en komt dan in de Marschpolder die
tussen de Marschdijk en de Nederbetuwse bandijk ligt. Aan de
oostzijde van deze dijk bevinden zich enkele wielen; een klein
wiel en een groot wiel "Nieuwe Waay" bij Bontenmorgenj 500 m
oost van Lienden een klein wiel en nog een wiel bij Aalst. Bij de boerderij Schuilenburg, juist tussen Lienden en Aalst,,
waar de "Leigraaf!' een aftakking van de waterloop vormt, ligt
nog een waterplas»
"
Ë' 'Geologische- en boaemkundige gesteldheid van de omgeving.
De holocene meander ligt van paal 56 tot de Marschdijk in
uiterwaardgronden en daarna met de wielen in kalkrijke stroomruggronden (Edelman 1950)„ Uit eigen ervaring was de bodem zandig-kleiig.
0•> Bodem, waterstanden, pH?.- chloorgehalte van de rivierloop
zelve.
Zoals reeds bij de geografische ligging is medegedeeld,
staat de waterloop in open verbinding met de Nederrijn, de ste
nen duiker kan bij hoog water afgesloten worden. Zij is zeer on
diep en bevat stilstaand water, het gedeelte in de Kostverloren
uiterwaarden'kan bij hoog -water worden overstroomd.
Uit verschillende vegetaties längs de waterloop in de
Marschpolder blijkt, dat het water ten tijde van de waarnemingen
lager dar, normaal stond. Omdat door de abnormale regenval juist
verwacht kor; worden, dat het water veel hoger dan normaal stond,
is het waarschijnlijk,' dat- dit gebied sterk ontwaterd wordt.
De pH'in een. v-erla riding s.zone 5 0,50 m boven de- waterloop en
dus waarschijnlijk een paar dm boven het grondwater was bij
Aalst 7,5. De pH van het water in het wiel bij de boerderij
Schuilenburg (tussen Lienden, Aalst) was 7»3« Hier bedroeg het
chloorgehalte 55 rag per liter.
D. Het landschap en de plantengroei.
Het onderzochte gebied ligt tussen paal
aan de Nederrijn en het landwegje in noordelijke richting, ongeveer ^+00 me
ter oost van het wiel bij Aalst (een afstand van 5 km) en kan
als volgt onderscheiden worden:
a.) de waterloop' met haar verlanding in de Kostverloren uiter
waarden.
b) de waterloop met de verlande zone in de.Marschpolder.
c) de-wielen.
> .
a

Lf.if

a).'In de uiterwaard ligt de 2 meter brede waterloop tussen
hoge weilanden. Op 2.5-100 meter afstand bevindt zich aan de
noordzijde een oever-wal.
Bij de landweg die van HP 130 aan de Rijndijk in-noord
oostelijke richting naar de steenfabriek loopt, ligt het ter
rein tussen' oeveral en Rijndijk waarschijnlijk hoger 0 Daar be
vindt zich een 2,5 ha groot rietveld met een poel, aan de zuid
zijde sluit hierop de verlandende waterloop aan. De waterloop
is hier $ meter breed en 0,00 ra diep en geheel dichtgegroeid
met liesgras (Glyceria. maxima). lussen de waterloop en de dijk-1
voet Is een rietgraszone (Phalaris arundinacea) met veel waterzuring (Rumex hydrolapathum) en een fraaie smalle zoom met moe
rasbeemdgras (Poa palustrus var. glabra en var,effusa).
Op de oeverwal waren enige wilgenbosjes; in het rietveld.
op een vermoedelijk hoger gelegen stuk groeiden waterkruiskruid (Senecio paludosus), rietgras (Phalaris arundinacea) eri
gele lis (-Iris pseudacorus).
In de poel werden binnen een liesgras (Glyceria maxima)
gordel watertorkruid (Oenanthe aquatlca), gele lis (Iris pseuda
corus) en wsterweegbree (Alisma plantago-aquatica) waargenomen,.
b). lussen Bontenmorgen en Lienden is de waterloop aan de dljkzijde begrensd door een smalle verlandingszone met aangeplante
populieren (Populus deltoides). Bij Lienden verschijnt een bos•vegetatie met,essen (Fraxlnus excelsior), elzen •( Airrus. gluti
nöse), meidoorns (Crataegus, monogyna), wat wilgen (-Salix spec.),
en zomereiken (Quereus robur), gelderse roos (Viburnum opulus),
hop (Humulus lupulus) en vele -braamstruikenCRubus caesius).
Deze bosvegetatie breidt zich verder naar het oos ten uit ,
verbreedt zich en vormt aan de noordà jde van de waterloop tus
sen Lienden ep. Aalst «en .natuurlijk bos,
Verder naar .het oosten wordt dit bos onderbroken door open
stukken met populieren en vochtige weidenvëgetaties, waarin
vooral smeerwor.tel (Symphytum officinalgh) ; rietgras (Phalaris
arundinacea)? grote valeriaan. (Valeriana officinalis), moerasspirea (Filipendula ulmaria) en wederik (Lysimachia vulgaris)
opvallen. Ook In de zuidelijke verlandingszono langs de dijk
werden deze planten gevonden, terwijl plaatselijk: een prachtige
pl'uimstruisrietzoom (Calamagrostis canescens) , ook veldjes met
scherpe zegge-(Carex acuta), lies gra s -(Glyeer ia maxima)% rietgras-(Phalaris arundinacea), wederIk-(Lysimachia vulgaris),
rnoerasspirea-(Filipendula ulmaria), en riet-(Phragnïites)'met
haagwinde-(Calystegia senium)végéta ties onder 'de populieren wer
den aangetroffen.
'
, :
Langs de waterloop was vrijviel overal een rietzcoöm aanwe
zig, op het open water zeer weinig waterplanten«,
c). De diepe wielen bevatten; verschillende planten vaJi het open
water, het kleine wieltje bij Bontenmorgen had een schalie riet.zoom, de Nieuwe. Waay een rietzoom ..welke :aan de zuidzijde meer
dan 10 meter breed was..
•
.
In het 2.„30 m hoge riet vielen hier waterkruis.kruid ,
(Senecio paludosus), i,70 m hoog', haagwinde (Calystegia sepium),
watermuur (Ma1achium aqua tlatô, l' m hoog, lies gras ( Glyceria
maxima), en een groot aan-tal dauwnetels (Galeöpsis speciosa)op.
Hoger

Hoger op de oever vas hier een struweel van dauwbraam (Rubus
caesius).
Het wieltje bij Lienden bevatte geen riet. Overigens bij
de wielen weinig oeverplanten.
De plas bij de boerderij Schuilenburg aan een weide gren
zend, is geen wiel, zij had een dichte begroeiing met hoge oever
plantent riet (Phragmites communis); mattenbies (Schoenoplectus
lacustris), grote lisdodde (Typha latifolia) aan de noordzijde
in grote groepen. Naar het midden van de plas veel grote egelskop (Sparganium erectum); langs de zuidoever watertorkruid
(Oenanthe aquatica) met waterweegbree (Alisma plantago-aqua.tica)
en veelknopige duizendknoop. (Polygonum nodosum), kattenstaart
(Lythrum salicaria); gele waterkers (Rorippa amphibia), zachte
duizendknoop (Polyganum mite); waterzuring (Rumex hydrolapathum)
watermunt (Mentha aquatica); liesgras (Glyoeria maxima); pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), die de veelknopige duizendknoop
plaatselijk verdrong; rode ganzevoet (Chenopodium rubrum)5 moeras-vergeetmijnietje (Myosotis scorpioides), waterrus (Juncus
articulatus)5 gele lis (Iris pseudacorus), kalmoes (Acorus cala
mus) en zwanebloem (Butomus umbellatus).
Op deze vegetatie volgctede rand van de weide met zilver
schoon (Potentilla anserina), fioringras (Agrostis stolonifera)«,
ruw beemdgras (Poa trivialisj, beemdlangbloem (Festuca praten
sis), ruige zegge (Carex hirta)3 kruipende boterbloem (Ranuncu
lus repens).
Van de waterplanten vielen op blaasjeskruid (Utricularia
vulgaris) en het levermosje Ricciocarpus natans..
Hier in en om deze waterplas opvallend meer plantensoorten
dan in en om de wielen»
Samenvattend wordt het gehele gebied van de waterloop ge
karakteriseerd door de prachtige zoom populieren, de interes
sante bosvegetaties en de rijke kruidlaag van planten onder het
geboomte, vegetatiekundig behorende tot het Molinion.
Prachtig is ook de rijke begroeiing van de zuidelijke dijk
helling van de Nederbetuwse bandijk met marjolein (Origonum
vulgare), bitterkruid (Picris hieracioides), kattendoorn (Ononis
spinosa)5 wilde peen (Daucus carota), telkens in rood violette,
gele, rose en witte stroken en met de blauwe cichorei (Cichorium
intybus) langs de wegkant. Bij Aalst en Resteren komt bovendien
nog hertsmunt (Mentha longifolia) voor.
In het verlandingsgebied werden nog waargenomen?
wilde bertram (Achillea ptarmica); harig wilgenroosje (Epilobium
hirsutum), brunelle (Prunella vulgaris), de fluviatielen sniesbladmelde (Atriplex hastata); heelblaadjes (Pulicaria dysenterie
kruiswalstro (Galium cruciata); agrimonie (Agrimonia eupatoria)
en haagbeuk (Carpinus betulus) (wild?).
Vervolgens; ver\sfisselde dravik (Bromus commutatus), valse voszegge (Carex otrubae); wilde peen (Daucus-carota); smele
(De schamp s ia' caespitosum); nagelkruid (Geum urbanum); bereklauw
(Heracleum sphondylium); vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris) op
stenen duiker; engels raaigras (Lolium perenne), wolfspoot (Lycopus europaeus); timotheegras (Phleum pratense;; schaduwgras
(Poa nemoralis); veld zuring en krulzur.in g (Rumex acetosa'en R.
crispus); late guldenroode(Solidago gigantea var.leiophyllum)

/

op ruderale plaats"-, vierzadige wikke (Vicia tetrasperma), frans
raaigras (Arrhenatherum olatius); kruidistel (Carduus crispus);
akkerdistel-(Cirsiua arvense)5 spccrdistel (Cirsium. vulgare);
hennepnetel (Galeopsis tctrahit)5. bereklauw (Heràcleum sphondylium) eh eikvaren (Polypodiua vulgare). Tenslotte nog de .mos
soorten:. • Mnium affine s Calliergonolla cuspidsta 5 Drepanocladus
aduncus' var Knoiffli en var. gracilcscens \ Climacium. dendroides
Leptodic'tyuiii ripariutn; Arnblystegiua vorium; Eurhynchiu®' praclongutn (Swartzii).
Fgùnistisehe:wa ar neming en.
'.Er'' werden in dit bomenrijke terrein vole vogels waargeno
men» steenuil, geelgors, wielewaal, tortelduif, matkop-zwartkop
moes, tjiftjaf, gekraagde roodstaart, grote lijster en groene
specht. In.het rietveld om de Nieuwe Waay kleine karekiet, In
het verlande gebied bij Aalst waren in een rietveld je•opvallend
veel slakjes .(Planorbis planorbis on P.yortex) en koker jufferlarven te vinden.

Il"
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17. De "Roodvoot" bij Rijswijk (gemeente Maurik)
kaartblad U87 1;25 OOO.
A• Geografische ligging ?
De crude rivierloop ligt ± 800 tn. ten noordwesten van Rijs
wijk (gemeente Maurik) tussen de Rijswijkse buitenpolde,r en de
Waarden van Gravenbol, in de zuidelijke uiterwaarden van de
Nederrijn. Zij omsluit een "schiereiland", de eigenlijke "Roodvoet". Er' is een weg aangelegd, die van de bocht in de zuide
lijke Waaldijk bij óltenstein, in westelijke richting loopt
naar het schiereiland de Roodvoet.
Aan de noordzijde van deze weg ligt een natuurlijke plas
van 3 ha,5 het enige restant van de oude rivierloop, dat een
bezoek waard was.
Deze plas grenst in het oosten onmiddellijk aan de oeverwal van de Waarden van Gravenbol, is 100 meter breed en grenst
in -het westen aan een weide ongeveer 200 m breed. In het noor
den sluiten plas en weide aan op een wilgenbos, dat zich enige
honderden meters in noordelijke richting uitstrekt.
1• Geologische- en.bodemkundlgq gesteldheid-van de omgeving .
De waterplas is een restant van een afgesneden holocene
meander en is gelegen in uiterwa.ardgronden (Edelman 1950)..
Uit eigen ervaring blijkt, dat de bodem slibbig-zahdig. is, zij
voelt vettig aan,.
C• Bodem«, waterstanden., pH en chloorgehalte van de rivierloop zelve.
De waterplas is vrij ondiep, te oordelen naar de planten
groei in het midden van de plasj zij bevat stilstaand, sterk
aan zuidwestelijke winden blootgesteld water. De waterstand
was bij het bezoek in Augustus 195^ abnormaal hoog. Het aan
grenzende welland stond dan ook 4o cm onder; water. De pH be
droeg 75^5°, het chloorgehalte werd niet bepaald. :
D. Het landschap en de plantengroei.

:

. '

•

Op hot schiereiland staat een steenfabriek met vele bij
behorende loodsen en een rij woningen, dit verklaart de men
selijke invloeden, .die vooral langs de weg van de fabriek
naar de Rijndijk merkbaar zijn,
'
Overigens liggen Om het onderzochte gebied, dat bestaat
uit de genoemde waterplas., de am grenzende weide, en het noor
delijk tegen beiden aangelegen wilgenbos, uiterwaarden. Zowel
de weide als het wilgenbos zijn beweide, terreinen,
a) De waterplas.
Het open .water bevatte vele waterplanten, hoewel kikker-«
beet (Hydrocharis morsus ranae), gele plomp (Nuphar luteum)
en waterlelie (Nymphéa alba) ontbraken.
Wel kwam veel watergentiaan (Nymphoides peltata) voor
met klein kroos (Lemna minor), puntkroos (Lemna trisulca),
glanzig-

glanzig-, kam-5 en doorboord fonteinkruid (Potamogeton Ineens3
P.pectinatus5 P.perfoliatus) 5 veenwortel (Polygonum amphibium
fo natans)? waterpest (Elodea canadensis), gedoomd hoornblad
(Cerat.ophyllunr demersüm) e • In een poolt je,'vlak naast de water
plas nog gekruld fonteinkruid (Potamogeton crispus).
Langs de oever was de begroeiing met oeverplanten schaars,
zwanoblöem (Butomus umbcllatus)5 pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), 'grote egeiskop (Sparganium erectum), gele lis (Iris .
pseudacorus) werden hier gezien, Aan de noordoever was meer
begroeiing van mattenbies (Schoënoplectus lacustris^gr.lisdodde
(Typha latifolia) en riet (Phragmites communis).
Op de oever togen de oeverwal aan waren enige wilgenstrui
ken (Salix spec») en een enkele meidoorn .(Crataegus monogyna).
b). De begroeiing van het weiland, waarop grotendeels ^0 cm wa
ter stond, bestond, uit. waterrus (Juncus. articulatus') 5 grote
weegbree (Plantago major); vijfvingorkruid (Potentilla reptans)
herderstas je (Capsella bursa pastoris); straatgras (Poa annua)5
geknikte vossestaart (Alopecurus goniculatus)kruipende boter
bloem (Ranunculus repens);.varkensgras (Polygonum aviculare);.
krulzuring '(Rumex crispus) 5' akkerkers (Rorippa sylvestris) 5
perzikkruid (Polygonum persicaria); riet (Phragmites communis).5
gele waterkers (Rorippa amphibia); watertorkrui'd (Oeaanthe " •
aquatica)5 veenwortel (Polygonum amphibium)/. Aan de westrand
van de weide wederik (Lysimachia vulgaris); kat- en amandelwilg
(Salix viciinalis' en S.amygdalina) 5- waterkruiskruid (Senecio paludosus)5 moeraswalstro (Galium palustre) en scherpe zegge
(Carex. acuta); rietgras (Phalaris arundinacea) en grote watereppe (Slum latifoliußi,).
Ook werden langs de zuidrand nog' aangetroffen;'gelé.lis
(Iris pseudacorus); moerasandoorn (St.achys palustris); water
munt (Mentha aquatica) ; kat.testaart (Lythrum salicaria) en moerasbeemdgras (Poa palustris var,, effusa); dauwbraam (Rubus
caesius) en moeras-vorgeetmijnietoô (Myosotis scorpioid.es).
c). Het wilg'enbos (Salix amygdalina.) was ongeveer 5 meter hoog
en bevatte kiemplanten van de één sti'jlige meidoorn (Crataegus
monogyna); veel dauwbraam (Rubus caesius) en als klimplant
bitterzoet (Solanum dulcamara),• voorts wederik (Lysimachia vularis),'kruipende boterbloem (Ranunculus râpons), brandnetel
Urtica dioica.) en wilde bertram (Achillea ptarmica)| een
aantal planten tengevolge van beweiding; gewoon struisgras
(Agrostis tenuis), vijfvingerkruld' (Potentilla rep tans), honds
draf (Glechoma he'deracea); veld zuring (Rumex -ace tosa) en pink
sterbloem (Carda.mine pratensis), zachte, duizendknoop (Polygonum
mite), an tenslotte' nog rietgras '(Phalaris arundinacea), akkermunt (Mentha arvensis') ; moeraswalstro (Galium palustre), grote
watereppe (Siun latifolium); akkerkers (Rorippa sylvestris.)
grote weegbree (Plantago major); gewone melkdistel (Sonchus
oleraceus) cn fioringras (Agrostis stolonif^ra),
E. Faunistische waarnemingen*
• Do .waargenomen,.weide- en watervogels waren? tureluur,,
waterhoen, bosrictzanger, rietgros, witgatje, wilde eenden,
wat ersnlp pen en wouwa ap je.
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Rivier DE GELDERSE IJSEL'.
18. Dierense Hank,
. ...

gemeente Dieren en Angerlo,
kaartblad k?l
1:25 COC.

A. Geografische ligging;
Ten westen van Doesburg, op * 750 meter van de brug over
de Gelderse IJsel begint de rivierloop bij een stenen duiker in
de Beiaierwaard5 stroomt eerst in noordoostelijke richting,
buigt naar het noordwesten, passeert de Doesburgse dijk (tussen
Elle corn en Doesburg), vervolgt dan haar -weg in noordooste-noor delijke richting door de Frater-waard en mondt op * 300 .meter west
van pl 51 aan de Gelderse IJsel in deze rivier uit. De breedte
van de Hank is 50-80 meter, de lengte .1 800 m.
1• Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De Hank ligt in de uiterwaardgronden (Edelman 1951)• Uit
de opnamen blijkt, dat de bodem ter plaatse zandig-slibbig is
(ten noorden van de brug in de Doesburgse dijk) of kleiig (ten
zuiden van de brug).
£• Bodem, waterstanden. pH„ chloorgehalte van de rivierloop
zeivff.
De diepte van de rivierloop is niet gepeild, uit. de weini
ge plantengroei in, het open water ten noorden van de brug kan
afgeleid worden, dat het water vrij diep moet zijn, in tegen
stelling tot het gedeelte ten zuiden van de brug. Uit de gehele
omgeving blijkt, dat het gebied een zeer wisselende waterstand
heeft. Behalve- de open verbieding met de Gelderse IJgel, is er
door middel van een duiker een verbinding met de in het zuiden
van de Hank evenwijdiglopende Lamme IJsel. De rivierloop ont
vangt tenslotte nog water uit de Middaohterbeek.
De pH was 7.3 (Gelderse IJsel eveneens 7»3)? het chloorge
halte bedroeg 39 mgr per liter.
^
D. Het landschap en de plantengroei.
Er is een noordelijk gedeelte, noord van de brug in de
Doesburgse dijk, en een zuidelijk gedeelte, zuid van deze brug
te onderscheiden.
Het noordeli.ik gedeelte van de Hank ligt als een weinig be
groeide waterplas tussen de weilanden van de uiterwaard. Aan de
vrij hoge oostoever staan wat wilgen (Salix alba), meidoorns
(Crataegus monogyna) en een enkele hondsroos (Rosa canina). De
x</estoever heeft een smalle weidezoom tussen het open water en
een oeverwal. Hier is geen begroeiing met bomen of struiken.
De westenwinden hebben hier vrij spel op het water.
In de weiden aan beide oevers waarvan de oostelijke be
graasd is5 werden vele vochtige graslandplanten aangetroffen,
een opvallende verschijning is hier wilde alant (Inula britanica ).
Langs de oever was van duidelijk te onderscheiden gemeen
schappen geen sprake,' hier en daar werden de oeverplanten
verspreid

5o
verspreid aangetroffen: mattenbies CS-choenoplectus làcustris) f
liesgras (Glyceria maxisia) 5 gele waterkers (Horippa amphibia),
waterzurin'g (Rumex hydrolapathum), waterweegbree (Alistna plan
ta go-aquatiea«), watertorkruid '( Oenanthe aquatica), grote watereppe (Sium latifolium), bolpijp (Equisetum fluviatile) en grote
egelskop (Sparganium erectum) » .
/Het open water bevatte hier zeer weinig drijvende water
planten, zoals, water gentiaan- (Hyraphoides peltata), waterlelie
(Nymphéa alba) en aarvedorkruid (Myriophyllum spicatum), gele
plomp (ïluphar. luteum)5 lidsteng (Hippuris vulgaris) en zij het
in kleine aantallen vijf fonteinkruidsoorten! gekruld fontein
kruid (Potamogeton crispus), drijvend fonteinkruid (P, natans)5
doorgroeid fonteinkruid (P,•perfOliatus); glanzig fonteinkruid
P. lucens) on kamfonteinkruid (P. pectinatus). Verder nog ge
doomd hoornblad (Ceratophyliuta detnersura), de watervorm van de
veenwortel (Polygonum amphibium ' fo natans) en klein kroos (Lernna minor); deze laatste' twee soorten alléén bij de brug.
Het zuidelijk gedeelte"heeft een heel ander aspect. Aan de
westzijde van de-rivierloop, dadelijk ten zuiden van de brug,
ligt een verlandingsgebied ven de Kiddachterbeek. In het lager
gedeelte van dit gebied, dat bij hoog water onder water komt,
werd liesgras. (Glyceria -maxima)
|bolpijp'(Equisetum fluviatile),5
scherpe zegge (Carex acuta), tweerijige zegt© (Carex disticha),
moeraswElstro (Galium palustre) en poelruit {Thalictntïiflavum)?
weinig rietgras (Phalaris arundinacea) en hier en daar kleine
groepjes wilgen (Salix spec.) aangetroffen. Op de hogere gedeel
ten was veel meer rietgras (Phalaris arundinacea)5 en viel de
hoofdbegroeiing met waterkruiskruid (Senecio paludosus) op.
Verder minder scherpe zegge (Garex acuta) en.meer tweerijige
zegge (Carex disticha) .Deze Jj*gere gsdeel ten, vochtige walle
tjes. bevatten vooral vertegenwoordigers van de planten der
vochtige weilanden; vogelwik.be (Vicia cracca) 5 lidrus (Equise
tum palustre); poelruit (Thalictrum flavura)ï moerasspirea (Filipendula ulmaria); grote valeriaan (Valeriana officinalis);
dauwbraam (Rjibus caesius) 5 wederik (Lysimachia vulgaris); en
ook smele (Des champs ia ca.es pitos um).•
Aan de westoever is ten zuiden van dit verländingsgebie d
een hoge oeverwal5 begroeid met meidoorn (Crataegus monogyna)
en sleedoorn .(Prunus spinosa)-. Aan de oostoever .sluit een wei
de direct bij de oever aan» Oeverplanten komen hier sporadisch
voor.
•Verder naar het zuiden is het open water dichtgegroeid met
liesgras (Glyceria maxima). Hierin bevond, zich plaatselijk een
fa-ciös met zeegroene muur (Stellaria palustris). Aan de land
zijde was hier plaatselijk een zone met rietgras (Phalaris
arundinacea) en bij het begin van het liesgrasveld in het open
water een pol mattenbies (Schoenople.ctus lacustris) »
Nergens word in het noordelijk- en zuidelijk gedeelte riet
(Phragmites communis) waargenomen.
Op de soortenlijst komen nog, planten voor» die hier ge
noemd worden,. zij zijn vrijwel, uitsluitend in het noordelijk ge
deelte gevonden:
'
wilde bertram (Achillea ptarmica); pinksterbloem(Cardamine
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pratensis), hoornbloem (Cerastium caespitosum), kropaar (Dactylis glomerata), bpemdlangbloem (Festuca pratensis); veldlathyrus (Lathyrus pratensis), scherpe boterbloem (Ranunculus acer),
rode klaver (Trifolium pratense); grote brandnetel (Urtica
dioica)„ veldzuring (Rumex acetosa), planten veget-a tiekundig
tot het Molinion behorend; spiesbladmelde (Atriplex hastata);
bitterzoet (Solanum dulcamara) en vlier (Sambucus nigra) op
wilg (Salix alba); haagwinde (Calystegia sepium)5 herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis), timotheegras (Phleum pratense);
kluwen- en• rid-derzuring (Rumex conglomeratus en R. obtusifolius)
fioringras (Agrostis stolonif'era) 5 margriet (Chrysanthemum leucanthemum); hondsdraf (Glechome hederacea), engels raaigras
(Lolium perenne). hopklaver (Medicago lupulina); grote- en
smalbladige weegbree (Plantagó major en P., lanceolate)? beemd
gras (Poa pratensis), heggewikke (Vicia sepium), witte klaver
(Trifolium repens), duizendblad (Achillea millefolium) en langs
de waterkant nog platte rus (Juncus coapressus)5 moerasvergeetmijniet je (Myosotis scorpioides) waterpeper (Polygonum hydropiper).
E• Faunistis che waarneming en »

.

•Er zijn geen bijzondere'faunistische waarnemingen te ver
melden.
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Rivier DE GELDERSE IJSEL.
19. De Lamme IJ sel.
..
.
3

.

(gemeenten Angerlo en Does burs),
kaartblad 471 1:25 000.

A. Geografische ligging.
De oude rivierloop, de Lamme IJsel, wordt door de Doesburgse dijk, die van Doesburg uit in westelijke richting naar Dieren
• loopt, op 500 meter van'de brug over de Gelderse I'Jsel, in een
noordelijk- en een zuidelijk, gebied verdeeld.
Het noordelijk deel van de rivierloop, dat niet bezocht
werd, strekt zich'in nagenoeg oostelijkë richting in de Fraterwaard uit, buigt na 2 km naar het noorden en loopt daarna óp £
S00 m afstand evenwijdig aan de Gelderse IJsel tot paal 48,5."* Het zuidelijk deel van de rivierloop ligt tussen de Loenense Middelbaard en de Stadsweide • in het oosten en de Beimervsaard
en Havikkerwaard in het westen.
Ter hoogte van de steenfabriek bij Hp 58 aan de Gelderse
IJsel (ten zuidwesten van Doesburg) en op * 300 m ten westen
hiervan begint de Lamme IJsel haar loop in noordoostelijke rich
ting. Tussen de oude landweg van Schoonoord naar de genoemde
steenfabriek en de Doesburgse dijk staat er water in de oude ri
vierloop. Dit gedeelte Is ï 850 meter lang en varieert in de
breedte van 50-250 meter.
S• Geologische- en Bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De Lamme IJsel ligt, in uiterwaardgronden (Edelman 1950) en
is een holocene meander.
Uit eigen waarneming blijkt, dat de bodem fijn slibbig is,
weinig zand bevat en pla.itsel.Ijk venic is,
"
£* Bodem, waterstanden, pH, chloorgehalto van de rivierloop
zelve.
In de rietvelden is de bodem vrij vast, in de'mattenbiesvelden veel slapper. In de rietvelden stond 0,60-0,65 m water,
het middengedeelte van de t 15 ha grote waterplas bevatte wei
nig waterplanten, zodat het" vermoeden bestaat, dat daar het wa
ter vri j diep is,
De rivierloop heeft geen open verbinding met de Gelderse
IJ.sel, v-iel staat zij In het noorden via een sloot langs de
Doesburgse dijk in verbinding riet de Dierense Hank.
De pH was 7,3 (evenals de Dierense Hank en de Gelderse
IJsel bij de uitmonding van de. Hank),
Het chloorgehalte bedroeg aan de westzijde van de water
plas 36 mg per liter, aan de oostzijde 32 mg per liter.
D. Hot landschap en de plantengroei,
De rivierloop, gekenmerkt door de rietvegetaties in het
-westen en noorden, en de mattenbiesvegetaties in het oosten,
welke- een waterplas insluiten, ligt tussen de weilanden. Alleen
in het zuidoosten bij de reeds eerder genoemde oude landweg van
Schoonoord naar de steenfabriek is aan de oostzijde een over
400. m langs de rivierloop liggende stelle oever. Zij Is
""
begroeid
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begroeid met wilgenstruiken: grauwe wilg (Salix cinerea); knot
wilgen: araandeIvvilg (Salix amygdalina) en raet meidoorns (Crata
egus monogyna). De landweg zelf ligt hoog in het weiland en
sluit' aan 'op de oeverwal. Hier, aan de zuidzijde van de rivier
loop is ook een begroeiing als op de oeverwal.
• Ten zuiden van dit punt is de - rivierloop een 1,50 m brede
sloot temidden van drassige weiden, dit gedeelte is niet ver
der bezocht,
.
De rivierloop ten noorden van dit punt is 50- m breed en
geheel dichtgegroeid met liesgras (G-lyccria maxima). Na ^ 500
meter, waar de oude•rivierloop het aspect van een waterplas
krijgt, bevindt zich langs de westoever een brede, dichte riet
kraag, die nuar hot noorden toe steeds breder, wordt raet aan de
landzijde vele oeverplanten en die bij de Doesburgse dijk over
gaat in een dicht rietveld van t 6 ha groot. In dit rietveld
waren plaatselijk pollen scherpe zegge (Carex-acuta) te vinden,
overigens bleef de begeleidende plantengroei beperkt tot waterzuring (Rurnex hydrolapathum) en dan nog sporadisch.
De oostoever heeft ter hoogte van de oeverwal een riètzoom.
Waar de waterplas zich naar het noorden verbreedt ligt een
50-100 m breed veld met mattenbies (Schoenoplectus lacustris)
en hier en daar kleine lisdodde'(Typha angustifolia), dat aan
sluit op het grote rietveld in het noorden.
Tussen deze rietvegetaties in het westen en noorden en de
mattenbiesvegebaties in het oosten ligt de open waterplas, die
niet meer dan 100 m breed is en een spaarzame begroeiing heeft
met drijvende waterplanten.
Het open water, dat niet verder dan enkele meters uit de
oever bereikt kon worden' bevatte gedoomd hoornblad (Ceratophyllum demersura) ; lidsteng (Hippuris vulgaris); gele plomp
(Njiphar luteum); klein- ren puntkroos (Lemna minor èn L.trisulea),
de laatste sporadisch; veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza);
glanzig fonteinkruid (Potamogeton
lucens); watergentiaan
(Nymhoides peltata); en hoewel sporadisch kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae).
Op de raeer beschutte plaatsen tussen het riet waren de
kroossoorten meer aanwezig. Hier werden ook twee- levermossen
gevonden: Ricciocarpus natans en watervorkjes (Riciella fluitans).
• Speciaal in de uiterste randzone van het grote rietveld in
de noordoosthoek dreven de watervorkjes als klompjes ter groot
te van een duivenei, soms nog groter tussen de rietstengels.
Binnenin die klompjus werd heel vaak het andere levermosje .
Ricciocarpus natans in enkele exemplaren aangetroffen.
Opvallend was ook, dat slechts één fonteinkruidsoort werd
waargenomen tegen vijf soorten in de Dierense Hank.
Het andere opvallende verschijnsel was de enorme hoeveel
heid riet (Fhragmites communis en ook de var. latifolia), Welke
soort in do Dierense Hank ontbrak. De overige oeverplanten in
de rietzoom waren: liesgras ( G-lyce ria, maxima ), plaatselijk in.
het rietveld kleine veldjes vormend;- gele waterkers (Rorippa
amphibia); mooras-vergeetmijnietje (Myosotis scorpioides); wa
termunt (Mentha aquatica); waterweegbree (Alisma plantagoaquatica); waterzuring*( Rurnex hydrolapathum); haagwinde (Calystegia aepium); moerasandoorn (Stachys palustris); kattestaart
(Lythrum
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(Lythrum salicaria); veenvvortel (Polygonum amphibium fo terres
tre)1; waterkruiskruid (Scnecio paludosus) ; ..akkermunt (Mentha'
arvensis ) ; • veelknopige duizendknoop (Polygonum, nodosum) grote
waterepee (Sium latifolium); gele lis (Iris pseudaoorus) ; grote
lisdodde (Typha latifolia); holpljp (Eraisetum fluviatile);
grote egelskop (Sparganium erectum ssp polyedrum); wolf.s poot
(Lycopus europaeus). Langs de oostzijde kvvam hier nog bij pijl
kruid (Sagittaria sagittifclia)
In.het mattenbiesveid bleven de oeverplanten beperkt tot
liesgras (Glyceria maxima) en drijvende waterplanten met veel
watervorkjes (liicciella fluitans) tussen de drijvende stukken
dode mattenbiesstengels.
Aan de drassige rand van het «eiland, vlak bij het water
werden' langs de westoever gevonden: moerasspirea (Filipendula
ulmaria); ïidrus (Iquisetum palustre): waterbies ('Eleocharis
palustris ssp eu-palustris); zachte duizendknoop (Polygonum
mite); moerasvergeetmljnlotje (Myosotis seorpioides); klein
bloemige- on moerasbas> -dwoderIk (Épi1otium parviflorum en E.
palustre); watermuur ( vlachium aquaticum) ; geknikte vosse'staart (Alopecurus aequ j.is ), fioringras (Agrostis stolonlfera);
smeerwiortel (Symphytum officinale), pi3ptorkruid (Oenanthe fistulosa); waterrus {.Tunc us artioulatus); platte rus (Juneus compressus) ; zeegroene muur (Stellaria palustris);- glidkruid
(Scutellaria-gaiericulata) en verder nog raannagras (Glyceria
fluitans) en driedelig tandzaad (Bidens tripartitus).
Uit de zeggengsmeenschap werden langs deze oever waargenomen;
scherpe zegge (Carex acuta); tweerijigc zegge (Carex disticha);
moerasbeemdgras (Poa palustris var. effusa) moeras'walstro
(Galium palustre). Ook -rietgras (Phalaris arundinacea) kwam
daar voor. Een enkel wllgenstruikje, katv» ilg (Salix viminalis)
met spiesbladiiielde (Atriplex hastate) en dauwbraam (Rubus caesius) completeerden de oeverbegroeiing.
Op de vochtige weide langs de westoever werden gevonden:
kruipende en scherpe boterbloem (Ranunculus repens en R.aoer);
zilverschoon (Potentilla anserina); penningkruid (Lysimachia
nummularla); hondsdraf (Gleehorna hederacea); vogelwikke (Yicia
cracca); grote'brandnetel (Urtica dioica); paardebloem (Taraxa
cum officinale palustria); herfst leeuwetaad (Leontodon autum
nalis ); timotheegras (Phleum pratense); po elruit ('Thalictrum
flavum); vijfvingerkruld (Potentine reptans); pinksterbloem
(Gardamine pratensis); hoornbloem (Cerastium caespitosum); rrodeen witte klaver (Trifolium pratense en T. répons); smele
(Deschampsia caespitosum); knikkende vossestaart (Alopecurus ge
nie ulatus) ; madeliefje (Bellis perennis), engels raaigras(Lolium
perenne); veldlathyrus (Lathyrus pratensis); valse voszegge
;(Carex otrubae); beemdlangbloem (Pestuca pratensis).
Een duidelijke scheiding tussen de drassige waterkant' en
het vochtige weiland Is niet te geven. "Tel zijn er soorten, die
een duidelijke voorkeur hebben voor drassige terreinen: water
bies (Eleocharis palustris); mourasbastcrdwederik (Epilohium
palustre); pi jptorlcruid (Oenanthe fistulosa) ; water- en platte
rus (Juncus artioulatus en J. compressas); tweerijige- en valse
voszegge (Carex disticha en C, otrubae); $ïj • koekoeksbloem
(Lychnis flos cuculi)die aan de oostoever voorkwam.
Langs
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Langs de oeverwal aan de zuidoever, onder de vvilgen en
meidoorns vs erden nog gezien:
wilde bertram en duizendblad (Achillea ptarmica en A,mille
folium.) ; hopklaver (Mcdicago lupulina); ridderzuring (Rumex ob
tus ifolius); akkerdistel (Cirsium vulgare), ruw beemdgras (Poa
trivialis); grote valeriaan (Valeriana officinalis); hop (Humu,lus lupulus) ; haagwinde (Colystegia sopium)-; .bitterzoet (Sola
num dulcamara); en in do v» cide langs de- oostoeffer nog brunell'e
(Prunella vulgaris).
Tenslotte vermeldt de soortenlijst nog-: krulzuring (Kumox
crispus) ; gewone melkdistel (Sonchus olerac-eus ); grote- en smal
bladige weegbree (Plantago major en P. lanceolata); boerenwormkruid (Tanaeetum vulgare), reukeloze kamille (Matricaria inodora); kweek (Agropyron répons); kluvienzuring (Rumex conglomé
rat us), varkensgras (Polygonum aviculare); straatgras (Poa annua)
en akkerkorS (Rorippa sylvestris).
S• F^unistische waarnemingen.
In hun verschillende domeinen vierden de navolgende vogels
waargenomen: bruine kiekendief, jonge purperreiger, blauwe rei
ger, zomertalingen, meerkoet, watersnip en rietgors in het riet
land; kievit, patrijzen, fasant en gele kwikstaart op de weiden;
steenuil en pimpelmees in de knotwilgen van de oeverwal.
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20. het Wc nis o wr.ter.

(genc ente Gendringen),
kaartblad 5lL:- 1:25 000,

A. Geografische ligging;
Het Waalse water koot; ongeveer k kn ten zuiden van Doetinchem in de Oude IJsel uit. Do rivierloop is een langgerekte plas
in de richting Zuid-Woord van ± 1 500 rn lang en 50-100 a breed.
Zij ontvangt water uit de Veldhuizense en Rode wetering en voert
dit af naar de Oude IJsel.
Ongeveer in het midden van de rivierloop, waar zij een in
snoering vertoont is een 'brug. Door tijdsgebrek is slechts een •
gedeelte van de rivierloop bezocht over een afstand van 350
noord en l50 m zuid van do brug.
g. Geologische- en bodetnkundigc gesteldheid van de omgeving.
Het Waalse water is gelegen in lage, grijze rivie.rleemgrond.en (Edelman 1950), westelijk door hóger gelegen zendlandbouwgronden en oostelijk door hoge, bruine rivierleemgronden
begrensd. Vroeger werd het gebied door de Rijn periodiek over
stroomd, het vormde een natuurlijke'overlaat-.' Teneinde de af
watering te verbeteren zijn * 15 jaar geleden weteringen gegra
ven, waarvan er o.a. een tweetal via het Waalse water op de
Oude IJsel lozen (Koenigs 19^8)» Uit eigen ervaring was de bo
dem kleiig-venig of kleiig-zandig,
C. Bodem, waterstanden, pH. chloorgehalte van de oude rivierloop.., zelve.
Het gedeelte noord van de onder A genoemde brug bestond
grotendeels uit geheel open water, dus vermoedelijk vrij diep.
Het gedeelte zuid van de brug was smaller en veel meer dichtge
groeid, dus vermoedelijk ondieper. Langs de oever stond 0,30 &
water. Omdat de beken water vanuit het zuiden aanvoeren, is de
ze rivierlobp een afwateringsstroom.
De pE was 7,^5 het chloorgehalte bedroeg 3^ &S Per liter.
E• Het landschap en de plantengroei.
Het gedeelte ten noorden van de brug heeft een vrij steile
oever, die beweid wordt. Hier en daar staan langs deze oever
floristisch zeer rijke restanten van meidoornheggetjes (Cratae
gus monogyna) met struiken als sleedoorn (Prunus spinosa) en
hondsroos (Rosa canina) er tussendoor.
Deze oever gaat dan over in een smalle oeverzone met over
wegend scherpe zegge (Carex acuta), af en toe•zich voortzettend
in een drijftilachtige vegetatie, waarin scherpe zegge (Carex
acuta)5 harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum)5 waterscheer
ling (Cicuta virosa) voorkomen.
Het gedeelte zuid van de brug vertoont overeenkomst met de
Lamme IJsel bij Dieren;: in het midden een rietzone (Phragmites
communis), omgeven door een liesgras zone (Glyceria maxima).
Het ópen water was slechts plaatselijk begroeid, ver
moedelijk 'tengevolge vaar* grote verschillen in het milieu.
De

De plantensoorten van het open water waren; gedoomd hoorn
blad (Ceratophyllum demersum); gele.plomp (Nuphar luteum)?
kle.in: kroos; (Lemna minor) 5 watergentiaan (ïïymphoides peltata);
kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae)5 moerassterrekroos (Callitriche stagnalis); waterlelie (Nymphéa alba)5 'aarvederkruid
(Myriophyllum verticillatum); en glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens). Deze soorten kwamen zeer verspreid voor.
De oeverplanten waren; waterweegbree (Alisma plantagoaquatica)5 rietgras (Phalaris arundinacea)5 grote watereppe
(Sium latifolium); holpijp (Equisetum fluviatile); pijptorkruid (Oenanthe fistulosa); gele waterkers (Rorippa amphibia);
beek-punge (Veronica becca bunga); waterzuring (Rumex hydrolapathum)1 mattenbies (Schoenopleetus laeüstris)5 grote boter
bloem (Ranunculus lingua); kleine watereppe (Sium ereetum)5
grote egelskop (Sparganium ereetum ssp« polyedrum); kalmoes
(Acorus calamus); pijlkruid1 (Sagitt,aria sagittifolia); uit de
zeggengezelschappen oeverzegge (Carex riparia); moeraswal stro
(Galium palustre) en moerasbeemdgras (Poa palustris var. effu
sa). Verder nog de begeleidende soorten: watermunt (Mentha
aquatica); moerasvergeetmijniet je (Myosotis scorpioides);
smeerwortel (Symphytum officinale); kattestaart (Lythrum sali*
caria); waterpeper (Polygonum hydropiper); wclfspoot (Lycopus
europaeus) ; knikkend .tandïaad (Bidons cerriuus); gele lis (Iris
pseudacorus); veenwortel. (Polygonum amphibium); haagwinde
(Calystegia sepium); zeegroene muur (Stellaria palustris).
Ook kwam de breedbladige vorm van riet voor s
(Phragmites communis var, latifolia).
De planten van de vochtige weiden en waterkanten waren;
kruipende boterbloem (Ranuncuïus repens); engelwortel (Angeli
ca sylvestris); scherpe boterbloem (Ranunculus acer); paarde
bloem (Taraxacum officinale palustria); pinksterbloem (Cardamine pratensis); zilverschoon (Potentilla anserina)'; brunellô
(Prunella vulgaris); vogelwikke (Vicia cracca); vi jfvingorkruid
(Potentilla reptans); witte- en rode klaver (Trifolium repens
en T. pratense); lidrus (Equisetum palustre); timotheegras
(Phleutn pratense); veldlathyrus (Lathyrus pratensis); terfstleeuwet&nd (Leontodon autumnalis); wilde bertram (Achillea
ptarmica); beemdlangbloem (Festuca pratensis); ruige zegge
(Carex hirta); witbol (Holeus lanatus); veldzuring (Rumex acetosa); smele (Des champs ia. caespitosum); bereklauw (Heracleum
sphondylium); moorasspirea (Filipendula ulmaria); valse voszegge (Carex otrubae)5 pitrus (Juncus effusus); engels raai gras (Lolium perenne); margriet (Chrysanthemum leucanthemum);
kamgras (Cynosurus cristatus); grote valeriaan (Valeriana, offi
cinalis); zeegroene rus (Juncus inflexus); moerasandoorn (Stachys palustris); koekoeksbloem (Lychnis flos cuculi); dotter
bloem (Caltha palustris); moeras zoutgras (Triglochin palustris);
driedelig tandzaad (Bidens tripartitus); blaartrekkende boter
bloem (Ranunculus sceleratus).
Op verspreide plaatsen ten slotte nog: duizendblad (Achil
lea millefolium); braam (Rubus spec»); grote brandnetel (Urtica
dioica); grote weegbree (Plantago major); bosandoorn (Stachys
sylvatica); herderstasje (Capsella bursa pastoris); varkens
gras
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gras (Polygonum aviculare); smalbladige weegbree (Plan/fca go la ri
ceola t'a) 5 akkerdistal (Cirsium arvense)j kluvenzuring (Rumex'
congloméra tus). $ S't •Janskruid (Hypericum perforatum); speerdis'tel (Cirsium vulgare) s els' (Alnus glutinosa) . en populier (Populus canadensis).
•
.
Faunistische waarnemingen bleven beperkt tot
tersnip en scholekster.

meerkoet, wa-?
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Rivier EB GELDERSE IJSEL.
21. Oude IJsel ca Hoendernestorboek bi;] Zutfen.
"(gemeente" Zutfen)
kaartblad 453 1:25 000.

_ ,

A. Geografische J-iggirig:
'De Oude IJsel met haar voortzetting in de Hoendernosterbëêk:-'omsluit de :70vermarschf', een hoog gelegen terrein ten -wes
ten van Zutfen.
Even ten au.id.en van do spoorwegovergang bij Kp 103 aan de
spoorweg Zutfen-Apeldoorn loopt een sloot (gemeentegrens) naar
het westen, welke bij Huis Empe naar het noorden ombuigt en
zich hier langzamerhand verbreedt tot een 50-100 m brede water
loop. Zi$ vormt tussen de 1 250 m ton noorden hiervan gelegen
•Emporbrug en de spoorlijn .'en 3 ha groot verlandingsgebied en
zet zich daarna als oen 50-100 m, later 20 m brede waterloop,
Hoendernesterbeek geheten, in 0.Z.0.richting voort. Bij Hp 124,
ten zuiden van de steenoven bereikt zij de Gelderse IJsel.
De rivierloop is 5 km lang, h e u onderzochte gedeelte tus^sen Huis Empe tot op * 500 meter vari de IJsel, is 3,5 km lang.
B. Geologische- en bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
De rivierloop is een holocene meander, gelegen'in kalkrijke stroomruggronden.. De "Overmarsch", welke zij omsluit is.
een nog hoger gelegen terrein bestaande uit lemige, oude,'zand
bouwlandgronden. Ten noorden van de Hoendernesterbeek liggen
ook deze soortgronden, terwijl aan de westzijde en zuidzijde
de rivierloop begrensd wordt door oude zandbouwlandgronden
(Edelman 1950).
Uit de opnamen blijkt, dat de bodem leraig-kleiig, plaatse
lijk- zandig~venigt is.
0. Bodem, waterstanden, pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve.
Ten opzichte van de omgeving ligt de meander in een laagte,
zodat de rivierloop van beide oevers water ontvangt.
Door middel van een sluisje- staat zij in verbinding met de
Gelderse IJsel.
De gehele rivierloop is ondiep, hetgeen blijkt uit de
overal aanwezige plantengroei in het open water.
f
De pH-in de Hoendernesterbeek was 7,0, plaatselijk 7,4 en
7,2, Het chloorgehalte bedroeg aldaar 28 mg per liter
2* Het landschap en de plantengroei.
Er zijn aan deze rivierloop drie gebieden te onderscheiden.
1e het gebied aan de oostzijde van.de Voorsterweg tussen Huis
Empe en de Emperbrug, groot 12 ha;
2e het gebied tussen Emperbrug en de spoorlijn Zutfen-Apeldoorn,
groot o ha;
3e het gebied van de Hoendernesterbeek, tussen spoorlijn en
Gelderse IJsel, groot 20 ha.
Ie

I

I
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le. Het'gebied tussen Huis Empe en de Emperbrug ligt tussen een
overwegend bebost terrein in het westen en vs eilanden in het
oosten.
De westgrens van de rivierloop wordt gevormd door een 2 a
3'm brede, .uitgegraven, 0,50 m diepe sloot, waarop-een hoge
oever aansluit. Hier. loopt de "Voorstelteg van Huis Ernpe naar de
Emperbrug, van zuid naar noord achtereenvolgens beplant met
jonge eiken, oude zware beuken en hoge populieren en met hier
en daar elzen- en viilgcnstruiken langs de sloot. Daarop alttit
het beboste terrein naar het westen aan.
De oostgrens van da rivierloop wordt gevormd door een'
smalle vieidestrook (1,50 m breed), welke aansluit op het 0,50 m
hoger gelegen begraasde weiland.
De rivierloop zelve is gekenmerkt door een uitgebreide
rietvegetatie, bestaande uit oen zoom. langs de oevers, welke zo
breed.is, dat er in het midden slechts een smalle geul open wa
ter overblijft. Deze geul is halverwege huis Empe en Emperbrug
slechts 3 m breed en doorwaadbaar. Hier loopt een walletje van
de oostoever tot de geul.
Bij de Emperbrug is de geul een waterplas van 200 m lengte
en 50 m breed'
an de oostzijde van deze plas bevindt zich
'een vor1arid in(
led je met veel lies gras (G-lycoria maxima),
langs de rand
de plas staan hier en daar elzen- en wilgen
struiken. .(Alnus glutinosa., Salix cinerea en Salix purpurea).
Het open water bevatte aarvedorkruid (Myriophyllum spicatum), waterlelie (Nymphéa alba}, klein- en puntkroos (Lerana
minor en L. trisulca) en watervorkjes (Ricciella fluitans).
De oevervegetatie.over een afstand van 100 m voorkomende
in het liesgrasveld,bestond uit een weinig mattonbies (Sohoenoplectus laoustris)j kleine lisdodde (Tvpha angustifolia); grote
lisdodde (T. latifolia)•en veel grote egelskop .(Sparganium erectuin ssp .polyedrum). Er bevonden zich langs do oever drijftillen,
begroeid met waterscheerling (Cicuta virosa). cyperzegge (Carex
pseudocyperus); wolfspoot (Lycopus europaeus), holpijp (Equisetum fluviatile), watertorkruid (Oenanthe aquatiea), moeraswalstro '{Galium palustre), watorzuring (Rumex hydrolapathum).
Ook stonden er enkele verspreide polIon gele lis (Irio pseudacorus ) -en was in het liesgrasveld een vegetatie van scherpe
zegge (Carex acuta) te onderscheiden.
Verder naar het zuiden bevond zich. langs de oostoever een
slechts door het eerder genoemde walletje ononderbroken rietzoom, waarin voorkwamen: plaatselijk veel kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae) en waterviolier (Hottonia palustris);
kleine watereppe (Siurn orectizm) ; waterw-eegbree ÎAlisma plantago
aquatiea); grote boterbloem (Ranunculus lingua); grote water
eppe (Slum latifolium); moerasandoorn (Stachys palustris);
smeerwortel (Symphytum officinale); koekoeksbloem (Lychnis flos
cuculi); pitrus (Juncus effusus); watermunt (Mentha aquatiea);
rietgras '(PhOlaris arundinacea ) ; grote valeriaan (Valeriana
officinalis); waterkruiskruid (Senecio paludosus); moerasbasteidwederik ('Ipilobium palustre) en soorten, reeds uit het liesgras
veld genoemd.
Binnen in het rietveld bevond zich een facies van forse ,
exemplaren holpijp (Equisetum fluviatile), op oen vochtige,
hogere plek via een smalle liesgraszone hierop aansluitend een
niet
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niet homogene vegetatie van moerasspirea (Filipendula ulmaria)
en•kattestaart (lythrum salicaria).
Op de hoge oever langs da Voorster* cg tussen huis Ernpe eri
Emperbrug werden gevonden:
kleine bèvernel (Pimpinella saxifraga), leverkruid (Eupatorium
cannabimim)springzaad (Impatiens.noli-tangere), schaduwgras
Poa nemoralis), schietwilg (Salix alla) aioandelv;ilg (Salix
amygdalina), geoorde viilg (Salix aurita), grauwe vsilg (Salix
cinerea},' ka tv; ilg (Salix viminalis). zwarte els (Alnus glutinosà), gelderse roos (Viburnum opulus), lijsterbes (Sorbus aucuparia), kamperfoelie (Lonicora periclymenum), bitterkruid (Pio'ris hieracioides ), en een facies wilde bertram (Achillea ptarmica), engelwortel (Angelica sylvestris), boerenworrnkruid (Tanacotum vulgare) en hennepiietel (Galeopsis tetrahit).
2e. Het gebied tussen de iimperbrug c'n de spoorlijn, is een 3' ha
groot verland gebied, vrijwel geheel dichtgegroeid met kleine
lisdodde ( Typha angustifolia), aar: de zuid-, west-en noordzijde
door een rietzoom omgeven. In dit Typhaveld bevond zich in het
zuiden een kleine zeggenvogetatie (Carex spec,), en in het noor
den een kleine Waterplas, geheel begroeid met watergentiaan
(Nymphoides peltate) en waterlelie ^Nymphéa alba). Hier en daar
verspreid over hot gebied stonden groepjes mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en een enkele vegetatie van grote egelskop
(Sparganium erectum ssp. polyedrum).
langs de oever is als in het le gebied een lage strook
weide; het daarop aansluitende weiland ligt een paar dm. hoger.
De oevervegetatie bevatte enige soorten, die niet in het
Ie gebied werden waargenomen : fioringras (Agrostis stolonifera),
moerasvergeetrai jniet je (Myosotis scorpioides); kleinbloemige
basterd wederik (JSpilobium parviflorum) ; veenwortel (Polygonum
amphibium fo terrc?stre); en melkeppe (Peucedanum palustre), de
ze laatste is een soort, die vooral op zure grond voorkomt. 5e. .hot gebied ven de Hoendernesterbeek.
De naam is enigszins misleidend, omdat dit gedeelte van de
riviorloop, als waterloop breder is dan de geulen in de vooraf
gaande gebieden en plaatselijk door aangrenzende plasjes onge
veer ever. breed is als deze gebieden, terwijl de stroomsnelheid
niet anders is dan in de andere rivierlopen.
Dit gebied ligt tussen weilanden in, die in het noorden
van de aangrenzende bouwlanden onder een zeer kleine hellingshoek afdalen naar het open water. Het westelijk deel heeft een
vrij brede oeverzone met afwisselende facies van liesgras (Glyceria maxima), riet (Phrugmites communis), kleine lisdodde
(Typha angustifolia); mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en
grote egelskop (Sparganium erectum). Eet middelste stuk is open
water. Naar het oosten toe wordt de beek door een smalle strook
grond, dicht met scherpe zegge (Carax acuta) begroeid, evenwij
dig aan de oever in twee, delen gesplitst. Ten zuiden van deze
strook grond bevond zich een plas met fonteinkruiden gezelschap
pen. Waar do rietzoom door plotseling sterke uitbreiding luwe
plekken schopt, vindt een levendige drijftilvorming plaats.
Deze drijftillen bevatten liesgras (Glyceria maxima); water
scheerling ) Cicuta virosa), cyperzegge (Carex pseudo cyperus);
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harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum).., en verder moerasvergeetmijnietje (Myosotis scorpioid.es), moeraswalstro (Galium
palustre); veaterzuring (iiumex hydrolapathun); rietgras (Phalaris arundinacea); wederik (Lysimachia vulgaris); moerasandoorn
(Stachys palustris), glldkruid (Scutellaria galericulata); kal
moes (Acorus calamus'); scherpe zegge (Carex acuta) en melkeppe
Peucedanum palustre), moerasbeemdgras (Poa palustris' var.effusa).
In de rietzoom zelf v;as plaatselijk zeer veel moeraskartelblad
(Pedicularis palustris') aanwezig.
Nog meer naar het oosten versmalt de waterloop zich tot *
20 ra breedte. Zij ie hier omzoomd door hoge populieren. Het' ge
heel doet hier landschappelijk sterk aan de Geul in Zuid Limburg
denken. Hier is de oever steil en'gaat direct in weiland over.
Interessant zijn de. plasjes aan de zuidzijde van de Hoendernesterbeek vmiar cfeae'zich versmalt. De bodem hiervan is kleiig,
vermoedelijk zijn deze plasjes vroeger gegraven en uitgediept
door de nabijgelegen steenfabriek. Zij zijn daarna dichtgegroeid.
De planten, die hier gevonden, eerden behoren vegetatiekundig '
hoofdzakelijk tot het verbond der grote zeggen en dat van de
vochtige graslanden.
Het open «eter van het 3e gebied bevatte op meer plaat
sen vaitergentiaan (Nyraphoides peltata) en kaïnfonteinkruid (Potamogeton pectinatus); waterlelie (Nymphéa alba); glanzig fontein
kruid (Potanogcton lucens). Verder kwamen voor: krabbescheer .
(Stfatiotes aloides), vlak fonteinkruid (Potamogeton coapressus);
blaasjeskruid (utricularia vulgaris); gedoomd hoornblad ('Ceratophyllum demersum) ; kikkerbcet (Hydrocharis morsus ranae );
klein-e.n puntkroos (Pemria minor en I. trisulca); gele plomp
(Nuphar luteum) ; en v^elv,orte lig kroos (Sairodela polyrhlza).
In dit gebied werden tal. van oeverplanten aangetroffen,die
ook 'in de taoe vorige, gebieden te vinden aaren, doch bovendien
nog:' zwanebloem (Eutemus umbellatus), pi jprorkruld. (Oenanthe
fistulosa), gele waterkers (Porippa amphibia) en pijlkruid
(Sagittöria sagittifolia) uit het P.i etverbond ; tvioerijige zegge
(Carex disticha), Geverzegge (Carex riparia) en plaatselijk
veel moerasbeemdgras (Poa palustris var. effusa) uit', hot ver
bond d^r grote zeggen.
Behalve de vele begeleidende soorten langs de raterkanten,
waren er ook veel oeverplanten aanv-ozig, dl-... van de drassige aia~
terkanten en reiden houden, In deze oeverzone: teamen voor:
mannagras (Glyceria fluitans), rolfspoot (Lycopus europaeus);
kleine Yvatereppe (Pius erectum) ; moeraskartelblad (Pedicularis
palustris ),' een plant ven de laagveeneioerassen ; moeraszoutgras
\Triglochin'palustris): kleinbloemige- en moeras bast erdw ederik
(Epilobium parvlflorum en P. palustre); herfstleeuvvetand (Peontodon autumnalis) ; v-; a terrus, greppol.ru,s, platterus, pitrus en
zeegroene rus (Juncus articulatus, T.bufonius, I.compressus,
J.effusus en JPinflexus), valse voszegge (Carex otrubae) 'en
tvjeerijige zegge (Carex disticha); rosse vossestaart (Alopecurus
aequalis)'.
IP.ee soorten, die elders in dergelijke terreinen voorkwa- .
men, vierden hier gemist: knikkend tandzead (Eidens cernuus) en
rode ogentroost (Euphrasia odontites).,
~'
Hierop
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Hierop sluiten de planten, vegetatiekundig tot-de drassige
en vochtige graslanden (o.a. Molinion) behorend aan:
dotterbloem (Caltha palustris•); lidrus (Eq.uise.tum palustre),
moerasrolklaver (Lotus uliginosus); poelruit (Thalictrum flavum);
grote valeriaan (Valeriana officinalis); pinksterbloem (Cardamine pratensis); hoornbloem (Cerastium caespitosum), beemdlangbloem (Festuca pratensis); veldlathyrus (Lathyrus pratensis);
penningkruid (Lysimachia nummularia ) ; scherpe- ën kruipende bo
terbloem (Ranunculus acer en R, repens); vogelsikke (Vicia cracca); brunelle (Prunella vulgaris); paardebloem-(Taraxacum offi
cinale palustria); rode klaver (Trifolium pratense); grote
brandnetel (Urtica dioica); vfilde bortram (Achillea ptarmioa)en
timotheegras (Fhleum .pratense ).
In dit 3e gebied jewam ook de kleine bevernel (Fimpinella
saxifraga) voor op een weide; verder kattendoorn (Ononis spinosa) tot op 0,50 m van het water en reuzenzwenkgras (Festuca gigantea). De mossoorten werden gedetermineerd als: Calliergonella
cuspidata, Climaciurn dendroides; Leptodictyum riparium en hier
van de variëteit subdenticulatum, deze laatste met Bryum pseudotriquetrum op drijftilIon,
• Fa unistis c he v; aarnemin gen.
Hieromtrent zijn geen bijzondere waarnemingen te vermelden.
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Rivier DE GELDERSE IJSEL.
•22. Barlose Kolken en een moander in de Olsterwaard.
(gemeente oIstK
kaartblad 356 1:25 000.
A. Geografische ligging,
De twee Barlose kolken liggen halverwege Olst en Wijhe,
binnendijks in de Duurse Enk, tussen de gehuchten Nul en Barlp.
De noordelijke .kolk, verder aangeduid met Barlo I. is ovaal van
vorm en heeft een oppervlakte van 5 ha ; de zuidelijke kolk, ver
der aangeduid met Barlo II, is langgerekt van vorm» heeft een
oppervlakte van 10 ha, zij is 1 km lang en + 100 m'breed en ligt
in de richting ZW-NO.
De meander in de Olsterwaard ligt buitendijks, juist tegen
over de zuidwestpunt van Barlo II, zij wordt verder aangeduid
met Barlo III. Oorspronkelijk liepen hier twee geulen evenwij
dig aan de. rivier in de richting Z0--HW naast elkaar. Van de wes
telijke geul is vrijwel niets meer overs de oostelijke geul5
vorder aangeduid met Burlo III is * ? ha groot, heeft een lengte
van jr 1 km en is 50-100 m breed. Zij heeft een smalle uitloper
naar het zuiden.
•B. Geologische- en bodemlmndige gesteldheid van de .omgeving.
De beide kolken liggen in kalkrijke stroomruggrond, de
meander in uiterwaardgronden (Edelman 1950).
Volgens eigen waarneming was de omgeving van Barlo I zandig-kleiig, ven Barlo II lemig-zandig; plaatselijk zandigvenig en van Barlo III zandig,
C. Bodem, waterstanden, pH en chleorgehalte van de rivlerloou
zelve.
Beide kolken zijn diep, hebben een zandige bodem. Er is
geen open verbinding, wel bevindt er jsich aan de N0-punt van
Barlo II een 1,00 m breed slootje, waarin 0,10 m water stond.
In Barlo 1 werden diepten gepeild s op *+ m uit de oever was
de diepte 2520 en op 7 meter 2,70 m. Langs de oostoever werd
na 0,80 m - 15 pO m de barde, zandige bodem, welke met een dun
sliblaagje bedekt was5 bereikt.
Da moander Barlo III is ± 1,00 m diep, wordt bij hoge wa
terstand overstroomd, heeft overigens geen verbinding met de
rivier.
De pil ven Barlo I, II en III was respectievelijk
7?3
en 7,3 (Gelderse LJsel'bij Olst 7,0).
Het chleorgehalte van Barlo I, II en III was respectieve
lijk 30, 29 en 70 mg per liter. Het hoge chloorgehalte in Barlo
III houdt vermoedelijk verband met het chloorgehalte in de
X'j sel.
£. Het landschap en de plantengroei.
Barlo I, Deze diepe kolk«zonder plantengroei in het midden,
grenst in het westen aan bouwland, en in het noorden aan een
• '
begraasde
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begraasde weide, zij ligt aan deze zijden, hoewel enigszins
door de dijk beschut, open voor de westenwinden«, Het bouwland
daalt met een steile helling en het-weiland glooiend naar de
oever af. Aan de zuid- en oostzijde van de kolk bevinden.zich
boomgaarden en ander geboomte, zo staan langs de oever enige
zwarte elzen (Alnus glutinosa). Ook aan deze beschutte zijde
helt het terrein naar de waterplas. Langs de oever is hier een
brede zoom riet (Phragmites communis), daarentegen is langs de
west- en noordoever oen smalle zoom van scherpe zegge (Carex
acuta) en liesgras (Glyceria maxima). Op één plaats aan de
noordzijde steekt do oever met een punt in het open water. Dit
gedeelte is niet beweid„ waardoor de vegetatie iets rijker ont
wikkeld is. Hier bevindt sich een zone met harig wilgenroosje
(Epilobium hirsutum), gele lis (Iris pseudacorus), wederik
(Lysltnachia vulgaris), wolfspoot (Lycopus europaeus), s meerwortel (Symphytum officinale) en. de reeds genoemde. soorten
scherpe zegge en liesgras. Do rietzoom wordt af en 'toe onder
broken door een begroeiing met grote lisdodde (Typha latifolia).
In de noordoosthoek, waar de waterdiepte tussen 1,50 en
0,80 m bedraagt, stonden op een afstand van
m uit de oever
enige groepen mattenbies (Schoenoploctus la eus tris) met grote
egelskop (Spargaiiium erectum ssp. polyedrum), hoewel deze naar
do oever toe in grotere aantallen voorkwam. Iets verder naar
het noorden was een in het open water vooruitgeschoven vegeta
tie van kleine polletjes riet (Phragmites communis), mattenbies
(Sehoenoplectus locustris) en kleine lisdodde (Typha angustifolia) in 0,30 m diep water»
Het open water vóór deze vegetatie was hoofdzakelijk be
dekt met watergontiaan (Fymphoides peltata) en minder met gele
plomp (ïTuphar luteum); maar voor de mattenbiesgroepon was- een
dichte bedekking met gele plomp (Nuphar luteum) bij 1,50-1,20 a
diep water en waterlelie (Nymphéa alba) bij 0,80-2,20 m diep
water.
'
Andere waterplanten zoals kikkerboot (Hydrocharis norsus
ranae); klein- en puntkroos (Lemn? minor on L. trisulca), glan
zig fonteinkruid (Potamogeton lucons) en gedoomd hoornblad
(Ceratophyllum dorre rsum), watervorkjes (Hicdolla fluitans) en
Ricciocarpus natans werdén sporadisch aangetroffen. Tegen do
rietzoom a a n wordai nog een aantal fr- ai bloeiende exemplaren
van de watervorte.van de veonwortel (Polygonum amphibium fo natans) opgemerkt»
Aan mossen werden gevonden? Mnium undulatum, Leptödictyum
riparium; Barbula convoluta; Drepanocladus aduncus.
Barlo II. Deze kolk staat sterk onder menselijke invloed. In
het zuidwesten bevinden zich acn beide oevers een boerderij en
in het noordoosten enige woningen en een zwembad. Het landschap
om de plas heen wisselt sterk. Aan de dijkzijde liggen, telkens
over 1/3 gedeelte van de gehele lengte, achtereenvolgens een
weide met lage oever en knotwilgen (Salix alba) aan de water
kant, vervolgens een boerderij met aansluitend bouwland, welks
steile oever begroeid was met éénstijlige meidoorn (Crataegus
rnonogyna), zomer eik (Quer eus robur), es (Fraxinus excelsior),
amandelwilg (Salix amygdalina), katwilg (S. viminalis) en
zwarte
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••jsswarfce ois • (Alnus glutinösa). on ten. slotte een begraasde weide
net lage oever.
Aan de overzijde bij het zwembad hooiland, naar het zuiden
toe boomgaarden op de hoge oever, een hoge weide en tenslotte
bouwland, behorend bii.de aan deze oever in het zuidwesten ge
legen boerderij.
' •'
Er is een sterke tegenstelling tussen de begroeiing van de
kolk in het zuidwesten, waar van de zuidoever uit oen rietveld
een groot gedeelte van de wateroppervlakte beslaat en het ont
breken van waterplanten in .het midden en noordoosten van de
plas. In hot zuidwesten noot dus de kolk veel minder diep zijn.
De schaarse oevervegetatie bestond aan do westzijde uit een
plaatselijk
ie rictzoom. met aan-de landzijde oen strook
liesgras (01
La maxima) en aan de oostzijde uit een. zeer
ijle" en smarre slechts plaatselijk aanwezige zoom met matten»
bies (Schoenoplectus Ir.cas tris). A an de zuidoostoever bevond
zich in een flauwe inham van 20 m br< dte een zonering van gro
te lisdodde/mattenbies/riet en grote > ^lekop/liesgras en gele
lis/rietgras/zilversehoon en beemdgras/. Overigens kwamen oever
planten als kalmoes (Acorus- calamus)» watorweegbree (Alisma
plantago-aquatica)5 wetertorkruid (Oenanthe fistulosa), grote
boterbloem (Ranunculus lingua)<, gele waterkers (Rorippa amphi
bia)» waterzuring (Rumex hydrolepathum), pijlkruid (Sagittaria
sagittifolia)5 grote watereppe (Sium'latifolium) zeer weinig
voor o
• Enige omvallende- planten langs: de oever waren? klein bloemige basterd
'ik (Epilobiun pa.rviflorum) in groot aantal aan
wezig-tussen
liesgras in.de reeds genoemde zonering, lidrus
(Equisetum parusrre) ook veel aanwezig tussen het -rietgras
(Phalaris arundinacea) ie deze zonering? boekpunge (Veronica
beceabunga) met rosse vossostaart (Alopecurus aequalis) aan de
loge en onder, water staande oever in de zuidwestpunt van de •
kolk.
Verder kwamen langs de weilandoevers nog voor; driedelig
.tandzaad (Bidons tripertitum),, waterbies (Eleochar-is palustris
eu-palustris): moorasb-sterdwederik (Epilobiun palustre)?
koekoeksbloem (Lychnis flos cuculi); watermuur (Malachium aquaticum)5 zachte duizendknoop (Polygonum mite)? blaartrekkende
boterbloem (Ranunculus sceleratus)? moorasmuur (Stollaria palus
tris)? ternijl uit de rietvegetaties nog genoemd aioeton worden?
harig wilgenroosje (Epilobiun hirsutum), haagwinde (Colystegia
sepium)5 kattestaart (Lythrum salicariaj en moerasandoorn
(Stachys palustris).
De planten van het or-en w"toim sporadisch voorkomend, waren?
„water gent ia an ( hynp.
s peltate;)?, gedoomd hoornblad (Ceratophyllum demersum)? :
rbeet (Hydrocharis morsus ranae); klein
en puntkroos (Lemna x ar on L, trisulca) en als bijzonderheid
gewone waterranonkel (Ranunculus aquatilis)«
Er werden ook een paar'mossoorten gevonden; Calliergonella
cuspidata en Mniutn' affine.
Barlo III, Deze waterplas 'is hot' restant van een meander, zij
ligt geheel open tussen de weilanden in de Olsten uiterwaard.
Langs de zuidwestzijde'van de plas is een strook wilgengriend.

Op do griendwallen worden kattostaart (Lythrum salicaria); dauwbraam (Rubus caesius)? haagwinde (Calystogia scpiuni) ; brandnetel
(Urtica dioica) on wederik (Lysimpchic vulgaris) opgemerkt5 de
sloten tussen de wallen bevatten voornamelijk gele lis (Iris
pseudacorus),
In do meest noordelijke punt van de ondiepe plas ligt een
groot rietveld, met een liesgras (Glycoria maxima) zoom aan de
landzijde en oen raattenbies (Sehoenoplectus la eustris)gordel
aan.ee waterkant. De vegetaties waren hier zeer soortenarnu haag
winde (Calvstegia sepiurn) 5 veel veenwortol (Polygonum amphibiutn
fo terrestre)? en eon.flinke hoeveelheid brandnetels (Urtica
dioica)«
Longs de oostzijde van ae plas is oen zoor smalle zonatie
aanwezig, in principe? kleine lisdodde/liosgras of riet/al dan
niet zeggen/volland.
Soms werden aan de zijde van het open water vóór de rietzoom een zegge zoom (Carex acuta) waargenomen «, . Losse plekken
met liesgras (Glycoria maxima) voor do mattenbiesvegetatie in
het noorden en voor de lisdoddevcgetatio in het oosten wezen op
drijftillen, Ook midden op de plas werden die liesgrnsdrijftil
len gezien.
Er is op deze plas nog veel open water begroeid met; gole
plomp (Nuphar luteum) «, waterlelie (Nymphéa alba), wat or g entia an
(Nymphoides peltate.) en plaatselijk ook drijvend- en glanzig
fonteinkruid (Potamogoton ne.tans en P, lucens), vrij voel Ricciocarpus natans en sporadisch klein- cn.puntkroos (Lemna minor
en L. trisulca).
Een mooie krabbe schoor (Stratiotes aloides) verlanding werd.
nog aangetroffen in het kleine plasje ten oosten van de noord
punt c Dit plasje Is oen restant' van de z.o goed als verdwenen
oostelijke geul.
In het algemeen was Barlo III In vergelijking met Barlo I
en II zeer soortenarm, het ontbreken van grote boterbloem (Ra
nunculus lingua.) mag misschien worden toegeschreven aan zijn
eigenschap zoutmijdend te zijn.
Iwoe planten, die in Barlo.III wol voorkwamen en niet in
Barlo I on II warén? drijvend fonteinkruid (Potamogoton na tans)
on moerasbeomdgras (Poa palustris var. offusa)•
In het gebied van deze meander worden do navolgende mossen
sevondoru Amblystogium juratzkanum on Eurhynchium praelongum
(Swartsii)»
E. FarmIstischop.waarnemingaen.
In de Barloso kolk I werden een fuut en meerkoeten waarge
nomen.

68

Rivier DE GELDERSE IJSEL.
23 • Strang bij Herkeloo.

(gemeente Zwolle),
kaartblad 320 ls25 000.

- A. Geografische ligging
De strang bij Herkeloo is eigenlijk geen strang meer5 waar
het water doorheen trekt. De waterloop valt uiteen in vier afr
zonderlijke gedeelten. Herkeloo is een dorpje, *+ km ten zuiden
van Zwolle gelegen aan de oostelijke dijk van de rivier de Gel
derse IJsel. De vier stranggedeelten liggen in het buitendijkse
gebied over een afstand 1 500 meter ten zuiden'van Herkeloo, Ook
ten noorden van Herkeloo liggen resten van de strang, doch deze
zijn uitgegraven of gedempt.
Twee stranggedeelten, plasjes met verlande terreinen liggen
tér weerszijden van de landweg, 1 ^00 m ten zuiden van Herkeloo.
die van de IJselöijk naar de boerderij bij Hp 2k$ aan de IJsel
loopt. Deze stranggedeelten worden A (het' zuidelijke) en B (het
noordelijke) genoemd. De andere twee liggen ter weerszijden van
eén landweg **00 m noordelijker dan eerstgenoemde landweg, welke
de IJseldijk en steenoven verbindt. Aan de zuidzijde van de weg
ligt een plasje. Cc genoemds aan de noordzijde is een 800 m lan
ge waterloop. D genoemd, die bij Herkeloo met de uitgegraven
plas niet meer in verbinding staat.
A'is grotendeels verland, er. rest nog een poeltje van ± 200 m2.
Het verlande gebied is f 3 ha groot.
B bestaat uit twee cirkelvormige plassen met een oppervlakte
van 2 ha,
C" is'een plasje, dat ± 200 m lang en ± 50 m breed is.
D is oen waterloop van ^ 1 km lengte en in breedte variërend
tussen 20 en 50 m.
B. Geplo_gis che - en bod emkundlg e ges t eldhe id van de omgevi ngi. '
De strang is een holocene vorming, gelegen in de uiterwaardgronden (Edelman 1950). Tussen de strang en de rivier ligt de
uiterwaard bij Hp 2Lf 5 3 s 5 n hoog en 300 m ten noorden-van de
steenoven ligt z.ij over een oppervlakte van 500x200 m25 350 mhoog, zodat de strang in een laag gedeelte van de uiterwaard
ligt.
C. Bodem,, yaterstanden, "pH, chloor gehalte van de rivierloop
Z GIV0.
De vier stranggedeelten A-D zijn allen ondiep (ten hoogste
1,50 m). Zij hebben geen verbinding onderling of met de rivier.
Bij-hoog water nullen de lage gedeelten van de uiterwaard ver
moedelijk overstroomd worden.
De pH bedroeg in A 7?9 (vorland gebiedje) en 7,6 (poeltje);
in B 7,5, in C 75*+
in D 7.5«
Het chloorgohalté was op diezelfde plaatsen respectievelijk
2^,22$ 365 32 en 37 mg per liter.
D.

D. Het landschau en de plantengroei.
Alle vier stranggedeelten liggen-temidden van weilanden,
aan de dijkzijde betreft dit slechts een smalle strook.
A. bevat een kleine ± 1 m diepe poel,' net daarnaast een dras
sig tot moerassig terrein» Ten zuiden hiervan strekt zich een.
moeras uit, dat aansluit op een griend en een stukje elzenbroek.
Het poeltje is met krabbescheer (Stratiotes aloid.es-) en
kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae) bedekt. Aan de oever ko
men kleine watereppe, (Sium erectum) en moerasbeemdgras (Poa.
palustris var. effusa) voor. Het veldje ernaast, door een wal
letje ervan gescheiden, bevatte flinke pollen gele lis (Iris
pseudacorus); tweerijige zegge (Carex disticha); moerasandoorn
(Stachys palustris) en zeegroene muur (Stellaria palustris),
watermunt (Mentha aquatica) en andere planten uit riet-,grote
zeggen en vochtige weidengezelschappen.
Ten zuiden hiervan waren walletjes met liesgras (Glyceria
maxima), gevolgd door een veld met grote egelskop (Sparganium
erectum ssp. polyedrum), holpijp (Equisetum fluviatile) en
kleine lisdodde (Typha angustifolia) in 0,^0 m diep water.
Weer verder sloten achtereenvolgens aan: een gedeeltelijk
afgekapte griend, een liesgrasveld, een zone met watermunt
(Mentha aquatica) en gele lis (Iris pseudacorus) en een riet
veld (Phragmites communis). Hierop volgde een stukje elzenbroek
met een vegetatie van zwarte els (Alnus glutinosa); grauwe wilg
(Salix cinerea); bitterzoet (Solanum dulcamara), zwarte bes
(Ribes nigrum); wolfspoot (Lycopus europaeus), rietgras (Phalaris arundinacea) en moeraswalstro (Galium palustre).
In dit gebied•werden rosse vossestaart (Alopecurus aequalis), witte waterkers (Nasturtium officinale) en zwanebloem
(Butomus umbellatus) gevonden, die niet in B, C en D.voorkwamen.
Ten slotte werden een drietal mossen; Leptodic.tyum riparium (op
bomen), Calliergonella cuspidata en Brachythecium rutabulum ge
vonden.
B. Dit 'stranggedeelte bestaat uit twee cirkelvormige plasjesf
waarvan het open water voor het grootste deel gedoomd hoorn
blad (Ceratophyllum demersum) en maar een zeer zwak ontwikkelde
drijflaag bevatte. Zij waren gescheiden door een smalle, ijle
gordel mattenbies (Schoenoplectus lacustris), welke zich voort
zette langs de oever van.het meest oostelijke plasje. Aan de
zuidzijde en oostzijde van beide plasjes sluit een enige meters
brede gordel van liesgras (Glyceria maxima) aan. Dit was geen
dichte gordel, zij bedekte 20-10$ van de oppervlakte en er ston
den nog al wat oeverplanten tussen door, zoals waterzuring (Rumex hydrolapathum); grote watereppe (Sium latifolium); water
weegbree (Alisma plantage aquatica), grote egelskop (Sparganium
erectum). Langs de noordoostrand was een plaatselijke begroei
ing met tweerijige zegge (Carex disticha) en scherpe zegge (Ca
rex acuta) aanwezig.
Een moerassig veldje aan de zuidzijde van de plasjes was
gevuld met een facies van holpijp (Equisetum fluviatile).
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C. Dit langgerekte * 1 m diepe plasje viel op door een sterke
begroeiing met riet (Phragmites communis) en een rand van grote
lisdodde (Typha latifolia), Daaromheen een zone liesgras (Glyceria. maxima) en in de noordoosthoek een vegetatie van kleine
lisdodde (Typha angustif'olia).
D. In tegenstelling tot de voorafgaande stranggedeelten ligt
deze ± 1,50 m diepe waterloop, althans over een afstand van hOO
meter in een ideale beschutting.
•
Aan de westzijde tussen oever en weide ligt een, naar het
noorden smaller wordende strook griend en aan de oostoever, op
± 10 meter van de dijk staan langs de waterkant vele knotwilgen.
Waar deze beschutting eindigt en de weiden aan het water
grenzen, is de waterloop breder en werden langs de oever drijftillen met waterscheerling (Cicuta viros.a) en cyperzegge (Carex pseudocyperas) aangetroffen. Hier stonden vrij veel grote
boterbloemen (Ranunculus lingua)„
Het beschutte gedeelte van de waterloop met de aangrenzen
de grienden en. de daarop aansluitende weide is in het bijzonder
onderzocht.
Het open water was hier rijk aan waterplanten? plaatselijke
bedekkingen met krabbes che er (Stratiotes aloides) elders veel
kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae). Op één' plaats waren water
gentiaan (Hymphcides peltata) an puntkroos (Lemna trisulca) in
de drijflaag en gedoomd hoornblad.(Ceratophyllum denier sum)*,
glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens), waterpest (Elodea
canadensis) in de onder water laag rijkelijk vertegenwoordigd»
Ook gele plomp (Nuphar luteum), drijvend fonteinkruid (Potamo
geton natans), klein kroos (Lemna minor) en de beide levermos
jes watorvorkjes (Ricciella fluitans) en Riccio-carpus natans
waren present.
Van de oeverplanten was riet (Phragmites communis) $ls een
zoom langs de oever aan de griendzijde rijkelijk ontwikkeld.
Aan de andere zijde onder de knotwilgen (Salix viminalis, S.
alba en S. amygdalina) werden verspreid langs de oever aange
troffen waterweegbree (Alisma plantage aquatics),. holpijp
(Equisetum fluviatile), liesgras (Glyceria maxima), watertorkruid (Oenanthe aquatics), gelo waterkers (Rorippa amphibia),
waterzuring (Rumex hydrolapathum)5 pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) 5 wat mattenbies (Schoenoplectus lacustris'), grote
watereppe* (Sium latifolium), grote eg elskop (Sparganium •rectum),
grote- en kleine lisdodde (Typha latifolia en T. angustifoliaX
In do griend langs de westoever bevonden zich een groteegelskopzona .met riet, gele lis (Iris pseudacorus) en bitter
zoet (Solanum- dulcamara); een zeggenveld, overgaande in een
rietzoom, met veel oeverzegge (Carex riparia) en een vochtige
weldenvegetatie op een walletje met riet, waterkruiskruid
(Senecio paludosus), poelruit (Thalichrum flavum)5 wederik
(Lysimachia vulgaris)®. moerasspirea (Filipendula ulmaria).
Het zuidelijk deel van de weilanden, grenzende aan de
g-riend stond voor een deel onder water. Op de hogere plekken
viel
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viel een sterke begroeiing op net rode ogentroost (Euphrasia
odontites) en het lage gedeelte vertoonde een krachtige vegeta
tie van fioringras (Agrostis stolonifera)•met mannagras (Glyceria fluitans), liesgras (Glyceria maxima') , pitrus (Juncus
effusus), moeraswalstro (Galium palustre), pinksterbloem (Cardamine pratensis), lidrus (Equisetum palustre).
Ook kwamen hier voor; zeegroene muur (Stellaria palustris),
kattestaart (Lythrum salicaria), waterrus (Juncus articulatus),
moerasvergqotmijniotje (Myosotis scorpioides), dotterbloem
(Caltha palustris), pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), valse
voszegge (Carex otrubae), watermunt (Mentha aquatica), water
bies (Eleocharis palustris eu-palustris)5 tweerijige zegge
(Carex disticha), platte rus (Juncus compressus) $ rie tgras
(Phalaris arundinaveel zilverschoon (Potentilla anserina)^
kruipende boterbloem (Ranunculus ropens'), vogelwikke (Vicia
•cracca).
De in D gevonden mossen waren; Calliergonella cuspidata,
Leptodictyum riparium var. subdenticulatum en Eurhynchium pr.aelongum (Swartsii).
•
Dit'gedeelte van de strang van Herkeloo met de verschelden
held van de omliggende terreinen, de sterke begroeiing met bo- •
mén en struiken, de rijke flora en de rustieke ligging van het
open water is een klein, doch fraai natuurmonument.
De soortenlijst vermeldt van het gehele gebied nog?
haagwinde (Calystegia sepium)^ stekelzegge (Carex spicata); ha
rig . wilgenroos je (Epilobium h'irsutum); beemdlangbloem (Festuca
prètensis); timotheegras (Phleum pratense)5 veenwortel (Poly
gonum amphibium fo terrestre), bruneile (Prunella vulgaris)^
en paardebloem (Taraxacum officinale palustria).
S« Faunistische waarnemingen,,

• •

Er werden geon bijzondere waarnemingen gedaan.
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Rivier DE GELDERSE IJSEL
2l+. Rivierloop .bi,1 Oldeneel. (gemeente Zwolle) ,
.
" ™~
~
"
kaartblad 320 Is 25 000,
à» .Geografische ligging.
De rii/ierloop ligt op 2 km .ten zuidwesten van Zwolle bij
het dorpje Oldeneel (gebeente.Zwolle). Zij ligt binnendijks
langs de oostelijke IJseldijk, die van. Oldeneel in noordweste
lijke richting naar de spoorlijn Amersfoort-Zwolle loopt, en
is ± 1 ka.lang en 100 m breed.
B. Geologische- en bodemkundigo gesteldheid van de omgeving.
De rivierloop, vermoedelijk, een afgesneden holocene mean
der ligt in. kalkrijke stroomruggronden (Edelman 1950). Volgens
eigen waarneming is de bodem plaatselijk venig.
C« Bodem, waterstanden,, pH„ chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve «
De oude rivierloop is een langgerekte, stilstaande water
plas zonder enige verbinding set de rivier. Een slootje bij
Hp 253 (ten. zuidwesten van Oldeneel) aan de IJsel geeft aan,dat
hier vermoedelijk een verbinding met de rivier is geweest. De
waterplas is ondiep, althans in het zuiden is zij tot in het
midden begroeid. Naar het noordwesten toe is zij waarschijnlijk
dieper, omdat daar geen plantengroei op het open water viel_ waar
te nemen.
De pH was 7 ? 3 ° het chloorgehalte 3 3 mg per liter.
D. Het landschap en de plantengroei.
Aan de oostzijde wordt de plas begrensd door weiland, de
oever .rijst hier vrijwel verticaal uit het water, en heeft geen
zoom van oeverplanten. De zuidpunt ligt beschut door een boom
gaard enerzijds en de dijk, waar zij vlak tegen aan ligt ander
zijds. Hier zijn plas en oever dichtbegroeid. Naar het noorden
ligt aan de westzijde tussen dijk en rietzoom langs de oever
een 50-70 m brede weidestrook. In het noorden ir' de open water
plas omsloten door een bosperceel.
De dichte begroeiing van de oever in het zuiden, dicht bij
de voet van de dijkhelling, hier begroeid met knotwilgen (Salix
vitijinalis) vormde een fraaie zonering. Eerst bevatte zij vanuit
het water naar de oever achtereenvolgens grote egelskop (Sparganium erectum), kleine watereppe (S iura er eet um) en liesgras
(Glyceria maxima). In deze oeverzone kwamen ook waterbies (Eleocharis palustris eu-palustris)5 gele lis (Iris pseudacorus),
waterrus (Juncus articulatus), moeras-vergeetmijnietje (Myosotis
scorpioides), gele waterkers (Rorippa amphibia) en pijlkruid
(Sagittaria sagittifolia) voor.
Aansluitend hierop in noordelijke, richting volgde een ver
de plas binnendringend veld met grote lisdodde (Typha latifolia)
en riet (Phragmites communis) en een groep ma ttenbies (Schoeno
pleetus lacustris). Zij omsloten een onbegaanbare vegetatie
lâS
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van waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), waarin ook'veel
wolfspoot (Lycopus europaeus) en enkele planten van waterscheer
ling (Cicuta virosa) voorkwamen. Langs de oever bevond zich
hier een zone met pollen pluimzegge (Carex paniculata).
Deze interessante oevervegetatie eindigde na *,100 meter,
•waar het wèiland begint.
.
Langs de verdere' westoever was slechts een smalle rietzooci
ontwikkeld, hierbij werden enige oeverplanten, waargenomen?
knikkend tandzaad (Bidens eer mms)•• kleinbloemige basterdwederik
(Epilobium -parviflorüm), gele lis (Iris pseudacórus), zeegroene
rus (Juncus inflexus), kattestaart (Lythrum salicaria)watermuur (Malachium aquaticum), zeegroene muur (Stellaria palustris),
harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), engelwortel (Angelica
sylvestris); dotterbloem (Caltha palustris)? cyperzegge (Carex.
pseudocyperus) in rletzooro; hop (Kumulus lupulus).$ .bitterzoe.t
(Solanum dulcamara),; koekoeksbloem (Lychnis flos cuculi)\ grote
valeriaan (Valeriana officinalis); smeerwortel (Symphytum offi
cinale).; zachte- en veel knopige duizendknoop (Polygonum mite en
P. nodosum); scherpe- en vslse voszegge (Carex acute en C.otrubae)„
Er stonden langs deze weidooever hier en daar struiken;
amandelwilg (Salix amygdalina), ketwilg (Salix viminalis)5 ge
oorde wilg (Salix aurita)j eenstijlige meidoorn (Crataegus tnonogyna) en gelderse roos (Viburnum opulus).
Zoals reeds vermeld, was de waterplas in de luwe zuidhoek
dicht begroeid net waterplanten. Er bevonden zich hier enige
krabbescheer (Stratiotes aloides) velden, verder werden opge
merkt: gele plomp (Nuphar luteum), watergentiaan (Nymphoides
peltata), kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae) en kleine drij
vende waterplanten, als klein- en puntkroos (Lemna minor en L.
trisulca), veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza) en het le
vermesje (Ricciella fluitans). Opvallend is, dat geen fontein
kruiden (Potamogeton spec.) werden gezien.
Het midden- en noordelijke gedeelte van de plas had een
spaarzame begroeiing van waterplanten, langs de oever.
Koewei aan begroeiing van de begraasde weiden tussen oever
en dijk door tijdsgebrek weinig aandacht kon worden geschonken,
vielen toch enige planten op in de weide in de noordwesthoek.
Deze weide vertoonde namelijk alle kenmerken van een verdroogd
blauwgrasland.
Gevonden werden; blauwe zegge (Carex panicea), trilgras
(Brizq. media), kale jonker (Cirslum palustre), stijve ogen
troost (Euphrasia officinalis), goudhaver ilrisetum flavescens)
en geelhartje (Linum catharticum).
In het algemeen worden nog vermeld; kweek (Agropyron repens); pinksterbloem (Cardamine pratensis), ruige zegge (Carex
hirta), beemdlangbloem (Festuca pratensis)? witbol (Holcus lanatus); veldlathyrus (Lathyrus pratensis); timotheegras (Phleum
pratense); zilverschoon (Potentilla anserina^brmeUe(Prun-ella vulgaris),
paardebloem (Taraxacum officinale palustris), rode klaver (Tri
folium pratense) en grote brandnetel (Urtica dioica), allen
planten van de vochtige weiden, en verder nog rietzwenkgras
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(Festuca arundinacea), hennepnetel (Galeopsis tetrahit), honds
draf (Glechoma hederacea), smalbladige weegbree (Plantago lanceolata) en de mossoort Leptodictyum riparium cf„var.longifolium.
Er gijn twee redenen waarom een herhaling van het bezoek
aan dit gebied van belang is. In de eerste plaats moet het bos
perceel in de noçrdhoek nog onderzocht worden en in de tweede
plaats is het van belang te weten welke zeggesoorten in de ve
getatie van de zuidhoek•mogelijk nog voorkomen. De pluimzegge
(Carex paniculata), die hier voorkwam behoort namelijk met twee andere zeggesoorten volgens VJesthoff (19*+6) tot een gemeen
schap, die op de mattenbies-rietgemeensçhap volgt bij verlan
ding in voedselrijk water op min of meer begaanbare drijftillen.
S* Faunistische waarnemingen;
Op de plas werden fuut en meerkoeten waargenomen.
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Rivier DE GELDERSE IJSEL.
25o Het Noorderdiep„

(geracente Kampen)
kaartblâd 286 Is 25 000.

A. Geografische ligging ;
, Het Noorderdiep is een 5 km lange en ± 100 m brede rivier
loop. In het zuidoosten, ± *+00 meter ten noorden van Brunnepe
(gem.'Kampen) is zij ± 30 ® breed en eindigt in een moeras. Van
daaruit loopt zij over een afstand van 3 km evenwijdig aan de
IJsel in noordwestelijke richting en buigt dan naar het noorden
af. Bij de uitlaatsluizen in de zeedijk ± 1 km ten O.Z.O. -van
Ramspol bevindt zich het andere einde van de rivierloop. De
rivierloop ligt binnendijks op het Kampereiland tussen: de pol
ders»
B. Geologische- en. bodemkundige gesteldheid van de omgeving.
Het Noorderdiep ligt in de Zuiderzee-kustgronden (Edelman
1950). Het is oen verzoet estuarium tussen bodemsoorten,, die •
kalkarmer en zandiger zijn dan de rivierklei (Ir Hoeksema,.
Stichting voor Bodemkartering).
Volgens eigen waarneming was.de bodem langs.de oever klëi-ig-zandig, in'een weide langs de rivierloop vettig-kleiig en
in het zuidoosten bij het moeras venig.
C. Bodem» waterstanden. pH, chloorgehalte van de rivierloop
zelve.
Het Noorderdiep staat hoogstens via enkele slootjes en
duikers met de IJsel in verbinding. De rivierloop.bevat stil
staand. water en gezien het vrijviel ontbreken van waterplanten
in het midden van het open water zal zij diep .zijn, behalve in .
het zuidoosten in de omgeving van het"moerasgebied3 waar de ri
vierloop ondiep is .
Bij een brug over de rivierloop, waar zij naar het noorden
ombuigt, bleek de pH 7,-3 en het chloorgehalte 10^ mg per liter
te zijn. In het moeras in hot zuidoosten was de pH 7S 5.
D. Het landschap en de.plantengroei.
Het gebied van het îîoorderdiep is te onderscheiden in
a) -de rivierloop met aangrenzende weiden
• :.b) het "moeras11 in het zuidoosten»
a)
De rivierloop ligt tussen de ver uitgestrekte polder-weiden.
Hier en daar op hoge gedeelten staan boerderijen,' omgeven door •
hoog geboomte c.
Voor zover cle wegen niet onmiddellijk langs de oever lopen,
grenzen weilanden san de oever. Dit is o.a. het geval in de pol
der Buitenraas in'het noorden en ten zuidon van de reeds genoem
de brugwaar zich tussen IJseldijk en de rivierloop in het wes
ten en tussen de straatweg Kampen-R'amspol en de -rivierloop in
het oosten weilanden bevinden.
Langs beide oevers is een•smalle .rietzoom, in luwe hoeken
wat

76
wat breder, hier tussen in het rustige,.'stilstsan.de, alléén
langs de oevers schaars met waterplanten bedekte water.
In het uiterste noorden bevond z-ich om het uiteinde van de
rivierloop heen een zoom lisdodden (Typha spec.) met mattenbies
(Schoenopîectus lacustris), naar de landzijde gevolgd door riet
(Phragmites communis), vervolgens een bijna ononderbroken drijftil met waterscheerling (Cicuta virosa) en rietgras (Phalaris
arundinacea). .
•
'Deze drijftilzone is waarschijnlijk ontstaan ten gevolge
van .grote gasr.ijkdo.ni van .de bodem, waardoor wortelstokken van
het riet naar bovengaan (c.f. Maasgebieden)>
In de 'oeverzone langs de rivierloop werden aangetroffen;
kalmoes (Acorus calamus)5'waterweegbree •(Alisma plantago
aquatica)5 zwanebloem (Butomus umbellatus); holpijp (Squisetum
fîuviatile)5 liesgras (Glyceria maxima); gele waterkers (Rorippa amphibia ; 5 waterzuring (Rumex hydrolapathum)5 pijlkruid
(Sagittaria sagittifolia)? grote watereppe (Sium latifolium)5
grote egelskop (Sparganium erectum), en grote lisdodde (Typha
latifolia) en als begeleidende''soorten? haagwinde (Calystegia
sepium), gele lis (Iris pseudacorus)5 wolfspoot (Lycopus euro
pa eus )5 watermunt (Mentha aquatica), akkermunt (Mentha arven™
sis)s veenwortel (Polygonum amphibium fo terrestre), veel knopige- en zachte duizendknoop (Polygonum nodosum en P. mite)?
glidkruid (Scutellaria galericulata): zeegroene muur (Stellaria
palustris)'^ smeerwortel .(Symphytum officinale); bitterzoet (So
lanum dulcamara); waterkruiskruid (Senecio paludosus); moeraswalstro (Galium palustre); scherpe-, oever-, pluim-, tweerijige
zegge (Carex acuta, C. riparia, C. paniculate., C. disticha;
dotterbloem (Caltha palustris); -kleinbloemige basterdwederik
(Epilobium parviflorum); zeegroene rus (Ju?eus inflexus), moerasvergeetmijnietje (Myosotis scorpioide.s) en kleine watereppe
(Sium er ectuin) en vooral op de drijftillen harig wilgenroosje
(Epilobium Iiirsutum).
Verder nog een aantal planten, vegetatiekundig tot de
vochtige weidegezelschappen behorend; vogelwikke (Vicia cracce).
grote valeriaan. (Valeriana officinalis );• 'beemdgras (Poa praten
sis), kruipende boterbloem (Ranunculus repens);.pinksterbloem
(Cardamine pratensis), moerasandoorn (Stachys palustris), wede
rik (Lysimachia vulgaris), lidrus (Equisetum palustre); veldlathyrus (Lathyrus pratensis); penningkruid (Lysimachia nummularia).; ntimotheegras (Phleum pratense); zilverschoon (Poten
tine anserina), vijfvingerkruid (Potentilla reptans)| scherpe
boterbloem (Ranunculus acer); dauwbraam (Rubus caesius), paar
debloem (Taraxacum officinale palustris) en grote brandnetel
(Urtica dioica)..
Het open water, dat zoals reeds vermeld, schaars begroeid
was, bevatte waterpest (Elodea' canadensis); kikker beet (Hydro »
charts morsus ranaè), klein kroos (Lemna minor), aarvederkruid
(Myriophyllum spicatua), gele plomp (Fuphar luteum), watergentiaan XHyraphoides peltate), drijvend fonteinkruid (Potamogeton
natans)» doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) en
veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza).
Als
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Als bijzondere vondsten worden ?an deze soorten nog toege
voegds strandzoutgras (Triglochin maritimes) in een-vochtige
weidestrook in de uiterste zuidpunt van de Buitenraaspolder, en
drie fluviatiele planten langs de oever: gele honingklaver
(Melilotus-altissimus)j zeegroene rus (Juncus inflcxus) en heelblaad.jes (Pulicaria dysenterica). tenslotte nog smalbladige
weegbree (Aliscao' gramineum) in een slootje aan de- weg langs dewestoever.
Het kcmpereilandj schrijft Van Soest (1933) is niet rijk
aan fluviatiele soorten en er bestaat ook armoede aan andere
flora-elementen. Verder vervolgt hij,, dat in een gebied, dat zo
weinig brak is en voor het grootste deel bepaald zoet is, niet
gemakkelijk uitsluitsel gegeven kan worden welke planten als
zoutmijdend; respectievelijk zoetminnènd te beschouwen zijn»
De ervaring, nu zovele jaren later opgedaan, bevestigt de
bovenstaande mening. Wel is waar werd het strandzoutgras (Tri
glochin maritima) gevonden, als een zoutreliet, maar de soor
tenlijst in vergelijking met die der andere rivierlopen brengt
niets opvallends aan het licht, (vgl.hoofdstuk; Chloor gehalte)..
b)
Het "moeras" in het zuidoosten is het verlande uiteinde van
de. rivierloop, die hier een uitgebreide vegetatie van water
planten bevat. De westzijde van het "moeras" en de waterloop
wordt door weiland begrensd, naar het oosten bevindt zich een
1
onder water staand rietveld„
Het "moeras" is hoogstens
ha groot, is aan de landzijde
nog wel te betreden, doch naar het, - water vormt het een drijftillenveld. Het is gekenmerkt door een rijke begroeiing met
padderus (Juncus subnodulosus), waartussen moeraskartelblad
(Pedicularis palustris)s waterscheerling (Cicuta virosa), cyperzegge (Carex pseudocyperus) en doorschijnend sterremos (Milium
affine)©pvielen.
Het open water bevatte velden met krabbescheer (Stratiotes
aloides), kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae) en puntkroos
(Lemna trisulca).
Langs de oever stonden enkele groepen grote lisdodden
(Typha latifolia) tegen de rietzoom aan ; aan de zijde van het
moeras volgde op een vegetatie van kleine lisdodde (Typha angustifolia) een drijftilrand met waterscheerling (Cicuta virosa).
Deze drijftilrand bevond zich ook langs de westzijde, waar de
rivierloop aan weilanden grenst. In deze zone werd ook veel
oeverzegge (Carex riparia), vri.j veel pijptorkruid (Oenanthe
fïstulosa), rietgras (Phalaris arundinacea) en fioringras
(Agrostis stolonifera) waargenomen. Ook knikkend tandzaad (Bi
dons cernuus), koekoeksbloem (Lychnis flos cuculi) en waterere
prijs (Veronica anagallis aquatica) kwamen langs de oever voor.
Vermeldenswaard zijn voorts nog s blauwe zegge (Carex panicea), rood zwenkgras (Fcstuca rubra).° witbol (Holcus lans tus.) 7
heelblaadjes (Pulicaria dysenterica)3 strandzoutgras (Triglochin
maritima) en moeraszoutgras (Triglochin palustris) allen op de
weide; waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) in het rietveld en
harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) ook hier in de drijftil
rand c
E.
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în het ï'foorderdiep bij de uitlaatsluizen zwommen enkele
futen op het open water. Meerkoet en kleine karekiet werden
waargenomen, terwijl in de krabbescheorvelden (c.f. Oude MaasMegen) in het zuidoosten watersnippen hun pleisterplaats hadden.
Het is bekend J dat, in deze krabbescheervegetatie in de zomer
maanden den zwarte sternkolonie huist, die tot de grootste van
Nederland behoort.

Rivier g OUDE MAAS»
26. De- Voordevel-.•

(gerne e,n te Keer.ja cisdam) ». *
kaartbladen ' JbJ/Jkó
1:25 000.

à» Geografische ligging ;
In de Zwi'jndrechtse waard (Zuid-oosthoek van het eiland
IJselmonde) ligt ± 6 km .ten westen van Zwijndrecht en ± 2 km ten
zuidoosten ven liet dorpje Heerjansdam (niet op de bovenaangegeven kaartbladen) bij kleine Lindt een haven aan de Oude Maas.Via deze haven staat de-rivier door middel van de Develse
sluis in kleine Lindt in verbinding met de Voordevel. Deze oude
rivierloop maakt een hoefijzervormige bocht en heet ter hoogte
van Kijfhoek Achterdevel. Verder naar het oosten is de Devel in
gepolderde
De Voordevel en Achterdevsl worden in- hot noorden door de
Kijfhoekse polder en in het zuiden door de polder Grote-.en
Kleine Lindt begrensd. Het in de hoefijzervormige bocht uitsprin
gende deol van laatstgenoemde polder heet Boschhoek,. een voet
brug vormt hier een verbinding möt de dijk aam de noordzijde van
do rivierloop. Aan weerszijden van deze brug zijn over een af
stand 'van f 8OO m de oevers van de Voordevgl bezocht. De rivier
loop is hier ongeveer k meter breed.

B. Geologische- en bodemkuridige gesteldheid van de omgeving.
De rivierloop ligt in gorsgronden, behorende tot de estuariumgronden van de Zuidhollandse eilanden. Dit zijn rulle,brui
ne 5 kalkhoudende gronden (Edelman 1950).
VoQgans dgen waarneming zit er plaatselijk veel ijzer in de bodem.
C. Bodem, waterstanden.' pH en chloorgehalte van de oude rivier
loop zelve„
Volgens Hoeksema van de Stichting' Bodetnkartering is de ri
vierloop een verzoete geul van het brakke estuarium. Er is een
verbinding met de Oude Maas, waardoor het water stroomt. Langs de
oever was de bodem, volgons eigen waarneming,zandig-venig0De geul
is ondiep,,De pH bedroeg 7555het chloorgehalte 70,8 mg per liter„
D. Het landschap en de plantengroei.
Do rivierloop ligt tuss-en hoge bouwlanden, oostelijk van
de-voetbrug sluiten deze direct op de beide oevers aan. Weste
lijk van de voetbrug ligt in de Boschhoek een smalle weidezoom
tussen bouwland en oever, aan de overzijde van de rivierloop is
eveneens een smalle begraasde weide tussen oever en hoge dijk
aanwezig. Waar hot hooggelegen bouwland, bestaande uit koren
velden, met langs de rand hier en daar een wilgenstruik (Salix
amygdalina en S, viminalis) een steile oever vormt langs de ri
vierloop, bestaat de oevervegetatie uit een smalle rietzoom
(Phragmites communis). Langs de oevers, waarop de smalle weiden
zich aansluiten, volgt op een zeer brode, rietzoom, landinwaarts
een zone met liesgras (GÏyceria maxima) en zoggen (Ca.rex acuta
en C.riparia^en waar ook leverkruid (Eupatorium cannabinum) voor
komt.
In de oevervegetatie langs de noordwestoever kwam hier
overal wolfspoot (Lycopus europaeus) en watermunt (Mentha aquatica) voor. Interessant is de vegetatie aan de zuidoostoever.
Er is aan do landzijde van de zonering riet/liesgras/zeggen
een fraaie weide-oevervegetatie ontwikkeld van waterrus
Juncus

•£e
(Juncus articulatus), watermunt (Mentha aquatica), fioringras
(Agrostis stolonifera). Hierin werd. moeraszoutgras (Triglochin palustris)gevondôri, terwijl sseegroene rus CJuiicits • inflerus)
er.opvallend algemeen was.
In de noordoostelijke bocht van de rivierloop werd een
Os75 m brede overgangszone•tussen open water, en een rietzoom
aangetroffen. In deze zone kwaaien voor. knikkend tandjsaad (Bidens cernuus)3 moeras-vergeetmijnietje (Myosotis scorpioides),
watermunt (Mentha aquatica), zachte duizendknoop (Polygonum
mite), wolfspoot (Lycopus europaeus), gele waterkers (Rorippa
amphibia), waterscheerling (Cicuta virosa.) en twee vertegen
woordigers uit een oevergemeenschap van stromend waters beekpunge (Veronica, beccabunga), en witte waterkers (Nasturtium
spec.)vegetatief.
Langs de kant in het open water veelyortelig kroos (Spirodela polyrhiza)5 klein kroos en buitkroos (Lemna minor en
L. g ibba).
In een kleine inham van de tegenoverliggende oever werd
in helder, ondiep water - en in venige bodem zanichellia (Zanichellia palustris) in gezelschap van gekruld fonteinkruid
(Potamogeton crispus) gevonden.
Verder bevatte het open'water nog slechts enkele soortön:
gedoomd hoornblad (Ceratophyllum demersum). sterrekroos (Callitriche spec. ),. waterpest (Êlodea canadensis), kikkerbeet (Hy- ,
drocharis mor sus ranae) en darmwier (Eutercmorpha intestinalis),
een groenwier van zoet èn brak water»
In de oevervegetaties kwamen verder voor? haagwinde (Calystegia sepium), harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), grote
en kleine lisdodde (lypha latifclia en I. angustifolla ),
waterzuring (Rumex hydrolapathum), gele lis (Iris pseudacorus),
gsote valeriaan (Valeriana officinalis), waterbies (Eleocharis
palustris eu-palus tris); veenwortel (Polygonum amphlbium) en
veelknopige duizendknoop (Polygonum nodosum), blaartrekkende •
boterbloem (Ranunculus sceleratus), smeerwortel (Symphytum of
ficinale) .zeegroene muur (Stellariâ palustris)»
In de weiden werden kropaar (Dactylis glomerata), fluitekruid (Anthriscus sylvestris) en akkerdistel (CIrsium arvense),
la'ngs de. bouwlandrand in de Boschh'oek lidrus (Equisetum palus
tre), hermepnetel (Galeopsis tetrahit), kleefkruid (Galium
aparine), hondsdraf (Glechôma hederacea), akkerkool (Lapsana
communis), engels ra ai gras (Lolium perenne), echte kamille
(Matricaria chamomilla), grote weegbree (Plantago major), ak
ker- en gewone melkdistel (Sonchus arverisis. en S=oleraceus) ge
vonden.
Ook dauwbraem (Rubus caesius) komt hier voor.
Faunistische waarnemingen.
In het rietland werden rietgors, kleine kareklet, water
hoen en meerkoet waargenomen, In een pol zegge bevond zich een
nestje met jonge spitsmuizen.
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VI. Vergelijkend floristisch onderzoek» *)
Alle plantensoorten, die tijdens de .inventarisaties van de
onderzochte oude rivierlopon werden gezien, zijn opgenomen in
de aan dit hoofdstuk toegevoegde tabel. De soorten zijn daarin
alphabetisch gerangschikt, waarbij in de kolommen is aangegeven
in welke rivierdalen de soorten werden gevonden, Er is daarbij
de volgende indeling gevolgd s
1. Maas (M)„ Maasdal ven Grubbenvorst tot Raamsdonk met 6 onder
zochte oude rivicrl'opon.
2. Rijn (R). Rijndal van Lobith tot Rhenen met 3 onderzochte
oude rivierlopen.
3. Waal (W) t> Dal van de Waal van Herwen en Aerd.t tot Woudriche m
mot 6 onderzochte oude rivierlopen.
U. Federrijn (N.R,). HederRijndal van Rhenen tot Wijk bij Duur
stee: met 2 onderzochte oude rivierlopen.
5. Gelderse IJsel (Y). IJseldal van Arnhem tot Kampen met 9
onderzochte rivicrlopen.
6. Oude. Maas (O.M.) bij Heer jansdam met 1 onderzochte oude ri»
viórloop.
De gegevens zijn per rivierdal samengenomen om na te kun
nen gaan of er voor de kenmerkende oude-rivierloop-planten dus
voor de water en moe'r^splanten, mogelijk een onderscheid be
stond tussen het ene rivierdal en het andere.
De volledige soortenlijst van iedere oude rivierloop af
zonderlijk is reeds verantwoord bij de beschrijving van de na
tuurgebieden afzonderlijk (hoofdstuk V).
Er is om die reden ook rekening gehouden mot de mate waar
in die planten voorkwamen. De soorten die voorkwamen in meer
dan 66% van de V2L(- opnemen .on soortenlijsten werden in de ko
lommen met een I geclassificeerd, die welke voorkwamen in meer '
dan 33$? maar minder dan 66;G net eon II en dé soorten die in
minder dan één derde van de soortenlijsten voorkwamen met een
III. De gegevens warer: quentitaticf niet betrouwbaar genoeg,
vooral die van de soortenlijsten niet, om do mate van voorkomen
met een grotere precisie aan te geven. Het aantal waarnemingen
per rivierdal is bovendien zo gering, dat men op grond van het
ontbreken van soorten nog niet tot conclusies mag komen. Het
zijn als het ware slechts steekproeven» De tabel geeft hoog
stens aanwijzingen op welke soorten nader zou kunnen worden ge
let. Do plantensoorten, die weliswaar één of meer keren in de'
water- en moerasvegetaties van de oude armen worden aangetrof-.
fen, maar die eigenlijk meer thuis behoren in de hoger gelegen
omgeving ven do rivierarmen, werden in de bij het hoofdstuk ge
voegde lijst met een x aangeduid.
:
Deze onderscheiding is tot op zekere hoogte subjectief,
maar in het teder van het onderhavige onderzoek aanvaardbaar.
Mot deze soorten is geen rekening gehouden bij de floristische opmerkingen, aangezien de omstandigheid, dat zulk een
soort (bijv. Polygonum convolvulus) slechts op één plaats is
waargenomen zuiver toevallig.moet worden genoemd en generlei
planten geografische betekenis hoeft..
'
De waarnemingen geven in floristisch en plantengeographisch
opzicht aanleiding tot de volgende» opmerkingen:
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1» Floristischo bijzonderheden,
rosse vossestaart (Alopecurus aequalis), werd aangetroffen in
in ? gebieden: Oude Maas bij Mogen, Ooyso graef bij Erlc• kom« de Kil van Waardenburg, den Est; van Tuil, Hoendernesterbeek bij Zutfen, Barlose Kolk II bij Cist èn Strang bij '
Herkeioo\
Slangenwortel (Calla palustris) alleen in Broekhuizerbroek te
Bro ekhuize n (Li mburg);
kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum) in Oude Maas bij
Megen ?
vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans) sporadisch in.
Oude V/aal bij Kekerdom;
klimopblad waterranonkel (Ranunculus hederaceus) in een weiland
van het Broekhuizerbroek te Broekhuizen (L„)5
driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) veel langs de oever
van het Oude Maasje in Capelle en Waspik;
weide kervel (Silaum silaus) op enkele plaatsen langs de Hedikse
Maas bij Haarsteeg;
de duidelijke vorm van de grote egelskop (Sparganium erectum
ssp. neglectum) in het gebied >van Broekhuizerbroek (L.) en
Lottumerschuitwater (Gem. Grubbenvorst)5
Eanichellia (Zanichellla palustris) in het gebied van de Voordevel bij Heerjansdam;
kleine klis (Arctium minus) aan de Waaldijk bij Tuil (gem.
Haaften);
aartsengelwortel (Angelica archangelica.) aan de Bloemstrang
in de gemeente Brakel;
Sphagnum platyphyllum, een veenmossoort,, de 3© vondst voor Ne-,
derland In het moerasterrëin van de Vilt bij Beugen (L,).
2* Plantengeografisdie a a nt eke n1ng e n.
Op de soortenlijst konen 29 plantensoorten voor, die in de
beknopte- en de geïllustreerde schoolflora 's van Heukels ' Wachter - van Ooststroom als soorten van het fluviatiele dis
trict (F) staan aangegeven en hier verder aan te duiden als '
fluviatielen of stroomdalplanten. Dit is een klein percentage
van het totaal in genoemde flora's met F aangeduide soorten.
Dit komt o.a. doordat het seizoen reeds ver gevorderd was en om
dat in hoofdzaak aandacht werd geschonken aan de moeras- en wa
terplanten, terwijl de meeste plantensoorten, die kenmerkend
zijn voor het fluviatiele district, thuis behoren op de hogere
gronden.
Het Oude Maasje in de gemeenten Capelle en Waspik was flo
ristisch het rijkste aan fluviatiele soorten
van de 29
soorten), daarnaast waren de oude rivierloop bij Blenden en de
Kil van Waardenburg rijk aan fluviatiele soorten.
Verdeeld over alle 3'3 gebieden (het aantal gebieden is ach
ter de soortnaam tussen haakjaa geplaatst) werden deze soorten
als volgt waargenomen;
dauwbraam (Rubus caesius (23)» waterkruiskruid (Senecio paludosus) (20)1 veelknopige duizendknoop (Polygonum nodosum) (13)?
wstermuur (Malachlum aquaticum) (12); zeegroene rus (Juncus
inflexus) (8); spiesbladmelde (Atriplex ha stata) (7)? zeebies
(Sc irjous
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(Scirpus maritimus) (5)? en de overige soorten in minder dan 5
gebieden.
Waterkruiskruid (Senecio paludosus) ontbreekt o.a. in de
pleistocene gebieden. Zeegroene bies (Juncus inflexus) werd gevonden langs de.
Oude Maas bij Megen, het Oude Maasje te Capelle-Waspik^ de Kil
van Hurwenen; het Waalse water te Gendringen? de Hoendernes ter-.
beek bij Zutfen; meander te Oldeneel en Voordevsl bij Heerjansdam.
Zeebies (Scirpus meritimus) kwam voor in Oude Maasje bij
Megen, in Hedikse Macs bij Haarsteeg, in de zuidstrang bij Herwe ri en Aèrdt, in Oude Waal- en Bijland bij Lóbith, en in de Kil
van Waardenburg.
Aartsengeiwortel (Angelica archangelica) kwam alleen voor
aan de Bloemstrang bij Woudrichem, •
De grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) kwam alleen
voor langs de Hedikse Maas.
•De"soortenlijst, bevat, behalve de bovengenoemde planten,
nog 283 andere hogere planten en 51 mossen.
Van deze hogere planten waren l3*f geen water- of moeras planten.
Van do resterende 99 water- en moerasplanton zijn er .
slechts enkele die in bepaalde gebieden om een niet direct aan
wijsbare reden ondanks zorgvuldige inventarisatie niet werden
waargenomen en daarom misschien ontbreken. Volgens de flora
zijn dit vrij algemene of algemene planten.
Van enkele planten van doze laatste groep volgen hier de ge
gevens:
wolfspoot (Lycopus europaeus), werd merkwaardigerwijs niet ge
vonden in de drie gebieden van Oude Rijn, Bijland en Oude Waal,
in de gemeente Herwen en Aerdt,evenmin in Oude Waal bij Kekerdom en in Ooyse'Graaf bij Erlekom.
klein bloemige basterdwederik (Epilobium parviflorum) kwam voor
in alle gebieden langs de Gelderse IJsel tussen Zutfen (Oude
IJsel) en Kameen (Noorderdicp), maar elders slechts hier en
daar.
waterlelie (Nymphéa alba) werd o.a. niet in Oude Waal bij Kekerdom gevonden.
zwanebloem (Butomus umbellatus) kwam regelmatig voor in- het ge
bied van do Rijn, Waal (behalve Est van Tuil en Bloemstrang)
en Nedorrijn regelmatig, in het gebied van Maas en Gelderse
IJsel slechts op een enkele plaats»
waterpest (Elodea canadensis) werd merkwaardiger wijze niet ge vonden in £ gebieden langs de Gelderse IJsel tussen Dieren en
Herkeloo.
watertorkruid (Oenanthe aq.ua tica) kwam in het Maasgebied wei
nig voor, en werd evenmin waargenomen in het gebied ven de
Lamme IJsel, Waalse water, Oldeneel en Noorderdicp.
pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) kwam het meest voor in de ge
bieden. van.de Gelderse IJsel.
riet
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riet (Phragmites communis) ontbrak in Broekhuizerbroek, in de
Noordstrang Oude Rijn (gern. Herwen en Aerdt), langs de Oude
Waal bij Kökerdom en langs de Dieranso Hank.

moeras zuring (Rumex palustris) kwam sporadisch voori in Nederrijn- en Gölders-e IJsel gebieden werd de soort niet gezien.
waterereprijs (Veronica ansgallis aquatica) werd vrij regelma
tig in Rijn- en Waal gebieden waargenomen.

De fonteinkruiden (Potamogeton spec.), weIkevolgens de flora
algemeen zijn waren alleen door glanzig fonteinkruid (P. lucens)
goed vertegenwoordigd. Overigens werden zij sporadisch waarge
nomen. Opvallend is, dat alléén in de Dierense Hank vijf soor
ten werden waargenomen; gekruld-5 glanzig-s drijvend-, kam- en '
doorgroeid fonteinkruid (P. -cr.ispus, lucens, natans, pectinatus en perfoliatus)„

Onder de gegeven omstandigheden (bezoek van één dag, het
late seizoen, gebrek aan een bootje) moet met deze opmerkingen
worden volstaan. Zij geven slechts een aanwijzing, waarmede bij
eventueel voortgezet onderzoek rekening kan worden gehouden.

Zie bijlage plantensoorten!!jst en de overzichtslijst ot> blz.
85 en 86/
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LIJST van onderzochte oude rivierlopen, behorende bij het
hoofdstuk "Vergelijkend floristisch, onderzoek".
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VIL.: Geografische factoren.

De vegetatie van de 26 oude rivierlopen vertonen als com-'
plex van nauw verwante levensgemeenschappen oppervlakkig be
schouwd onderling zoveel overeenkomsten, dat zij gemakkelijk als
één soort levensgemeenschap.worden beschouwd. Toch zijn er essentiele verschillen.
De meeste verschillen in samenstelling kunnen bij nader on
derzoek worden gecorreleerd met verschillen in ouderdom, bodemgesteldheid, waterdiepte en waterbeweging, samenstelling van het
water en zo meer. Bijna- in de laatste plaats komt de gedachte op,
dat verschillen in geografische ligging daarbij eveneens een rol
zouden kunnen spelen. Het is niet aan tx\?ijfel onderhevig, dat de
ligging van de diverse oude stroomlopen in onderscheiden geo
grafische gebieden mede aansprakelijk is voor verschillen in de
samenstelling van de levensgemeenschappen.
Het is immers bekend, dat zelfs in een klein land als Ne
derland geografische gebieden kunnen worden onderscheiden, die
hun "bestaan'1 te danken hebben aan kleine verschillen in het al
gemeen klimaat» Dit houdt in grove trekken verband met een meer
noordelijk in het algemeen kouder of een meer zuidelijke, war
mere ligging of met een positie meer nabij de kust met een vol
komen zeeklimaat, of met een positie meer landinwaarts met een
meer continentaal klimaat.
Deze verschillen zijn reeds lang onderkend evenals hun cor
relatie met het al dan niet voorkomen van flora en faunaelemen
ten. Zij zijn beschreven, zowel door botanici als zoölogen (vgl.
van Soest 1929, de .Leeuw 1935, Boschma 1927, Sissingh 19^9,
Mörzer Bruyns en Westhoff 1951)« De bekende en algemeen aanvaar
de indeling van Nederland in plantengeografische districten is
mede daarop gebaseerd (vgl. van Soest 1952, Heimans 19^-8),
Voor het fluviatile district, waarin de oude rivierlopen
van het onderhavige onderzoek zonder uitzondering zijn gelegen,
speelt in dit verband, behalve het klimaat ooi: de verbinding
met het achterland (accessibiliteit. Heimans 19^8) een belang
rijke rol.
Er mogen op grond var. deze overwegingen, althans theore
tische verschillen v/orden verwacht, niet alleen tussen de stroomdalen van Maas en van Rijn, Waal en .IJsel, maar evonfeens tussen
de meer continentaal geaarde delen van deze s'troomdalen in hot
zuiden en oosters van het land en de meer maritieme omstandighe
den in hot westen en noorden von fluviatiele gebiedon. De op de
flor istische en faunistische g-egevens gebaseerde indelingen van
het fluviatiele gebied wettigen in zeker opzicht deze theoreti
sche overwegingen (vgl, SIoff en Van Soest 1938, 1939)« Er moe
ten evenwel nog heel wat gegevens worden bijeengebracht voor er
meer zekerheid omtrent de aard en de betekenis van deze verschil
len is verkregen.
Het onderzoek van de 26 oude riviorlopen heeft slechts in
geringe mate er toe bijgedragen bovengenoemde geografische ver
schillen te accentueren.(vgl. VI, vergelijkend floristisch on
derzoek). Voel meer was er ook niet te verwachten, gangezien het
onderzoek
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onderzoek betrekking had op de hogere planton van 'de moeras-; en
waterplantengezelschappen, die in geografisch verband verspreid.ings-oecologisch weinig gevoelige soorten hebben. Dit is reeds
o.a. -af te leiden uit de Î.V.O.N. gegevens en besproken door
Westhoff .(1950).
De thans verrichte vergelijkend floristische en vegetatiekundige inventarisatie vormt evenwel een uiterst waardevolle
basis voor intensiever onderzoek, waarbij juist op de betekenis
van de geografische verschillen, als op één der meest interes
sante punten zou moeten worden gelet.
Het .onderzoek van het plankton, dat door de afd. Natuurbe
scherming van het Staatsbosbeheer simultaan met het botanisch
onderzoek werd uitgevoerd, verschaft in dit opzicht reeds enige
aanwijzingen.
De analyse zal niet gemakkelijk zijn, in verband met de
overheersende invloed van de andere meer op de voorgrond treden
de factoren, ine ar niettemin de moeite waard.

8°

VIII, Historische^fBctoißA•
De ouderdom van een verlaten rivierloop of afgesneden mean
der is van grote betekenis voor de ontwikkeling van planten
groei en dierenwereld daarin. De tijdens de inventarisatie ver
zamelde gegevens zijn voor zover mogelijk ook met het oog daarop be~
keken. De tijd ven onderzoek was echter te kort om dieper op de
historische achtergronden in te gaan. De enkele gegevens, die
werden verkregen openen evenwel interessante perspectieven.
Het.is bekend, dat nie.uw-o-ntstane natuurgebieden zich in
de loop.van eeuwen tot.waardevolle complexen kunnen ontwikkelen.
De Biesbos heeft zich bijvoorbeeld in ruim 500 jaar ontwikkeld
tot het eminente natuurgebied van thans. In vele gevallen is er
niet bekend hoe lang het geleden is, dat een natuurgebied ont
stond. Bij de rivierlopen is dat vaak anders. De oude rivierlopen hebben in dit verband tevens het voordeel,, dat er in de
lóóp der eeuwen steeds weer nieuwe ontstonden, zodat door een
betrekkelijk eenvoudig historisch onderzoek kan worden nagegaan
in hoeverre het verschil in ouderdom van betekenis is (vgl.
Beekman 1948). Tevens kan dan ten naastebij worden bepaald hoe
oud onder gegeven omstandigheden een rivierloop moet zijn om
in bepaalde opzichten, bv. voor het verlandingsonderzoek
"interessant11 te worden.
Helaas zijn de verhoudingen doorgaans gecompliceerder dan
voor een eenvoudige vergelijking wenselijk is. Sommige oude ri
vierlopen, nl. een aantal liggend in de uiterwaarden, worden
met hoog water nog geregeld doorstroomd en blijven daardoor al
is het slechts tijdelijk als geul op peil. Zij hebben daardoor
sterk wisselende waterstanden. Andere liggen door omstandighe
den in een dode hoek, of' om andere redenen in "stili! water en
zijn door het ontvangen van relatief veel slib, vrijwel verdwe
nen. Weer anderen zijn door dijkaanleg of andere omstandigheden
geheel van de rivier afgesneden en kregen daardoor een princi
pieel andere ontwikkeling- dan de oude lopen in het stroomdel.
Bijzonder illustratief zijn de verschillen tussen de bij
de eerste indruk in botanisch opzicht minder interessante afge
sneden meanders van de Maas, die nog geen eeuw geleden aan de
Maas-kanalisatie hun ontstaan te denken hebben, wanneer men hen
vergelijkt bv. met de Oude Maas bij Megen, die stellig enige
eeuwen ouder is, of met de Hedikse Maas, die omstreeks 1^00 moet
zijn ontstaan. Het verschil van enige eeuwen is hier uit de ve
getatie af te lezen. Een nadere analyse van de afzetting, zowel
van slib als van veen, zal ongetwijfeld interessante gevolgtrek
kingen mogelijk maken omtrent de verlandings verschijnselen in
dit milieu. Men kan hieruit afleiden, dat één eeuw neg maar
nauwelijks voldoende is om een "nieuw" natuurgebied in botanisch
opzicht even rijk te- maken als de enige eeuwen oudere.
Langs de Waal zijn er ook enige markante oude stroomlopen,
die opvallend uiteen lopen, maar niet door grote verschillen in
ouderdom. Het zijn de Oude Waal bij Herwen en Aerdt, bijna 300
jaar geleden ontstaan.door het graven van het Bijlandtskanaal
en de Kil bij Hurwenen in 1639,. dus eveneens 300 jaar geleden
gevormd. De verlanding.is in de Kil bij Hurwenen veel verder
voortgeschreden dan in de Oude Waal bij Herwen en Aerdt, alhoe
wel de Kil veel dieper is (tot * 6 m).
De
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De Oude Waal bij Herwen en Aerdt is door dichtslibben niet
dieper meer dsn enkele meters. De Kil stond niet meer in open
verbinding met de Waal5 de Oude Waal bij Herwen en Aerdt wel»
De Lamme IJssel bij Doesburg is eveneens een fraai voor
beeld van een 'oude loop5 waarvan wij weten dat hij omstreeks
1550 nog voor de scheepvaart moet zijn gebruikt, maar die nu
dichtgeslibd is en.verland tot een prachtig natuurgebied.
De Est van Tuil in de gemeente Haaften is een voorbeeld
van een oude meander, die reeds lang geleden door dijkaanleg
van de rivier werd afgesloten. De ontwikkeling van de levensge
meenschappen .is. daar volkomen anders dan bv. in de nabij gelegen
kil van Waardenburg en in de Kil van Kurwenen5 die nog geregeld
bij hoge rivierstanden als stroomgeul functioneren. In de Est
ziet het er naar uit dat zich een elzenbroekbos als eindstadium
ontwikkelt, terwijl in de uiterwaarden het wilgengrie.ndbos" en
het peppel-wilgenbroekbos voorkomen=
Deze gegevens zijn voldoende om aannemelijk te maken, dat
ook het betrekken van de historische achtergrond voor het on
derzoek van de oude rivierlopen van principiële betekenis is»
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Bodemgesteldheid.

'

-Ten. einde na te gaan of de bodemgesteldheid van duidelijk
merkbare invloed .was op de plantengroei van de oude rivierlopen,
werd nagegaan in welke bodemsoorten zij zijn gelegen.
De bodemsoorten von de omgeving van de oude rivierlopen
zijn op de bodemkundige kaart van Nederland schaal 1:1+00000 van
de Stichting voor de Bodemkartering ais volgt aangegeven:

Pleistocene
afzettingen

1. hoge ;lichte,bruine
rivierleemgronden

Broekhuizerbroek en Lotturner schuitwater in het
Maasgebied.
do Vilt bij Beugen in het
Maasgebied Waalse water
te Gendringen, oorspron
kelijk Rijngebied-

2. uiterwaardgronden

verschillende oude rivier
lopen in Maas-, Rijn- o".
IJselgebied.

3. stroomruggronden
holocene
k, gorsgronden
afzettingen

« Zuiderzeekustgronden

idem
Oude Maasje in de gemeen
ten Capelle?¥aspik en
Raamsdonkvoer; Deval in do
gemeente Eeerjansdam, in
gebied van de Oude Maas,
Noorderdiep in Kampereiland,

De hoge, lichte, bruine rivierleemgronden hebben een lange
duur van verwering doorgemaakt. Zij zijn aan kleur en slibgehalte te herkennen, Morphologisch verschillen zij van de rivierkleigronden door hun vastere, drogere en tain der doorlatende •
structuur en hun veel lager humusgehalte. Zij bevatten in het
Maasgebied,evenals de Maasuiterwaarden, geen kalk (Edelman 1950).
De geïsoleerde ligging van het Broekhuizerbroek, het Lotturnerschuitwater en de Vilt, de minder doorlatende structuur
van de bodem geven deze gebieden een. aanzien, dat geheel afwijkt
van de overige gebieden.
De bodemstructuur vinden we langs het Waalse water te Gendringen terug, doch deze a fva taringsstroom staat in open'ver
binding met/de Oude IJsel, nog afgezien van het feit, dat deze
oude rivierloop oorspronkelijk tot liet Rijnsystcon behoorde ,
dus niet kalkarm-is. '

Overzicht
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Overzicht van plantensoorten, die uitsluitend in het pleis
tocene- Maasgebied werden aangetroffen;
Broekhuizerbroek
Athyriua filix-femina
Carox lasiocarpa
Carex rostrata
Co'sar um p a lus tr e
Eriophorum angustifolium
Frangula alnus
Juncus congloméra tus
M'olinin coorulea
Myrica gale
Rubus fructicosus
Salix repens
Viola palustris
Calla palustris
Juncus acutiflorus
Ranunculus hederaceus
Rubus ida eus
Sparganium erectum. ssp.
neglectum

•Lottumers ch uit water

x
x
X

A
X

X
X

X

X
X
X
X

neutraal
pH 6,9-7,1

de Vilt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

nesotrooph
pH *+,9-656

Menyanthes trifoliate en Poucedanum palustre in deze gebie
den wel voorkomend, werden ook op twee plaatsen in het holocene
gebied waargenomen. De twaalf eerstgenoemde soorten zijn trou
wens elders in ons land in holocene gebieden te vinden.
De vijf laatstgenoemde soorten; slangenwortel (Calla pa
lustris); bosbies (Juncus acutiflorus)| klimopblad waterranonkel
(Ranunculus hederaceus); framboos .(Rubus caeslus) on do zuide
lijke ondersoort v-~n de grote egelskop (Sparganium ©rectum ssp.
neglectum) nemen daarentegen een aparte plaats in.

3.•'

Dc uiterwrrrdgr.ondcn, kleigronden, dio aan overstroming
zijn blootgesteld,, worden doorsneden door oude beddingen, die
door' zeer zandige gronden beverwallen) worden begrensd. De
uiterwaarden van dc Maas bevatten geen kalk in tegenstelling tot
de overige, rivieren.
De uiterwaarden van de Rijn onder Lobith. (Oude Waal, Oude
Rijnstrangen) zijn, omdat zij jongere rivierklei bevatten kelkrijker, terwijl de uiterwaarden langs, de Gelderse IJsel onder
invloed van de drang van. het afvoerwater uit de achter gelegen
hogere terreinen kalkarmer kunnen zijn. (Ir K.J, Hoeksema).
Volgens Ir Pons (19*+9) komt in.de Maasuiterwaarden een
kalkrijke zwarte grond voor "Kolenslib", bij hoog water afgezet,
eon factor die voor het milieu van belang kan zijn.

*+.

Dc stroomruggronden zijn riviorkleigronden, gekenmerkt door
de aanwezigheid van een zandige laag in het bodemprofiel (Edel
man 1950)« Ook hier is een scheiding te maken tussen kalkrijke
en

qo,
z.j

en kalkarme .gronden, respectievelijk behorende tot het Rijnsy- '
steem en het Maassysteem, Deze gronden liggen betrekkelijk hoog.
Bij het vergelijken van de voorkomende plantensoorten in
de uiterwaarden en stroomruggronden springen, afgezien van .an
dere factoren, hier twee factoren in het oog:
a) het kalkgehalte en b) de hogere of lagere ligging.
a) Een vergelijking tussen algemeen voorkomende water- en
moerasplanton uit twee kalkarme Maasuiterwaarden en drie. kelkrijke Waaluiterwaarden leverde als enig resultaat op het ont- .
breken van de kleine watereppe (Slum erectum) in de Maasuiter
waarden,
b) Een zelfde vergelijking uit vijf uiterwaarden.(drie van
de Waal, twee van de'Gelderse IJsel) en zes stroomruggronden
(drie van de Waal en drie van de Gelderse IJsel)/ toonde alléén
aan, dat het aantal soorten, dat in de uiterwaarden, en stroom
ruggronden. van de 'Waal werd gevonden groter was dan in der- over
eenkomstige gebieden van de Gelderse IJsel.
Naar aanleiding van 'dit weinig uitsluitsel gevende resul
taat is nog een andere groep van plantensoorten; vegetatiekundig behorende tot het Molinion, en aan drogere standplaatsen ge
bonden bewerkt.
Hierbij kwamen enkele feiten aan het licht, waaraan bij
een volgend onderzoek aandacht geschonken zou kunnen worden.
Gorsgronden behoren tot de estuariumgronden en zijn gevormd
in het zoete getijdengebied. Het slibdek is kalkhoudend, kalkrijker dan de stroomruggronden (Edelman en Hoeksema).
Langs de Devel, een verzoete geul van het brak estuarium,
werd leverkruid. (Eupatorium canabinum) gevonden, deze kwam even
eens voor langs het Oude Maasje tussen Capelle en Waspik, elders
evenzeer op kalkrijke grond, tevens op een drijftil in het Lottumerschuitv/ater en op een rugje in een pijpestrootjes (Molinion
coerulea )veld in. de Vilt .Eet belangrijke aantal fluviatielen
langs het Oude Maasje ken geen. verband, houden met de meerdere
kalkrijkdom»
Dé Zuiderzeekustgronden, zijn. volgens Ir Hoeksema kalkarmer
en zandiger, de plantengroei'geeft thans geen aanleiding tot het
maken van vergelijkingen.
De grove vergelijking van de bodemgesteldheden der verschil
lende rivierlopen geeft, in het stadium waarin het onderzoek
zich thans bevindt, nog slechts enkele san wijzingen» Er zijn
stellig enige verschillen, die mede aan de bodemgesteldheid te
danken zijn (pleistocene- en holocene gronden), maar de diffe
rentiatie gaat nog niet ver. De waarnemingen zijn evenwel vol
doende om bij voortgezet onderzoek scherp op de bodemverschillen
te letten. Het zal dan nodig zijn dieper op de bodemgesteldheid
in te gaan en o.a. het profiel in het onderzoek te betrekken»

9*+
X». Waterdispten.
Er werd bij het maken van de opnemen steeds gelet op de
diepte van het -water.
Op de tabel waterdiepten en plantengroei zijn de planten
soorten genoteerd, uit de opnamen, welke gemaakt werden in de
gebieden met een waterstand van 0-5 cm en hoger» Achter de na
men van de plantensoorten is de hoogste bedekkingsgraad aange
geven, volgens de vegetatiekundige waardering ven BraunBlanquet. Uit de tabel blijkt dus of een plantensoort bij een
bepaalde waterdiepte, ongeacht de invloed van andere factoren,
in grotere of kleinere hoeveelheid is voorgekomen, dus kan
groeien.
Daar de waterstanden tijdens het,bezoek aan de oude rivier<
lopen in Augustus en begin September 195*+ tengevolge van de ab
normale regenval van de zomer 1951*,veelal ± 30 cm hoger waren
dan normaal, is de grens tussen de waterdiepten in de kolommen
20-30 cm en 30-l+0 cm, meer als de overgang te beschouwen van
drassig naar grondwater in het maaiveld dan de kolom 0-5 cm.
Zonder al conclusies te trekken uit deze feitelijke gege
vens 5 kunnen zij toch een bijdrage zijn tot nadere precisering
van de waterdiepten waarbij een plantensoort zich al dan niet,
of in meerdere of mindere mate,wel thuis voelt.

!

Tabel IiWaterdiepten en Plantengroei.
Maximale ontwikkeling van plantensoorten in de kruidlaag
met betrekking tot de diepte van het water» (Waterstand
in het algemeen 30 cm hoger dan normaal),
(Cijfers achter soorten zijn bedekking s graden).
K = kreek
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Achillea ptarmica
Acorus calamus
Agrostis stolonifera
Alisraa plant.aquatica
Angelica sylvestris
Bidens cernuus
Bidens tripartitus
Butomus umbellatus
Calamagrostis canescens
Calla, palustris
Caltha palustris
Calystegia sepium.
Cardamine pratensis
Carex acuta
Carex disticha
Carex hirta
Carex lasiocarpa
Carex otrubae
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Carex riparia
Carex rostrata
Carex vesicaria
Ceratophyllum demersum
Chenopodium rubrum
Cicuta virosa
Cirsium palustre
Comarum palustre
Eleocharis palustris
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Elodea canadensis

3 I 2 I 1!

Epilobium hirsutum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Equisetum fluviatile

ii

!

Equisetum palustre
- Eupatorium cannabinum
Euphrasia odontites
Festuca pratensis
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Galium uliginosum
Glechôma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima •
Hippuris vulgaris
Hottonia palustris
Kumulus lupulus
Hydrocharis morsus r.

1

; «r

3

Iris pseudacorus
Juncus articulatus
Juncus efiusus
Juncus subnoduïosus
Lathyrus pratensis
Lemna minor

1

Le tón a. trisulca

*

Leontodon autumnalis
Lotus uliginosus
Lychnis flos cuculi
Lycopus europaeus

*

1 +

Lys ima ch ia nuramular i a
Lysimachia vulgaris
Lythrurn salicaria

1! 1

\
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Malachium aquaticum

]'

Mentha aquatica

]1

1 '1• ?

Mentha arvensis
Menyanthes trifoliata

j

Molinia coerulea

'

!
i>
I . 1

,

j
j
Myriophyllum vertic illatj
Nuphar luteum

4!1
!

*s1
I

|

[' <
? \
j |

Nymphoides peltata

!| j

Oenanthe aquatica

'1|Ij 1 1

Oenanthe fistulosa

\f

Pedicularis palustris

j

*

î

j

!

i

!

2 2} 2

3 5! >+ j

3! 2U

k 2! 2 I 1 ! 2

!3

1
f

|
1
.J
|.^

4

i
213

;1

I 5

3 j-5 3" i i!i It

ik

*

1I4

K

!

|4
j4

Poa palustris
Polygonum amphibi*m

j]+ ! 3 ! 1 • 1
j1 I i l l
1 1

Polygonum mite

\4

Polygonum nodosum

i»

! -, E -,

1

'

Potamogeton lucens

|

Potamogeton natans

j

Potentilla anserina

j1

Prunella vulgaris

?1

Ranunculus a eer

j4

Ranunculus flammula

1

1-2

i *

|*

Ranunculus circinatus

8

|3!
2 1 !i 3!
3\ 2
2j\ *

Poa annua

Ranunculus aquatilis

i 21

I

*' v ;

Nymphéa alba

Plantago major

1

1
1•

ijl.
1 '
j j j
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: if

^ : 2; 2 - •

'

? 3 I

Myriophyllum spicatum

Phragmites communis

3

i
sl !i i .1! 2

Myosotis scorpioides

Phalaris arundinacea

"

I --i
! !

•i
:1 : 1 :

Peucedanum palustre
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Ranunculus lingua

l

*

Ranunculus repens

2

•

Ranunculus s ce1eratus
Rorippa amphibia

1 1

Rubus caesius

4-

Rumex a cetosa

1

Rumex congloméra tus

•i

4"

Rumex hydrolapathum

4-

1

!

4

1

x

2u i

1

4-

'
'

>

•p

*

*

-

Sanguisorba officinalis

4Schoenoplectus lacustris A •
Scirpus maritimus

3 a 12 l 3
2

Scutellaria galericulata

4-

44-

Siura erectum
latifoiium
Solanum dulcamaro
Sonchus oleraceus

1 1
1 •f
-p
1 1 Î
•f
i
i
•*
4- 4- • 4-

Sparganium erectum

1 1

•s-

4- 1

rr

2

1 4- 1

Trifolium pr. a tense

•P.

*

*

1
'

a

• * :

1

'4-

1.

3

Typha angustifolia.

Veronica anag.aquatica

.
!

-

Thaiictrurn flavum

V a1er ia na officin,alis

1 1

•

i 4- 1

Urtica dioica

*

4 3, 3 ••p. i. l •P.. 41.
1 > * 4-

Sytnphyturn offic inal e

Typha latifolia

1
'•

2. 2 1 2 2

1

'2

Stratiotes aloid.es

Trifolium repens

3

2 »

Spirodela polyrhiza
Stellaria palustris

c.

•4

!

Sparganium simplex
Stac-hys palustris

O

~

Senecio paludosus

•p

2

4-

!*

4- *
2 a 1

Sagittaria sagittifolia

1

i

•

*-

Rumex erispus

T"

1 \*

•P

4- -

S- 1 •3l 3 2
i i1 l r

•P

1 1 2

*

*

2 l
4-

•

1 1
2-.

4-

Veronica beccabunga
Vicia cracca

RiccLella fTuitans
Ricciocarpus natans
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LIJST, behorende bij de hoofdstukken "Zuurgraad" en
"Chloorgehalte".
Ri- j
yj-fcjri
vier;

No
1

M.

Rivierloop

Cl. T"
mg.; P *£.J Opmerkingen

pH

T

Broekhuizerbroek en
Lottumerschuitwater

6,9-7,0 ; 3^51+9?i+o
7,1
30,23

2

do Vilt bij' Beugen

3

Oude Moos Mogen

7,1

*+

Hedikse Maas

7.0

k2

5

Oude Maasje Drongelen

7.1

h2

6

Oude Maasje Capelle cs.

7,1

76

7

R.

Noordstrang

656-5?I+5i+39
.

33
22

6,9-7,0

8

Zuidstrang

9

Bijland5Oude Waal

7,2-7,*+

Oude Waal Kekerdom

7,3; 7,7

11

Ooyse Graaf Erlekom

7,6'5,7,7?7,6

12

Kil van Hurv/enen

13

Kil van Waardenburg

7,3

*+1

.1*+

den Est van Tuil •"

7,3
7,1

1

10

W.

15

753

7,1+-79?

jBloemstrang Woudrichem

16

MR.

Meander Lienden

17

•-

Roodvoet Maurik

7,^5

18

GY „

Dierense Hank

7,3

19

7,^7,3)

:

Lamme IJsel

7,3
7,»+

20

••

Waalse water

21

J
i

Oude IJsel5Hoendernes- 7,0;7,2;7,^
terbeek

22I-III
:

Barlose kolken en
•
meander

23A-D)

jSträngen Herkeloo •

2^+

! Meander(?)Oldeneel

+1.

113
(55) j( )plas je
Schuilenburg
39
32,36
3li-

7,*+ en 7,3 30,29,70
7&7,9>7&7j4 22?à-s36,32537

25

INoorderdiep

7*9 3!79 5

26

OM. jDevel, Oude Maas

7,5.

70? 8

Maas

R =: Rijn
W =: Waal

Rivier Gel
derse IJsel
bij Doesburg
7,3

28

33
lOk

M ==

J

bl,2

Rivier de
Waal"bij
Zaltbommel
7,3

7,3

NR =: Nederrijn
GY =: Gelderse IJsel
= Oude Maas
OM .
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Omtrent het verband tussen zuurgraad en plantengroei wer
den orienterende waarnemingen gedaan. Do gegevens daarvan zijn
in dit hoofdstuk samengevat.
In tabel II is een overzicht gegeven van de pH-bepalingen
in de verschillende gebieden,
In het Maasgebied is de pH overal ^7,2^ in do overige ge
bieden op enkele uitzonderingen na >75'2.
Volgens do indeling van Westhoff in Inleiding tot de plantensociologie 19M+, is hot,gebied do Vilt bij Beugen zwak tot
matig zuur5 de Maasgebieden liggen overigens in ongeveer neutra
le bodem (pH 7j0-6,7).
In de gebieden van Rijn, Woal, Nederrijn - Gelderse IJsel
en Oude Maas ligt de pH tussen 7»7 en 7,0 (op één plaats bij
Herkoloo 7,9) on wel het meest tussen 7,5 en 7,3 dus in een
basische tot neutrale bodem»
In tabel III is een aantal plantensoorten vermeld met de
pH van de gebieden, waarin zij voorkwamen.
Plantensoorten, die uitsluitend in de zure bodera (pH 6,7 ,8) voorkwamen waren: pijpestroot je (Molinia eoerulea), goge.l
Myrica gale), moerasviooltje (Viola palustris) en veonpluis
(Eriophorum angustifolium)' »
Plantensoorten, dia behalve in de zure bodem, ook in neutra
le bodem voorkwamen waren; draadzeggo (Carex lasiocarpa), sna-,
volzegge (Carox rostrata), wateraardbei (COfriarum palustre),
vuilboom (Frangula alnus), water^navol (Hydrocotyle vulgaris),
biezenknoppen (Juncus conglomératus), melkeppe (Peucedanum pa
lustre) en zomereik (Quereus robur).
De egelboterbloom (Ranunculus flammula) kwam.voor bij pH
/6,6-7,15 het waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) bij pH 4,97,3.
De slangen-wortel (Calla palustris) en bosrus (Juncus acutiflorus) werden gevonden in ongeveer neutrale bodem (pH 6,9).

PH

Aantal
gebieden

c

1

4.9
6 ;6
659
7,0
7,1
/ 9i
7,4 - 7,H5
7S5
7.6
7.7

1

'

2
- 2
<•;*
Iii 1.
6
4
2
2

Gemiddeld
aantal planten
soortenlijst
per pH.

)
)•

)
81

)

.|2j
80

)
)

^
))
89
73
k6

Bodem

zuur
neutraal

basisch

\>

Uit

Tabol III. Een aantal plantensoorten met de gH van het gebied 5
' ' .-waarin zij' werden a an ge.tr offen.
;-7£ 7,1 7S2 7,3 7,475 7,6 7,7b,8 7,9
i__j JL
Achillea, ptarmica"
..

Acorus calamus
Agropyron repens

«*»

Agrostis stolonlfera
Alis na, plantago a qua.tlca.
Alnus glutinbsa
Aiopeourus genicülata
"

" aequalis

Angelica sylvestris
Athyrium' filIx "feßiina
Atriple'x Kastata

-

BIdens cernuus

—

—

Bidons tripartitus
Butornus umbellatus

" '

-

Cala tna gros tIs ca no s c e ns
Calla palustris

"

:

Caltha palustris
Calystegia .sopiuGi
"

Ca,r d a m ine pr a.t ens is
Carex acuta
"

disticha

"

hirta

"

laslocarpo

"

ovaIls

"

otrubae

"

panicea

"

paniculata
pseudocyperus

"

rlparia

"

rostrata

"

splcata

"

vesicsris

1

?

-

-

Che nop odium rubrum
Cicuta virosa
Cirsium palustre
Comarum pc.lustro
•Crataegus monogyna
Cuscuta europaea
Deschampsia caespitosa
Eleocharis palustris"
Elodea canadensis
Epilobi'um hirsutum
"
"

palustre
y

parviflorutn

Equi^etum fluviatile
"

palustre

Eriophorum angustifolia
Eupatorium çacinabinum
Euphrasia odontites
Festuca gigantea .
Festuca pratensis
Filipendula ulrnar.ia
Frangula alnus
Galium'palustre
"

uliginosum

Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Hippuris vulgaris
Hottonia palustris
Humulus lupulus
Hydrocharis m.ranae
Hydroeotyle vulgaris
Iris pseudacorus
Juncus acutiflorus
"

compressus

Juncus conglomératus
"

effusus

"

inflexus

"

subnodulosus .

Lathyrus pratensis
Lemna trisulca
Leontodon autumnalis
Lotus uliginosus
Lychnis flos cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularis
"

vulgaris

Malachium aquaticum
Mentha arvensis
Menyanthes trifolia^a
Molinia coerulea
Myosotis scorpioides
Myrica gale
Myriophyllum spicata
Nuphar luteum
Nymphéa alba
Nymphoides peltata
Oenanthe. aquatica
n

fistulosa

Pedicularis palustris
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites communis
Poa palustris
"

trivialis

Polygonum amphibium
"
"

hydropiper
. mite

Polygonum nodosum
P otamög e ton" comp'r e s sus'
:

"

' crispus

"

"lucons

"

""nat àns

"

pect ina tus

"

por-To lia tue

Potentilla' reptans
Prunella vulgaris
Quereus recur "
Ranunculus ace'r
"

cireinatus

,r

'flammüla

"

fluitans

"

lingua

"

"sceleratus

Rorippa amphibia
Rubus caesius
Rumex conglomeratus
" • crispùs
hydrolapatiium
Rumex palustris
"

sanguineus '

Sagittäria sagittif'olia
Sa nguis orba o fficinalis
Schoenoplectus laqustri
Scirpus maritimus"
"

sylvatiçus

Scute1l'a r i45.""g alericul a't
Senecio paludosus
Slum erectum
"

la'tifolium

Solanum dulcamara

Sparganium erectum p.
"

"

neglectum

"

simplex

Spirodela polyrhiza
Stachys palustris
Stellaria palustris
Stratiotes aloides
Symphytum officinale
Taraxacum officinale
Thalictrum flavum
Trifolium pratense
"

repens

Triglochyn palustris
Typha angustifolia
"

latifolia

Urtica dioica
Utricularia vulgaris
Valeriana officinalis
Veronica anagallis aquatica
"

"beccabunga

Vicia cracca
Viola palustris
Zanichellia palustris

Ricciella flùitans
Ricciocarpus natans

\

Tabel IVa. Gemiddelde zuurgraden,

I Aantal opnamen met de gemiddelde
Totaal
zuurgraad in deze opnamen, waarbij
aantal
de soort voorkomt met een bedekkings- opnamen
S -o o r t ;
en gemidgraad;
I
deldepH
L.
1
2
.1
!
^
T
Kensoorten V c h -Potamioni
Spirodela polyrhiza
8 17,17 i 5|7,30| 2 |7jl'5|
7,ooi - ! - I 16|7,20!
Lemna trisulca
i l1+|7532i 12*7,23! 2 7,30|
7,30| 1 7,301. 31i7,29l
Nymphoides peltata
7,3*+ 2 17,3.0? 1817,35'
1 217,151 7|75^; 3 17;35!
Potamogeton lucens
7,50 1 7,30] 13 7,31j
' 5!7,19! 3 7,^0 j
Geratophyllum demersum I 2|75i3i 5^7,30
7,30 -| |
ll|7,26j
Nymphéa alba
1 6 l7s32| 517^+1!
7M - I - j 1 ^ 7 , 3 8 1
Hydrocharis morsus r, : 3|6,87| 8 7,16!
- ! - ' - : 16(7,131
Nuphar luteum
13;7,28j 7 7,30
- I 2117,29"
Lemna minor
1 7,10 1|6595U2 7,18
I 22 ]7;25j 16 7,12
Kensoorten v.h.Phragmitjon.
• Alis ma. plantago a iaat
- 12 7,32
9 (7,271 3 7^8] 1!7,6ci Equisetum fluviatile
2117,33! 13 7,351
- k l 7,39
Glyceria maxima
7,30
81 7,3^
! 36 I7538: 23 7?32jl5
h\il5\ 3
Phalaris arundinacea
7,21
2l|7e27| 1017,4-51 5
3
39 7,29
Phragmites communis
22 17,3^1 231 7,25 9 i 7',35
7 7^1 6817,33
Rorippa amphibia
29 7,37
1 26|7,381 2 j 7,30 1 |.7,2;J
Schoenoplectus la eus tril 13 7,11 16 7,M 7- 7,201
1 7,30 37 7,29
1 _
Siurn latifolium
j12 7,28
12 7,28
Sparganium erectum
1 .16 7,13
2k 7,20
!^
Typha angustifolia
j 7 7,50 3 7^7 2 7,^0!
12 7,*+8
I1
Kensoorten v.h.Magnocarlciôn
Carex riparia
3 7,37 3 s 7550 17>?2I 1 7,50 lb 7,38
Carex disticha
16 7,31
7,301 2 j 7,15 " 7,^5! Poa palustris
19 7,33
7,101
13 17,32
7M\
-j7,30 j
Senecio paludosus
15!7,^0 3 f 7» 2b 5
7,50
20 7,37
Carex acuta
7,^6 72 7,30
7,19
2317,31 12 7;
Galium palustre
3 7,10
30 7,36
2717,39
Begeleidende 'soorten"
] lU I7 L).i j
Symphytum officinale
- 1^|7,^1
Mentha aquatica
I 5117^21 13!7,^6| 2 S7.60!
7,27
- ! 6917,32
Myosotis scorpioides
- 1217,33
i s 17,36; 3] 7,23 : L'Iris pseudacoriis
10 7,51
117.50 V !7,5e
Equisetum palustre
11^ 17,23
51 7,20 - •
19 7,25
Stachys palustris
.
110 I 7,32 117,60 2 7,301
13 7,33
Ranunculus repens
16 7,29
517,2M 1 7,00!
Lythrum salicaria
Ik 7h6
i 12 17,^5 li 7,30| , . 1 7,70 Calamagrostis canes eens?
|6533| 11 *+,90] 3 7,^0j l|7^o| 1 7,30 10 6,71
-!

•

:

!

—
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Uit dit overzichtje blijkt, dat do pH 7,3 het meeste voor
kwam, en dat in de gebieden met pH 753 - 7jH-5 bet gemiddeld aa
tal voorkomende planten het hoogste was.
In Tabel IVazijn de plantensoorten uit tabel III vermeld,
die in 10 en meer opnamen voorkwamen met een bedekkingsgraad
1-5» Per bedekkingsgraad is de gemiddelde zuurgraad van de bo
dem berekend, terwijl ook het gemiddelde van alle pH's per
soort is bepaald.
Deze becijferingen zijn in een grafiek bewerkt (IVB). Er
is aangegeven tussen welke pil's de plant werd aangetroffen,
tussen welke pH's de plant met de bedekkingsgraad 1-5 werd ge
vonden en welke de gemiddelde pH is »
Uit deze gegevens' blijkt, dat niet alleen het aantal soor
ten bij de pH 7,3-755 het grootst is, maar dat ook de bedek
kingsgraad er het hoogst is. De gemiddelde pH, waarbij de mees
te soorten voorkomen varieert tussen pH 7.29 en 7.38.

Het onderzoek naar het verband tussen het voorkomen van be
paalde planten en plantengezelschappen bracht een aantal feiten
aan het licht, die weliswaar wegens gebrek.aan gelegenheid nog
niet nader op hun. merites konden v?orden bestudeerd, maar die toch
reeds waardevolle aanwijzingen geven en aanmoedigen.tot diépergaand onderzoek.
Tabel V laat zien, tussen welke waarden het Chloorgehalte per
oude rivierloop varieerde. Er zijn geen metingen verricht in de
Oude Rijnstrangen bij Lobith-, in de Oude Waal bij Kekerdora en in
de Ooyse Graaf bij Erlecom (beiden Waalgebied) en in de Roodvoe.t
bij Maurik (Hederrijn) « Alle metingen -w.©rden verricht in het
open water buiten de oeverplantenvegetaties..
'Uit de tabel blijkt, dat. er vijf rivierlopen zijn, overwe
gend in het gebied van de benedenlopen, waarvan het water een"
duidelijk hoger chloorgehalte heeft'. Slechts twee (de Bloemstrang bij Woudrichem en het koorderdiep op het Kampereiland)
bereiken het oligo-haliene gehalte»
Tabel VI geeft een aantal plantensoorten die voorkwamen in meer
dan de helft van de 21 geïnventariseerde gebieden waarvan het
chloorgehalte werd onderzocht. Da keuze is daarbij gevallen op
die soorten van oever en dieper water, welke volgens van Soest
(1933) en de Schooiflora van Heukels (1952) zoutmijdend zijn of
een voorkeur hebben voor zoet water en de soorten, die zwak brak
of brak water aanvaarden. Niet opgenomen zijn de planten, die
volgens de literatuur een duidelijke voorkeur hebben voor een
venige bodem. Do levensomstandigheden van de planten van het
open water zijn helaas wegens'het niet beschikbaar zijn van boot
jes gedurende het onderzoek niet in alle gebieden onderzocht, er
is daarom de nodige voorzichtigheid betracht bij het maken van
gevolgtrekkingen. Bij deze planten spoelt namelijk do diepte en
stroming tevens een rol en is ook het al dan niet beschut zijn.
van de groeiplaats oen factor van betekenis (bv. bij de krabbe scheer)„
De zuurgraad van de vijf gebieden in deze tabel lag tussen
de 7?1 en 7S5.
Enkele5 niet in de tabel VI opgenomen soorten, worden hier
onder apart vermeld, omdat de omstandigheden5 waaronder zij ge
durende het oude rivierlopen-onderzock werden aangetroffen, an
ders waren, dan in do literatuur als normaal is opgegeven »
Het gaat om de volgende soorten;
Zwanebloem (Butomus umbel'latus ), op één plaats als een klein
groepje, aan het oligo-haliene Noordordiep (Cl, lO^f) gevonden,
overigens niet in de vi If gebieden. In de literatuur bekend als
zoutmijdendc
Moeras s terrekr oos ( C'allitricho stagnalis), uitsluitend langs do
Achterdevel bij -Heerjansdam met een chloorgehalte van 70,8 ge
vonden. In de literatuur bekend als zoutmijdend, maar volgens
Schotsman
ook in brak water»
Waterviolier (Hottonia palustris), volgens van Soest (1933) al
gemeen in de IJseldelta buiten het kustgebied dus "zoet". In de

Tabel V.
Bezoek
datum

3-9,23,2»+,
25«26527
Aug.
11,12316
Aug.

Rivier

J"
Aantal mg . Cl. por liter
I in zestien oude stroom- j in vijf ge-D
< armen van cle bovenlopen j bieden overj
I wegend v.d,
1
1 benedenlopen

Maas

122
2 3 ; 3 0 ? 3 3 ; 3 1 *; M
\k2',k2-, ^9

i

Waal

76

!

i

p+i, *+i., *+1,2

18 Aug.

Nederrijn•(Lien-i 55
den-Schuilenburgj

30/8 t/m
3/9
6 en 7
Sept.

Gelderse IJsel

17 Aug 0

Oude Maas (Devel)j

1

!

113

22; 2H; 285 29; 3O5 32; ]
32; 32; 33 5 3^; 36; 36;
37? 39«

_.JL.

70, 10»+

70, 8
1.

1) De vijf gebieden zijn
Maas
s Oude Maasje Capelle-Waspik
Waal
s Bloernstrang Woudrichem
Gelderse IJsel ; Barlo sträng III Olst (70)
Noorderdiep Kampereiland (10»+)
Oude Maas
s Devel Heerjansdarru
2) De nummers corresponderen met de nummering van de rivierlopen
in de vorige hoofdstukken van dit rapport.

Tabel VI. Waterplanten;, Oeverplanten en Chloorgehalte.
Rivierlopen

5T15] K
l mg. Cl.per liter
Iic*f!ll3!
^i 70i70,8j76
»——4 —ju——

Soorten?
Alisma plantago aquatica

0 ? 0

Iris pseudacorus

O S

0

Rumex hydrolapathum

0

0

Lycopus europa eus

!5 0

Stachys palustris

0

Solanum dulcamara

o ;

Siura latifoliura

0 !

Lythrum salicaria

o ;

Lychnis flos cuculi
'
Valeriana officinalis

°I

Rumex conglomeratus

t
0 !

Hydrocharis morsus ranae

0 !

0
0
0

°
°

!

0 1

0

0 i°

0

0

0

0

0

0

is iÎ

zoet water

0

20*a

zoet water

0
0

0

-

0

0

-

.

0

-

0

_

-

-

Lerana minor
Sagittaria sagittifolia

- !
! 0

0

0

0

Stellaria palustris
Nuphar luteum

!

-

!

:

n 1
0

Nymphoides pelts ta '

-

j

-

-

0

0

0

~

0

Oenanthe aquatica

0 ! 0
i
O 1 0

Lemna trisulca

0

Nymphéa alba

0

i

0

!s

-

?

Sparganium erectum
Cerato.phyllum deiner sum
Poa, palustris var.effusa

Potamogeton lucens
Ranunculus lingua
Ricciella fluitans
Rivierlopen 22^-'26
6
25a
15

Î1

0

1

-

! 0

-

-

-

-

-

-

-

- j

0

-

!

14!

ll+!

zoet water

191

zoet en zwak brak

19 j

zoet en brak water

iki

zoet water

16
~

zoet 5 niet brak

isj zoet water

16

0

0 ï J
0!

_

19 1 zoet en brak
16! zoet en brak

0'

0
j
0! 0
1

zoutmijdend

119:
20; zoet water
0 i0
0 ' 0 ' 2lj zoet water
20I zoet water
0 0
:

0
°

Voorkeur volgens
literatuur

13

zoet

zwak brak

zoet

zwak brak

zoutmi jdend

191

zoet water

-

!5|

zoet water

-

-

131
lk\

zoet water

-

16 ! zoet en brak

~

13 ! zoet
-

-

S
12 j

niet brak

zoet water
zoet

zoutmijdend

13 i1

Barlo sträng uiterwaard (01st)
Devel (Heerjansdam)
Oude Maasje (Capelle-Waspik)
Noorderdiep. Kampereiland
-bloemstrang Woudrichem

s s in hoeveel van de 21 rivierlopen of onderdelen hiervan. waarin
Cl.gehalte is gemeten, d'e plant voorkomt,
o = in rivierloop of onderdeel hiervan aanwezig.

Tabel VII. Bedekkingsgraden van -waterplanten bi.i verschillend
Chloorgehalte.

No
ri
vier
arm

Lemna
Aantal
Hydrocharis
minor
m.g.,
.. mor sus ranae
chloor
p.liter ^2 opnamen 2) 59 opnamen
1)
; 19 -gebieden.3) 19 gebieden

Nuphar
luteum

Nymphoides
pelta ta.:

19 opnamen
16 gebieden

12 opnamen
13 gebieden

3)
23)
21

22

xxxllllll 3

XXXXX122222221 • XX

28

XX 1

XXX

1

'22

22

29

X

X

-

-

22]
19)
23)

30

-

x

x 13

32

X

X

s

2?j

33.

X

X 1

X

20]
19)
23)
23
18

3*+ h)

X

1

s

s

36

XX

xxll

-

s

37

XX 2 3

xxxll3

X

•2

39

1

x

2

1

ko

xxl

1

in

hl

xxxx2223

xxxxxxxxUl22

xxx 11 2

12

hl,2

xxxxx2

xxxxx

X

XX *+

S5

h2.

XX

XXX

2

1

1

1+9

X

xl

-

-

s

-

-

16

55

22
26

70
70,8'
76

-

6
25
15

•

s

2
s
,

s

»

23^

-

s

s

XX

X

s

s

s

-

-

-

-

-

s

s

s

-

-

10*+ '

s

113

-

..

Vervolg Tabel VII,
ea
No . Aantal7""]-Ceratophyïlum]
Lemna
Iba
ri- j ni• g.
! -deniersum. ;| trisulca
vier
V XUi chloor i
"
<i
arm lp.liter 10 opnamen2) j 39 opnamen ' j 27 opnamen
gebieden- 113 gebiedenj 1) :. 1 15 g ï"bieder.
--r~
i
33
> xxxxx
! xx
x
23) Î 22
s
1
1
ppxx
21 !
* S
(m
«
• s
22
29
1
I
i X
1
j xxxl22 3 *+
22) i 30

!

19)
23)
.2)
2k)

Potamogeton
..lucens '
8 opnamen
lh gebieden
1
x2

!

32

J

s

! S

X

'

33

1

.1)
20)
19)
23)
23

3^ 1+)

S

x

i s

36

g

s

37

3

s
*+

18

39
ho

2

s

X

!-

hl

xl 22

xxxxxiiii2331+!+5111 22

*+1,2

s

xxxxxx

^2

3

s

1

^9

-

16

55

-

1

$
12

s

xm 2

xx5

! xxxx33
i
Is
<5
1»
sx
!

~

!-

.

22

70

•

s

26

70,8

s

6

76

s

25

10^

-

15

113 ••

-

i x

1

3

.1..

Toelichting;
1) Het chloorgehalte werd in 21 gebieden gemeten.
2) Het am tal opnamen, waarin de soort voorkwam,
3) Het aantal gebieden, waarin de soort voorkwam,
k) pH in dit gebied laag (6,9).
s = soort komt op soortenlijst van het gebied voor»
x5 1. 2, 35
5 = bedekkingsgraden volgens schaal Braun-Blanquet.

Tabel Vila

Cl.!No ! Rivierloop

iRi.»
Oecologische factoren
Ivier
4-

22 ; 3 , Oude Maas Megen
j M
ondiep
I!
J 23-AJ Herkeloo plasje A ! GY|
rt
28 I 21 I Hoendernesterbeek|CY j
29 ! 22 I Barlose kolk II
30 ! 22. J Barlose kolk I

Herkeloo plasje Cl GY
Lamme IJsel

33 \-2b
f 2J
•
3*+
1i
20 !

Oldeneel
de Vilt

36
.37
39

stilstaand, beschut 17,1115

23 j Herkeloo plasje D ! GY j

"

"
,,

pl,beschut I 7 5 3! 1
vrij open
8
pl.beschut
!

11

h

«

pl.be s chut j 7,3! 2
onbesöhut ! M -

" zeer beschut j 6,9
j7,W

1
1

" vrij beschut Î 7,3
"
onbeschut 7,5
"

! GY I diep

I 7,0 j 1+

" vrij beschut
"
beschut j7»3| 1

GY ! pl,ondiep s
diep
M \

19 I Lamme IJsel
j GY i ondiep ,
h
23 i Herkeloo plasje B| GY j

*+0 ; Il
il
*+1 13 I
ill+ !
*+l,2j 12 j

open

ondiep ,
ti
5

'
ondiep
Broekhuizerbroek l| K
Waalse water
GY i

18 ! Dierense Hank

|7?6j 1

')

j GY ! pi."
i
<
i
< ter plaatse
ï GY !
ondiep «,

32 I23
119

op
na
men

pH

bewegend

beschut |7,5
onbeschut

7

7,31 1

Broekhuizerbr»III I M |ondiep,stilstaand,zeer beschut I 6,9Ï h
(
i
I!
vrij open
Waardenburg
! W «
! / 5 3111)II
beschut ! 7,3! 8
den Est v.Tuil
|W !
II
"
vrij open
Kil v. Hur wen.en
j W j pl.ondiep,
|7,^j 9

b2 ! b j Hedikse Maas
|M j vri j di ep s bevógend ,onbe s chut I 7,0) 3
i 5 ! Drongelse Maas
i M j diep
,stromend5
"
! 7,1! s
.
i
_ •
j
h-9 i 1 ? ' Broekhuizerbr. I i. M |ondiep « stilstaand,zeer beshut I 6 j9 Î 1
1
i
!!
11
,
,
beschut 7 3
55 i16 l Schuilenburg Lienden NR !
70 j 22 J

Barlo sträng III

70,^) 26 j Devel
l
î
7 6 l 6 \ Oude Maasje
I
i
Capelle

j GY j

h
h

onbeschut

i > i

-

; 7,3! 2

• M j
5 stromend,vr1j besc hut !
75 5]i ! '
.
•
j M ! d iep 5 getijdenw., onbeschut |7,i; j
;
\

10*+ !25| Noorderdiep

GY

113 ! 15 ä Bioemstrang
ä
i
I
:
I
!

W

" « stilstaand, onbeschut

I 7,3! -

ondiep,getijdenw., b es chut
loopt bij eb grotendeels
drooK.

!7,1| -
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do flora van Heukels (195?-) vermeld als "zoutmijdend?". Wij von
den haar in overeenstemming daarmede niet in de- gebieden met
chloorgehalte 70 tot en met 113.
Zeebics (Scirpus maritimus), volgens Van Soest (1933) in de
ITseldelto-algemeen, vooral in het brakke gebied en langs de
rivieren, door ons evenwel niet gevonden in de gebieden van 70
tot en met 113? wel locaal in rivierlopen met geringer Cl-gehalte.
S tr and zout gr a s (Triglochln maritima) alléén langs het Noorderdiep- t'ClTÏCP+y op twee plaatsen aangetroffen. Volgens Van Soest
(1933) in het brakke gebied algemeen en volgens de flora van
Heukels (1952) op zilte gronden, ook binnendijks. De stand
plaats aan hot Noordordiep is wellicht als een relict te be
schouwen.
Blaas.ieskruid (ütricularia vulgaris) doer Van Soest (1933) wel
in Noorderdiep gevonden, in 195^ niet aangetroffen. Deze plant
ontbrak ook overigens in alle vijf stroomlopen mot chloorgehalte
van 70 tot en met 113« maar werd in de andere lopen vrij voel
aangetroffen.
Uit de tabel VI is wellicht af te lezen dat er bij de daar
op vermelde soorten eoi correlatie is op te merken ten aanzien van
het chloorgehalte. De reserve, die hierbij moet worden gemaakt
is, dat bij een meer diepgaand onderzoek deze correlatie moge
lijk nog anders zal uitvallen. Het is bijvoorbeeld opvallend,
dat in het Oude Maasje bij Capelle-Vlo sp ik van het lijstje (nr 6)
de soorten Hydrocharis morsus ranae tot en met Sparganium erectum ontbreken, terwijl zij in het Hoorderdiep (25a), met een
hoger chloorgehalte wol voorkomen. Dit houdt waarschijnlijk ver
band mot de aard van de rivierloop. Het'Oude Maasje is een getijd en wa tor, he t N oorderdiop is stils ta a nd wa ter-,
De vraag is niet al].een of do plantensoorten bij een be
paald chloorgehalte al dan niet voorkomen, doch ook hoe zij
voorkomen. Om hiervan een indruk te krijgen, werden de bedekkingsgradon van de plantensoorten van tabel VI in de 21 gebie
den vergeleken.
Bij de oeverplanten is geen onderscheid te constateren. De
gegevens voor do planten van de echte waterplanten#ezelschappen
zijn verantwoord in tabel VII • Deze geeft aan bij welke chloorgehaltos hoge bedekkingsgraden werden geconstateerd, m.a.w. waar
de planton zich onder gunstige omstandigheden nog optimaal kun
nen ontwikkelen. Meer kan men er evenwel nog niet uit afleiden»
In Vila zijn de oocologischo factoren vermeld, die mede van
invloed kunnen zijn op hot voorkomen en oen hogere of lagere bedekkingsgraad.
Een nadere analyse van de gegevens van deze tabel was in
verband mot do beschikbare tijd niet mogelijk. Wanneer wij even
wel oppervlakkig nagaan in welke gebieden mot een bepaald chloor
gehalte de be dokking s graden van de verschillende plantensoorten
het hoogst zijnen hoe overigens de tot die gebieden behorende
oocologischo factoren zijn, dan vormen al deze gegevens een
fraaie bevestiging van do bijzonderheden daarover in de litera
tuur vernield (vgl. o.a. Westhoff c.s. 19^6).
Deze tabel geeft net als tabel VIII bovendien oen aantal
gegevens
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gegevens waardoor hot mogelijk is bepaalde grenzen van correlatic neder.tc preciseren. Dit ken voor voortgezet onderzoek
waardevolle eenknopingspunten gevenr
In' tabel VIII is tenslotte een overzicht gegeven van de
grenzen.van het chloorgehalte, waartussen alle planten van ta
bel VII zijn aangetroffen. We'zien, dat bij enkele planten de
grenzen wezenlijk nauwer zijn dan bij andere.
De zoutmijdende grote boterbloem (Ranunculus lingua) en het
levermosje watervorkjes (Ricciella fluitans) bv. maken de in
druk meer stenoek te zijn dan de andere soorten van de tabel.
Er zijn door de metingen van het chloorgehalte van een aan
tal oude rivierarmen gegevens verkregen die aangeven, onder
welke omstandigheden van chloorgehalte een reeks 'plantensoorten
kunnen leven* Het ontbreken van soorten in bepaalde gebieden
wettigt nog niet de conclusie, dat het chloorgehalte voor dat
ontbreken aansprakelijk is. ïoch geven de waarnemingen een po
sitieve aanwijzing voor de oecologische amplitudo der diverse
soorten, waarvan bij ander onderzoek wellicht gebruik kan wor
. . . . .
d e n g e m a a k t»

XIII, Vergelijkend vegetatiekundig onderzoek»
De kier volgende beschrijving van de vegetaties van de 26 in 1954
onderzochte oude rivierlopen heeft geen bijzondere pretenties» Zij is
"bedoeld als verslag en als documentatie en ter scherper afbakening van
de problemen die zich daarbij voordoen»
Pe beschrijving wil in de eerste plaats een indruk geven van het
uiterlijk van de vegetaties. Er is daarbij tevens getracht aansluiting
te vinden bij reeds eerder beschreven associatievormen, zoals we die
vinden in de gesrhrdLffcen van Braun - Blanquet, Tüxen, goch, Ail orge»
Poer» Sissingh, Westhoff en anderen»

In het veld bleek de "klassieke"

indeling niet steeds practisch te zijn voor het.onderscheiden van ver
schillende vegetatietypen* Bovendien werd de objectievere werkwijze
van een eigen indeling verkozen boven de klakkeloze aanname van een
schema, ook al heeft dat reeds bewezen re'êel en bruikbaar te zijn.
Er is daarom allereerst een eigen indeling gemaakt, voornamelijk
berustend op de physiognomie van de gezelschappen»
De oude rivierlopen zijn nogal eens begroeid door soortenarme
plantengezelschappen waarin één of enkele soorten het aspect bepalen.
Dit zou verband kunnen houden met de extreme omstandigheden, die er
in deze gebieden veelal heersen, o.a. extremen in de 'waterhuishouding
maar mogelijk ook door menselijk ingrijpen.
Dit alles zal nog nader moeten worden onderzocht, nadat door het
constateren van geregeld terugkerende verschillen is vastgesteld voor
welke verschijnselen in het bijzonder een oorzaak moet worden gezocht.

Diepte
)

Vegetaties
Open water zonder plantengroei en ondergedoken
waterplantengezelschappen.

0.80-2,OGm

Gez.sch. van drijvende waterpl.j Krabbescheervelden?
Drijftillen»

0,30-1.3Qrri

M?,ttenbies, lisdodde, Egelskop, Holpijp; hetzij
afzonderlijk, hetzij in diverse combinaties.

0,05-1, OOm

Riet- en Lies grasbegroeiingen (De laatste op iets
ondieper bodem dan de eerste, voor 't grootste deel
overlappen de trajecten elkaar echter.

0,45-0>QCm

Grote zeggenvegetaties meest van Scherpe zeggen,
(vegetaties vaak niet aanwezig).

30 cru

vochtige
bode»

Rietgras, struisriet
langs 't weiland.

ofwel vorming van een oeverzoon

Vochtige tot vrij
Begroeiing van Valeriaan en Spiraea; of oéverzoom
vochtige bodem
langs weiland,
som. tijd onderwater

Uiteraard is dit schema maar zeer globaal» Iedere oude rivierarm
heeft zijn eigen variaties en complicaties. Zij worden alle 26 stuk
•voor stuk besproken.
Van iedere rivierarm wordt een "beschrijving gegeven van de
vegetaties, die er voorkomen, daarna volgt een lijst van de vegetatiekundige opnamen, die er zijn gemaakt» De letters B. S. en T, in deze
lijsten geven aan, dat de opnamen zijn gemaakt respectievelijk door.
Mejuffrouw Boterenbrood, de heer Schroevers en de heer Tan der Voo.
Aan de beschrijving en de lijst, is voor ieder oude rivierloop
toegevoegd een tabel, waarin alle opnamen zijn opgenomen, gerangschikt
naar waterdiepte.

/
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t
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De plantengezeIschappen van Het Broekhuizerbroek en
het Lottumer Schaitwater (gem* Grubbenvorst).
Het moerasgebied van het Broekhuizerbroek omvat 3 plassen, deze
worden vermeld met de nummers I, II en III»
Daarbij is I = Noordelijkste plas, 11= Z.w. plas v» Broekhuizerveen
en 111= Z.o, plas van Broekhuizerveen»
Het Lottumer Schuitwater telt ook 3 plassen, deze worden aan
gegeven met de maners IV, ¥ en VI« Daarbij is I?- Oostelijke plas
van Lottumer Schuitwater0

B•

Beschrijving van de vegetaties van Het Broekhuizerbroek en
het Lottuimer Schuitwaterc
De plassen die gezamenlijk worden aangeduid met Lottumer
Schuitwater en Broekhuizerbroek of Broekhuizerveen wijken, evenals
de Vilt bij Boxmeer, sterk af van de meeste andere rivierarmen.
Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat deze beide gebie
den gelegen zijn in hogere diluviale zandgronden» Het voedende
water is daardoor veel voedselarmer dan op alluviale gronden. Als
er geen open verbinding met de rivier zelf is, zoals hier, heeft er
een veel snellere oligotrophiering plaats dan in de andere gebieden.
Van het Broekhuizerbroek werden alle drie de plassen onderzocht.
Vooral de plassenH en IUverschilden nogal van elkaar. Plas III
was zeer ondiep, waarschijnlijk nergens dieper dan een meter, zodat
aan de oever gehouden planten als bv. kikkerbeet (dydrocharis
morsus-ranae) over de hele oppervlakte verspreid waren» Daaronder
bevond zich een laag zeer week, venig-kleiig materiaal, dat bovenin
als een ijle suspeusie begon en met de diepte steeds vaster werd.
Van de vegetatie van de plas is een opname gemaakt (nr. 375)« In de
onderwaterlaag overheerste de waterpest (Elodea canadensis). Dit was
echter plaatselijk» In da drijflaag viel het vele voorkomen op van
kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) en drijvend fonteinkruid
(Potamogeton natans). De vegetatie is te beschouwen als een vorm1
van het Hydrochareto-Stratiotetum. Koch 1926, zij het dan als een
zeer typische vorm; mis chien tengevolge van het minder eutrophe
karakter der plas; misschien - primair of secundair - tengevolge
van dc grote luwtes die de plas hier, midden tussen de bossen geniet.
De bodem van de plas was zeer gasrijk» Tengevolge daarvan kwam
het voor, dat delen van oeverplaten als holpijp (Equisetum
f^-uviatile ), grote lisdodde (Typha latifolia) en andere waren gaan
rijzen

rijzen. Wortelstokken, dode stengels en andere halfvergane delen
vormen zo plaatselijk een dicht netwerk op het water of half onder
water.
Dit was blijkbaar een goed kieaingsbed voor de zaden van
diverse drijftilplanten als cyperzegge (Carex pseudocyperue),
waterscheerling (Cicuta viross), slangenwortel (Calla palustris),
ook voor wateraardbei (Comarum palustre), waterdrieblad (Menyanthes
trifoliata), snavelzegge (Carex rostrata), draadzegge (Carex
lasiocarpa), watermunt (Mentha aquatica) en andere soorten.
Er ontwikkelden zich daar echte drijftilvegetaties van het
Ciouteto-Caricetum pseudocyperus Boer 1942.
Deze drijftillen gingen geleidelijk over in andere oeverge
zelschappen. Holpijp (Equisetum fluviatila) verdween daar eerst,
maar kwam merkwaardigerwijs in een zoom vlak tegen het weiland
weer terug, Pitrus (Juncus effusus) vormde er pollen, maar vooral
pluimzegge (Carex paniculata) trad er op de voorgrond. Die vormde
pollen van meters in doorsnede, die in het vastleggen der vegetatie
een groot aandeel hadden. Men zou dit stadium kunnen vergelijken
met het Garicetum acutifortio-paniculatae van Ylieger en
Van Zinderen Bakker (1942), alhoewel noch Carex riparia, noch
Carex'acutiformis - de beide andere kensoorten hier aangetroffen wer
den. Dat hield

misschien verband met de voedseltoestand van het

water. Vlieger en Van Zinderen Bakker denken zich de vegetatie ont
staan uit het Scirpeto Phragmitetum na drijftillen. Dat klopt dus
zeer goed met de toestand zoals die hier werd aangetroffen. Een
overgang van de pluimzeggevegetaties naar Alnetum, zoals Westhoff
constateert, werd hier plaatselijk zeer fraai waargenomen. Overigens
is deze zeggezône sociologisch zeer heterogeen van structuur.
De combinatie Pitrus (juncus effusus) - moerasrolklaver (Lotus
uliginosus) - koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) behoort bv, tot
het Bromion racemosi»
Het plasje II, dat westelijk ligt van lilde hiervoor besprokene,
zag er heel anders uit« Doordat de zachte modderlaag hetzij minder
diep, hetzij vaster was, misschien ook door andere factoren, had
zich hier een gewoon wortelende kruidenvegetatie kunnen ontwikkelen
over bijna de gehele plas. Alleen aan de noordzijde was nog open
water. De rest vormt als het ware één grote trilveenmoeras, begroeid
met
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met een Phragmitionvegetatie, waarin vooral de soorten g;ote
lisdodde (Typha latifolia) en holpijp (Equisetum fluviatile) sterk
op de voorgrond traden. In het centrale deel van de zuidkant der,
plas ontbrak de lisdodde, Holpijp domineerde daar. Er waren dus
drie vegetaties te onderscheidens
1, De lisdoddenbegroeiing, die nagenoeg het gehele gebied
bedekte. Zij groeide op een trilveen-bodem en was lastig
begaanbaar»
Alle opnamen (379> 380 en 381) werden.in deze vegetatie
gemaakt 0
2, De begroeiing, waarin holpijp domineerde« Deze vegetatie
bevond zich als een plek tussen de lisdoddevegetaties in
het zuiden van de plas. Helaas was de bodem te slap om deze
vegetatie te benaderen. Er zijn geen opnamen gemaakt.
3, De open waterbegroeiing tussen het lisdoddenveld aan de
noordkant der plas. Ook deze was zeer moeilijk te benaderen
en werd niet opgenomen. De vegetatie toonde echter veel
verwantschap met die van opname 375 uit plas III»
De lisdoddevegetatie en die van holpijp verschillen qualitatief waarschijnlijk niet in soortensamenstelling» Behalve de beide
genoemde soorten zijn als belangrijke soorten ook te noemen draadzegge (üarex lasiocarpa), wateraardbei (Comarum palustre) water
drieblad (Menyanthes trifoliata), snavelzegge (Carex rostrata) en
plaatselijk slangenwortel (Calla palustris) en egelskop (Sparganium
erectum ssp. neglecta). Ook Sium erectum, de kleine watereppef kan
sterk op de voorgrond treden.
In het midden van deze watervegetaties was de vegetatie telkens
het armst aan soortenc Naar de kanten werd ze steeds rijker
achtereenvolgens

f

doordat

optraden: draadzegge (Carex lasiocarpa), waterdrie

blad (Menyantheü trifoliata), -vateraardbei (Comarum palustre) en de
echter landmoernrplanten als wclfspoot (Lycopus europaeus),
Pinksterbloem^Carlamine pratensis) enz.
Anders was de situatie langs de randen van het open water. In de
eerste plaats is vermeldenswaard het plotseling veelvuldig opkomen
'

van de egelskop Sparganium erectum en wel de zuidelijke ondersoort
neglectum, Yerder waren er langs de oever veel meer de typische drijftilplanten aanwezig, Soorten van de echte losse drijftillen, zoals
die ook elders veel werden aangetroffen; veel slangenwortel (Calla
palustris
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palustris, kleine watereppe (Sium erectum), waterscheerling (Ciouta
virosa), cyperzegge (Carex pseudocyperus) en andere. Deze vegetatie
ging echter, evenals de lisdoddebegroeiing elders langs de oever
naar de rand over in een kleine zeggevegetatie, waarin de draadzegge,
Carex lasiocarpa domineerde. Daarin was de melkeppe (Peucedanum
palustre) zeer karakteristiek. Alleen tegen de noordpunt van de
plas 4 waar het open water in een sloot overging(die de plas met
plas I verbond) vormde de pluimzegge met geweldige pollen de oever
begroeiing.
De vegetaties van plas I zijn volkomen vergelijkbaar met wat
reeds eerder besproken is. Langs de zuidoostrand "bevond zich weer
een drijfzône als het lisdoddeveld van plasje II. De rest was open
water met een drijvend

fonteinkruidbegroeiing als die van opname

375. Langs de oever was overigens een smalle drijftilzöom aanwezig
met scheerling (Ciouta virosa), slangenwortel (Calla palustris),
wateraardbei (Comarum

palustre) en waterdrieblad (Menyanthes

trifoliata). Daarachter lag een zeer moeilijk begaanbare zóne van
grote pluimzeggepollen. In deze zóne begon de opslag van jonge
elzen. Enkele meters verder landwaarts was de hele oever volkomen
overgroeid djor elzenopslag. Daar onder was een zwak ontwikkelde
kleine E^genvegetatie aanwezig. Deze situatie deed denken aan de
successie reeks s Drijftil —•> Pluimzeggegemeenschap —* kleine zeggenmoeras-} Elzeribroek,
Het Lottumer Sohuitwater bestaat uit drie plasjes, die
parallel aan elkaar in n.w«-z«o. richting lopen. Ze liggen ten
zuiden van het Broekhuizerveen en vormen tesamen met deze de Oude Maas
meander. De nummering is doorgezet. De meest noordelijke (noordooste
lijke) plas is met IY aangegeven, de volgende Y en de laatste YI.
Het hele gebied van het Lottumer Schuitwater was rommeliger van
karakter. Waarschijnlijk is er hier ook meer menselijke invloed, de
bossen om de plasjes i/aren (misschien wel juist dank zij het kappen)
veel ondoordringbaarder.Het was dan ook moeilijk, de plasjes te be
reiken. Het open water bevatte weer de vegetatie van drijvend fontein
kruid,- echter veel slechter ontwikkeld dan in het Broekhuizerveen.
Het water zag er verontreinigd uit (De pH verschilt echter niet met
die van het Broekhuizerveen: beide 6,9

Langs de oevers trad plaat

selijk veel drijftilvorming op. De verlanding gaat hier waarschijnlijk
zeer snel - te verdelen naar de rijke verspreiding van pluimzegge
(Oarex
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(Carex paniculata) op nog volkomen losse drijftillen en de aanwe
zigheid van jonge elzen ter plaatse. Opvallend was de aanwezigheid
van leverkruid (Eupatorium cannabinum) op deze drijftillen, een soort
die in het Broekhuizerbroek in het geheel niet werd gezien. Op deze
zone volgt dan al of niet een rietzône, Het is merkwaardig, dat
riet (Phragmites communis) in het Lottumer Schuitwater vrij regelma
tig waargenomen werd, in het Broekhuizerveen (broek) helemaal niet,
terwijl slangenwortel (Calla palustris) die zo algemeen was in het
Broekhuizerveen, in het Lottumer Schuitwater ontbrak. De oevergezel
schappen gingen over in een zeer dicht bos, bestaande uit elzen,
berken en wilgen, waarin behalve de soorten, die in het broekbos
van het Broekhuizerveen werden aangetroffen: dauwbraam (Rubus
caesius) en wijfjesvaren (Athyrium filix-femina).
Er is een opname van een Elzenbroek gemaakt (38?)• Dit was in
het bos ten noorden van de plasjes, dus meer naar het Broekhuizerveen.
Deze opname toont nog duidelijk de •"verwantschap" van het bos met
de drijftillen en de pluimzeggevegetaties langs het open water.
Behalve de soorten die daar werden aangetroffen zijn eigenlijk
alleen nog een paar andere soorten van hoger bodem erbij gekomen
zoals kale jonker (Cirsium palustre), moerasandoorn (Stachys palustre)
en typische Alnetum-soorten als de els (Alnus glutinosa) zelf,
bitterzoet (Solanum dulcamara) en andere.

Lijst van opnamen, gemaakt in het Broekhuizerbroek en
het Lottumer Schuitwater met typering van de vegetaties.
Bij opn.575.
Fonteinkruidenbegroeiing in openwater.
Opgenomen 8 september 1954 door B, S en v.d.V. Zuidoostpunt van
zuidoostelijke plas Broekhuizerveen, Opp, 2x2 m2. Water tot l,30m.
Daaronder ten minste 60 ca modder op zandige ondergrond;
pH 6,9, Cl gehalte 40 mg/l,
Bi.i opn. 582.
Holpijpbegroeiing in de "drijfzoom" langs de zuidoosthoek van de
meest noordelijke plas van het Broekhuizerveen, Opp. 4X2 m2,
pH 6,9, Cl, gehalte 34 mg/l, Opgen, 8 september 1954» B.,S.,v.cU7.
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Bi.i opn.381.
Lisdoddenbegroeiing met feeel slangenwortel langs het open water
aan de noordkant van de zuidwestelijke plas. Opp. 2x2 m2.
Opgenomen 8 september 1954 - B.,S.,v.d.V,
Bij opn.379.
Kleine zeggengezelschap op "drijfzoom" van de zuidwestelijke
plas van het Broekhuizerveen. Terrein zeer golvend. Opp. 2x4 m2.
PH 6,9» 01. gehalte 49 mg/l» Opgenomen 8 september 1954 BipS., v.d.V.
Bi.i opn.376.
.Oevervegetatie met slangenwortel en egelskop. (^"drijfzoom",
dichtbij opn. 375 (Zuidoostpunt van zuidoostelijke plas van
Broekhuizerbroek)« Opgenomen 8 september 1954» B.,S., v.d.V.
Opp. 2xl-g- m2.
Bi.i opn.380.
Een aaneengesloten drijflaag op het water, met lisdodde, egelskop en aLargenkruid in het centrale deel van de zuidwestelijke
plas van Broekhuizerbroek. Onder de drijflaag +Nlm diep.
Opp. 2x2 m2. Opgenomen 8 september 1954» B.,S.,v.d.V.
Bij opn.377.
Overgang van de drijfzoom van opn. 376 naar weiland: grasbe
groeiing met allerlei drijftilelementen als slangenw*rtel ertussen.
Bodem zandig. Opp. 3X2 m2. Zuidoostpunt van zuidoostelijke plas
van Broekhuizerbroek, Opgenomen 8 september 1954, B.,S.,v.d.V.
Bij opn. 378.
Drassig weiland naast vorige opname (zuidoostpunt van zuidooste
lijke plas van het Broekhuizerbroek), Bodem zandig-venig.
Opp. 4x1 m2. Opgenomen 8 september 1954» B.,S,,v.d.V.
Bij opn.383.
Elzen-ffilgenbroek op zeer natte bodem in het bos ten noorden van
de plasjes van het Lottumer Schuitwater.
Het water riekt en is zwart van kleur; de hele bodem bestaat uit
halfvergane bladresten, Opp. 50 m2, p'H 7»1* Opgenomen 9 september
^954» B»,S»,v.d.V.
Notities in de tabel zoals Alaaus glutinosa 3/+ betekent, Alnus glutinosa
in boomlaag 3 en struiklaag +«
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Broekhuizerbroek

Maas (gem, Grubbenvorst)
Nummer der opname

375

382

Terrein

III
1,30

Waterstand

Bedekking in $

Lottumer
Schuitwater

<5
50

Ceratophyllum demersum
+
Elodea canadensis
3.4
Hydrocharis morsus-ranae
3
Nuphar luteum
1
Potamogeton nataas
2
Nymphaea alba
Lemna minor
1
Ricciella fluitans
Lemna trisuloa
Equisetum fluviatile
1
Sagittaria sagittifolia
+
Oomarum palustre
Ranunculus lingua
Typha latifolia
Menyanthes trifoliata
Calla palustris
Mentha aquatics
Sium erectum
Carex pseudocyperus
Cicuta virosa
Oarex lasiocarpa
Carex rostrata
Ruine x hydrolapathum
Sparganium erectiom
sspe neglectum
Equisetum palustre
Juncus aoutiflorus
Carex paniculata
Peucedanum palustre
Lyoopus europaeus
Galium palustre
Epilobium palustre
Cardamine pratense
Oarex spec.
Ranunculus repens
Salix cinerea
Veronica beccabunga
Bidens cernuus
Eleocharis palustris
Epilobium parviflorum
Agrostis stolonifera

381

379

376

380

377

378

I

II

II

III

II

III

III

d

d

d

10

35

d

d

50

0,10 0,05

70

85

383
t.a, van
If
0,20
50
5-10
30
10

+

+ »2
+

+.3

1

2.2

+.1

1,2

+•1
+.1
+.2
+ »2
+.2
+.1
+.1

+.2
1.1
1.2
1.3
3.3
1.2
1.2
+.1
+.2
+.2
+.2

2.3
1.1
1.2
1.2
+.2

+•1
+.1

1.2

+•2

3.3
+.1

+.2
+.1
2.2
1.2
-t*«l

+.1

+.1

1.2
+.1
2.2
1.2
1.2

+.1
+.2
1,2
2.2
+.2
1.1

+.2
2.2

+.2
+.2

2.2
1.1

1.1
+.1
1.2
+.1

+.2
1.2
+.2

1.2
+.2

+.2
+.2

+.2
+.1

1.2

1.2
1.2

+.2
2.2

+.1
+•2
+.2
+.2
+.2

+
+
+
+.1

1.2
+.2
+.1
+.2
+.1
+.1

+.2

4- ® 1
+ ?2

+.1
+.2
1.2
+,1
+.2

+.1

+.1
+.1
2.2
+.1
+.1

+.1
+.2
1.2
+,2
+.1
+.1

+.1

+.1
2.2

2.3

+.1
3.2

+.2
+.1

1.2
+.2
+.2

Boomstr.kr.mos-

Alisma plantago aquatica
Caltha palustris
Juncus effusus
LysimaoMa vulgaris
Oenanthe fistulosa
Stellaria palustris
Cirsium palustre
Crlyoeria fluitans
Holcus lanatus
Junous artioulatus
Lotus uliginosus
Lychnis flos-cuculi
Polygonum mite
Stachys palustre
Ruaex acetosa
Ranunculus flammula
Taraxacum palustre s,l.
Alnus glutinosa
Salix aurita
Solanum dulcamare
Rubus caesius
Rubus id&eus
Sorbus aucuparia
Phragmites communis
Dryopteris austriaca
Mnium affine
Sphagnum fimbriatum
Lophocolea heterophylla

2 • De Plantengeze lsohappen van de Tilt bi.j Boxmeer»
Dit prachtige gebied is van bijzonder "belang als oude rivier
loop doordat het milieu er zo veel minder eutrooph is dan in de meer
noordelijk gelegen oude rivierlopen» De Vilt is in dit opzicht te
vergelijken met het Broekhuizerveen» Ook de Vilt is omsloten door
diluviale zandgronden.
Physiognomisch is het gebied in

4 delen te verdelen en wel

van west naar oost :
1» Een kleine moerassige strook in het uiterste westen, iets
voedselrijker dan de andere delen en daardoor ook een
enigszins andere vegetatie dragend.
2» De plas ten westen van het pad, dat dwars door het gebied
loopt met de smalle bosgordel erlangs»
De plas ten oosten van het pad. Deze plas vertoont hier en
daar fraaie verlandingszaaen.
4. Het oostelijke deel van de Vilt, Dit gebied is ook het
rainst eutrooph en daardoor het meest afwijkend van de andere
rivierarmen» Dit is een uniek terrein, waarin als dominanten
vooral draadzegge (Carex lasiocarpa), pijpostrootje
(Molinia coerulea) en stnaisriet (Calamagrostis canescens)
van belang waren» De vegetatie scheen via een gagelstruweel
over te gaan in Elzenbroek. Alle overgangen werden aange
troffen«,
Het oostelijk uiteinde van de Vilt,
Dit laatste gebied wordt het eerst besproken» Dwars door het
oostelijke deel liep weer een smal pad» Het gebied links en rechts
daarvan verschilde niet principieel. Er was in dit deel een soort
ontwateringssysteem om het hele gebied heen liep een sloot, terwijl
ook aan weerskanten van het pad, dat het terrein in twee helften
verdeelde, een sloot was gegraven» Verder waren er nog twee sloten,
een verderop evenwijdig aan het pad, een sloot in de lengte-rich
ting van het gebied, dus loodrecht op het pad. Ongeveer waar de
beide sloten, die dwars door het gebied verlopen elkaar ontmoeten,
bevoiid zich volgens de stafkaart een klein plasje» Dat was er in
1954 nog wel, maar het was bezig met krabbés cheer dicht te groeien.
Het grootste gedeelte van het moeras werd ingenomen door een
vegetatie, waarin struisriet (Calamagrostis canescens) domineerde,
een

2,
een vegetatie, waarin vooral ook melkeppe (Peucedanum palustris)
zeer kenmerkend was. Ook de wateraardbei (Camarum palustre) ontbrak
nooit, deze soort was echter in alle moerassige vegetaties van het
gehele gebied aanwezig, In de uiterste punt van het gebied kwamen
er hij wederik (Lysimachia vulgaris), moerashasterdwederik
(Epilobium palustre) en wolfspoot (Lycopus europaeus), kattestaart
(Lythrum salioaria) en leverkruid (Eupatorium cannabinum)• Dit zijn
alle soorten, die in de andere rivierarmen min cf meer kenmerkend
waren voor de vegetaties die gewoonlijk beven de gemiddelde water
spiegel liggen en o,m, gekenmerkt door valeriaan , moerasspiraea
en andere, Het verschijnsel, dat deze planten in de Vilt speciaal
aan het einde van het gebied gevonden werden is mogelijk te wijten
aan het toestromen van voedselrijk water, dat hier vanuit de wei
landen en via de sloten binnen kon dringen. Heel vaak begon in
deze vegetatie reeds opslag van gagelstruiken (Myrica gale) die
in het gehele gebied rijk vertegenwoordigd waren. De gagel begon
als losse struikjes, die zich steeds meer aaneensloten zodat uit
eindelijk een dicht gagelstruweel te zien was. Als bodemvegetatie
was er meest een struisrietbegroeiing (Calamagrostis canescens)
aanwezig, die onder de gagel evenwel degenereerde, In dat stadium
begonnen jonge kiemplanten van els (Alnus glutinosa) te koiaen.
De els werd in volgende stadia al gauw de meest overheersende
soort riet (Phragmites communis) groeide juist op de grens van
Gagelstruweel en Elzenbos, Deze zóne werd op vele plekken aange
troffen, vooral ringvormig om kleine verhogingen in het terrein
en langs de randen van de beide sloten, die dwars door het gebied
liepen. Misschien had een regelmatige voedselaanvoer daarmee te
maken? Dit verschijnsel is ook van veengebieden bekend (Litt.lo).
Langs de randen van het terrein en langs het pad was een
vegetatie aanwezig, waarin de draadzegge domineerde (opname 26o).
Peucedanum palustre, de melkeppe was ook hier karakteristiek,
al was hij niet zo talrijk als in de struisrietvelden. De verdere
ondergroei in de dfaadzeggevegetatie deed ook overigens sterk den
ken aan die van de struisriet-vegetatie. De wateraardbei (Comarum
palustre) naia er evenwel een belangrijke plaats in. Dit hield
waarschijnlijk verband met de grotere vochtigheid in de draadzeggebegroeiing

begroeiing. Inderdaad bevond deze vegetatie zich op lagere bodent«
Het was merkwaardig dat deze vegetatie alleen langs de randen te
vinden was. Langs de noordrand van het gebied was een dijkje.
Daar was er geen vochtiger zóne, de bodem werd er geleidelijk hoger.
Rietgras (Phalaris amundinacea) en kattestaart (Lythrum s%lioaria)
traden er het meest op de voorgrond. De draadzeggevelden gingen
dus naar het midden over in striai sriet vegetaties. Er was opslag van
gagel en els in beide begroeiingen, maar vooral in het struisriet
en dan in het bijzonder langs de sloten# Langs de noordrand waren
er overgangen van struisriet naar rietgrasvegetaties. De zaak was
echter nog gecompliceerder. Midden tussen de velden van struisriet
"bevonden zich nl. uitgestrekte stukken, waar het pijpestrootje
(Molinia coerulea) domineerde (opname nr 26l). Het pijpestro bereik
te hoge bedekkingspercentages, soorten uit de struisrietbegroeiing
zoals melkeppe (Peucedanum palustre) waren daar verdwenen, terwijl
soorten als kale jonker (Cirsium palustre) en fioringras (Agrostis
stolonifera) meer op de voorgrond gaan treden. De verschillen waren
duidelijk. Het zag er naar uit, dat deze pijpestrovegetaties zich
op lager bodem hadden ontwikkeld dan de struisrietbegroeiing alhoe
wel dit in een landschap als dit - dat misschien geheel door
""drijfzoomvorming" is ontstaan - moeilijk te verifi'êren was.
Menselijke invloeden hebben hier stellig een rol gespeeld. Wellicht
is bv, de grondwaterstand beinvloed. Er was nl. in de verdeling van
vegetaties met resp. pijpestrootje en struisriet als dominant een
vaste regelmaat, zuiver rechthoekig en met "dammetjes" van struisriet. ¥oor de theorie van het reguleren van het grondwater pleit
het feit, dat dikwijls, speciaal in de pijpestrootjesvegetatie,
dode en halfdode gagelstruiken werden aangetroffen. Het zal daarom
interessant zijn, de historie dezer vegetatie eens te ontwarren.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat op schijnbaar willekeurige plekken
maar steeds in de pijpestrootjesvegetatie open plekken te vinden
waren, die een zeer vochtige wollegrasvegetatie hadden, hetzij op
vallend door de aanwezigheid van wollegras (Eriophorum angustifolium)
(opn, 263), hetzij overwoekerd door veenmos (Sphagnum palustre)
(opn. 262), Er werden ook putten aangetroffen, die Nymphaea alba,
de waterlelie bevatten. Het verband vegetatie - grondwaterstand kan

schematisch

4.
schematisch als volgt worden weergegeven.

In het noorden van het moeras juist daar waar de beide sloten
elkaar ontmoeten, staat op de stafkaart, zoals reeds eerder werd
vermeld een klein plasje aangegeven. In het midden bleek een
krabbescheervegetatie ontwikkeld van het Hydrocshareto-Stratiotetuia.
Waarschijnlijk is dit niet een verlandingsvorm, waaruit het evergrote deel van het moeras is ontstaan. Langs de randen van dit
plasje had zich een vegetatie ontwikkeld, die opviel voornamelijk
door de rijkelijke aanwezigheid van lisdodde (Typha latifolia)
en egelskop (Sparganiuxa erectun ssp. polyaedrum). Differentiërend
t.o.v. de struisriet-vegetaties waren ook bitterzoet (Solanum
dulcamara) en scherpe zegge (Carex acuta), In deze oevervegetatie
groeide in een smalle strook wilgenopslag. Deze

vegetatie ging

snel over in de reeds beschreven begroeiing van struisriet. Voor
deze zonering vgl« de opnamen 268-267-266 en 269. Tenslotte zij
nog opgemerkt, dat de scherpe zegge in dit deel van de Vilt soms
tot dominantie kwam en wel speciaal langs de randen van de rand- •
sloten. De vegetatie onder de scherpe zegge was vergelijkbaar met
die onder de draadzegge-vegetaties (opn. 27O).
Ha de uitvoerige bespreking van het oostelijk moerasgebied
kunnen we over de overige drie delen kort zijn: de beide plassen
en de moerasstrook,

_

De Oostelijke Plas»
Het open water werd niet bezocht« Er was een drijflaag, waar
schijnlijk voornamelijk uit waterlelie (Nymphaea alba) bestaand,
maar verder konden er by gebrek aan vaartuig geen waarnemingen
worden gedaan. Op enkele plaatsen vertoonde de plas langs de oevers
fraaie verlandingszônes» Dat was bv, het geval langs de oostelijke
rand van het hoofdpad, dat tussen de beide plassen door in noord
zuid richting loopt. Ook daar trad "drijfzoomvorming" opj niet,
als losse drijftillen beginnend, maar langs de hele oever tegelijk
uitgroeiend. Planten, die in deze zoom opstaan zijn eerst grote
boterbloem (Ranunculus lingua), grote watereppe (Sium latifolium),
waterzuring (Ruiaex hydrolapathura) enz. Iets hogerop traden echter
reeds de planten op, die in de rest van het moerasgebied kenmerkend
waren nl, draadzegge (Carex lasiocarpa), melkeppe (Peucedanum
palustre), struisriet (Çalamagrostis canescens), terwijl ook
wateraardbei (Comarum palustre) en Menyanthes trifoliata, het waterdrieblad goed vertegenwoordigd waren. Opvallend was ook de

belang

rijke plaats die plaatselijk holpijp (Equisetum fluviatile) innamj
wat deed denken aan het Broekhuizerbroek, Van deze vegetatie werd
één opname gemaakt: 257*
De Westelijke Plas,
Deze plas bevatte eveneens een waterleliegezelschap, welke
echter evenmin bezocht kon worden« De noordoever van de plas was
weinig belangwekkend. Het was een geliefde visplaats voor hengelaarsf

t

zodat van de oorspronkelijke vegetatie weinig over was, Vermeldens
waard was het voorkomen van pluimzegge (Carex paniculata) welke
elders in

het moeras niet gevonden werd. Langs de zuidoever van

de plas bevond zich een smalle rietzoom, gevolgd door een smal,
doch zeer moeilijk doordringbaar struweel (opn, 271) • Er was daar
een zeer dichte struiklaag ontwikkeld waarin vooral de geoorde wilg
(Salix aurita) en Cornus sanguines, de rode kornoelje een belang
rijke rol speelden« Door de dichte kroonlaag drong zeer weinig
licht, waarschijnlijk kwam het daardoor, dat de kruidlaag zo zwak
ontwikkeld was, bijna geen plant bevond zich op de bodem.
Het moera3g&biea in het uitergte westen van de Vilt,
In principe deed dit denken aan het moeras in het oosten, alles
is er echter veel kleiner, dichter op elkaar

en waarschijnlijk ook
meer

6.
neer door de mensen beinvloed. Opname 2 J 2 toont een vegetatie, die
karakteristiek was voor dit gebied. Het waren soorten-combinaties,
die kenmerkend waren voor vele drogere oevervegetaties van andere
rivierarmen met o.a. koninginnekruid (Eupatorium cannabinum),
wederik (Lysimachia vulgaris), moerasandoorn (Stachys palustris),
dauwbraam (Rubus caesius) en brandnetel (Urtica dioica), Er was
echter ook weer plaatselijk

een sterke dominantie van struisriet

(Galamagrostis canescens) terwijl vooral kenmörkend voor deze
strook was het veelvuldig optreden van het riet (Phragmites communis).
Dit kwam hier niet alleen voor tegen de boszoom, het nam overal
een veel dominerender plaats in» Aardig was de vondst van de zwarte
aalbes (Ribes nigrum) een plant van het elzenbroekbos. Op iets lager
gelegen jlekken groeiden evenals in het oostelijk deel vegetaties van
struisriet (Calamagrostis canescens) en pijpestrootje (Molinia
ooerulea) Bozaieksgewijs dooreen. In beide kwam weer voor Peuoedanun
palustre, die ook hier typisch was voor de plantengezelschappen op
moerasbodem die nog net niet boven water uitkwam,

Li.ist van opnamen genaakt in de Vilt bij Boxmeer, met de typering
van de vegetaties.
Bij opn. 268.
Krabbescheervegetatie in het oostelijke moeras van het gebied.
Opp. 2x2 ES2. Onder de drijf zoom zeker meer dan 1 m diep.
Opgenomen 27 augustus 1954 (B.,S,, v.d.V.)
Bij opn. 266.
Begroeiing van lisdodde, egelskop en scherpe zegge op de
drijfzoom benoorden het krabbescheerplasje van opname 268
(in het oostelijke moeras), Opp. 2x2 mg.
Opgenomen 27 augustus 1954 (B,,S.,v,d.Y,), Golvende bodem.
Bij opn, 267«
Lisdoddebegroeiing met wilgenopslag in dezelfde zóne als
opn. 266 (Lisdoddenzoom langs krabbéscheerveldje in het
oostelijke moeras), Opp, 2x2 m2, De bodem golft.
Opgenomen 27 augustus 1954 (B.,S.,v.d.Y.)

Bij

Bi.i opn, 269«
Begroeiing van wateraardbei met egelskop en struisriet op neer
tot rust gekomen boden (waarboven nog 5 ca water). Iets verder
van het krabbesóheerveld van opn, èé8 verwijderd dan de opnamen
2é7 en 266. Oostelijke moeras van de Vilt. Opp. 2x2 m2.
Opgenomen 27 augustus 1954 (B,,S.,v.d.V.).

¥aterdrie"blad - watera&rdbeivegetatie op een drijfzoom ten
oosten van het pad, dat tussen de oostelijke en westelijke
Viltplas doorloopt. De diepte niet bepaald, boven de vegetaties
stonden nog enkele cm water, Opp, 2x2 m2.
Opgenomen 26 augustus 1954 (B,,S,,v.d,V.).
Bi.i opn. 260.
Zeggevegetatie met opslag van wilg en gagel. Langs (ten oosten
van) het pad, dat door het oostelijk moeras loopt, Opp, 2x3 m2.
Ongelijke bodem, op de hoogste plaatsen 10 cm boven het grond
water, op de laagste plekken 5 oni eronder.
Opgenomen 27 augustus 1954 (B,,S,,v,d,Y,).
Bi.i opn. 265,
Graslandje met wolle&ras, In een verlaging:in het moeras van
de oostzijde van het gebied, Opp, 3*3 n2t 5 on water, de pollen
steken er bovenuit. Opgenomen 26 augustus 1954 (B,,S,,v,d.¥.),
Bi.i opn. 262.
¥eenmosplek in pijpestrootjesveld (o^n. 261), Het Sphagnum
reikt tot 2 0 cm boven de waterspiegel, Opp, 3

m2.

Opgenomen 26 augustus 1954 (S.).
Bi.i opn. 261.
Pijpestrootjesvegetatie zoals die normaliter in dit oostelijke
moeras aanwezig is (cf bijschrift opn. 262), Ook hier een
ongelijke bodem, van de waterspiegel tot 20 cm daarboven
variërend, Opp. 4x4 m2, Opgenomen 26 augustus 1954 (B.,v.d,V.),
Bi.i opn, 270.
Scherpe aeggezoom langs het pad, dat dwars door het oostelijke
moeras loopt. Bultig terrein (van 10 cm "beneden de waterspie
gel tot + 20 cm er boven). Zeker 40$ van de totale zeggenbe
dekking

Be

dekking (85%) is dood. Ook de bodem "bestaat voornamelijk uit
niet of half verteerde zeggenbladeren» Opp. 3X3 ^2.
Opgenomen 27 augustus 1954 (B,,v.d.lT,)
Bi.i opn. 258.
Moerasterrein in het uiterste westen van de Vilt, Een struisrietveget&tie op ongelijke veenboden (5cm beneden-waterspiegel tot 20cm
erboven) Opp, 2x2 ra2» Opgenomen 26 augustus 1954 (B»,S ,.,v.d,Y,)
Bij opn. 259.

Begroeiing van pijpestrootje en struisriet op vochtige bodem»
In het jaoerasterrein in het uiterste westen van de Vilt,
Bultig terrein, Opp. 4^4 n2, Opgenomen 26 augustus 1954
(B,,S,,v.d.V.),
Bij opn. 272.
Struisriet-rietveld in het uiterste westen van de Vilt, Bodem
vochtig huiaeus (zonder zand). Zeer veel onverteerde blad
op de grond, AQ 10 cm dik, zeker Jö/o van de kruidlaag (90$)
is dood, Opp. 3x4 m2. Opgenomen 27 augustus 1954» (B.,S.,v.d.'V,)
Bij opn. 265.
Elzenbroek langs de sloot, die in de lengte door het oostelijke
moeras loopt. Bodem + 3 O*1 onder water, Opp, 4x4 m2.
Opgenomen 27 augustus 1954» (B,,S,,v,d,V,).
Bij opn, 264.
Gagelstruweel met opslag van elzen, langs de sloot, die in de
lengterichting door het oostelijke moeras loopt. Bodem + 3 cm
onderwater. Opgenomen 27 augustus 1954 (S.)«
Bij opn. 271.
Struweel van eik, kornoelje en wilgen langs het pad dat in de
lengte langs de zuidkant van het gebied loopt. Langs de zuid
rand van de oostelijke plas. Opp. 5x5

EI2.

Opgenomen 27 augustus 1954 (B,,S,,v.d.Y,).
In de tabel betekent bij diepte: D=drijftil, dr,=drassig,

v.=vochtig, v,v.=vrij vochtig en bij bedekking: D=drijflaag,
S=struiklaag,

3* De plantengezeIschappen van de Oude Maas bij Megen (gemeente Megen).
De Oude Maas bij Megen is eutropher dan de beide hiervoor be
schreven gebieden» Het natuurgebied heeft een eigen karakter»
Waardoor het een eigen plaats inneemt in de reeks»
Een factor, die hiermede de aard van de vegetatie bepaalt, is
de gasrijkdom van de bodem. Dit heeft ook hier wellicht weer aanlei
ding gegeven tot de vorming van drijfzomen, doordat wortelstelsels
en dood materiaal van liesgras (Glyceria maxima) op het water of
juist onder de waterspiegel kwamen te liggen» De zonering hierdoor
ontstaan, is zeer scherp en van een grote uitgestrektheid» zodat
dit gebied het verschijnsel heel duidelijk vertoont. Merkwaardig is
dat de vorming van drijftilachtige vormingen het sterkst isj enkele
meters van de oever, zodat achter de drijfzoom nog een liesgrasvegetatie aanwezig is» Misschien komt dit doordat betreding door
vee het omhoog gaan van liesgras langs de kant tegengaat» Het liesgras(Glyceria maxima) is wel de belangrijkste soort van het gebied5
grote oppervlakken worden erdoor bedekt. Op plaatsen, langs de oever
waar normaliter water staat, is het steeds behoorlijk vertegenwoor
digd. Van soortensamenstelling is de vegetatie over het algemeen
arm. Opn. 236, 223 en 224 geven ons er een - niet helem§al ztiiver lioold van. Er voor bevindt zich meestal een smalle zoom van mattenbies (Scirpus lacustris)» Soms neemt holpijp (Equisetum fluviatile)
die in dit gebied zeer algemeen is, de plaats van de mattenbies in.
Naar de kant toe gaat de vegetatie over in een^graslandbegroeiing,
waarvoor soorten als waterrus (Juncus articulatus), zilverschoon
(Potentilla anserina), kruipende boterbloem (Ranunculus repens),
lidrus (Equisetum arvense) e.a» kenmerkend zijg.. Waar in dit gras
land lage plekken zijn, die langer onderwater staan, ontstaat een
vegetatie, waarin vooral mannagras (Glyceria fluitans) belangrijk
is. Er is dus van diep naar ondiep te onderscheidens Openwater smalle mattenbieszoom - brede liesgrasfcoom - graslandvegetatie.
Dit schema is echter te eenvoudig, o.a. door de zojuist genoemde
drijfzoom. Indien zich zoals hier langs het weiland geen zeggenof rietgrasvegetatie ontwikkelen kan, wat meestal wel het geval
is, ziet men op de drijfzoom, dus enige meters uit de oever wel
dergelijke vegetaties. Daar was een fraaie ontwikkeling van een
vegetatie, waarin liesgras (Glyceria maxima) meestal de domine
rende soort was, maar waar vaak toch scherpe zegge (Carex acuta)
en

en rietgras (Phalaris arundinacea) kenmerkend waren met grote watereppe (Sium latifolium) en wederik (Lysimachia vulgaris). In de
bloeitijd van de twee laatste soorten is de strook wel zeer duide
lijk gemarkeerd. Men zie voor deze vegetatie opn. 222 en minder
ontwikkeld opn. 223, 227 en 228.
Het centrale gedeelte van de Oude Maas is het langst openwater
geweest, doch was in 1954 al bijna volkomen dichtgegroeid met krabbescheer (stratiotes aloides). In het uiterste oosten van het gebied
zijn nog twee plasjes, die een Myriophylleto - Nupharetum bevatten
(zie opn. 24l), de rest is volkomen door een plantengezeischap van
het Hydrochareto~Stratiotetum overwoekerd. Hierin vestigen zich nu
bv. rietgras (Phalaris arundinacea) die dus de verdere verlanding
inleiden. (De vele rietgraspollen langs de rand van de liesgrasbegroeiing of de mattenbieszoom zijn misschien ook uit gewone drijftillen ontstaan).
In principe kan de zonering als volgt worden weergegevens
^
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Open water, of krabbescheerveld - met rietgraspollen
veel rietgraspollen. Drijftillen?
Of niets, of een mattenbieszoom, of een holpijpzoom.
Liesgrasveld.
Liesgrasdrijfzoom met zegge, rietgras, wederik e.a.
Smalle liesgraszoom
Overgangsvegetatie naar weiland met op de laaggelegen
plekken mannagrasbegroeiingen.
De weidezoom bevindt zich zomers normaliter boven water en

is meestal elders door een hoge kruidenvegetatie met zeggen-,
rietgras-, of valeriaan- spiraaoa begroeid. Deze kruidenvegetatie
kan hier waarschijnlijk, tengevolge van beweiding niet zo tot ont
plooiing komen. In plaats daarvan ontstaat een weidevegetatie met
bv. moerasbocmdgras (Poa palustris), als dominerend gras maar ook
met timotheegras (Phleum pratense), pinksterbloem (Cardamine
pratense) e.a. De grassen nemen - vergeleken met het hoger gelegen
weiland - niet zo'n grote plaats in. Graslandsoorten die de perio
dieke overstromingen goed kunnen verdragen, krijgen hier de gele
genheid zich sterk uit te breiden. Witte klaver (Trifolium repens),
zilverschoon (Potentilla anserina) en kruipende boterbloem
(Ranunculus repens) kunnen vaak tot dominantie komen.
Zeer

Zeer karakteristiek is verder de waterrus (Juncus articulatus)
(opname 240)•
In de lager gelegen gedeelten, die nog langer onder water
staan, gaan al deze soorten achteruit, en groeit vooral het manna
gras (Glyceria fluitans)• De ruige zegge (Carex hirta) komt èr ook
regelmatig in deze vegetatie voor. Groeit echter ook op iets hoger
gelegen terrein. Zeer kenmerkend voor de mannagras-plekken was
het gras Alopecurus aequalis, dat vrijwel alleen in deze vegetatie
werd gevonden. (Men zie opn. 238 en 239)«
In het uiterste oosten van de Oude Maas bevond zich langs de
oever geen liesgrasveld maar een rietvegetatie (Phragmites communis).
In het westen waren de oevervegetaties ook anders ontwikkeld.
De strang werd daar steeds breder al is er een plotselinge versmal
ling kort voor het einde,
In dit uiteinde was het liesgrasveld zeer breed. Er waren
daarin echter "krabbescheersloten" in stand gebleven. Grote plekken
mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en scherpe zegge (Carex acuta)
naast elkaar vormden een aanwijzing dat de diepte zeer wisselend
moet zijn. Zelfs werd plaatselijk wilgenopslag waargenomen. Helaas
kon dit gebied niet nader worden onderzocht.
In het zuidwesten van de strang zijn dammetjes opgeworpen die
een eind in het natuurgebied uitsteken. Tussen deze dammetjes bevond
zich hier en daar nog krabbescheer, op de dammetjes was een overgang
van liesgras naar scherpe zegge en rietgras begroeiing duidelijk te
constateren. Er zijn daarvan veel opnamen gemaaktj 236, 235t 234»
233f 229, 228, 227, 226, 225.
Langs de westrand van het gebied bevond zich tenslotte nog een
vegetatie van holpijp (Equisetum fluviatile) die behalve hier vooral
in de oostpunt ook zeer algemeen was. Van deze vegetatie werd een
randopname gemaakt (231)•
Men vergelijke de vegetatie schets, die van deze oude rivier
loop werd gemaakt.
Bij tabel 3» De Oude Maas bij Megen (gemeente Megen).
Opn. 241.
Vegetatie van drijf- en ondergedoken waterplanten in de plas
van de uiterste oostpunt van het gebied. Op + 1,30 m diepte
werd grond gepeild, echter nog zo zacht, dat een stok in
ieder geval tot 1,80 m diepte doorzakte. Opp. 5^3 m2.
Opgenomen 19 augustus 1954» (B.jS.»r.d.V.).

n

Opn. 226.
Krabbescheerveld tussen de dammetjes in de zuidwesthoek van het
gebied. Diepte 90-100 cm. De vegetatie zelf wortelt echter ook
tot 20 cm onder water (Dit geldt dus voor de planten, die op
en tussen de krabbescheer wortelen) Opp. 2x2 m2.
Opgenomen 19 augustus 1954» (B.)*
Opn. 232.
Vegetatie van drijvende en ondergedoken planten dominantie van
enkele boven water uitstekende soorten» holpijp en egelskop»
Langs de rand van het plasje

in de oostpunt van het gebied.

30 cm diep - daaronder echter weer zeer slappe bodem«
Opp. 2x2 m2. Opgenomen 19 augustus 1954 (B.,S«,v.d."V.)•
Opn. 236.
Liesgrasbegroeiing op de dammetjes in het zuidwestelijk deel
van het gebied» 30 cm diep. Opp. 1x2 m2.
Opgenomen 19 augustus 1954 (v.d.V.)«
Opn. 231.
Faciesvorming van holpijp (Equisetum fluviatile), langs de
westrand van het gebied. 30 cm diep. Opp» 2x2 m2.
Opgenomen 19 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.).
Opn» 224«
Liesgrasbegroeiing met mattenbies

+ in het centrum van het

gebied. De bodem was zeer ongelijk, de hoogste plekken 20 om
onder water, de laagste 40 tot 50» Opp. 3x3 m2.
Opgenomen 19 augustus 1954 (B.).
Opn. 228.
Liesgrasbegroeiing met zegge, rietgras c.a.,op de walletjes
in het zuidwesten. 30 cm water. Opp. 2x2 m2»
Opgenomen 19 augustus 1954 (B.).
Opn. 227.
Liesgrasvegetatie met veel scherpe zegge juist voor de
dammetjes in het zuidwestelijk gedeelte» 30 cm water»
Opp. 2x2 m2. Opgenomen 19 augustus 1954 (B»)<
Opn» 223.
Liesgrasbegroeiing in het oostelijk deel der arm, oeverbe
groeiing langs de zuidrand der oostelijke plas. Bodem 20-30 cm
onder water. Opp. 2x2 m2. Opgenomen 19 augustus 1954 (S.).
Opn.222.

5Opn. 222.
Liesgrasbegroeiing met daarop een vegetatie van rietgras,
wederik e.a. in het oosten van het gebied. De diepte is 50 c*n
(onder deze laag)» Opp. 2x2 iti2. Opgenomen 19 augustus 1954 (S.).
Opn» 230»
Scherpe zeggevegetatie langs de uiterste westrand der strang.
25-30 cm diep. Opp. 3x3 m2. Opgenomen 19 augustus 1954
(B.,S.,v.d.V.).
Opn. 233»
Scherpe zeggevegetatie op de walletjes in het zuidwesten 4-0 cm
diep. Opp. 2x2 m2» Opgenomen 19 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 234.
Scherpe zeggevegetatie op de walletjes in het zuidwesten. Bultig
tussen de pollen 10 cm water, de rest boven water uitstekend.
Bodem venig. Opp. 4x2 m2. Opgenomen 19 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 225»
Zeggevegetatie op een der dammetjes in het zuidwesten van het
gebied. 20-30 cm diep, Opp. 2x2 m2. Bodera venig.
Opgenomen 19 augustus 1954 (B.).
Opn. 235«
Zeggevegetatie op de dammetjes in het zuidwesten. Bultig terrein,
tussen de pollen 10 cm diep, de pollen (van Carex) boven het
water uitstekend. Opp. 1 m2. Bodem venig.
Opgenomen 19 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 229.
Zeggevegetatie op een dammetjes in het zuidwesten. Bodem venig.
5-10 cm water. Opp. 3x3 m2. Opgenomen 19 augustus 1954 (B.).
Opn. 237»
Juist in de zuidwesthoek van de strang. Zeggevegetatie op
venige bodem, 5 cm beneden de waterspiegel. Opp. 3x3 m2.
Opgenomen 19 augustus (v.d.V.).
Opn. 238.
Mannagrasbegroeiing in een klein plasje in de weizoom, langs
het gebied, een tiental meters van de rand verwijderd,
10 cm diep. Opp. 2x2 m2. Opgenomen 19 augustus 1954 (S.).
Opn. 239»

6.
Opn. 239»
Mannagrasbegroeiing? vlak naast vorige opname 10 cm diep «
Opp. 2x2 ra2. Opgenomen 19 augustus 1954 (s.).
Opn. 240»
Randvegetatie van de weidezoom» tussen strang en dijk.
Juist boven de waterspiegel. Opp. 2x2 m2.
Opgenomen 19 augustus 1954 (S.).

4. De plantengezelschappen van de Hedikse Maas (gem. Haarsteeg).
Van de Hedikse Maas is nog slechts + de helft over van wat op de
stafkaart 1?25 000 uitgave 1934 staat aangegeven. Het oostelijke ge
deelte is dichtgespoten en ontgonnen tot wei- en bouwland. Het westelijke
gedeelte is een langerekte (in oost-westrichting) vrij "brede plas.
Langs de oever is een van smal tot vrij "breed variërende oevervegetatie
ontwikkeld, die vrij eenvormig is.
De waterstand in dit gebied was ten tijde van het onderzoek relatief
hoger dan in de meeste rivierarmen elders, waarschijnlijk tengevolge van
de vele regen. In ieder geval stonden veel vegetaties die elders op droge
bodem waren aangetroffen hier in het water. De begroeiingen die elders ir.
ondiep water voorkwamen waren hier vanwege de diepte haast niet te berei
ken, Het relatieve verschil met andere oude rivierlopen was zeker 15 ome
Overigens waren de waterstanden in alle onderzochte gebieden voor de
tijd van het jaar rijkelijk hoog, hetgeen het onderzoek zeer heeft be
moeilijkt.
Het centrale deel van de Hedikse Maas was open water met waterplan
tengezelschappen. Op één plaats werd vanaf de oever een enkele opname
gemaakt (no 244)« De vegetatie is verwant aan het MyriophylletoNupharetum. In de opname zelf ontbreken de drie kensoorten dezer asso
ciatie, waarschijnlijk komen ze echter daarbuiten alle drie voor s
Waterlelie (Nymphaea alba), glanzend fonteinkruid (Potamogeton lucens)
en aarvederkruid (Myriophyllum spicatum).
Van het open water naar de oever volgde in het algemeen een drijfzoom. Ook hier vas er weer een drijfzoom, die zich uitstrekte, juist
r jor de ^o ve.rplantengezelschappen die in de ondergrond wortelden of net
achter de buitenste zone daarvan. Het was niet na tegaan of deze zone
ontstc^n was door het losraken en gaan drijven van wortelstokken van
oeverplanten of rechtstreeks door het aaneengroeien van drijftillen.
De drijfzoom bevond zich meestal vóór de mattenbieszone, het liesgras
werd én daarachter, én op de drijfzoom zelf gevonden. Gewone drijftilvorming en aaneensluiting van de tillen is wel het meest waarschijn
lijke. Opmerkelijk was dan wel, dat op het open water geen enkele
drijftil werd gezien. Op andere plaatsen was de zonering anders. Er was
daar soms een overgang tussen de IAesgras-drijfzoom en de vaste Liesgraszoom gevonden (vgl. opname 243).
Merkwaardig is« dat hier, zowel als in andere armen, in tegen
stelling tot de Oude Maas bij Megen niet de wederik (Lysimachia
vulgaris) als eerste landplant optreedt, maar de moerasandoorn (Stachys
palustris).

r

Soms

2.
Soma had zich vóór de drijftillen nog gevestigd mattenbies
(Schoenoplectus lacustris) en egolskop (Sparganium erectum), soms ook
lisdodde (Typha angustifolia). De egolskop kwam alleen maar op derge
lijke plaatsen voor. Achter de "vaste" licsgraszoom bevond zich in de
Hedikse Maas een zone, waarin de scherpezegge (Carex acuta) domineerde.
Tussen de zeggen groeiden reeds kattestaart (Lythrum salicaria),
rietgras (Phalaris arundinacea) en enkele weideplanten van hoger bodem.
Op de zone van scherpezegge volgden al naar de omstandigheden verschil
lende plantengezelschappen. Meest was er een weidezoom ontwikkeld,
zoals reeds van de Oude Maas bij Megen beschreven is, met kruipboterbloem (Ranunculus repens), watermunt (Mentha aquatica)t zilverschoon
(Potentilla anderina) enz. Soms kwam er eerst een zoom waarin mannagras
(Glyceria fluitans) domineerde, met enkele soorten die ook in de lage
plekken van de weide werden gevonden. Zowel de typische weidezoomvegetaties als de mannagrasbegroeiingen kwamen vooral daar voor, waar
regelmatig voe graasde . Hoog opschietende planten kregen daarom niet
de kans er zich te ontwikkelen. Zonder beweiding, zoals in het westen
van het natuurgebied, ontwikkelde zich achter de zeggezoom een riet
grasvegetatie, waarin rietgras (Phalaris arundinacea) domineerde met
wederik (Lysimachia vulgaris) en penningkruid (Lysimachia nummularia),
wilde bertram (Achilla ptarmica), spiraea (Filippendula ulmaria),
poelruit (Thalictrum flavum) en andere. Op enkele plaatsen tenslotte
was er tussen het weiland en de scherpe zeggezoom nog aanwezig een
smalle, doch duidelijke zoom van tweerijige zegge (Carex disticha)
(vgl. opname 247)•
Het zoneringsschema van de Hedikse Maas zag er dus in beginsel
als volgt uit s
Open water met waterplanten.

K3

Soms smalle egelskop- of mattenbieszoom, soms met Typha.

œ

Drijfzoom met liesgras.

§
cd
^

Mattenbieszoom.
"Vast" liesgrasveld.

p,

Scherpe zeggevegetatie•

<t>

F-

,®
®

Tweerijige zegge.
Weidezoom, hetzij met kruipboterbloem e.a., hetzij met
mannagras of op onbeweide oevei; Bietgras-wederikmoeraspiraea—vegetatie.

3.
In het uiterste westen van het terrein bevond zich een rietveld.
De zonering was er niet pi-incipieol anders, alleen het riet
(Phragmites communis) had er de plaats ingenomen van liesgras.
Merkwaardig was het dat dicht hierbij, in een zonering met
liesgras, tussen de IAesgrasvegetatie en de Mattenbieszoom toch een
smalle rietzone aanwezig was.
De floristische samenstelling der verschillende vegetatieeenheden
was zoals ook elders in de oude rivierlopen vaak zeer eenvormig . De
plantengezelschappen bevatten naast de dominante soort of soorten
feitelijk zelden soorten, die voor één der vegetaties echt kenmerkend
mochten worden genoemd. Alle vegetaties van deze oeverplantengezelschap
pen zouden volgens de Frans-Zwitserse associatieindeling gerekend moeten
worden tot het Scirpeto-Phragmitetum medio-europaeum (Koch 1926)

Tüxen I94I of tot het Phragmition.
De vegetaties, die in de zomer meestal droog staan zijn geheel
anders. Er is daar een duidelijker differentiatie. Zo zijn in de weizone
bv. duidelijke verschillen te zien, die vooral voor dit gebied zeer ka
rakteristiek ontwikkeld waren. De onderste zone ervan, die in
augustus I954 net boven de waterspiegel kwam, was ontwikkeld als die
langs de Oude Maas bij Megen met de waterrus (Juncus articulatus),
kruipende boterbloem (Ranunculus repens), ruige zegge (Carex hirta),
zilverschoon (Potentilla anserina), moerasbeemdgras (Poa palustris) etc.
(vgl. opn. 246, 249)9 hoger op voegde zich de brunel (Prunella vulgaris)
erbij, nog hoger ook valse voszegge (Carex otrubae).
Een duidelijk hiervan te onderscheiden zone was daarboven ontwik
keld op de helling van een laag dijkje (vgl. opn. 250)* Het was een
grasvegetatie van fioringras (Agrostis stolonifera), met zeer veel
rode klaver (Trifolium pratense) en veel pimpernel (Sanguisorba
officinalis) een typische Maasfluviatiel en met geelhartje (Linum
catharticum),-weidekervel (Silaum silaus), Engelse alant (inula
britannica) en herfstleeuwentand (Leontodon autumnalis). Een inte
ressant plantengezelschap, dat in deze vorm nergens elders is aange
troffen alleen fragmentarisch bij de Dierense Hank, zie aldaar nr l8.

4.

Bij tabel At Hedikse Maas (gem» Haarsteeg).
Opn. 244»

Begroeiing op en in het openwater, met drijf- en ondergedoken
waterplanten« Opname in het centrale deel van de plas» langs
de zuidrand. Het water was meer dan 2 m diep» Opp. 2x2 m2.
Opgenomen 23 augustus 1954» (S.).
Opn» 243»
Liesgrasvegetatie met mattenbies (Scirpus lacustris)f opgenomen
langs de zuidrand van de plas. Diepte tot modderbodem 1-g- m.
Vele planten wortelen echter veel hoger ("drijfzoomvorming").
Opp. 2xljï m2. Opgenomen 23 augustus 1954* (B.,S.? v.d.V.).
Opn. 242.
Scherpe zeggebegroeiing in de zonering langs de zuidrand van
de plas. Diepte 45 cm. Bodem vast. Opp. 2x2 m2.
Opgenomen 23 augustus 1954? (B.?S.,v.d.V.)«
Opn. 245»

Scherpezeggevegetatie met weidezoomelementen, genomen langs de
zuidrand van de plas, dicht tegen het westelijke einde»
3) cm water. Opp. 2x2 m2. Opgenomen 23 augustus 1954*(B.,S.,v.d.V*)Opn. 247»
Scherpe zeggevegetatie met riet en rietgras in de uiterste
westpunt van de sträng* 30 cm water. Opp. 1-g- x I-5- m2.
Opgenomen 24 augustus 1954* (S.).
Opn. 248.
Tweerijige zeggebegroeiing met weideinvloeden| opgenomen op een
dammetje langs de noordrand van de plas in het uiterst westelijke
gedeelte. 15 cm water. Opp. 2xl-g- m2.
Opgenomen 24 augustus 1954 (S.)»
Opn. 246.
Weidezoomvegetatie langs de rand van een verdieping, juist
naast de uiterste westpunt van het gebied, 3 cm water.
Opp. 2x2 m2. Opgenomen 24 Augustus 1954 (S.).
Opn •

5.
Opn» 249»
Weidezooinvegetatie, iets hoger dan do vorige (5 cm boven water)
langs de zuidrand van de plas. Opp. 4x1 m2.
Opgenomen 24 augustus 1954 (S.).

Opn. 25O.
Fluviatiele graslandvegetatie (+ 1-g- m "boven het niveau van
de plas). Weidezoomvegetatie met pimpernel (.Sanguisorba
officinalis), geelhartje (Linium catharticum)? Engelse alant
(inula brittannica) en weidekervel (Silaum silaus).
Opp. 2x2 m2. Opgenomen 24 augustus 1954 (S.).

Hedilcse Maas0

Tabel 4«

Hummer opname
Diepte in cm

243

242

245

247

248

246

249

25G

> 100 -110

-45

-30

-30

-15

- 3

- 5

+ 5

50

30

10

60

60

80

70

80

<5

<5

+
+•2
+
+•1
+.1
1.1
+»2
+•1
+•1
1.2
+.2
3.3
+.2
1.2

+

244

Bedekking kruidlaag in %
"

drijflaag in %

Ceratophyllum demersum
Nuphar luteum
Nyinphoides peltata
Elodea canadensis
liydrocharis morsus ranae
Acorus calamus
Lemna minor
Alisma plantago-aquatica
Ranunculus lingua
Schoenoplectus lacustris
Scirpu^ maritimus
Slum latifolium
Sparganium erectum
Stachys palustris
entha aquatica
Glyceria maxima
Oarex acuta
Poa palustris
Carex disticha
Galium palustre
lyihrum salicaria
Myosotis scorpioides
Phalaris arundinacea
Polygonum amphibium f, terrestre
Fiorippa amphibia
Stellaria palustre
Caltha palustris
Epuise tu.ru palustre
Agr-ost.is stolonifera
ICqüisetum fluviatile
Iris pseudacorus
Oerranthe aquatica
Polygonum mite
Eumex hydrolapathum
Symphytum officinale
Veronica anagallis-aquatica
Cardamine pratensis
Banunculus repens
Phragmites communis
Senecio paludosus
Eleocharis palustris
Lychnis flos-cuculi
Lotus uliginosus
Carex otruoae
Leontodon autumnalis
Plantago lanceolata
Thalictrum flavum
Trifolium pratense
Glechoma hederacea

15
3
2
1
1

+
+.1

1.1
3.5
+.2
+.1
+.2
+•2
1.1
+.1
+•1
1.2
+.1
+.1
1.2

+

+.1
2.1
1.2
+•2
1.1

+«1
+•1
4.5
+ •1
+02

+•1
+.1
3.3
+.1

+.2

+•1
1.1

1.1
1.1

+.1

+.2
+.1
+.1
+• 2
+.1
-fel
+.1
+.1
+•1

+ 01
+.1
+•1

+.1
1.1
+.1
+.1
+.1
+.1

2.1
1.1

+.1
1.2

+.1
1.2

+.1

+«1
+.1
+.1
1.1

2.1
1.1
+.1
+ »2
+•1
+.1
2.2
+.1
+.1
+.1
1.1

+.1
3-3
+.1
+.1
+.2
2.1
+.1
+.1
+.1

1.2

+.1
+.1
1.1
+.1

+*1
1
+ el
+0

3.5
Phleum

Plileum pratense
Potentilla anserina
Rumex acetosa
Sanguisorba officinalis
Trifolium repens
Carex spec.
Mentha arvensis
Vicia cracca
Achillea ptarmica
Carex hirta
Chrysanthemum leucanthemum
Cynosurus cristatus
Juncus articulatus
Lysimachia nummularia
PIantago major
Prunella vulgaris
Ranunculus acer
Rumex crispus
Sagina t procumbens
Senecio jacobaea
Inula britannioa
Linum catharticum
Silaum silaus
Taraxacum palustre s.l.

+.2
+.1
+« 1
+.1
+.2

1.2
1.1
+.1
2.1
+.1
1.1
+.1
+«1
1.1
2.1
1.1
1.2
1.1
+.2
l.i
+.1
+.1
1.2
+.1

7.
1.2
+.1
+.1

1.1
+.1

+ «1
1.1

+.1
1.2
1.1
+.2

5. Beschrijving van de vegetatie van het Oude Maas.ie "bi.j Drongelen
(gem. Drongelen),
Het Oude Maasje "bij Drongelen ziet er veel jonger uit dan de
reeds beaeproken oude lopen. Het is ook in veel recenter tijd van
de rivier afgesneden» Het gebied heeft een bijzonder karakter door
een vrij zwakke getijdenbeweging, welke vorming van open-water
vegetaties en drijftillen bemoeilijkt. Drijftilvorming werd wel in
een rustige inham gevonden.
Eventuele begroeiing van het openwater kon niet worden onder
zocht, De oever was voor het grootste deel begroeid met een brede
rietkraag waarin plaatselijk grote pollenhârig wilgenroosje
(Epilobium hirsutum). Daarvoor bevond zich plaatselijk mattenbies.
Het gebied was begrensd door bouwland. De omgeving was dus niet
beweid. Zodoende had zich achter de riet zoom een hoge vegetatie
kunnen ontwikkelen (vgl. opn. 254)» In plaats van riet was de
scherpe zegge (Carex acuta) overheersend, terwijl andere oever
planten, zoals rietgras (Phalaris arundinacea) en meer uitgespro
ken nog moerasspiraea (Filipendula ulmaria), valeriaan (Valeriana
officinalis), vogelwikke (Vicia cracca), smeerwortel (Symphytum
officinale) e.a. reeds vrijveel voorkwamen» Sociologisch vormt
het gezelschap van opname 254 een overgang van een Phragmition
naar een vorm van het Valerianeto-Filipenduletum. Deze laatste
associatie was in dit gebied echter lang niet optimaal. Dit moet
wel voornamelijk aan menselijke invloed te wijten zijn. Door inten
sieve landbouw was de zoom zeer smal.
De beweging van het water maakt drijftilvorming moeilijk. Op
één plek echter, langs de zuidrand van de strang, iets ten oosten
van het bruggetje dat er in het midden over leidt, werd een inham
gevonden waar het water zeer rustig was. Hier had zich een liesgras
veld ontwikkeld dat naar het water toe steeds onbegaanbaarder werd.
Dat was een drijfzoom die geleidelijk overging in de liesgrasbegroeiing van de oever, zoals dat plaatselijk ook in de Hedikse Maas
te zien was. De vegetatie was min of meer gekenmerkt door de soor
ten waterkers (Borippa amphibia) en veenwortel (Polygonum amphibium).
Deze zijn vermoedelijk meer karakteristiek voor liesgrasvelden dan
voor riet- of andere vegetaties» (vgl. opn 252 en 253).
Er

2
Er verliep door deze vegetatie een strook scherpe zegge (Carex
acuta) met weinig andere planten (opn. 25l). Biet(Phragmites communis)
en rietgras (Phalaris arundinacea) kwamen erin voor, wellicht als
soorten van natter respectievelijk droger omgeving.
(Caltha palustris) kwam er voor. Dit wijst misschien op verwantschap
ipet vegetatietypen van rietgras (Phalaris arundinacea) en dotterbloem
(Caltha palustris), zoals die in het onderhavige onderzoek in de
Bloemstrang bij Woudrichem werden aangetroffen, die ook voor de
Biesbos kenmerkend zijn.
Tabel 5* Lij si; van vegetatjekundige opnames van het Oude Maasje bij Drongelen.
Opn. 251.
Scherpe zeggevegetatie iets ten oosten van hot bruggetje over het
Oude.Maasje, 2x2 m2, 20-30 cm diep. Opgenomen 24 augustus(B.,v.d.V.)

OP**' 252.
Liesgrasvegetatie van drijfzoom dichtbij vorige opname (ooste
lijk van het bruggetje over de strang), diepte 5-10 cm. (De zoom
is ter plaatse bijna vast). Opgenomen 24 augustus 1954 (B,v.d.V.)°
Opn.253«
Liesgrasvegetatie, achter de "drijfzoom" op vaster ondergrond
dan opn. 252, diepte 20-30 cm, opp. 2x2 m2.
Opgenomen 24 augustus 1954 (B.,v.d.V.).
Opn. 254»
Rietvegetatie met opslag van scherpe zegge, moerasspiraea en
valeriaan. Vochtige bodem, grondwater onder maaiveld,
opp. 3x1g- m2. Opgenomen 24 augustus 1954 (B.,v.d»V.).

Tabel 5» Oude Maas.je "bij Drongelen.
Nummer opname

251

Diepte in cm

-20/-30

Bedekking kruidlaag in 'fo

60

Carex acuta

4*5

Glyceria maxima

1.1

Phalaris arundinacea

+.1

Caltha palustris

+.2

252
-5/-10
30

253
-20/-30
20

254
v.
90
2,2

3*5

2.5
+.1
(+«2)

Equisetum fluviatile

+.1

Polygonium amphibium
f. terrestre

+.1

Equisetum palustre

+.1

Stachys palustris

+.1

(+»l)

+.1

Galium palustre

+.1

Iris pseudacorus

+.2

+.2

Phragmites cpmmunis

+.1

2.1

Rorippa amphibia

1.1

Rumex hydrolapathum

+.2

Calystegia sepium

1.1

Lythrum salicaria

+.2

Symphytum officinale

1.1

Vicia cracca

+.1

Angelica silvestris

+.1

Filipendula ulmaria

3.2

Valeriana officinalis

2.1

'3
»

«

6. Oude Maasje in de gemeenten Capelle - Waspik en Raamsdonksveer.
De Strang van het Oude Maasje "bij Drongelen zet zich ook "bezuiden
de Bergse Maas voort. Doordat hier de waterhuishouding zo heol anders
iSj heeft dit deel van de strang een geheel eigen karakter.
De invloed van eb en vloed is hier nog meer uitgesproken. Er is
een "behoorlijk tij-verschil wat grote invloed heeft op de vegetatie.
Kenmerkend voor de vegetaties was het veelvuldig en rijk ontwikkeld
optreden van het harig wilgenroosje (Epilobium hirsatum). Dat viel
trouwens ook op

in andere gebieden met sterk bewegend water

(cf. in de Bloemstrang bij Woudrichem). Een zonering van de oevervege
tatie was aan de zuidzijde eigenlijk niet aanwezig. Dat hield wellicht
verband met de intensieve beweiding en bebouwing tot direct aan het
water. Direct aan de oever was een zoom van driekante bies (Scirpus
triqueter) aanwezig. Deze in Nederland tamelijk zeldzame soort, was
in dit gebied echter algemeen. De sterke uitbreiding dezer soort zou
hier een gevolg kunnen zijn van de sj 'bafzetting langs de kanten,
dit naar aanleiding van vergelijking met haar groeiplaats bv. in de
Biesboso
Dg noordoever is veel rijker begroeid dan de zuidoever en ver
toonde een min of meer duidelijke zonering. Naar het oosten toe wa
ren de oevers steilj mogelijk door de eroderende werking van de getijdenstroom. De aanwezigheid van een dijk accentueert de steile
oever nog. Naar het westen is het verloop minder steil. De vegetatie
had daardoor een ander aspect, zij had een eigen karakter in verge
lijking met de andere rivierlopen. Dit heeft vermoedelijk te maken
met de getijdenbeweging; De tweemaal daagse waterstand-schommeling
heeft een heel andere uitwerking op de vegetatie dan de jaarlijkse,
zoals die elders optreedt. Vele planten, die er niet tegen kunnen
enkele ipaanden onder water te staan, kunnen mogelijk wel dagelijkse
korte inundaties verdragen. Het is daardoor te verwachten dat de
planten van de hogere oeverzones in een getijdengebied behoorlijk
laag kunnen groeien. Dat was bv. het geval met Carex acuta
(de Scherpe zegge) die overal tot aan de eblijn voorkwam. De zonering
kreeg hierdoor een heel ander aspect; van een zeggezoom bv. is geen
sprake. De oeverbegroeiing verschild

in het oostelijk deel nogal

van die in het westelijk deel. In het oosten bij de dijkglooiing
was er in principe één zoom van 4-5 m hoge wilgen. Met Salix
purpureum (var. gracilis), S. cinerea, S. viminalis en S. aurita.
Daaronder

Daaronder bevond zich een arme vegetatie, voornamelijk van riet 5
welke in de hogere stukken speciaal de vorm latifolia bleek te zijn.
Vóór deze wilgen-begroeiing was meteen het open water zonder plan
tengroei, maar waar op de slibbanken af en toe Scirpus triqueter
(driekante bies) werd gezien. Achter de wilg-rietzoom bevond zich
nog een smalle' gordel van rietgras (Phalaris arundinacea). Het zag
er naar uit dat de grens tussen riet en rietgras juist werd gevormd
door de maximale waterhoogte bij springvloed.
Een bijzonderheid, die misschien met de extreme factoren van het
gebied samenhing was ook, dat Senecio paludosus hier tussen het riet
regelmatig te vinden was, doch nooit in de rietgraszoom hetgeen
in tegenstelling was met de meeste andere rivierlopen.
Naar het westen toe breidde de boomgordel zich naar de landzijde
uit. De hele rietgrasgordel werd daarin opgenomen. Ook elzen (Alnus
glutinosa) kwamen erin voor. Naar de waterzijde verdwenen de wilgen
echter ipeer en meer, om plaats te maken voor een dicht rietveld,
met zogoed als geen andere soorten ertussen. Op de grens van wilg
en rietzoom ontwikkelde zich een vegetatie op een zeer bultig terrein,
waarin riet (Phragmites communis) domineerde, maar waarnaast ook een
aantal soorten van drogere grond groeiden zoals braam (Rubus caesius),
bereklauw (Heracleum sphondylium), rietgras (Phalaris arundinacea),
brandnetel (Urticadioica) en andere. Be meest kenmerkende, in de
bloeitijd ook meest opvallende soort was echter het harig wilgen
roosje (Epilobium hirsuturn) vgl. opn. 255* Be vegetatie doet denken
aan sommige gezelschappen van stikstofrijke bodem.. Misschien vangt
deze zoom veel aanspoelsel op, dat met de vloedstroom is aangevoerd.
Verder naar het westen verdween plotseling de boomzone, vermoe
delijk in verband met de steilte van de oever. Op vlakker oeverge
deelten gingen de zone met harig wilgenroosje over. Er was dan wel
een brede rietzoom met her en der de planten uit opn. 255 verspreid.
Deze vegetatie is gedocumenteerd zie opname 256.
Vegetatiekundige opnamen van het Oude Maasje bij Cap< " *'

\k

(in de tabels v=vochtig, dr= drassig).
Opn. 255.
Rietbegroeiing met grote pollen van harig wilgenroosje. Opname
gelegen tussen de rietzone en de zone met wilg en elzenopslag in
het

het oostelijk gedeelte (langs de dijk) van de noordkant der
sträng. Bedekking der kruidlaag is zonder het vele dode mate
riaal 50-60^5 met dit materiaal 80$.
Enkele wilgenstobben« Geen moslaag. Bodem slibbig, zandig;
vochtig. Opp. 2x3 m2. Opgenomen 25 augustus (B.,S.jV.d.V.)
Opru 256.
Bietveld in het meer westelijke gedeelte van de strang,
eveneens langs de noordzijde, dichtbij het veer De Zijl.
Bedekking kruidlaag

geen moslaag. Bodem drassig.

Opp. 3x3 m2. Opgenomen 25 augustus (S.).
Tabel 6. Oude Maasje bij Capelle-Waspik.
Nummer opname

255

256

v.

dr.

Calystegia sepium

1.2

1.2

Carex acuta

+.2

Waterstand

Glyceria maxima

+.1

Lythrum salicaria

+.2

+.2

Myosotis scorpioides

+.1

Phalaris arundinacea

+.2

+.1

Phragmites communis

1.1

4*5

Rumex hydrolapathum

+.1

Senecio paludosus'

+.2

Typha latifolia.

+.2

Vicia cracca

+.2

Angelica silvestris

+.2

Anthriscus silvestris

+.1

Cirsium arvense

+.1

Epilobium hirsutum

3*3

Filipendula ulmaria

+.1

Heracleum sphondylium

+.2

Bubus caesius

2.3

Rumex conglomeratus

+.1

Stachys palustris

1.2

Urtica dioica

+.2

Valeriana officinalis

+.2

+.1

(+«2)

en 8. De vegetatie van de noordelijke en zuidelijke sträng van de
Oude Rijn "bij Herwen en Aerdt en Pannerden»
(Gem. Herwen en Aerdt en gem Pannerden).
Ten noorden van de Rijn strekken zich. bij Herwen en Aerdt twee
oude Rijnstrangen uit, beide in oost-westelijke richting lopend.
Ze zijn landschappelijk "bijzonder mooi en komen daarom alleen al
voor "behoud in aanmerking. Ze zijn daarbij ook in vegetatiekundig
opzicht van "betekenis. In het oosten zijn delen van de strängen
geheel of gedeeltelijke verdwenen door natuurlijke of anthropogene
oorzaken. Meer naar het westen kwam in 1954 in de strängen nog
open water voor met aan weerszijden tamelijk "brede oevervegetaties
in beide strängen. Hier en daar was deze zonering verdwenen, omdat
het gebied daar wordt gebruikt als viswater of bij de drenkplaatsen
voor het vee. Op andere plaatsen was de sträng zo dichtgegroeid,
dat doorgang met een hootje niet meer mogelijk was.
Achter het Pannerdense veer, vloeiden de beide strängen samen
en bogen zich als cén strang weer in de richting van de rivier.
Eerst echter verbreeddendeze strängen zich tot een flinke plasj
de Jezuietenwaai, met goed ontwikkelde openwatervegetatie en een
fraaie zonering. Be belangrijkste delen van dit uitgestrekte gebied
werden eind Juli 1954- nauwkeuriger geanalyseerd.
Zoals reeds werd opgemerkt waren in het oosten delen van de
strängen grotendeels verdwenen. Een dergelijk verdwenen stuk strang
ten oosten van de hoeve "De Nooteboom" word bekeken. Daar was een
"gewoon" weiland ontstaan, waarin alleen verlagingen er nog op
wezenj dat hier vroeger een strang moet hebben bestaan. Het zag
er naar uit dat de strang door natuurlijke norzaken was dichtgeslibt
en daarna als weiland in gebruik was genomen.
Enkele extra lage plekken hadden een vegetatie, waarin manna
gras (Glyceria fluitans) domineerde. Een vegetatie kenmerkend voor
lage plekken langs de oever van oude rivierlopen, die al eerder ge
noemd is.
Ten westen van de dwarsdijk, die langs de hoeve "De Noteboom"
loopt, bevatten de strängen nog open water o.a. omdat dit deel
voor afwatering gebruikt werd,. Het water was er waarschijnlijk wel
tot 2 meter diep. Er was dan ook veel open water met langs de oevers
een Potamionbegroeiing met gele Plomp (Nuphar luteum) en watergontiaan (^ymphoides peltata)- afwisselend als dominanten in de
drijflaag. Onder water groeiden voornamelijk waterpest (Elodea
canadensis) en hoornblad (Ceratophyllum demersum) (cf. opn. 9).
langs

Langs de noordoever ging- deze vegetatie vrij plotseling over in
een begroeiing met mattenbies (Scirpus lacustris) en bolpijp
(Equisetum fluviatile), die beide plaatselijk meer dan

2>Ofo

bedekten.
De plaatselijk steile oever was oorzaak, dat de zonering
niet overal duidelijk was. Verder naar het westen was de zonering
op een vlakker oever duidelijker,Achter een mattenbies zoom had
zich daar liesgras (Glyceria maxima) gevestigd, die naar de

land

zijde toe steeds meer plaats maakte voor rietgras (Phalaris
arundinacea). Achter deze zone groeide in een sloot weer liesgras
(Glyceria maxima). De vegetatie in de sloot was nog gescheiden
van de liesgras-rietgrascombinatie door een zoom van scherpe zegge
(Carex acuta).
Er waren dus twee zoneringen} één aan de kant van de sloot,
één naar de strang. Tussen de zone van liesgras en die van rietgras
kon zich blijkbaar een zone ontwikkelen van schetpe zegge (Carex
acuta) maar dat gebeurde lang niet overal. Wat daarvan de oorzaak
was,kon niet worden uitgemaakt.
In principe was de zonering als volgtj
1«

Open water met gezelschappen van drijvende en ondergedoken
waterplanten.

2.

Meestal vrij smalle zoom van mattenbies (Scirpus lacustris).

3.

Een in het algemeen brede, soms zeer brede gordel van liesgras
(Glyceria maxima) met begeleiders.

(4).Al of niet een zoom van scherpe zegge (Carex acuta), waartussen
zich de eerste "echte" landplanten zich al vestigden.
5»

Een zoom, waarin vooral rietgras (Phalaris arundinacea) domineerde.
Vaak was de buitenste, dat was hoogste zijde iets afwijkend»
5a. doordat moeraskruiskruid (Senecio paludosugl er sterk op de voor
grond trad.
6.

Hierna ontwikkelde zich, al naar gelang de invloed van de
cultuur of een weizoom in aangrenzend grasland of een opslag
van wilgen met veel rietgras, zoals langs beide strängen fraai
werd waargenomen of een soort griendvegetatie waarin de onder
groei van rietgras plaats maakte voor een veel rijker en
kleuriger vegetatie, verwant aan het Valerianeto-Filipenduletum
zoals dat door Sissingh is beschreven.
Deze zonering werd in beginsel bij alle strängen teruggevonden«

De plaats die het moeraskruiskruid (Senecio paludosus) innam in de
oevervegetatie kan hier het bost worden besproken, omdat de omstan
digheden in de Oude Rijnstrangen zeer typisch waren. Deze soort
groeide voornamelijk in de hoogste regionen van de rietgraszoom,
waar

3.
waar hij met zijn grote gele bloemtrossen zeer opviel. In de oost
punt van de noordelijke strang, tij de hoeve de Nooteboom was dit
evenwel niet te zien.
Aan de noordzijde van de strang werd daar zoals ook elders wel
het geval was een rabatten-structuur in het oeverland aangetroffen.
Het land was daar in vroeger tijden vermoedelijk voor. kleiwinning
afgegraven, waarbij er rabatten zijn gemaakt van $-10 m breedte
en 10-20 m lengte. Op en achter de rabatten werd een vegetatie aan
getroffen die y qua soortensamenstelling het best te karakteriseren
was als Valerianeto-Filipenduletum, waarin vrijveel rietgras
(Phalaris arundinacea). De dominerende soort was hier echter
moeraskruiskruid (Senecio paludosus), die hier en daar zelfs
facies-vormend optrad. Dat was op lager gelegen terrein dan elders
in de oevervegetaties. Aan de zuidzijde van de strang werd op de
zelfde hoogte in een kleine zijkreek? waarin de volgende zonering
werd waargenomen«
l) Open water, 2) Zone met mattenbies (Scirpus lacustris) als
dominant, 3) Zone met liesgras (Glyceria maxima) als dominant.

4) Zone met scherpe zegge (Carex acuta) als dominant. 5) Zone met
rietgras (Phalaris arundinacea) als dominant. 6) Zone met rietgras
(Phalaris arundinacea) als dominant, met veel kruiskruid (Senecio'
paludosus) ertussen.

7) Zone

met scherpe zegge (Carex acuta) als

dominant en 8) een zone met liesgras (Glyceria maxima) als dominant
dan 9) een sloot.
De diepte verhoudingen waren ongeveer als op onderstaande
schets is aangegeven.

Moeraskruiskruid trad hier weer op het droge deel op de voor
grond. Bij de brug, die ongeveer in het midden van de strang het
noorden met het zuiden verbindt werd dezelfde zonering waargenomen.
Open water, dan een mattenbieszoom daarachter een liesgrasbegroeiing,
die óf geleidelijk in een rietgraszone overging| óf eerst in een
zeggezone en daarna pas in een rietgrasbegroeiing. Deze rietgras
vegetatie bevatte in de hoogste regionen weer het moeraskruiskruid
(Senecio

(Senecio paludosus) en ging meest over in een vegetatie met veel
Poelruit (Thalictrum flavum)? wederik (Lysimachia vulgaris) en
andere soorten, kenmerkend voor het Valerianeto-Filipenduletum.
Hierin kwam vaak wilgopslag voor.
Ten westen van genoemde brug werd veel de rabatten-structuuar
aangetroffen. Door de grote roliefverschillen volgden de verschil
lende plantengezelschappen

over kleine afstanden.

De rabatten waren verschillende van hoogte en droegen daar
door uiteenlopende vegetaties.
De volgende types werden aangetroffen:
Bovenop het rabat

Phalaris a.

Langs de rand

Scirpus 1.

Scirpus 1
-

Tussen de rabatten in Nuphar 1.

Sparganium 1.

Aan de oever

Carex a.

Carex a.

Achterliggende veg.

Phalaris a<

Carex a,

Men vergelijke de
opnamen

1, 2, 3? 4«

Curoxa +Phalarisa.

Equiseturc f.1.

Glyceria m.

Scirpus 1.

"

m.

Carex + Phal.
»

+

Phalaris a.

"

"

a,

De Sparganiumfacies, die hier en daar tussen de rabatten
(als nr 2) voorkwamen werden nimmer op iets meer naar buiten gelegen
plaatsen gevonden. De zuidelijke strang had het zelfde zonerings
schema, alleen waren hier open watervegetaties veel fraaier ontwikkeld
(opnamen 23 j 24f 26, 29 en 30)» Het waren gezelschappen van het
Myriophylleto-Nupharetum Koch 1926, onderling met kleine structuur
verschillen, die een aardige indruk gaven van de mozaïekstructuur,
waarin deze vegetaties vaak zijn opgebouwd. Afwisselend waren domi
nant watergentiaan (Nymphoides peltata), waterlelie (Nymphaea alba)
of gele plomp (Nuphar luteum)- De onderwatervegetatie bleef constanter»
glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) en hoornblad (Ceratophyllum
demersum) speelden daar de hoofdrol. De liesgrasveld waren in de
zuidelijke strang ook goed ontwikkeld o.a. op en tussen rabatten aan
de zuidzijde. Er tussen groeiden veenwortel (Polygonum amphibium) en
gele waterkers (Rorippa amphibia), beide ook elders kenmerkend voor
liesgrasbegroeiingen. Bovenop de rabatten groeide ook moeraskruiskruid (Senecio paludosus), die hier weel heel wat dieper stond, dan
in de reeds beschreven rietgrasvegetaties. Op de rabatten van de
zuidstrang waren zij de indicatoren voor de minder diepe gedeelten.
Het was merkwaardig dat in dit gebied langs de noordelijke strang
in het geheel geen rietvelden aangetroffen werden. Het leek wel alsof
riet

riet en liesgras elkaar uitsloten tussen de scherpe zegge- en mattenbiesbegroeiing in# De oorzaak daarva n was niet na te gaan. Soms leek
beweiding de oorzaak te zijn. Op één plaats werden een riet- en een
liesgrasveld naast elkaar aangetroffen, maar met een scherpe scheiding
Op die grens groeiden wilgen en pollen rietgras (Phalaris arundinacea)
dat was mogelijk op een soort riggel.
Deze waarnemingen werden gedaan in de buurt van het Pannerdense
veer. Dichtbij vloeiden beide strängen samen. Daar groeiden ook echte
griendbossen met een vaak overdadige bloemenweelde als kruidenetage
(opn. 9)» Daar waren ook de gezelschappen van het Valerianeto- .
Pilipenduletum het best ontwikkeld, al werden zij ook gevonden bij
de brug over de zuidelijke sträng die Babberich met Heuven verbindt.
Ook de Jesuietenwaay in het westen had een vegetatie langs haar noord
oever, die sterk daaraan deed denken. De Jesuietenwaay had veel open
water met gezelschappen van het Myriophylleto-Nypharetum, waarin af
wisselend de watergentiaan (Nymphoides peltata) domineerde met de
gele plomp (Nuphar luteum). Daartussen groeide gelijkelijk verdeeld
voornamelijk Potamogeton lucens en Ceratophyllum demersum.
Langs de noordelijk rand van het gebied bevindt zich een
perceel ruigte, waar vrijveel wilgen verspreid stonden. In de bodem
vegetatie was dezelfde zonering te zien, die ook elders werd waar
genomen met mattenbies (Schoenoplectus lacustris), liesgras (Glyceria
maxima) en vooral veel rietgras (Phalaris arundinacea) in combinatie
met een groot aantal planten uit het Valerianeto-Filipenduletum.
Op enkele plaatsen was ook een zeggevegetatie ontwikkeld die even
wel meestal overgroeid waren door dominerend liesgras (Glyceria
maxima) of rietgras (Phalaris arundinacea).
Plaatselijk, waar er hoogte verschillen waren, bleek weer heel
duidelijk de voorkeur van moeraskruiskruid (Senecio paludosus) voor
de rietgrasvegetaties. Daar groeide regelmatig afwisselend liesgras
(in de geulen) en rietgras (op de dämmetjes)» Het moeraskruiskruid
stond hier alleen tussen het rietgras.
Lijst van opnamen, van twee Oude Rijn strängen bij Herwen en Aerdt
en Pannerden.(behoort bij tabel 7
8, in tabel 7.= vochtig)»
Opn. 39.
Vegetatie van drijvende en ondergdoken waterplanten in de
Jesuietenwaay. Openwater, 1,40 m diep, 3x3 m2. Drijflaag

5$j

onderwaterlaag 5-10$. Opgenomen 30 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 30»

Opn. 30Vegetatie van drijvende en ondergedoken waterplanten in het
westelijke deel van de zuidelijke sträng, 3x4 m2, zowel boven
als onder water yfa bedekking.
Opgenomen 29 juli 1954 (Mörzer Bruijns, B.,S.,v.d.V.),
Opn. 26.
Vegetatie van drijvende en ondergedoken waterplanten in het
westelijke deel van de zuidelijke strang (dichtbij het
Pannerdense Veer), 4^4 m2. Drijflaag 60^, onder water 4
Opgenomen 29 juli 1954 (iTórzer Bruijns, B.,S.,v.d.V.)*
Opn. 23«
Vegetatie van drijvende en ondergedoken waterplanten bij
Pannerdense veer. Water 1,40 diep, drijflaag 'JOfo, onder water
50fo. Opp, 2x2 m2. Opgenomen 29 juli 1954 (Wdrzer Bruijns,
B., S., v.d.V.).
Opn. 29«
Vegetatie van drijvende waterplanten in de verbreding der
zuidelijke strang, iets oostelijk van het Pannerdense veer.
Opp. 4M m2. Drijflaag 80^, onder water
Opgenomen 29 juli 1954 (Mörzer Bruijns, B.,S.,v.d.V.)
Opn. 24.
Openwaterbegroeiing ten zuiden van Pannerdense veer.
Diepte 1,40 m. Opp. 3x3 m2. Drijflaag

1

onder water

Opgenomen 29 juli 1954 (ïTórzer Bruijns, B.,S.,v.d.V.).
Opn. 9'
Openwater met liesgras en mattenbies in het oostelijk gedeelte
der noordelijke strang, bij de hoeve "De Nooteboom". Langs
de noordzij van de strang. Boven water 5$« Drijflaag
en onder water id.

5$» Opp. 2x2 m2. Diepte

5^

lm.

Opgenomen 28 juli 1954; (B.,S. ).
Opn. 22.
Mattenbiesgordel met vele invloeden van beide kanten bij
het Pannerdense veer. Diepte 1 m. Boven water

10^,

drijflaag 10-20°/, onder water 70/&.
Opgenomen 29 juli 1954 (M*órzer Bruijns, B.,S.,v.d.V.).
Opn. 3«

7.
Opn. 3-

'

Openwatervegetatie tussen dammetjes langs de oever der noor
delijke sträng, juist ten zuiden van de Breulei
Opp» 4xis' m2. Bed, drijflaag 25%• Onderwaterlaag

50 en diep.
5^»

Opgenomen 27 juli 1954 (B.,3.).
Opn- 25»
Rietveld in de zuidelijke der twee Rijnstrangen, dichtbij het
Pannerdense Yeer. 3x3 m25 80 cm diep. Bedekking 70$»
Drijflaag

5^° Opgenomen 29 juli 1954 (ffdrzer Bruijns, B.,

o.,v.d »V.).
Opn. 27.
ïfe-ttenbiesbegroeiing in het oostelijke deel van de zuidelijke
Rijnstrang, dichtbij het Pannerdense veer, "JO cm diep,
opp. 20 m2. Kruidlaag 40°^? drijflaag

5^«

Opgenomen 29 juli 1954 (M'örzer Bruijns, B.,S.,v.d.V. ).
Opn, 38.
Rietgrasbegroeiing op een dammetje langs de oevers van de
Jezuietenwaay in het westen, waar de beide strängen samenge
vloeid zijn. 70 cm diep, Opp. 2x2 m2. Kruidlaag 20^,
drijflaag

5$* Opgenomen 30 juli 1954 (B.,S.).

Opn. 21.
Liesgrasveld, vlak ten zuiden van het Pannerdense veer.
Water 60 cm diep» pH 7?3» Op fijne kleigrond. Opp. 2x2 m2.
Kruidlaag 60°/O) drijflaag

Vfc.

Opgenomen 29 juli 1954 (Mörzer Bruijns, B.,S.,v.d.V.).
Opn. 8.
Mattenbiesbegrooling in het middengedeelte (zuidelijke oever)
van de noordelijke der twee Rijnstrangen. 5 m uit de kant.
Opp. 5x1 m2. Diepte 45 cm» Kruidlaag ljf0. Drijflaag

5$.

Opgenomen 27 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 6.
Mattenbiesbegroeiing langs het plasje in het centrale deel
der noordelijke Rijnstrang, 10 m uit de kant. Diepte 40 om.
Kruidlaag 1,50 m boven water. Opp. 3x2 m2. Bed. kruidlaag 30?°,
drijflaag 809g. Opgenomen 27 juli 1954 (B.,S. ).
Opn. 5»

Opn. 4.
Bij het bruggetje ever de noordelijke Rijnstrang, ten zuiden van
de Breulei. In een verland slootje tussen twee dammetjes.
Begroeiing van scherpe zegge, 5

diep. Opp. 3^.2 m2.

Kruidlaag 80fo. Opgenomen 27 juli 1954 (B.jS.).
Opn. 34«
Rietgrasvegetatie op een walletje "bij de brug over de zuidelijke
strang tussen Herwen en Babberich. pH 7 y3 ? 10 cm boven water.
Opp. 2x2 m2. Bed. 70^» Moslaag

5$,

Opgenomen 30 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 35»
Rietgrasvegetatie op een walletje bij de brug over de zuidelijke
strang tussen Herwen en Babberich vochtig. Opp. 2x3 m2.
Bed» kruidlaag 80$. Bed. moslaag

5%•

Opgenomen 30 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 19«
Vegetatie van rietgras-wederik-scherpe zegge e.a. op een dammetje
in griendvelden vlak ten noorden van het Pannerdense veer.
Opp. 18 m2 in het midden 20 cm boven water. Bed. kruidlaag 90-l00f>
Bed. moslaag

B.yS.yVod»*V.)«

5°/o. Opgenomen 29 juli 1954 (M"örzer Bruijns?

9. De plantengezelschappen van de Oude Waal en de Bijland
"bi,j Lobith{gem. Herwen enAerdt).
De Oude Vaal tij Lobith is in drie gedeelten te splitsen.
In het oosten is de Oude Waal breed en ingebruik als een soort
haven. De plantengroei is daardoor erg gestoord. Ook het westelijke
deel is uitgegraven. Hier hebben zich nog goede waterplanten
vegetaties kunnen ontwikkelen. De invloed van de mens was er evenwel
in 1954 zeer groot| vooral in Augustus toen kort geleden een ontwateringssloot was gegraven, waardoor op het moment van onderzoek
vegetaties droog stonden, die normaliter diep onder water wortelen
Het oostelijk en het westelijk deel zijn verbonden door het derde
gedeelte y een smalle sträng. Er was daar weinig zonering in de oever
vegetaties. Waarschijnlijk was de eerder besproken weidezoomvegetatie hier goed ontwikkeld. Bij het bruggetje, dat in het noorde
lijke gedeelte over de strang loopt, werden drie opnamen gemaakt
(nrs 31» 32 en 33) één in het open water, twee in de oeverbegroeiing.
De openwatervegetatie van opn 31 heeft ook reeds enige oeverplantenj
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)en liesgras (Glyceria maxima).
Het doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) viel hier
op, omdat het elders in de oude rivierlopen sporadisch is aange
troffen.
Opnamen 32 en 33 zijn langs de oever genomen van egelskopbegroeiingen, zoals die pleksgewijs laogs het water te vinden was.
De oevervegetatie bestond verder uit een zeer eenvormige liesgrasvegetatie.
In het westen maakte de ontwateringssloot die uitmondde bij
het reeds langer bestaande sluisje, dat de Oude Waal met de rivier
verbindt de zaak gecompliceerder, vooral door betrekkelijk recente
veranderingen. Waarschijnlijk is hier vroeger een ondiepe plas
geweest, die geheel is dichtgegroeid. Naar het noorden toe echter
werd het water dieper om uiteindelijk in een open watervlak over
te gaan, met een vegetatie van drijvende en ondergedoken water
planten. Langs de oevers daarvan, vooral langs de oostoever, had
zich een weelderige liesgrasvegetatie ontwikkeld. Veel van dit
geheel werd in 1954 teruggevonden. Al was de waterstand veel lager
dan voorheen, openwater was er nog, zij het niet veel. Vlak achter
het sluisje bevond zich een vrij breed rietveld (opn. 10), waarin
vrijwel alleen riet (Phragmites communis) groeide. Verderop nam
liesgras (Glyceria maxima) de dominantie over. (opn. 13).
Plaatselijk

2.
Plaatselijk traden rietgras (Phalaris arundinacea) en grote lisdodde
(ïypha latifolia) faciesvormend op (opn. 15» 14» 12)» Langs de oever
werd ook een zeggezone aangetroffen (opn. 16). Al was er van een
duidelijke zonering in dit gebied geen sprake.
Langs de oostoever der strang zette de oevervegetatie zich
als een liesgrasstrook voort, met veelal er v<5<5r in het water
een zoom van kleine lisdodde (Typha angustifolia) en mattenbies
(Schoenoplectus lacustris) en erachter op de overgang naar het
weiland een smalle rietgraszoom. Deze groeide tot aan het prikkel
draad, dat de oevervegetatie van het weiland scheidt.
De liesgrasvegetatie langs de oostoever was veel rijker dan
die aan het uiteinde der strang (vgl. opn. 18). Groto egelskop
(Sparganium erectum trad plaatselijk op de voorgrond, terwijl ook
kenmerkend waren watertorkruid (Oenanthe aquatica), grote watereppe
(Sium latifolium), fioringras (Agrostis stolonifera), veenwortel
(Polygonum amphibium), gele waterkers (Rorippa amphibia) en in het
bijzonder de fluviatile vorm van de zeebies, (Scirpus maritimus).
Deze soorten kwamen zelfs zeer regelmatig voor.
Waar het liesgras niet domineerde, ontwikkelden zich de andere
genoemde plantensoorten sterk. Planten, die normaliter nooit veel
bedekken, traden daar soms sterk op de voorgrond, (vgl. opn. 17)»
TabëL 9.Lijst van opnamen van de plantengezelschappen van de Oude Vaal
bij Lobith met een korte beschrijving van de vegetaties).
(in tabel, d= bodem in ieder geval boven de waterspiegel,
dr= drassig).
Opn. 31.
Openwater-begroeiing met pijlkruid (Sagittaria sagittifolia)
bij het bruggetje over de Oude Waal in de noordpunt.
Diepte

lm. pïï 7 ?0» Opp. 4^5 m2. Bedekking boven water

Op het water 5%

onderwater IQtfo»

Opgenomen 30 Juli 1954 (B.,S.).
Opn. 32.
Oevervegetatie met egelskop (Sparganium erectum) bij het
bruggetje over de Oude Waal in de noordpunt. Diepte + 50 cm»
Opp. 3x3 m2. Bed. boven water 40$f drijflaag 60$.
Opgenomen 30 Juli 1954 (B.,S.).
Opn. 33»

Opn« 33«
Als opn, 32« Opp. 5x5 m2. Bed. boven water 30$, op het
water 30%*
Opn. 14.
Facies van grote lisdodde (Typha latifolia) in het westelijk
deel der Oude Waal tot 2 m hoog. Opp. 3x3 m2. Bed. kruidlaag 90%<
Door ontwatering vrij droog. Opgenomen 28 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 10.
Rietveld met veel liesgras in het westelijk deel der Oude Waal?
bij het sluisje, waardoor het gebied met de Waal. in verbinding
staat. pH 7>4* Diepte 40 cm. Hoogte der planten tot 2,50 m.
Opp. 2x2 m2. Bedekking 40$. Opgenomen 28 juli 1954 (B.,S.)«
Opn. l8.
Begroeiing van liesgras (Glyceria maxima) en egelskop (Sparganium
erectum) in het westelijk deel der Oude Waal, in het liesgras
veld, dat zich naar het noorden uitstrekt. (Bij de 58e boom vanaf
het noorden). Opp. 3x3 m2. Hoogte tot 1,75 m. Bedekking 75i°»
Opgenomen 28 juli 1954» (B.,S.).
Opn. 17»
Open stuk in liesgrasveld, onder opn. l8 genoemd, 5-10 cm water.
Opp. 3x3 m2. pH 7>3* Bedekking 80$, Opgenomen 28 juli 1954(B.fS»).
Opn. 13«
Facies van liesgras(Glyceria maxima) aan de westzijde van de
Oude Waal. pH 7*3» Bodem door ontwatering droog tot 1,50 m
hoog. Opp. 4x4 m2. Bedekking $0%, 0pgenomen28 juli 1954 (B.,S.).
Opn. l6.
Zeggeveld in het westelijk deel der Oude Waal. Opp» 2x2 m2.
Opp. 4^4 m2. Bedekking 90%, Opgenomen 28 juli 1954(B.,S.).
Opn. 15.
Vegetatie van rietgras (Phalaris arundinacea) in het westelijk
deel der Oude Waal. Tot 1,75 m hoog. Opp. 4x4 m2. Bed. 90%.
ontwatering droog. Opgenomen 28 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 12.
Vegetatie van rietgras (Phalaris arundinacea) in het westelijk
deel der Oude Waal. Tot 1,80 m hoog. Opp. 2x3 m2. Bed. 90%,
ontwatering droog. Opgenomen 28 juli 1954 (B.,S.).
Opn. 11.

4

*

*

Opn. 11.
Vegetatie van rietgras (Phalaris arundinacea) met moeraskruiskruid (Senecio paludosus). Tot 1,60 m hoog. Waterdiepte 20 cm.
Opp. 3x2 m2. Bed. 70$. 0pgenomen28 juli 1954» (B.7S.).
Tabel 9» Opnames van de Oude Vaal bij Lobith
31

32

33

14

10

O
O
h«
1

Nummer opname

-50

-25

d.

-40

5
5
70

60
40

30
30

90

40

+
4

1
3

Vaterstand (in cm)y •
)drijflaag
Bed.^Jkruidlaag
)onder water

Nuphar luteum
2.1
Lemna minor
+.1
Lemna polyrhiza
+.1
Potamogeton
perfoliatus
3.4
Elodea canadensis
2.3
Sagittaria
sagittifolia
2.3
Glyceria maxima
+.2
Sparganium erectum
Schoenopleetus
lacustris
Butomus umbellatus
Alisma plantagoaquatica
Scirpus maritimus
Oenanthe aquatica
Rorippa amphibia
Polygonum persicaria
Sium latifolium
Ranunculus sceleratus
Phalaris arundinacea
Mentha aquatica
Myosotis scorpioides
Glyceria fluitans
Ranunculus acer
Typha angustifolia
Polygonum amphibium
Phragmites communis
Lythrum salicaria
Equisetum fluviatile
Rumex palustris
Agrostis stolonifera
Hydrocharis morsus-ranae
Nymphaea alba
Eleocharis palustris
Carex acuta
Galium palustre
Iris pseudacorus
Senecio paludosus
Equisetum palustre
Thalictrum flavum
Agropyron repens
Potentilla anserina

18

13

16

15

12 .

11

dr# .-5/-10 d.

d.

d.

d.

d.

5-10
70

17

80

90

90

90

90

70

+.2
3.^
3« 5

1.1
2.3

5.5

2.2

1.1

+.1

1.2

+.1
1.1

+.2
1.1

+.1

+.1

1.2
+.2
1.1
1.2
+.1
+.2

2.2
1.1
2.2

+.2

1.2

+.1

1.2

+ «1

+.1
+.1

2
+

()
+.1
1.2

2 «-5

3.JÏ
1.1
+.1

1.1
+.1

+.1

1.2
1.2
2.2
+.2
1.1
+.1
+.1
+.2
+•2
+.2
+.2
+.1

+.1

1.2

1.2

5.5
2.2
3.4
+ •1

+.2
1.2
+•1

1.2

1.2

+ « 1 +.1

+.2

1.1

5-5

5.5

4.4

1.2

2.2

+.1

1,1

+» 1

+.1

(+.l) +.2

+.1
+•1

1.2
+.2

1.2
+.2

2.?
4.5'+•2

(+.2)

1.1
1.1
+.1
+.1
+.1

10. De Oude Waal bij KekerAom (gem, Ubbergen).
10A. Y esetati ekundi ge Ta es chri,j'ving( me t tabel).
De Oude Waal "bij Kekerdom ligt "buitendijks ten w. van Kekerdom. Hij staat
door enkele sluisjes in verbinding met de Waal, en staat er 's winters bij hoog
water in open verbinding mee. De vegetatie van de Oude Waal is betrekkelijk
soortenarm; de opnamen 40-47 zijn hier gemaakt langs de oevers, en 55-62 in het
open water.
Ten n.o, van de Oude Waal, en hiervan gescheiden door de weg die naar de
steenfabriek bij de Waal loopt, liggen 3 kleiputten.(hierin zijn opn. 48-54 en
63-71 gemaakt). Deze putten hebben een vegetatie van Phragmitionplanten, die
over het algemeen veel natter staan dan aan de oever van de Oude Waal, waar de
bodem droog was.
Volgens mondelinge mededeling van de eigenaar der steenfabriek staat meestal
's winters gedurende 1-2 maanden het water v.d, Waal zó hoog, dat deze kleiput
ten geheel onderlopen, 's Zomers vallen ze bijna geheel droog. Plaatselijk zijn
deze putten bijzonder rijk aan planten als glidkruid (Scutellaria galericulata),
veldlathyrus (Lathyrus pratense), kattestaart (Lythrum salicaria) en wederik
(lysimachia vulgaris). Waarschijnlijk krijgen deze planten door het droogvallen
hun kans, en ontwikkelen zich dan op plekken, die iets hoger liggen dan de ge
wone bodem van de poel.
Uiteraard zijn alleen in de Oude Waal zelf openwatervegetaties, met soor
ten van het fonteinkruidenverbond (Potamion) aangetroffen. De meeste gezelschap?»
pen van dit verbond zijn hier nauwelijks of fragmentair te vinden, slechts hot
wateï?gentiaangezelsohap ( Limnairfchemo-Po tame tum pectinati) met als kensoort wa
tergentiaan (lymphoides peltata) is hier goed ontwikkeld (opn, 58, 59 > 56 en in
mindere mate 55> 60, 57). Omdat de Oude Waal buitendijks ligt, is hij onder
hevig aan peilverandering en geëxponeerd ten opzichte van de wind. Dit kan
mogelijk een verklaring zijn voor het feit, dat slechts het Limnanthemo-Potametum, dat meestal op plaatsen met waterbeweging (of door stroming, of door wind)
groeit, hier vrij goed ontwikkeld optreedt, terwijl van de waterleliegemeensohap (lyriophylleto-Nupharetum), die aan stilstaand meer beschut gelegen water
gebonden is, slechts éénmaal een kenmerkende soort (Myriophyllum spicatum), en
dan nog maar sporadisch werd aangetroffen.
De oevergezelschappen van het rietland (Phragmition) zijn in de Oude Waal
niet fraai ontwikkeld, waarschijnlijk omdat de oevers nogal steil zijn en daar
door de strook tussen open water en weiland smal, zonder veel plaats voor
oeverlandvegetaties

oeverlandvegetaties. Slechts in de n.o. punt is de oevervegetatie vrij breed.
Hij bestaat daar uit stroken met scherpe zegge (Carex graoilis)op hoger gelegen
riggels, gescheiden door sloten met liesgras (Glyceria maxima).
Gezelschappen behorend tot de mattenbies-rietgenieenschap (Soirpeto-Phragmitetum) komen op enkele plaatsen in de Oude Waal to^h wel voor (opn. 6l). Dit
rietland vofmt dan vaak een overgang naar het Potamion (opn. 57)« Eén keer werd
Sparganium erectum, een kenmerkende soort v, h» Scirpeto-Phragmitetum aangetrof
fen, Dat was niet in de Oude Y/aal maar in een kleiput, en in gezelschap van
mannagras (Glyceria fluitans) en tandzaad (Bidens tripartitus)(opn. Jl). De
meeste rietlanivegetaties zijn fragmentaire Phragmitiongezelschappen(opn» 62,
61, 42, 4O5 41, 49)0Zij komen voor zowel in de Oude ¥aal zelf als in de kleiputten in de naaste omgeving. De meeste hiervan bevatten tevens kroos (Lemnasp)
• dat er door de wind

ingedreven is„

Het in het verlandingsschema op het Phragmiiion volgende verbond der grote
seggen (Magnocaricion) is in de Oude Faal eveneens zwak ontwikkeld, Eohte zeggengezelschappen komen maar op een. enkele plek voor. De kensoort moeraswals troo
(Galium palustre) is xveliswaar vaak present, maar ri-'' ©en laag-bed,ekkingScijfer»
Opvallend is, dat kattestaart (Lythrum salicaria) hier zo vaak tegelijk mei.
Valium palustre voorkomt. Slechts weinig van de hier onderzochte vegetaties,
aijn goede vertegenwoordigers van het Magnosaricion, voornamelijk opn. 46? àie
tot de gemeenschap van scherpe- en blaaszegge (öaricetum gracilis-vesicariat
in de zin van Westhoff (1949) behoort, In de poelen komt het Magnocar±oijn

in

combinatie met andere verbonden voor. soms met elementen van Molinion en Ph-agmition (opn. 70r met holpijp (Equisetum fluviatile) faciesj soms met een facies
van kattestaart (Lythruia salicaria opn, 63) of van Scutellaria galariculata

(55),
Bij de n„o» punt v0d. Oude Faal zijn, afwisselend met walletje« met
scherpe zegge (opn, 46), sloten met liesgras (Glyceria maxima) aanwezig, die
overigens veel v«d, soorten van opn® 46 bevatten (opn, 47)»
De kleiputten zijn 's zomers droog en 's winters nat. Het is daardoor be 
grijpelijk, dat hie:° een vegetatie op kan treden, die zowel elementen van het
rietvorbond (Phragraition.) als pijpestrootjesverbond (Molinion) bevat.
Deze soort vegetatie ontbreekt in de Oude Faal, Soms ligt het accent op de
Phragmitionplanten (opn0

69, met Equisetum fluviatile-facies en opn, 50) maar

op meer plaatsen overweegt de Molinionvegetatie (opn, 51» 64, 54)
Ook

Ook vindt men op sommige plaatsen in de kleiputten wilgestronken in een
Molinionvegetatie (opn0 66. 63, 68).

Deze situatie lijkt veel op die in de

Kil "bij Waardenburg waar ook "buitendijks wilgen in een af en toe overstroomd
gebied groeien.
Een enkele maal werd naast de wieltjes (opn048) nog een Molinion, met
enkele elementen uit de moerasspireagemeanschap (Valerianeto-Filipenduletuia)
aangetroffen« Dit bevatte echter ook andere soorten .
Tenslotte v/erden "bij de gezelschappen van scherpe zegge (opn.

46) nog en

kele opnamen gemaakt, die een tussenvorm zijn tussen het Molinion enerzijds en
hoger gelegen uiterwaardegrasland ven het glansbivcrverbond (Arrhenatherion)
anderzijds. Juist op dezs, gr en.3 komt Euphrasia odontites «voor e

1QB« Lijst van. de opnamen met de aanduiding van de vegetatie betrekking
hebbende op bijgevoegde tabel van Ou.de Waal bij Krekerdonu
Opname 40~41 gemaakt op 2-3-1954
Opname 42-71

"

3^8-1954

De opnamen 55-62 zijn gemaakt op het open water in het n, deel van de Oude
Waal, door P- Schroevers0
5,8.

T/atergentiaan (Wymphoides peltata) vegetatie in het midden v.h«, water.
Onderwaterlaag 5-10$o

59»

Bij 158;, facies van watergentiaan (Hymphoides peltata) Qnderwaterlaag

563

Vlak achter kerkje van Kekerdom0 Giderwaterlaag 15$«

55.»

Bij 56» vegetatie met £Ble ploap (lïuphar luteum) Onderwaterlaag 10$.

6Oo

Tegen n,-,oever aan, Bovenwaterlaag ^5$? onderwaterlaag 20$

57o

Bij 56. Kruidlaag en onderw„laag beide '{5$o Overgang van open rat:9"?naar Sparganiun. (egelsko?) 3Óne0

62.

Vegetatie met kleine lisdodde (Typha angustifolia) en holpijp (Equisetura
fluviatlle)j dicht bij facies van EquiScfluv# Bovenwaterlaag 20$,
Onderwaterlaag <f5$->

61.

Bij opn« 62o Overgang epen water-oevervegetatie met matteribies (Scirpuslacustris)0

42 „

0.-verve getat ie tussen walletjes met veel.liesgras (Glyceria maxima) en
Scirpus lacustrisj n.zijde van Oude Y/aal, drijflaag en onderwaterlaag
beide

<5$. SVB.

40.

40.

Scirpus iacustriszône in oevervegetatie, tot 2 m hoog, Z,zijde van Oude
Waal, 300 m ten w. van kerk. Ph 7» 3« SVB.

41»

Dicht "bij 42, tegenóver 40. Oevervegetatie net Glyoeria maxima. SVB.

71.

¥.zijde van 2

wiel. Oevervegetatie langs plasje net Oenanthe aquatica,

geen drijflaag V.
49.

In midden van 2e wiel, zone met Scirpus lacustris en waterkers (Rorippa
amphibia). Ph 7*7» SVB.

69. ïï.rand van 2e wiel, holpijp (Equisefcum limosum) facies, 2/3 deel 10 cm
water, 1/3 deel 20 cm water, vegetatie echter dezelfde, SV. Geen drijflaag.
70.

Vlak bij opn. 69. ïïolpijpfacies net veel waterweegbree (Alisma plantagoaquatica). SV.

63.

Vegetatie me.t aspect van kattestaart (Lythruia salicaria) in lage deel van
2e wiel. SY.

47.

Liesgras(Glyoeria maxima)-vegetatie in sloot tussen walletjes met scherpe
zegge (Carex gracilis), nckant Oude T/aal SVB.

52.

Vegetatie met riet (phragmites communis) bij walletje ten o.van 26 wiel.
Droog, naar hoort waarschijnlijk een stukje onder water te staan. SVB.

54.

Molinionvegetatie, met poelruit (Thalictrum flavum) en kattestaart (Lythrua
\

G

salicaria) tussen 2
51»

G

en 3

wiel. Bodem droog, kleiig, SVB.

Gelegen bij opn,.54» Vegetatie soortgelijk als die van opname 54/' maar
dan net sppect van glidkruid (Scutellaria galericulata) en akkermunt
(Mentha arvense). Verdroogde SVB.

46«

'walletje met scherpe zegge (Oarex gracilis) tussen slootjes met Glyoeria
(opne 47). No kant oude TJaal. SVB.

50.

Droog stuk in o.hoek van 2

wiel met veel Glyoeria. SVB.

51»

Haas£ opn.52, iets hoger» Eletvegetatie met wederik (Lysimachia vulgaris)
SVB.

64.

Vegetatie met Lysim.vulgaris, vogelwikke (Vicia craoca) en raoeraswalstroo
(Galium palustre) tussen 2e en 3S wiel. SV.

66»

Vegetatie met aspect van Lythruia salicaria en wilgenstobben. Z.zijde van
0
3 wiel langs weg naar steenfabriek. SVB.

65.

Bij 66, langs weg. Veldlathyrusveld (Lathyrus pratense) me* veel lysimachia
vulgaris en Lythrum salicaria. SVB.

68,

Vegetatie met wederik (Lysimachia vulgaris) op hoog stuk tussen 28 en 36
wiel, met veel lage wilgenstobben« SYB0

48»

Molinionvegetatie tussen 2

©

wiel en weg naar steenfabriek» langs dijk,

STB.
^4.

Overgang van Molinion-grasland langs dijk ten n. van Oude waal, SVB.

45»

Iete verder langs zelfde dijk, zelfde vegetatie. SVB.

11. Ooyse Graaf "bi.j Erlecon, gen. TJbbergen.
IIA. Beschrijving van de vegetatie.
De Ooyse Graaf ligt 'binnendijks en "bestaat uit een wiel van
+ 10 E diep, dat omstreeks 1800 ontstaan is bij een doorbraak en
een lange waterloop, de eigenlijke Ooyse Graaf, die op veel
plaatsen verland is en omzoomd wordt door een "brede strook af
wisselend met riet (Phragmites communis), lisdodde (Typha angustifolia en Typha latifolia), raattenbies (Scirpus lacustris) en
liesgras (Glyceria maxima). Halverwege deze waterloop ligt een
brugs de Thorense Molen. De tegenstelling Bet de Oude Waal bij
Kekerdon, die op nog geen 5

afstand er vandaan ligt, is

frappant. De Ooyse Graaf ligt binnendijks, de Oude fl'aal buiten
dijks; de Ooyse Graaf heeft door een voortschrijdend verlandingsproces een bijzonder goed ontwikkelde oevervegetatie, de Oude
Waal nietj de Oude Waal is betrekkelijk soortenarm, de Ooyse
Graaf is soortenrijk (een soort als Ranunculus lingua bv. komt
hier bijvoorbeeld massaal voor).
De opnamen 72, 73, 74, 78 en 79 (zie lijst van opnamen en tabel
Ooyse Graaf), zijn in het wiel gemaakt, de rest in de Ooyse
Graaf zelf.
Openwatervegetaties van het fonteinkruidenverbond (Potamion)
komen zowel in het wiel als in de sloot voor.
iPn het wiel bevat de openwatervegetatie zowel elementen
van de watergentiaangemeens chap (Linmantheno-Potarnetun pectinati)
als van de waterleliegerneenschap (Myriophylleto-Hupharetum) van
het Potamion. Op één plaats van de waterloop, ni. bij de brug,
Y\raar

de oeverzonatie smaller is en de sloot dus meer aan de wind

is blootgesteld, kont Hymphoides peltata, als kensoort van het
Linnanthemo-Potametun pectinati, ook voor, maar in deze opname
(nr 87)overheerst toch wel de aard van het MyriophylletoNupharetun0 Het is het meest aannemelijk, om het plantengezelschap van deze en van de twee volgende opnamen (95 > 98)

"be~

schouwen als voorbeelden van het Myriophylleto-Nupharetuo te
rekenen. Het is daarbij opmerkelijk, dat Hynphoides peltata,
die gewoonlijk aan de wind geëxponeerde plaatsen groeit, hier
inderdaad dan ook niet in de door de rietzoom beschutte sloot
voorkomt.

_
Ranunculus

Ranunculus ciroinatus (stijve waterranonkel) en Sparganiun
simplex (kleine egelskop) groeien hier in het zelfde gezelschap
(opn. 95» 76).
Be oevervegetatie, die tot het rietverbond (Phragmition)
hoort, is, zoals al gezegd, goal ontwikkeld. De mattenbies-rietgemeenschap (Scirpeto-Phragmitetum) treedt vooral op de voorgrond
(opn. 100, 91» 92, 79» 74» 78), sons overgangen vormend naar
Potamiongezelschappen (opn. 98, 72, 75)»
Een aantal rietland-oevervegetaties is floristisch minder rijk
ontwikkeld, het zijn wel Phragsitiongezelschappen (102, 103,
97f 89, 77)* Opvallend is dat rosse vossenstaart (Alopecurus
aequalis) enkele keren in deze soort vegetatie optreedt

(Phragmition).

Dat koot voor hij overgangen van het rietland enerzijds naar gezel
schappen van de geneensohap van knikkend tandzaad en waterpeper
(Polygoneto-Bidentetum cernui) anderzijds. Yerder komt in het
Phragmition of Scirpeto-Phragmitetum vrij vaak een facies van wa
termunt (Mentha aquatica) of holpijp (Equisetun fluviatile) voor.
Op het Phragmition volgen op veel plaatsen gezelschappen van
het verbond der grote zeggen (Magnocaricion), waarvan hier alleen
het gezelschap van scherper- en blaaszegge (Caricetum gracilisvesicariae) goed ontwikkeld is

net overgangen naar het Phragmition

(opn,88 en 95)»
Een enkele maal is het zeggegezelschap

min of meer zuiver

ontwikkeld (opn, 83, 96, 90), meer dan eens "bevat het uit de aard
der zaak zowel elementen van het in dieper water groeiend
Phragmition als van het er op hoger gelegen bodem opvolgende
kruidengezelschappen van het Molinion (opn, 80, 82).
Ook langs de Ooyse Graaf liggen er vegetaties met rietgras
(Phalaris arundinacea) tussen het Caricetum gracilis-vesicariae
en het Molinion in. Dit komt overeen met waarnemingen in verschil
lende andere gebieden.
Een enkele maal kwam een vegetatie voor (opn, 94), <üe
qualitatief door de soorten-combinatie tot het Caricetum gracilisvesicariae gerekend kan worden, maar dat ontwikkeld was als facies
van Poa palustris. Op het Caricetum volgen in de oevervegetatie
kruidengezelschappen, die tot het pijpestrootjesverbond (Molinion)
moeten worden gerekend. Dat is hier niet optimaal ontwikkeld. De
vegetaties bevatten meest elementen uit andere gezelschappen
(opn. 81, 85, 86, 101 en 99),

3.
IIB » Li.jst van de opnamen met de aanduiding van de vegetatie.
Alle opnamen zijn gemaakt op 4-9-1954*
Opn. 72 - 77 vanuit toot opgenomen.
75* Opeiwatervegetatie op grens van wiel en waterloop tegen zone
van riet en mattenbies aan de noordelijke kant. Onderwaterlaag <(5$ (S.V.B.)
87* Openwatervegetatie, met veel Myriophyllum spicatuia onder
water, oostzijde van brug. Overwaterlaag <^5i°i drijflaag 2CÇ&,
onderwaterlaag 5$ (S.)
95« Overgang tussen oevervegetatie en openwater met stijve water
ranonkel (Ranunculus circinatus), in smal stuk aan zuidzijde
van Ooyse Graaf. (S.).
98. Overgang openwater - oevervegetatie ten westen van brug, noord
zijde van sloot. (V.)
26. Overgang openwater - oevervegetatie met Ranunculus circinatus,
in het begin van de waterloop (S.V.B.).
72. Oeverzone aan oostzijde van wiel, met lieggras(Glyceria maxima)
en mattenbies (Scirpus lacustris) 50-70 cm diep. Watermunt
(Mentha aquatica) staat alleen in ondiepe zóne (S.V.B.)*
11' Oeverzône aan noordzijde van waterloop met Scirpus lacustris,
egelskop (Sparganium erectum) en watermunt (Mentha aquatica)
(S.V.B.).
102. Oeverzone met lisdodde (Typha angustifolia) en aspect van hólpijp (Equisetun fluviatile) ten westen van brug (V.).
1-00. Weinig bedekkende oeverzone in waterloop ten westen van brug (V.)
92. Oeverzône aan zuidkant van sloot met overwegend kleine lisdodde
(Typha angustifolia) (S.).
105. Rietzône langs oever, 1 m vanuit de wal, ten westen van brug
(V.).

11

Vegetatie net Equisetum fluviatile tussen opn. 72 en oever.
(S.V.B). Vanuit land opgenomen,

li* Oeverzône met aspect van Mentha aquatica (watermunt) aan noord
kant van wiel, tussen opn, 75 en oever (S.V.B.) pH=7*7*
2â.'Mattenbies (Scirpus lacustriszóne) bij opn. 72, bij oostrand
van wiel.(S.V.B.)Vanuit land opgenomen.

J2I.

4«
97« Rietvegetatie met aspect van bolpijp (Equisetum fluviatile),
in waterloop dichtbij kolk (S.).
82- Zeer gevarieerde vegetatie set geknikte vossestaart
(Alopecurus geniculates) en kikkerbeet (Hydrocharis norsus»
ranae), in zijsloot van Ooyse Sraaf (S.).91» Typhazâne met aspect van bolpijp (Equisetum fluviatile)»
Zuidzijde van sloot (S.).
77« Oeverzône met waterzuring (Rumex bydrolapathum) en vergeetmijniet (Myosotis scorpioides), langs noordzijde van sloot
(S.V.B.).
88, Overgang tussen riet-biezen- en zeggevegetatie, zuidzijde
waterloop (S.).
85. Rietvegetatie, tot 3 m hoog, met wat scherpe.zegge (Carex
gracilis)» Noordzijde van sloot (B.)p33> 7*6
95» Overgang natte oever- naar zeggenvegetatie. Zuidzijde water
loop

(s.)«

80. Zeggenvegetatie (Carex gracilis) ten oosten van brug, noord
zijde waterloop (B.).
Zeggenvegetatie aan zuidzijde sloot, dichtbij wiel (S.).
82» Overgang riet naar zeggevegetatie, dichtbij opn» 83. Riet
tot 3 ia hoog (B.).
90« Zóne tussen rietkraag en oever, zuidzijde van waterloop (S.)»
Drassig weiland met moerp-sbeendgras (Poa palustris) en Eioringras (Agrostis stolonifera), zuidzijde van waterloop (S.)»
81. Zeggenvegetatie net veel rietgras (phalaris arundinacea) aan
noordzijde van v/aterloop, ten oosten van "brug (B.)»
84« Rietveld met ondergroei van Molinionplanten, net droog#
Noordzijde van waterloop (B.)»
101. Yegetatie met wederik (Lysimachia vulgaris) en heggewinde
(Calystegia sepium) en zeggenpollen. Wal tussen rietveld en
weiland. 30 cm boven grond, ten westen van brug (V.).
99» Zeggevegetatie met riet op ongelijke bodem, pollen 5-10 cm
boven water met putten van 20 cm diep (V.).
85. Open stuk met hoge Molinionvegetatie met Phalaris, Thalictrum
flavum (poelruit) en Carex gracilis tussen rietveld in« Droog
(B.)«
86. lij 85, iets meer naar open water toe, maar ook droog. Zelfde
hoge vegetatie met veel wederik (Lysimachia vuig) i.p.v.
Thalictrum (B.).

12» Kil van Hurwenen, (gemeente Zaltbommel en gemeente Hurwenen)
12A. Beschrijving van de vegetatie.
De Eil van Hurwenen is een U-vormige plas, ten zuiden van de
Waal en ten oosten van Zaltbommel« In het westea loopt de dijk
er op enige afstand langs - het gebied tussen de dijk en de Kil
is weiland, aan de zuidoost, zuid en zuidwest kant zijn zeggen
veldjes, die vroeger waarschijnlijk zeer fraai geweest zijn, thans
hebben ze sterk te lijden door de ontginning aan de zuidoostkant
en in minder sterke mate door de beweiding, In het noorden en
het midden is openwater, aan de zuidzijde is de Kil geheel verland.
De opnamen 152 - 158 geven een fraaie opeenvolging van zoneringen
te zien aan de oostkant, in het noordwestelijk deel van de Kil.
Het fonteinkruidenverbond (Potamion) is hier niet soortenrijk,
maar wel goed ontwikkeld (opn. 152, 153, 154)« I>e waterleliegemeensohap (Myriophylleto-Nupharetum) treedt op, terwijl ook watergen
tiaan (Nymphoides peltata), kensoort van de watergentiaangemeenschap
(Limnanthemo-Potametum pectinati) plaatselijk veel aanwezig is«. Het
naast elkaar voorkomen van soorten uit gezelschappen, die resp.
wel en niet bestand zijn tegen,het blootstellen aan de wind is
in zekere zin merkwaardig« Dit vraagt om nader onderzoek.
Het rietverbond (Phragmition) is plaatselijk, vooral in het
zuidelijk deel van de Kil, goed ontwikkeld; alle kensoorten zijn
aanwezig,, hoewel meestal met een vrij laag bedekkingscijfer. Ook van
de mattenbiesrietgemeensohap (Scirpeto-Phragmitetum) komen alle
kenaoorten, op Sagittaria sagittifolia na, voor. In tegenstelling
tot andere gebieden, waar het Scirpeto-Phragmitetum als facies van
weinige plantensoorten kan zijn ontwikkeld, treedt het hier op als
gevariSwrde gezelschappen, floristisch rijk, maar gelijkmatig van
sam ens tel ling 0
De opnamen 154-157 behoren alle tot het Scirpeto-Phragmitetum..
Opn. 154 vonat in sterke, 155

156 in mindere mate een overgang

naar het Potamion, Watermunt (Mentha aquatica) en moerasandoorn
(Stachys palustris) komen in al deze 4 opnamen veel voor. Plaatse
lijk treedt een Scirpeto-Phragmitetum op met een aspect van kalmoes
(Acorus calamus) (opn. 193). Er zijn ook overgangen naar het Magnocaricion®

OP

Op een enkele plek ligt een drijftil als een zoom tussen het
epen water en de oevervegetatie (opn. 158)» In tegenstelling tot
de Hoendernesterbeek; waar men drijftilvegetaties zonder drijftillen aantreft, zijn hier drijftillen zonder typische drijftilvegetatie» Opmerkelijk is, dat moerasbeemdgras (Poa palustris)
hier or> de drijftil voorkomt» De vegetatie op de drijftil "bestaat
hoofdzakelijk uib Phragmition en enkele Molinionplanten.
In de Kil is een vrij scherpe grens te zien tussen het
Phragmition en het verbond der grote zeggen (Magnocaricion), Tan
het Magnocaricion is hier alleen de gemeenschap van scherpe- en
"blaaszegge (Carioetum gracilis-vesicariae), met scherpe zegge
(Oarex gracilis) als kensoort, goed ontvïikkeld. Eigenlijk kan men
alle opnamen, te "aeginnen "bij 148 van de tabel tot het Caricetum
gracilis-vesicariae rekenen, met uitzondering van opn. 386 en 149»
Deze vertonen meer overeenkomst met hoge kruidenvegetaties van het
Molinien« De Kil te Hurwenen is een van de weinige gebieden, waar
"behalve de kensoort Garez gracilis ook blaaszegge (öarex vesicaria)
in de grote zeggengezelschappen voorkomte Iris pseudacorus treedt
hier precies tegelijk set Oarex gracilis op.
Soms is er bij het Caricetum gracilis-vesicariae nog een
zwakke overgang naar het Phragmition en Molinion (opn. 384» 147»
194), sems is er bijna geen overgang naar een andere associatie te
bespeuren (145» 387) en soms is er een zwakke overgang naar het
Molinion (l48, 150, 385); voornamelijk door het voorkomen van
wederik (Lysimachia vulgaris). Deze overgangen treden overal langs
de Kil op.
Slechts op enkele plaatsen namelijk in de verlandingsgezeischap
pen aan de zuid- en zuidwestzijde treedt een hoge kruidenvegetatie
op met soorten uit het Molinion. Pas hier komt ook weer een plant
als rietgras (Phalaris arundinacea) voor. Bij opn. 386 is pluimstruisriet (Calamagrostis oanescens) aspeotbepalend voor dit gezel
schap j dat ook nog enkele rietlandplanten bevat.
De opnamen 192 en 149 zijn interessant als overgangen van de
moerasspirea gemeenschap (Valerianeto-Filipenduletum) van het
Molinion naar het Magnocaricion.

12B.
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12B, Li.jst van Ae opnamen met de aanduiding van de vegetatie.
Opname 145 - 158 gemaakt op

9-8-1954

"

192 - 195

"

"

12-8-1954

*

384 - 387

"

*

10-9-1954

152. Openwatervegetatie in westelijk deel van de Kil (S,).
>100 cm diep.
153.

Als 152.

154. Overgang van openwatervegetatie naar riet-biezenvegetatie,
(S.). In de opnamen 154 - 156 vormt het wortelstelsel een
laag op het water (waarop zich dus planten kunnen vestigen),
daaronder is het water 70"~öm diep.
Als 154, "bovendien met veel grote waterweegbree (Alisma
plantago-aquatica) (S.),
156. Als 154, "bovendien met liesgras (Glyceria maxima), oeverzegge
(Carex riparia) en moerasandoorn (Stachys palustris), Overgang
naar vegetatie van volgende opname (S.).
157. Riet-biezenvegetatie, eenvormiger dan vorige. Geen drijflaag
(S,). De wortels hiervan vormen de kweekbodem voor gezelschap
pen, zoals "beschreven in de volgende opname.
158. Drijftilvegetatie met veel watermunt (Mentha aquatica) en
moeraswederik (Epilobium palustre),. Voorzover peilbaar, is
de "bodem slap en modderig (S,).
148. Rietgordel met veel zegge en "bitterzoet (Solanum dulcamara).
Westzijde van Kil, bij bocht in dijk. 30-70 cm diep (V,B,).
Bij dieper

stuk weinig begroeiing, alleen bitterzoet. Aan

de ondiepe kant veel zegge, dus niet geheel homogeen.
584» Riet-zeggenveld aan de zuidoostzijde van de Kil, Carexpollen
steken net boven water u4.t, ertussen 30-50 cm water. Bedekking
met dode bladresten 70%, zonder dood blad 25%» pH 7•4—7•5•
Drijflaag <

(S.V.B.).

147« Overgangsvegetatie tussen rietzoom en oever (V.), Geen drijf
laag,
194. Zóne met liesgras en zeggen tussen rietzône en oever, oostzijde
van Kil, Ongelijke bodem (S.B,).
i22. Kalmoeszône (Acorus calamus), iets ten noorden van opn, 194»
Ervóór een "brede rietzoom met moerasandoorn, die overgaat in
de vegetaties van opn, 156 en 157« Bodem kleiig, zandig,.
Drijflaag <( 1%,

(s.B.)r

1AC-
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145« Liesgras (Glyceria maxima) zóne met zeggen. Westzijde van Eil.

(v.).

Geen drijflaag,

387« Zeggeveld ten zuiden van rietland, zuidpunt van Kil (S.V.B.).
Op grond veel dood "blad3 Grond venig kleiig.
386y Pluimstruisriet (Calamagrostis oanescens) veld, zuidpunt van
Kil, ten oosten van spoorweg (S.V.B.)« Grond zandig venig
kleiig»
150» Rietveld aan westzijde van Kil (V.B,), Riet tot 2,50» hoog,
385. Zeggenveld aan zuidoostzijde van Kil, open stuk in rietveld van
cpn0 384* (S.V.B.)o Bodem boven waterspiegel, vochtig, venig,
kleiig» Hos laag 30%.
151. Zeer rijke geggenvegetatie, helaas "beweid. Zeer soortenrijk.
Zuidwestzijde van Kil (V.B.).
192, Soortenrijk zeggenveld aan noordwestzijde van Kil, waar de Kil
overgaat in een sloot, tussen sloot en dijk, Bodemoppervlak
ongelijk op hoogste delen net droog, in kommen 5 cm water.
Bodem kleiig (S.B.). Verlanding tussen 2 walletjes met slootjesj
Mos laag 1 öfo,
146, Carexveld bij opn. 145» droger, met Molinicnsoorten,(V,)
149 » Walletje met Phragmition- en Molinion-soorten, overgang tussen
opn, 148 en legakker met Molinion, Droog (V,B.),

13. Kil van Waardenburg.
13 A. Beschrijving van de vegetatie.
De Kil van Waardenburg is een langgerekte Strang, diè aan
de zuidzijde van de dijk hij Waardenburg, dus buitendijks, in
de zogenaande Rijswaard ligt, en zich naar het westen voortzet
tot voorbij de spoorweg Utreent-'s-Hertogenbosch, waar hij
eindigt in enkele plasjes.
De Kil van Waardenburg bestaat uit 4 delen.
Ten oosten van de spoorweg liggen drie plassen.
Het eerste water ligt het meest westelijk.
Het tweede water ligt in het midden en •
het derde water ligt het meest oostelijk.
En vierde deel bestaande uit enkele plasjes is gelegen ten
westen van de spporweg.
Typisch voor dit hele buitendijkse.gebied zijn de grote wilgengriende, die zich vooral ten westen van de spoorlijn bevinden.
Deze grienden geven een apart karakter aan dit natuurgebied en
het zou wenselijk zijn, hen in een volgend onderzoek te betrek
ken.
Zoals gezegd, is het deel ten oosten van de spoorweg in'drie
plassen te verdelen. De meest oostelijke plas is een kleiput,
uitgegraven door een steenfabriek en later beplant, dus onder
hevig geweest aan veel menselijke invloeden. Landschappelijk is
de put heel aardig. Hij werd evenwel niet onderzocht. Doordat
de Kil aan de noordzijde vlak tegen de dijk aanligt, zijn de
oevers vrij steil. Hierdoor gaan de oevervegetaties bijna direct
over in grasland, en is daar bijna geen oevervegetatie te vinden.
Aan de zuidzijde gaat de oevervegetatie over in weiland of griaid
en op een enkele plaats in 1954 kaalgekapte griendwalletjes,
waartussen zich dan wel een iets Jijkere zegge-kruidenvegetatie
Öad kunnen ontwikkelen (opn. 175-178).
In de Kil zijn sommige stukken weinig en andere veel meer
aan de wind blootgesteld. Dit is te zien aan de gezelschappen
van het fonteinkruidenverbond (Potamion) die hier te vinden zijn.
Bijzonder fraai ontwikkeld is hier op luwere oplekken de waterleli-egemeênschap (Myriophylleto-nipharetum) v.h. Potamion
(opn. 185, 183, 184). In opn. 185 is watergentiaan (Nymphoides
peltata), een kensoort van de watergentiaangemeenschap (Limnanthemo-Potametum pectinati) bovendien goed vertegenwoordigd.
De opnamen 183 en 184 zijn twee prachtige voorbeelden hoe een
Myriophylleto-hupharetum er in een oude rivierloop optimaal
ontwikkeld uit kan zien. ¥oor de rest zijn de Potamionvegetaties
fragmentair. Het zijn vaak overgangen naar oevervegetaties.
Wél is opmerkelijk, dat klein kroos en puntkroos (Lemna minor
en Lemna trisulca) met vrij hoge bedekkingscijfers, vooral in
het rietland van de oeverzone, voorkomen. Dit zou erop kunnen
wijden, dat het kroos door de wind op elkaar gedreven wordt, en
dan speciaal in beschutte plaatsen in de rietzoom blijft liggen.

Op veel plaatsen vindt men een flink ontwikkelde oeverzoom van riet (Phragmites communi's) liesgras (Glyceria maxima)
of mattenbies (Scirpus lacustris). Dit rietland bestaat duê
uit'vegetaties van het rietverbond (Phragmition) (opn. 189,
182, 187, l8l, 191, 176, 197, 196, 201.) al komen in veel van
deze opnamen ook soorten voor van het nattere Potamion- of het
hoger gelegen verbond der grote zeggen (Magnocaricion).
Vooral in de westelijke plas (zowel aan de noord-als aan
de zuidzijde) werd de mattenbies-rietgemeenschap (Scirpetö-.
Phragmitetum) goed ontwikkeld aangetroffen (opn. 189, 182, 187,
181). De waterplanten die hierin voorkomen zijn voor een groot
deel passief drijvende (dus gedreven wordende] planten; het
Scirpeto-P-hragmitetum zelf is wel goed, hoewel niet soortenrijk,
ontwikkeld. Ten westen van de spoordijk werd deze associatie
slechts op een plek (opn. 197) aangetroffen. Hier vormde hij
bovendien al een overgang naar het Magnocaricion.
Vaak is er van de oèvervegetaties langs de Kil van Waarden
burg niet' meer te zeggen.' dan dat zij behoren tot het Phragmi
tion (opn. 1915 201, 200). In sommige gevallen bepaalde water
munt (Mentha aquatica) het aspect (opn.176). Veelal waren het
ezelschappen die al een overgang naar het Magnocaricion vormden
opn. 196).
Op enkele plaatsen wordt het Phragmition in de zonatie op
gevolgd door het verbond der grote zeggen (Magnocaricion).
Hiervan komt alleen de gemeenschap van scherpe- en blaaszegge
(Caricetum gracilis-vesicariae) met scherpe zegge (Carex gra
cilis) als kensoort, in dit gebied voor.
De al eerder genoemde opnamen 196 en 197 kunnen worden
beschouwd als een Phragmition, waarin <5<5k Carex gracilis voor
komt, dan een echt Caricetum. Een "zuiver", Caricetum gracilis
vesicariae is hier niet te vinden. Soms treedt er in d-e associa
tie een facies op van zeebies (Scirpus maritimus) (opn. l88),
soms van andere rietland-soorten (178). Er zijn ook oevervegeta
ties waarin naast elkaar voorkomen soorten van het Phragmition,
Magnocaricion en zelfs van het Arrhenatherion, al voeren de
soorten kenmerkend voor de Grote zeggenzone: er de boven toon
(opn. 177).
'Typisch voor dit gebied is, dat er verschillende vegetaties
zijn, waarin de verlanding met watertorkruid (Oenanthe aquatica)
(opn. 180, I79), vaak in gezelschap van moerasvergeetmijniet
(Myosotis scorpioides) (opn. 177, 175) voorkomt. Deze vegetatie
werd ook in enkele andere gebieden, o.a. in de Oude Waal bij
Kekerdom en in de Rijnstrang bij Lienden, aangetroffen, maar
dan altijd in ondiepe sloten of kommen. Deze vegetatie werd
slechts enkele malen waargenomen. De vegetatiekundige plaats
ervan in de omringende vegetaties is daardoor nog niet te bepalen.
Een directe- overgang op de steile oevers van Phragmition naar
het ( Arrhenatherion)±s bijopname 202 en 199 te zien.
Slechts op een plek namelijk aan de noordzijde van de weste
lijke plas werd een fragmentaire kruidenvegetatie met Molinion
soorten aangetroffen, (opn. 186).
13 B.
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13 b. Li.ist van , de opnamen met de aanduiding van de vegetatie..
Opnamen 175 - 191 gemaakt op 11-8-1954 ten oosten van spoorweg.
Opnamen 196 - 202 gemaakt op 12-8-1954 ten westen van spoorweg.
185.

Openwatervegetatie in sloot bij brug tussen westelijke en mid
den plas (S).
183. Openwatervegetatie op zelfde plek als 185 (S).
184;. Openwatervegetatie bij houten bruggetje over westelijke plas (S).
1'8'9. Overgang van open water naar riet-biezenvegetatie. Noordelijke'
zijde van westelijke plas,, ter hoogte van de molen (V)-.
I82. Overgang van oeverzone met riet-biezen naar open water. B.
Zuidelijke. Kijde van de westelijke plas, aan de rand van het
griendbos.
187. Riet-egelskopvegetatie, overgang tussen open water (184') en
oever Tv)„ Zelfde plek als opn. 184, 3 m. vanuit de wal.
181. Overgangszone tussen lisdodde (Typha angustifolia)'en liesgras
(Glyceria maxima). Bodem veni'g. Poeltje bij z.o. kant v. d weste
lijke plas, vlak bij brug (B). pH -7.3.
191. Mattenbieszone tussen open waterden oever, noordelijke zijde van
de westelijke plas, 80 m. ten westen van molen (7).
176. Rietzone met aspect van watermunt (Mentha aquatica)' aan zuid- - '
westelijke zijde van de midden plas. Grond kleiig (s.v.b.) pH- 7.3.
197» Mattenbieszone met iets drogere oeverplanten. Zuidelijke zijde
van plas ten westen van spoorweg (V).
126. Als 197, met minder mattenbies en meer scherpe zegge (Carex
gracilis) (V)„
201. Liesgras (Glyceria) zone in mattenbiesvegetatie. Noordelijke zijde
van plas ten westen van spoorweg (V). Grond venig.
200. Overgangszone tussen liesgras en rietgras (Phalaris arundinacea).
Iets ten westen van 201 (V)„
188. Vegetatie met zeebies (Scirpus maritimus) in oeverzone. Bij 189.
l| m uit de oever (V).
I80. Oevervegetatie met liesgras en torkruid (Oenantjie aquati-ca) in
zelfde poel als l8l, iets dichter naar oever (B). pH 7.3.
179. Verlanding met lies-gras langs griendbos, oostelijke^uiteinde van
het midden water (S.V,B, ).
177. Soortenrijke overgangszone, zuidwestelijke zijde van 2e water,
tussen 175 en 176. (S.V.Be] Bodem vettig kleiig. •
•
178. Zeggeverlanding, paar walletjes ten oosten van opED, 175-177.
(s.v.b, ) Bodem als 177»
175. Verlanding met torkruid (Oenanthe aquatica) en vergeefcmijniet
(Myosotis scorpioides) in sloot tussen griendwalletjes. Zuid
westelijke kant Van het midden gedeelte van de oostelijke Strang.
Bodem bultig, kleiig S.V.B0
202. Zone met waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) tussen oever
en liesgraszone. Noordelijke s^de van plas ten westen van spoor
lijn ( V)'„
199. Facies van rietgras (Phalaris arundinacea) tussen riet en wei
land. Noord-oostelijke zjjde van plas ten westen van spoorlijn,
drassig (V).
186. Molinionvegetatie aan noordelijke zijde van de westelijke plas in
de oostelijke Strang, tussen 2 bruggetjes. Helling 1:3. Droog (V),
190. , Zeggefacies tussen opn. I89 en oever (V). .
1 Overgang mattenbias-i iesgraszone. Zuidelijke zijde van plas ten
I
westen van spoorlijn. (V).

M. Est of Oude Waalarm "bj.j Tuyl (gemeente Haaftea.).
14A. Beschrijving van de vegetatie.
De Oude Waalarm "bij Tuyl is een U-vormige plas, met 2 stukken open water en
voor de rest bestaande uit griend- en rietvelden,
In het open water is het fonteinlcruidenverbond (Potamion) vrij goed ontwikkeld
(opn, 170, 171» 172). Kikkerbeet (Hydrocharis morsias-ranae) een kensoort van
de kikkerbe ét-krabbés oh eergerne ens chap (Hydröchareto-Stratiotetum) en de gele
plomp (Nuphar luteum), die door Koch 1925 als kensoort v« d, waterleliegemeen
schap (Myriophylleto-Nupharetum) w«rdt beschouwd, in het overzicht der planten
gemeenschappen echter slechts als keas'DOirb v.h. gehele Potamion genoemd komen
hier veel voor, Aaagezien echter nergens

indeze Oude Waalloop de overige ken-

soorten van deze associaties aangetroffen zijn, komen de genoemde gemeenschappen
hier in ieder geval niet "klassiek" ontwikkeld voor.
De Potaimiongeaelschappen groeien yoor zover zijceijn opgenomen hier op ^en
diept© vàn 3^*150

water.

Bijna overal volgt na de waterplantenvegetaties gezelschappen van het
rietverbond (Phragmition), De associaties die men binnen dit verbond onder
scheidt zijn hier niet goed ontwikkeld. Vaak is de vegetatie niet nader te de
finiëren dan als "behorende tot het Phragmition. Yaak is het nog, of een over
gang van Phragmition naar Potamion (I71» 172) of een overgang van Phragmition
naar het Magnccarioion (léj), of nog andere ^vergangen.
Typisch voor deze laalarm ia een vegetatie, die bij een wateratand van
minder dan 60 cm voorkomt, en opvalt door een begroeiing met verschillende
grote zeggen, nl» cyperzegge (Carex pseudocyperus), scherpe zegge (Carex graoilis) en oeverzegge (Carex riparia)• Deze vormen vaste drijftillen, die vegetatiekundig beschouwd kannen worden als een overgang tussen de gemeenschap van
waterscheerling en cyperzegge(Cicuteto-öaricetum pseudocyperus) van het Phrag
mition enerzijds en de pluimzeggegemeenschap ( öaricetumacutiformo-paniculatae)
en soms de gemeenschap van scherpe- en blaaszegge (öaricetum gracilis-vesicariae), beide van het Magnocaricion, anderzijds (opn, l6l, 159> 169)* Een
overgang van beide laatstgenoemde gemeensohappen naar de mattenbies-rietgemeenschap (Scirpeto-Phragmitetum) geeft opn, 166 te zien.
Dit gebied is êén van de weinige, waar een - waarschijnlijk natuurlijk elzenbroek (Alnetum) is aangetroffen (opn, 164» 165)» Di-t is in overeenstem
ming met de ervaring dat zich in het stroomgebied van de grote rivieren binnen
dijks elzenbroekbossen ontwikkelen, en buitendijks wilgengrienden van het
Saliceto-Populetum,

Saliceto-Populetum. Dit klopt prachtig met de situatie hier ter plaatse. De
Oude faalarm van Tuyl, met Ainetum, is binnendijks gelegen. Op dezelfde hoog
te, maar dan buitendijks, vindt men de uitlopers van de Kil van Waardenburg,
met prachtige wilgengrienden. Beide gevallen kom^n hier naast elkaar voor,
In het elzenbroekbos bij Tuyl komt Carex riparia nog vrij veel voor, en
het is dan ook waarschijnlijk, dat deze vegetatie uit oeverzeggegezelschappen
van het Magnocaricion ontstaan is.
Op het Magnocaricion volgen op enkele plaatsen in de oevervegetatie ophoger gelegen bodem vegetaties van het pijpestrootjesverbond (Molinion)«
Een enkele keer was dat een goed ontwikkelde moerasspireagemeenschap
(Valerianetc-Filipenduletum) (opn, 162), De Oude Taalarm is evenwel voor het
grootste gedeelte door een weg omringd, of direct door weiland begrensd,zodat
de oevervegetaties van het Molinion niet goed ontwikkeld zijn. Op zijn. hoogst
staan er Molinicnsoorten in de rietzône. Plaatselijk valt wel de sterke be
groeiing met pluimstruisriet (Calamagrostis oanescens) op, die daar asjpeotbepalend is (opn, 173» 174)» Hoewel Oalamagrostis canescens in het overzicht
der plantengemeenschappen als kensoort van het elzenverbond (Alnion) genoemd
staat, krijgt men uit deze en andere opnamen (bv• 304) bij de Baarlose kolken
langs de Gelderse IJssel sterk de indruk, dat deze soort vaak optreedt als over
gang tussen hat Magnocaricion en het Molinion, De opnamen 173 en 174 geven een
goed beeld van een dergelijke overgang.
Er zijn ook overgangen van het Molinion naar het glanshaververbond
(Arrhenatherion) te vinden (opn, l60f 168, 167), Opvallend is, dat Poa palustris
en Euphrasia odontites een voorkeur schijnen te hebben voor deze overgangen.
Dit is ook uit opnamen van verschillende andere gebieden gebleken,
14 B. Lijst van de opnamen met de aanduiding van dc vogctatio.

Alle opnamen (159-174) gemaakt op 10-8-1954»
170» Qpen water-vegetatie in zóne met gele plomp 150 om water (S.) Drijflaag
0fo, onderwaterlaag (5%, Bodem zwart, venig, zacht,
171«

Overgang van open water naar mattenbiesvegetatie (8.) 100 cm water.
Bedekking 2C$, drijflaag 2öf0.

172»

Overgang van open water naa± rietvegetatie (SYB) 30 cm water, Kruidlaag
35/0, drijflaag( 5/0.

163.

162. Rietveld ten n. van Est, langs de weg (S.V.B«) 1-g- vanaf de wal, 50-30 om
water. Kruidlaag 80$,
161. Taste drijftil met oyperzegge langs w, kant.(S.V.B.) 30-60 cm water.
Bedekking 10$, drijflaag 60$.
159» Taste drijftil met riet, oyperzegge en oeverzegge, bij opn, l6l, ten z,
van 2e plasje, (S,B,) ]?h 7 >3* 30 cm water, kruidlaag 40$, drijflaag \5$«
169, Drijftil met oyperzegge en oeverzegge (S) bedekking 100$,

166, Vegetatie met oeverzegge en scherpe zegge (S.V.B.) 45

water, grond

kleiig, "bedekking 70$, drijflaag (5%'
165, Elzeribroek met veel oeverzegge, (V.B,) 40 cm water,
Struiklaag boven water tot 2 m hoog, bedekking 40$, kroonsluiting 5C$>
Kruidlaag 2C$, drijflaag (ifo,
16-io Elzenbroek, vlak bij opname 165 ('V.B,) 40-50 cm water. Hoge struik-boomlaag
boven water tot

4&

hoog, bed. 1C$, krocnsl, 2C$, hoge struik-kruidlaag

tot 2 m boven water, bedekking 40$. Op boomstronken de mossen Leptodictyum
riparium en Amblystegium serpens.
m. Oeverzone met rie± en pluiiastruisriet 10 cm water (Y#B.).
174, Tussen opn, 173 en de oever, vegetatie met overwegend pluimstruisriet
(V.B.). Yenige grond,
162, Molinion met aspect van moerasspirea, n,zijde van Est langs weg (S.V.B.)
5 cm boven grondwater, droog,

160, Graspaadje op dijk tussen twee grienden, ten w, van zuidelijkste plas
(S,B,). Droog, Moslaag ICjfo
168, Langs slootje langs griend, aan z,w.-zijde van Oude Waalarm. Drassig
grasland, bedekking 80$ (S,Y,B.),
167, Bij 168, drassig grasland met veel Poa palustris

«

•

(moerasbesmdgras) en Hanunoulus répons (kruipboterbloem) kleiige grond
(S.Y.B.) fced. 50-60$.

15. Bioemstrang: en omgeving "bi.i Woudriohem (gem. Brakel en gem. Woudriohem)
15A. Beschrijving van de vegetatie.
De Bioemstrang is een gebied, dat met geen enkele van de
andere in 1954 bestudeerde rivierarmen te vergelijken is. De Bloemstrang is een kreek, die 1-2 km ten oosten van Loevestein ia de
Y/aal uitmondt, hierdoor de Bloemplaat scheidend van het land. Het
is nl. de enige van de onderzochte rivierarmen, die getijdenverschil heeft, dat minstens 1 m "bedraagt, vermoedelijk meer. Dit
gebied kan daarom alleen met de Biesbosch en dergelijke vergeleken
worden.
Het is niet eenvoudig, om de hier voorkomende vegetaties te
passen in het systeem van het gebruikelijke overzicht der planten
gemeenschappen. Wel blijken (vgl. tabel) alle

opnamen (behalve

388) tot het rietverbond (Phragmition) te behoren. Vergelijkt men
de gegevens van de publicatie van Zonneveld (1954) met die van de
Bloemstrang, dan blijkt, dat de vegetatie er gedeeltelijk als een
element van het kruiskruidrijke zeebiesgezeischap (Scirpetum
maritimi

ecn.cietosum

paludo^ae) op te vatten is, een vegetatie

die voorkomt op de hoge vaste kreekoevers, als z.g. oeverwalruigte op vaste bodem. Hoewel de kensoort zeebies (Scirpus maritimus)
hier geheel ontbreekt, wijst de overvloedige begroeiing met
Phalaris arundinacea en riet (Ph.ragm.ites communis) benevens het
voorkomen van lisdodde (Typha latifolia), watermunt (Mentha aquatica")
moeraskruiskruid (Senecio paludosus), moerasandoorn (Stachys
palastris) en heggewinde (Calystegia sepium) toch wel in deze
ricjiting. Het beste kan men m.i. de- vegetatie van opn, 2 09, 208,
204 en 205 opvatten als een variant van het kruiskruidrijke zeebiesgôzelschap, waarin de zeebies ontbreekt. Het feit, dat al deze
opnamen op vrij vaste grond voorkomen, pleit voor de veronderstellinga
Op de iets verder van de kreek afgelegen, drassiger terrei
nen komt,het dotterbloemrijke Mattenbies*rietgezelschap voor
(Scirpeto-Phragmitetum calthetosum (opn. 206, 210, 212, 207).
Yfolfspoot (Lycopus europ

) heeft hier een voorkeur voor deze

associatie» Deze associatie is typisch voor een milieu, waar
de vegetatie niet blootstaat aan sterke golfslag of wind, en
waar zij op een vrij blubberige bodem wortelt.
De
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De Bioemstrang "bezit wel het getijdenverschil van de Biesbosch,
maar niet die sterke expositie aan wind, en brakwater, die ook
kenmerkend voor vele delen van de Biesbosch zijn waarin Scirpus
maritimus optreedt»
Langs de bloemkreek zelf treedt plaatselijk op een goed ont
wikkeld scherpe zeggegezelschap van het verbond der grote zeggen
(Magnocaricion) op (opn„ 388),» Hierin zijn al invloeden van het
omringende grasland (Arrhenatherion) te zien.
15B« Lijst van de opnamen met de aanduiding van de vegetatie«
De opnamen 203 - 212 zijn gemaakt bij eb op 16-8-1954Opname 388 is gemaakt bij vloed op 10-9-1954«
209» Vegetatie op hoogste top van eilandje in kreek, met aspect
van rietgras (Phalaris arundinacea). Droog (B.).
208« Bij 209, meer naar de rand van hetzelfde eilandje, vegetatie
met facies van watermunt (Mentha aquatica) (B.)«
204. Randzône van ander eilandje, met veel en hoog riet, tot 2 m

hoogs (s.)
205» Ander eilandje, hoger gelegen, met facies van rietgras
(Phalaris arundinacea). Riet tot 180 cm hoog, rest van de
planten tot 50 cm (S„).
203« lussen eilandje van opn. 204 en kreek, in laaggelegen EÔne
van rietveld«, Bodem 20 cm boven water van kreek, kleiigzandig» Riet tot 3 ® hoog (S.).
211. Naast 203# Vegetatie met veel rietgras en moerasvergeetmijniet
(Myosotis palustris). Onder water (in putten) 50$ bedeït met
Vaucheria

(v.).

206. Drassig veldje, hoger gelegen dan kreek, met facies van
Phalaris, bij opn» 207p Kleiige grond (S.).
210. Veld tussen kreek en weiland, blubberig, men zakt plaatselijk
weg tot 10 of 30

cm®

Aspect van dotterbloem (Caltha palustris)

en Phalaris (V.)»
212. Vegetatie met Caltha en Phalaris, als 210. Naast 211. Bodems
vast, af en toe 1 cm water (V„).
207« Vegetatie, waarin dotterbloem en riet aspectbepalend zijn.
Ten noorden van kreek, + 50 cm boven kreek, slibberig hobbe
lig land, -10 tot +10 cm water (B.).
388« Weitje ten zuiden van bloemkreek met zegges en dotterbloem,
(S.V.B,). Droog (bij vloed), wel met sliblaagje.

3.

15C. Li.jst van de of.na.m9amet de plantensoorten en hun presentie»
Nummer opname
Diepte
Oppervlakte in mxm
Bedekking in %
Typha latifolia
Mentha aquatica
Stachys palustris
Phalaris arundinacea
Phragmites communis
Symphytum officinale
Rumer cris pus
Lythrum salicaria
Rumex hydrolapathum
Senecio paludosus
Calystegia seplura
Cardaiaine amara ?
Polygonum mite
Rorippa amphibie
Polygonum nodosum
Myosotis sccrpioides
Caltha palustris
Sium latifclium
Lycopus europeus
Bidens tripartitus
Ranunculus repens
S iura ere c tum
Cardamir.3 pratensis
Glyceria maxima
Poa pratensis
Carer gracilis
Oarex disticha
Equisetura fluviatile
Equisetum palustre
Galium palustre
Lysimachia nummularis

209

208

204

+

+

+

2.2

2o2

2e2

80

90

20

+.1
+• 2
1.2
5*1

1.2
4=1

+,1

3-1
+0 1
1.2

1.2
lo2
2,1

211

206

+ +-20 +-20

+

2.2

1.1

4.4

25

70

50

205

80

1.2
5.1
+.1

203

2.1

3.2
+ »1

+«2
3.1

+.1

210

212

207

388

+ +-25 +-50

+

3.3 '1.1
50

3.2
+.1

40

3.3

3.3

60

90

+.2
+»1
+»1
2.2

3.2

+91

•1.2

+.2
+.2

+.1
+.1
1.2
+.1

+.1
+.2
+»1
1*2 (+.1) 1.2
+.1
+
2.3
+»1 1,2

+ e2

1.2

- +
+•1
+• 2

\

l.l
l-.l
+«2
+.1

+.2
+.1

1.1
1.2
+.1
+.1
2.3
+.1
+.1
+.1
+.1
+.2

2.2
+.1

1.2
+.1
+.1

+.1

+.1
1.1
2.2
1.2
3.3
1.1
+.2
+.1
+.1

+«2
+.2

Diepte van de opnamen is zeer moeilijk te "bepalen, omdat dit een
gebied met een groot getijdenverschil is.
De opnamen 203-212 zijn bij eb gemaakt op terreinen, die allen
lagen boven het waterniveau van de kreken, zoals dat op het
ogenblik was. Sommige stukken waren echter zeer vochtig en had
den putten met meer dan 10 cm water erin. Deze stukken lopen dus
kennelijk bij vloed onder„
Opn* 388 is bij vloed gemaakt, op een terrein dat toen nog droog
was o

1.2
1.2

3c3

1.3
1.2
lo 2
2,2
4*2
1,2

+.1
+.1
+ e2

1.1

. De vegetaties van de Meander bij Lienden (gem. Lienden).
De uitgestrekte sträng bij Lienden is bezocht op 5 en 18 Augustus
1954» Aangezien het niet doenlijk was een overzicht te krijgen van
een zo gecompliceerd terrein kan slechts een globale indruk worden
gegeven.
De verlandingsgezelschappen in het meandergebied, waren zeer
interessant. Er deden zich soms onverwachte aspecten voor. In een
poeltje werd bv. eens een zonering lies-rietgras aangetroffen, waar
bij het liesgras meer in het open water groeide. Dit berustte waar
schijnlijk niet op diepte. In het algemeen komen namelijk de beide
soorten op dezelfde diepte voor, zover in het onderhavige onderzoek
kon worden vastgesteld. Meerdere malen werd in Lienden dan ook een
•mgekeerde zonering waargenomen dus eerst een zoom riet, daarachter
meer naar de oever pas het liesgras.
Het centrale deel van het poeltje was onbegroeid. Alleen waren
er langs de oevervegetatie enkele pollen van lis (iris pseudacorus),
waterweegbree (Alisma plantag»-aquatica) en vooral watertorkruid
(Oenanthe aquatica). Dit was een verlanding, die in Lienden meer
werd aangetroffen, o.a. bij de hoeve Schuilenburg. In vrij ondiep
water vormden, hetzij watertorkruid (Oenantheaquatica) hetzij
knopige duizendknoop (Polygonum nodosum) pollen die de verdere ver
landing inleidden. Dit was ook te zien in de zogenaamde Nieuwe Waay.
Merkwaardigerwijs was het daar Polygonum nodosum (knopige
duizendknoop), die op de voorgrond trad. De omgeving van deze plas
werd gevormd door een groot rietveld (vgl. opn. 116) dat hier en
daar overwoekerd werd door haagwinde (Calystegia sepium) (vgl. opn»
115)# Deze plant overwoekerde plaatselijk de vegetatie zodanig,
dat het riet (Phcagmites communis) het totaal moet afleggen. De plan
ten die in hoger gelegen moerasvegetaties thuis behoren, bv, soorten
kenmerkend voor het Yalerianeto-Filipenduletum, hadden niet veel
hinder van de haagwinde. Op de drogere plaatsen kwamen zij zelfs
normaal tot hoge bedekkingsgraden "echte" Valerianeto-Filipenduletum vormend. De hoger gelegen, drogere vegetaties waren in dit ge
bied bijzonder fraai ontwikkeld. Dicht bij de weg, die van Lienden
uit dwars door het gebied loopt, komt veel houtopslag voor. Ten dele
was dit aangeplant, voor een groot deel echter natuurlijke opslag.
Eet "bostype", dat zich daaruit had ontwikkeld

liet zich het best

•mschrijven als een mengsel van Populeto-Salicetum en Alnetum
glutinosa, twee associaties, beide in 1936 door E. Meyer Drees
beschreven

beschreven die nu deel uitmaken Tan een door Oberdorfer
onderscheiden Alno-Ulmionverbond» De kruidenetage is feitenlijk
gelijk aan die van het typische Valerianeto-Filipenduletumstadium.
Deze vegetatie is landschappelijk bijzonder mooi en maakt dan ook
deze sträng tot een der fraaiste in het rivierengebied, (vgl« opn.
110, 108, 139

e&

124)» Oostelijker van de Nieuwe Waay was de karak

teristieke structuur van de sträng zeer goed terreiîis een vrij brede
vallei, aan de voet van de dijk en voor het grootste deel reeds ver
verland door broekloos- en hoge kruidenvegetaties. Door het gebied
liep in de lengte een ontwateringssloot. Deze was vermoedelijk ver
antwoordelijk voor het feit dat in Augustus 1954 de gemiddelde wa
terstanden zo laag waren.
Het gebied, dat zich aan beide zijden van de sloot bevond was
grotendeels op rabatten gelegd. Aan de noordzijde was daarop meestal
een vrij goed ontwikkeld bos aanwezig aan de zuidzijde waren het
meer rietlandvegetaties die overgingen in drogere graslandvegetaties
van de dijkbeemden.
Bij de hoeve "Schuilenburg" bevonden zich nog enkele kleine
stukjes natuurlijke vegetatie rietbegroeiingen met veel soorten uit
het Valerianeto-Filipenduletum (vgl. opn. 136).
De sloot in dit gedeelte van de oude strang is bijzonder in
teressant, doordat er over korte afstand zoveel verschillende ve
getatietypen naast elkaar voorkwamen. Tan west naar oost waren er
gedeelten met dominantie van riet (Phragmites communis), egelskop
(Sparganium erectun) of lisdodde (Typha latifolia) en een gedeelte
met open water. Langs de randen van de begroeiing met egelskop
groeiden op de grens met de vegetaties van riet en lisdodde smalle
stroken mattenbies (Schoenojblectus lacustris). Het optreden van deze
facies was een merkwaardig verschijnsel waarvan de oorzaak niet kon
worden nagegaan. Alleen het open water was dieper dan het begroeide
deel. In dit open water was een begin te zien van de reeds eerder
vermelde verlanding met watertorkruid (Oenanthe aquatica) en knopige
duizendknoop (Polygonum nodosum) voornamelijk langs de oever, voor
de egelskop en de lisdodde, maar ook overal in het open water. Beide
soorten schenen elkaar te mijden; Polygonum nodosum ging verder in
dieper water, maar breidde zich ook naar de landzijde verder uit.
Een zoom hiertussen

werd ingenomen door het torkruid (Oenanthe

aquatica). Het is dus wellicht een concurrentieverschijnsel.
De

3.
De watermuur (Malachium aquaticum) was ook regelmatig in deze
zone aanwezig, evenals in de iets drogere zoom, die hieraan grensde,
waarin pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) en mannagras (Glyceria
fluitans) tot de meest karakteristieke soorten behoorden. Deze vege
tatie, waarin ook Alopecurus aequalis is gevonden, geleek op de
reeds van andere gebieden beschreven weidezomen en lage plekken met
dominantie van Glyceria fluitans.
De typische weidezoomvegetatie was ook hier aanwezig met ruige
zegge (Carex hirta), zilverschoon (Potentilla anserina), lidrus
(Equisetum palustre), waterrus (juncus articulatus) en vele andere
karakteristieke soorten ook rode

ogentroost (Euphrasia odontites)

(vgl. opn. 137)« Verder oostelijk bij de hoeve Schuilenburg, waar
vroeger een brug moet zijn geweest werd de oude loop niet meer be
grensd door weiland maar door een laag terrein, dat op rabatten was
gelegd 126 t/m 135* De gecompliceerde, doch wetmatige reliefverdeling maakte het gemakkelijk om de relatie van plantengroei en diepte
te vervolgen (vgl. opn. 126 t/m 135)* Op de meest oostelijke rabat
ten bevond zich aan de slootzijde een liesgrasbegroeiing, naar de
landzij overgaand in een rietgrasvegetatie met daartussen een vrij
smalle zeggezoom. Tussen de rabatten bevond zich over de gehele
breedte een liesgrasbegroeiing. Karakteristieke begeleiders voor de
liesgrasvegetatie waren gele waterkers (Rorippa amphibia) in de
slootjes en op het uiteinde der rabatten en moeraskruiskruid
(Senecio paludosus) alleen op de rabatten. Planten, die hun optimum
gewoonlijk hebben in de drogere zones, vooral die van het ValerianetoFilipenduletum, komen al zeer regelmatig in deze vegetatie voor bv,
smeerwortel (Symphytum officinale), brandnetel (Urtica dioica),
kattestaart (Lythrum salicaria) en andere. De smeerwortel was overi
gens in het gehele gebied zeer algemeen. Vaak werd deze combinatie,
op de hogere delen met Valeriaan (Valeriana officinalis), penning
kruid (Lysimachia nummularia), moerasandoorn (Stachys palustris)
e.v.a. vrij massaal als kiemplanten aangetroffen. Dit zou erop kun
nen wijzen, dat er in de zomer van 1954 betrekkelijk korte tijd
geleden een waterdaling was geweest. In de rietgrasvegetatie groei
den al vele planten uit het Valerianeto—Filipenduletum. Senecio
ualudosus (moeraskruiskruid) was daarin nog aanwezig, evenals watertorkruid • (Oenanthe aquatica) en grote boterbloem (Ranunculus lingua).
Deze

Deze soorten verdwenen echter, naarmate men dichter "bij de dijkvoet
kwam. Zij maakten plaats voor een ruige "begroeiing van het ValerianetoFilipenduletum. Zo was de situatie in het oosten van de meander.Naar
het westen werd de rietgraszoom veel groter, de zeggezoom werd a.h.w.
"opgeschoven" naar het water toe, zodat de liesgrasbegroeiingen
smaller werden. De bodem was daar in het algemeen dus hoger. Ook riet
(phragmites communis) groeide er, dat zich plaatselijk zeer sterk
had uitgebreid. Meer naar het westen eigenlijk domineerde het riet
zelfs. Ex was dan aan de vegetatie geen verschil meer te zien tussen
de slootjes en walletjes. Alleen van de rabatten was nog te zien
dat op de walletjes,dus speciaal op de drogere plaatsen, haagwinde
(Calystegia sepium) zich uitbreidde en zelfs soms uiteindelijk de
hele rietvegetatie verstikte. Op die plekken kregen weer de hogekruiden uit het Valerianeto Pilipenduletum de kans zich te ontwik
kelen. Er deden zich dan vegetaties voor die veel aan de reeds be
sproken opn. 136 deden denken. Ook hier kwam het voor dat riet
(Phragmites communis) en liesgras (Glyceria maxima) in ogenschijn
lijk gelijkgeaard milieu om beurten facies vormend optraden.
Achter het riet - naar de dijkhelling toe P-kwam weer een
Valerianeto-Filipenduletum voor. Deze sloot niet aanop een rietgras
begroeiing, maar op een vegetatie, waarin pluimstruisriet (Calamagrostis canescens) domineerde en waarin ook Carex disticha
(tweerijige zegge) een belangrijke rol speelde (opn. 134 en 135)*
Ook ten oosten van de gewezen brug werd nog een zestal opnamen
gemaakt. De vegetatie was er iets minder regelmatig dan aan de west
kant, er was ook iets meer variatie en het was er iets boomrijker.
Ten noorden van de sloot leek het bos min of meer natuurlijk
(vgl. opn. 108 en 110). De kruidlaag was feitelijk een ValerianetoFilipenduletumbegroeiing eigenlijk geheel te vergelijken met niet
beschaduwde plaatsen elders.
Ten noorden van de sloot bevond zich ook een vegetatie, waarin
moeraskruiskruid (Senecio palusosus) de overhand had. Deze was ont
wikkeld als een smalle strook, westelijk van het juist genoemde bos.
De begeleiders waren alle soorten van het Valerianeto-Filipenduletum
(vgl. opn. 106). Het optimum van het moeraskruiskruid lag hier
daarom net zo als in de strängen bij Herwen en Aerdt? juist in de
drogere zones, waarschijnlijk nog net iets lager dan de optimale
ontwikkeling van het Valerianeto-Filipenduletum.
De
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De zuidzijde van de sloot werd eigenlijk het meeste ingenomen
door riet (Phragmitgs communis) zéér eenvormig van uiterlijk
(opn, IO5j 109)« Plaatselijk kwam in deze vegetatie scherpe zegge
(Carex gracilis) dominerend voor (opn. 107)«
In de sloot groeiden overal de reeds besproken verlandinggezelschappen met knopige duizendknoop (Polygonum nodosum), plaatse
lijk ook met zachte

duizendknoop (Polygonum mite), watertorkruid

(Oenanthe aquatica) en watermuur (Malachium aquaticum).
Samenvattend was de strang bij Honden een landschappelijk zeer
mooi gebied met zeer interessante verlandingsgezelschappen. Naast
de normale zonering was er op bepaalde plaatsen een afwijkende
zonering die als volgt was ontwikkeld* Polygonum nodosum en
Oenanthe aquatica, Phragmites of Glyceria soms met Carex acuta,
Calamagrostis canescena of Phalaris arundinacea, ValerianetoFilipenduletum , Glyceria fluitans - Carex hirta weidezoom,
Alno-Ulmionvegetaties.

Lijst Van vegetatiekundige opnamen, opgenomen in de Meander bij
Lienden (in de tabel v.=vochtig, dr.=drassig. dg.=droog).
Opn»

113.
Vegetatie van liesgras (Glyceria maxima) en riet (Phragmites
communis) in een waterpl. gezelschap van gele plomp (Nuphar
luteum), drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) en
hoornblad (Ceratophyllum demersum).
In het wieltje bij Bonten Morgen 1 m diep» Bovenwaterlaag 10$,
drijflaag 25$, onderwaterlaag 60$. Opgenomen 5 augustus 1954
(v.d.V.).

Opn. 125«
Gordel van liesgras (Glyceria maxima) en waterplanten langs
het plasje in het weiland bij de brug, die de weg over de
strang voert, welke uit Lienden komt. Opp. 3x2 m2, diepte
40 cm. Kruidlaag 5$? drijflaag 30$.

Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 111.
Liesgrasbegroeiing in het westelijk gedeelte der strang
50 cm diep, opp. 2x5 m2. Bed, kruidlaag 60-70$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.)«
Opn. 121^

Opn. 121.
Faciesvorming van Polygonum nodosum (knopige duizendknoop)
langs de Nieuwe Waay in het westen van het gebied. Opp. lxl m2.
Diepte 10 cm. Bedekking 80$« Opgenomen 5 augustus 1954(v.d.V.).
Opn. 132.
Bietvegetatie in een slootje tussen de dammetjes langs de
zuidzijde der strang ten oosten van de hoeve Schuilenburg.
Vochtig tot drassig li-x3 m2. Bodem zandig-kleiig-venig.
Bed. kruidlaag 70$. Opgenomen l8 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.)
Opn. 115.
Eietbegroeiing, overwoekerd door haagwinde (Calystegia sepium)
langs de Mieuwe Waay. Vochtige bodem. Opp. 3x3 m2. Bed. 80$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 116.
Eietbegroeiing langs de Nieuwe Waay op vochtige bodem.
Opp. 2x2 m2. Bed. 70$. Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 119.
Bietbegroeiing overwoekerd door haagwinde (Calystegia sepium)
bij de Nieuwe Waay. Opp. 2x2 m2. Opp. 90$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V,).
Opn. 120.
Eietbegroeiing, overwoekerd door haagwinde (Calystegia sepium)
bij de Nieuwe Waay. Bed. 90$* Opgenomen 5 augustus 1954
(v.d.V.).
Opn. 105»
Eietveld in het centrale deel der strang, ten oosten van hoeve
Schuilenburg (bij voormalige brug) + -g- m boven een ondiepe
sloot. Opp. 3x3 m2. pH 7>5* Bedekking 80$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (B«)«
Opn. 109.
Eietveld ten oosten van verdwenen brug ten oosten van hoeve
Schuilenburg. Droog, 2x2 m2. Bedekking 80$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (B.).
Opn. 114.
Eietveld bij de Bonten Morgen. Opp. 2x2 m2. Bed. 70$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).

t

Opn. 13O.
Liesgrasvegetatie op een der dammetjes ten oosten van de
hoeve Schuilenburg. Drassige bodem, venig. Opp. 3x3 m2.
Bed. kruidlaag 95$» Opgenomen 18 augustus 1954 (B.,S«,v.d.V.)
Orrn. 129«
Liesgrasvegetatie bij de dammetjes ten oosten van de hoeve
Schuilenburg. 5-1° cm water. Opp. 2x2 ra2. Kruidlaag 95-100$»
Opgenomen l8 augustus 1954 (S.,S.,v.d.V.).
Opn. 128.
Liesgrasvegetatie bij de dammetjes ten oosten van de hoeve
Schuilanburg, drassig. Opp. 3x3 m2. Kruidlaag 90$.
Opgenomen l8 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.)•
Opn. 118.
Rietveld met invloeden uit Valerianeto-Filipenduletum bij
Nieuwe Vaay. Opp. 2x3 m2. Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 133.
Rietveld door haagwinde overwoekerd. Op de dammetjes ten
oosten van hoeve Schuilenburg. Vochtig, opp. lèx3 m2. Bodem
eerst sterk verweerd, dieper echter steeds zandiger.
Opgenomen l8 augustus 1954 (B.,S.,v.d.Y.).
Opn. 107.
Scherpe zeggevegetatie ten oosten van de verdwenen brug ten
oosten van de hoeve Schuilenburg. Open zeggeveld tussen het
riet. Droog, opp. 3x3 m2. Kruidlaag 80$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (B.).;

Opn. 122.
Rietgrasvegetatie dicht'Mj de ïiieuwe Vaay. 30 cm boven een
drassige greppel. Opp. 2x2 m2. Bedekking 100$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 117.
Vegetatie, neigend naar drassig-

grasland met dominantie van

hennepnetel (Galeopsis speciosa) en dauwbraam (Rubus eaesius)
Vochtig. Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 136.
Molinionvegetatie met scherpe zegge (Oarex gracilis)en
rietgras (Phalaris arundinacea) bij hoeve Schuilenburg.

8.

I

Vrij vochtig. Bodem venig, met veel zand. Opp.
Bed. 90-95$. Moslaag

m2.

Opgenomen 18 augustus 1954

(B.,S.,v.d.V.).
Opn. 135«
Vegetatie van Pluimstruisriet (Calamagrostis canescens) en
tweerijige zegge (Carex disticha) met Molinion. Vrij vochtige
bodem, zeer zandig en venig. Opp. 3x3 m2. Kruidlaag 40-5^,
moslaag <^1$. Zeer veel kiemplanten. Opgenomen 18 augustus
1954« (B.,S.,v.d.V.).
Opn. 134«

'

Vegetatie van pluimstruisriet (Calamagrostis canescens) en
elementen uit het Valerianeto Filipenduletum bij hoeve
Schuilenburg. 2x2 m2. Kruidlaag 90-95$*
Opgenomen 18 augustus 1954 (B»,S»,v.d.V.).
Opn. 126.

Vegetatie van rietgras (Phalaris arundinacea) en scherpe
zegge (üarex acuta) op vochtige, venige grond juist ten
westen van de verdwenen brug ten oosten van de hoeve
Schuilenburg. Opp. 2x2 m2. Kruidlaag 30$, moslaag ^5$*
Opgenomen 18 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.).

Opn. 127.
Zeggevegetatie bij het verdwenen bruggetje
tön ^oosten

vsn de hoere Schuilenbitpg# Tochtige, vanige

grcnd. Opp. 2x2 m2. Kruidlaag

Opgenomen l8 augustus 1954

(B.,S,v.d.V.).
Opn. 123«

Faciesvorming van wederik (Lysimachia vulgaris) ten westen van
hoeve Schuilenburg £>ij Nieuwe Waay), 5^

boven greppel.

Opp. 2x2 m2. Kruidlaag 100fo. Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V»).
Opn. 112.
Rietgrasbegroeiing in het westelijke deel der strang 20 cm
diep. Opp. 5x3 m2« Bedekking 100$, Opgenomen 5 augustus 1954
(v.d.V.).

Opn. IO4.
Valerianeto-Filipenduletum op walletje ten noorden van het
bosje naast de vuilstortplaats bij de weg van Lienden. Droog.

Grondwater

*
I

9.
Grondwater ^50 cm diep» Opp. 4^5 m2. Kruidlaag 100$.
Opgenomen 5 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.).
Opn. 131.
Begroeiing van dijkvoet met Molinion en weide-elementen, dichtbij
hoeve Schuilenburg. Droog. Opp. 4^:2 m2. Bedekking 90$«
Opgenomen 18 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.).
Opn. 106.
Valerianeto-Filipenduletum met dominantie van moeraskruiskruid
(Sene aio paludosus) op een walletje ten oosten van de verdwe
nen brug ten oosten van de hoeve Schuilenburg, Droog (water
zeker 80 cm beneden maaiveld). Opp. 3x2 m2.
Opn. 137«
Weidezoomvegetatie met rode ogentroost (Euphrasia odontites)
e.a. langs sloot bij hoeve Schuilenburg. Helling + 10°. pïï 7?3»
Opp. -èxl-g- m2. Kruidlaag 100$. Opgenomen l8 augustus 1954
(B./S*,v.d.V.).
Opn. 110.
Alno-Ulmiontcoekbosvegetatie ten oosten van hoeve Schuilenburg
aan de noordzijde van de Strang, 6x1-g- m2. Boom/struiklaag 60$,
^8m, kruidlaag 70$. Opgenomen 5 augustus 1954 (B.).
Opn. 108.
Broekbosvegetatie in het bos ten noorden van de sloot ten
oosten van hoeve Schuilenburg. Zeer vochtige bodem» opp. I0xl0rn2»
Boom/struiklaag (3-10m hoog) 90$« Kruidlaag 70$. Moslaag <5&
Opgenomen 5 augustus 1954 (B.).
Opn. 139«
Broekbos in het bosgedeelte ten westen van de hoeve Schuilenburg.
5x10 m2. Hoge struiklaag 2 tot 4 m., 40-50$, Klimmers 5$.
Lage struik-kruidlaag 80$, moslaag .^5$. Boven dit alles aange
plante . populieren, ^>30 m hoog met kroonsluiting 30$.
Opgenomen l8 augustus 1954 (B.,S.,v.d«V.).
Opn. 138.
Broekbos in het bosgedeelte ten westen van de hoeve Schuilen
burg. Grond zeer kleiig, zandig en iets venig. Opp. 6x10 m2.
Boomlaag tot 6 m. Bed. 80$. Hoge struiklaag 5$> klimmers ^5$*
Lage struik-kruidlaag 30$. Opgenomen l8 augustus 1954
(B.,S.,v.d.V.).

Opn.

10.
Opn. 124»
Elzen-Populierenbos tij de vuilstortplaats langs de weg van
Lienden uit. Opp. 5X5

Bodem 50 cm boven een droge greppel.

Boomlaag 10$, struiklaag 75$, kruidlaag 2 5%.
Opgenomen 5 augustus 1954 (v.d.V.).

17.

De vegetaties yan do Roodvoct bij Haurik (gom.Maurik).
Eon van do moost door' do mens boinvloede oudo rivierlopen is
wel do Roodvoet "bij Maurik, een in oost-westelijke richting ver
lopende«, sterk gebogen sträng aan do zuidzijde van de rivier.
Juist aan de binnenkant van dozo bocht bevindt zich eon steenfa
briek. Er was naar dezo fabriek een dijk aangelegd, die dwars door
de strang verliep en haar dus in twee dolen verdeelde. Het weste
lijk deel werd niot bezocht. Het bevatte veel opon water, met oen
vegetatie van drijvende waterplanten. Er werd geen opname gemaakt
daar velo planton losgeslagen waren en door de wind bij elkaar waron
gedreven in do luwore plokken. De randvegetaties v/aren vergelijk
baar mot die aan de oostzijde. Daar was een plas mot hoge oevers
en een in augustus 1954 drooggolopen stuk, dat vermoedelijk wol
het grootste dool van hot jaar droog zal staan. De »<m>rvogota~
ties op do lagere gronden om hot open water waron zoor homogeen
(opname 144)» Rietgras (Phalaris arundinacea) domineerde maar ook
gelo lis (iris pseudacorus) on moorasboemdgras (Poa palustris)
traden plaatselijk op do voorgrond. Allo sooifcon van deze opname
genoemd waren karakteristiek. Een iots andere vegetatie,van oen
plek langs do eerdergenoemde dijk naar de steenfabriek is weerge
geven in opname 140. Deze vegetatie stond tijdons het opnemen
onder water, toondo echter naar floristische Samenstelling moor
verwantschap met hoger gelegen zones.
Langs do oevers was er opslag van bomen. Helaas was wegens do
onbegaanbaarheid van hot terrein do elzengordel aan do noordoost
zijde niet op te nemen. Wol word hogerop oen opname gemaakt in do
wilgen begroeiing aldaar (opn.141)» Do wilgen waren hier vermoede
lijk geplant. Iii ieder geval was de ondergroei er zozeer door be
weiding beinvloed dat do kruidlaag vrijwol hot aspect van oen
weiland had met onkolo kruiden van do hogere oovorvogotatios.
Opname 142 en 143 werden gemaakt in oen slootje langs de strang.
Waarschijnlijk was deze vegetatie te vergelijken met dio van het
opon water van de strang. Er was oen Potamiongezolschap ontwikkeld,
rijk aan Potamogotonsoorton.
Lijst van opnames, gemaakt in'de Roodvoot bij Maurik (gem.Maurik).
Opn.142.
Watergontiaanbcgrooiing in een sloot, ten zuidoosten van het

2

Wiel, er in openverbinding mee staand. Diepte 70 cm. Opp.2 x 2 m .
Drijflaag 40^,onder water 20^>„ Opgenomen 6 augustus 1954?
(B.,S.,v.d.V.).

2
Ûpilc I43 «
In oeverzoom dichtbij vorige opname ( in sloot die ten zuid
oosten van het wiel verloopt). De vegetatie als die van
opru 142, echter met landplanten. Diepte
Boa, boven water 5$f drijflaag

$0 cm» Opp. 2x2 m2.

5$* Onder water 30$.

Opgenomen 6 augustus I954 (B.,S.,v.d.V.).

;v^j^O.J.0
"ï TV -Î /I O »»
Rietgrasvegetatie tegen de dijk die naar de steenfabriek loopt.
40 cn water. Opp. 2x2 m2, Kruidlaag bedekt 5<yfo.
Opgenomen 6 augustus 1954 (B.,S,,v.d.V.).
Opna 14/-.
De karakteristieke rietgrasvegetatie (Phalaris arundinacea) mei'
vooral gele lis (iris pseudacorus), moerasandoorn (Stachys
palustris) en moerasbeemdgras (Poa palustris) op de lagere
grond om het open water. Opp. 4x3

m2.

Waterdiepte 10-15 cm.

Bodem kleiig«, Opp. kruidlaag 80$. Opgenomen 6 augustus 1954
(Bo 7 So jV sdoVe)
•

Opa. 141a
Wilgenstruweel langs het oostelijke uiteinde der strang.
Opp» 10x10 m2„ Bodem vrij vochtig. Boom/struiklaag tot

hoog, bedekt 50%, Klimlaag

5kruidlaag fOfo tot 1,50 m hoog.

Opgenomen 6 augustus 1954 (B.,S.,v.d.V.).

Tabel 17. legetatiekundige opnamen van de Rtodvoet bi.i Maurik
Maurik).
141

Nummer opname

142

143

140

Waterstand

>50

>50

-40 +10/+15 v.v.

Bed.in

Boom-struiklaag
Kruidlaag
Drijflaag

Elodea canadensis
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Nymphoides peltata
Lemna minor
Lemna trisulca
Polygonum amphib.f. natans
Petamogeton luoens
Alisma plantago-aquatica
Butcmus umbellatus
Carex aouta
Polygonum amphib.f. terrestre
Rerippa amphibia
I#-simachia vulgaris
Phalaris arundinacea
Seneoio paludosus
Sium latifolium
Iris pseudacorus
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Myosotis scorpioides
Oenanthe aquatica
Poa palustris
Chenopodium rubrum
Cirsium arvense
Rumex orispus
Stachys palustris
Mentha arvensis
Galium palustre
Polygonum mite
Glechoma hederacea
Potentilla reptans
Ranunculus repens
Rorippa sylvestris
Rubus oaesius
Agrostis stolonifera
Solanum dulcamara
Achillea ptarmica
Agrostis tennis
Cardamine pratensis
Crataegus monogyna
Galium aparine
Lysimachia, nummularia
Plantago major
Rumex acetosa
Salix spec.
Sonchus oleraceus
Urtica dioica

mmi

40

2
2
1
3
+
+

5
<5

144

-

-

50

80

—

—

50
To

+
+
+
+
3

+.2
+.1
1.1
+.1
+.1

2.2
+.1
1.1
+.1
5.5
+.2
+.1

1.1
1.2
2.2
+•2
+ #1
3.3
+.1
+.1
+.2
+.1
+.2
+.1
+»1
1.1
1.1
+.1
1.2
+ ®1
+.2
+.2
1.1
+.2
+.2

l»i
+.1
+.1

+.2
+.2
+.2
2.3
+.2
1.1
1.3
3.3
+.2
1
+.1
3.4
+.2
1.1
+.2
1.2
+.1
+.1
4
+.1
+.1

. De vegetaties van de De Dierense Hank (gem. Doesburg).
De Dierense Hank strekt zich uit in + noord-zuidrichting juist
tussen Doesburg en Dieren. Het gebied is in twee delen te verdelen!
het deel ten noorden van de brug in de weg, die Dieren met Doesburg
verbindt en dat ten zuiden ervan.
Het noordelijke deel is het grootst, maar minder afwisselend.
Het is een onbegroeide plas, aan alle kanten door uiterwaarde grasland
omgeven. Slechts hier en daar is een zwakke ontwikkeling van een
liesgraszoom (Glyceria maxima) aanwezig. De weidezoomvegetatie is
hier echter goed ontwikkeld met ruige zegge (Carex hirta), waterrus
(juncus articulatus), kruipende boterbloem (Ranunculus repens),
zilverschoon (Potentilla anserina), moeraswaterbies (Eleocharis
palustris) en andere kenmerkende soorten, (opn. 359)«
Langs de westzijde van de strang vooral, langs de oostzijde
echter ook, werd regelmatig de Engelse alant (inula brittannica)
gevonden en wel speciaal op een laag walletje achter de oeverzoom,
een situatie vergelijkbaar met die langs de Hedikse Maas. De be
groeiing langs de Dierense Hank is in zekere zin wellicht een
fragment van het gezelschap van de Hedikse Maas. Uiteraard ontbre
ken langs de IJsel de typische Maasfluviatielen. Ten zuiden van
genoemde brug bevonlzich een stuk open water, begroeid met onderge
doken en drijvende waterplanten. De vegetatie was te beschouwen
als een arm gezelschap van het Myriophylleto-Nupharetum (opn. 259)*
Elders groeiden meer waterplanten bv. Fonteinkruiden (Potamogeton
natans en P. pectinatus) terwijl de vondst van darmwier (Enteromorpha
intestinalis) in dit gebied opmerkelijk was. Het chloorgehalte van
het water was

39 rng/l.

Het open water ging naar het zuiden langzamerhand over in een
dichte begroeiing van liesgras (GLyceria maxima) de strang werd daar
smaller met steile oevers en liep plotseling dood. De vegetatie van
het liesgrasveld (vgl. opn. 365) was zeer arm aan soorten.Kenmerkend
was behalve het liesgras zelve alleen moeraswalstro (Galium palustre)
en gele waterkers (Rorippa amphibia). De opname is aan de kant ge
nomen, waar ook vrijveel rietgras (Phalaris arundinacea) en Equisetum
palustre (de lidrus) groeiden. Aan de westoever van de strang, juist
ten zuiden van de brug bevond sich nog een Molinionvegetatie met
hoge kruiden.
In

2.
In principe was de zonering in de Dierense Hank als volgt*
Soms inattenMes (Scirpus lacustris) als dominant
Liesgras (Glyceria maxima)

"

"

Scherpe zegge (Carex acuta)

"

"

Rietgras (Phalaris arundinacea)

"

"

met moeraskruiskruid (Senecio paludosus).
Tussen liesgras en rietgras dus een vegetatie van scherpe zegge
(Carex acuta) dit was alleen aan het einde van de strang niet zo.
In alle hoger gelegen vegetaties werden hier veel elementen
uit het Valerianeto-Filipenduletum aangetroffen> zelfs in de
vochtigste liesgrasvegetaties, waar holpijp (Equisetum fluviatile)
reeds domineerde (vgl. opn. 361).
Er is op een plaats een lage plekj waar zich mattenbies
(Scirpus lacustris) had gevestigd. Daarachter groeide een zoom
scherpe zegge (Carex acuta) en rietgras (Phalaris arundinacea)met
moeraskruiskruid (Senecio paludosus) als kenmerkende soort. Daar
werden ook gevonden moerasspiraea (Pilipendula

ulmaria)^ poelruit

(Thalictrum flavum) en kattestaart (Lythnum salicaria) die plaat
selijk zelfs domineerden (vgl. opn. 366, 364 en 363)»
De bovengenoemde gezelschappen waren in de Dierense Hank
slechts over kleine oppervlakten ontwikkeld. Het geheel was daardoor
zeer afwisselend van karakter. De faciesvorming was bijzonder uit
gesproken. Soms zelfs van planten waarvan men het niet zo verwaht
bv. zeegroenemuur (Stellaria palustris). Dit houdt waarschijnlijk
verband met sterk wisselende waterstanden. Daarom staken misschien
ook de mattenbiesplanten zeer hoog tot 3m boven het water uit.
Lijst van opnames van de plantengezeischappen in de Dierense Hank
(gem. Doesburg),
(in de tabel vr.v.= vrij vochtig, v.=vochtig)tf
Opn. 359Openwatervegetatie bij de brugf die de weg Dieren-Doesburg
over het water leidt. Diepte
wat erlaag

lm. Opp. 10x10 m2. Bed. boven

5<f0. Drijflaag 5$. Onderlaag 5

Opgenomen 6 september 1954 (B.,v.d.V.).
Opn. 365.
Liesgras-Rietgrasvegetatie in het zuidwestelijk gedeelte van
de strang. 30 cm diep. Opp. 4x1 m2. Totale bedekking 80^.
Opgenomen 6 september 1954 (B.,S.v.d.V.).
Opn. 361.

Opn, 361.
Vegetatie van liesgras met invloeden van drogere vegetaties
en sterke dominantie van holpijp. 5-10 cm diep. Opp. 4x2 m2.
Bed. 40$. Opgenomen 6 september 1954 (B.,S.,v.d.V,).

Opn. 36O.
Scherpe zeggenbegroeiing in het veldje aan de zuidzijde van
de brug in de weg Doesburg-Dieren + 5

diep. Opp. 3x2 m2.

Bed. 40^« Opgenomen 6 september 1954 (B.,S.,v.d.V.).
Opn. 363.
Zeggenvegetatie met subdominantie van Lythrum salicaria aan
de zuidzijde van de weg Dieren-Doesburg. Vrij vochtige bodem
Opp. 3x3 m2. Bedekking 60<fo, Opgenomen (B.,S.?v.d.V.).
Opn. 364.
Zeggenvegetatie met subdominantie van Thalictrumflavum aan
de zuidzijde van de brug Dieren-Doesburg. Vrij vochtige bodem.
Opp. 4m2* Bedekking 5Q$>* Opgenomen 6 septembèr 1954
v.d.V.).
Opn. 362.
Valerianeto-Filipenduletumbegroeiing met dominantie van
Filipendula ulmaria» Bodem vochtig. Opp. 4x3 m2.
Bedekking 80^. Opgenomen 6 september 1954 (B.,S»,v.d.V.).
Opn. 358«
Weidezoomvegetatie langs de Dierense Hank ten noorden van de
brug, aan de westzijde van het water. Water + 10-30 cm B.M.
Opp. 2x2 m2. Bedekking 5Opgenomen 6 september 1954
(B.,S.,v.d.V.).
Tabel 18. Plantengezelschappen van de Dierense Bank.

Nummer opname

359

Waterstand(±st-100

365

361

-30 -5/-IO

Bedekking kruidlaag in °/o

5

80

Ceratophyllum demersum
Lemna minor
Nuphar luteum
Nymphoides peltata
Myriophyllum spicatum
Sagittaria sagittifolia
Schoenoplectus lacustris
Bidens tripartitus

2
1
+
2
1
(+)
+.1

+.2

40

360

363

«5. vr.r»

40

60

364

362

358

V.r.

v.

+10/+30

50

80

50

+.1
Borippa

Rorippa amphibia
Equisetum fluviatile
Polygonum amphibium f. terrestre
Slum latifolium
Giyceria maxima
+.1
Carex acuta
C* disticha
Lythrum salicaria
Galium palustre
Phalaris arundinacea
Senecio paludosus
Symphytum officinale
Agropyron repens
Thalictrum flavum
Equisetum palustre
Polygonum mite
îlentha arvensis
Stellaria palustris
Vicia cracca
Rosa canina
Rutais caesius
Valeriana officinalis
Lysimachia nummularia

Stachys palustris
Pilippendula ulmaria
Iris £>seudacorus
Rumex crispus
j^otentilla reptans
Oarex hirta
Peschampsia caespitosa
Glechoma hederacea
Agrostis stolonifera
.'Oleocharis palustris
Mentha aquatica
Juncus articulatus
Potentilla anserina
Ranunculus repens
Taraxacum palustre s.l.
Poa annua
pratensis
Gras

1.2

3v5

1.2
3-5

+•1
+.2

1.2 ( +.1)
2.1
1.1
1.1
+.2
2.2
3.2
+.2
1.2
2.2
1.3
1.2
+.1
+.2 +.2
+.1
+.1

4.

+.1
+• 2
2.2
2.2
+.1
1.2
1.2
1.2
+.1
1.2
+.1

+.2
2.2
+.2
+.1
1.1
1.1

+• 2
1.2
1.2
1.2
+.1
1.2
+• 1

2.2
+.1

+.1
4- » 2

+01

2.2

+.1
+.1

+.1
+.2

+ «2
+»2
1.2
1.2
+.1

1.2
+.1

+.1
+.2

'

+*2
+.2

+.2

+•X

4*4

+.2
+,1
+.1
+,2
+.2
+.1

+.1
1.2
2.1
2.1
+.2
+.2
1.2
2.2
2.2
+.1
2,1
2.2
2.1

De vegetaties van de Lamme IJsel bij Dieren en Doesburg
(gem. Doesburg).
De Lamme IJsel staat aan het noordelijke uiteinde - bij de weg
Dieren - Doesburg - door een sloot in open verbinding met de
Dierense Hank. Beide lopen verlopen ongeveer paralel maar de
Lamme IJsel, strekt zich meer in zuid-westelijke richting uit.
Een merkwaardigheid van de Lamme IJsel, die direct opviel, was de
aanwezigheid van vrijveel riet (Phragmites communis), dat hele vel
den vormde, maar in de Dierense Hank niet gevonden werd. In de
Dierense Hank werden overeenkomstige diepten in beslag genomen
door liesgras (Glyceria maxima). Deze soort komt evenwel ook in de
Lamme IJsel veel voor. De reden van het al of niet voorkomen van het
riet is niet duidelijk, het zou interessant zijn dit na te gaan.
De rietgezelschappen zijn zeer eenvormig, hetgeen misschien het
gevolg is van extreme omstandigheden, bv. de verandering der water
standen. Het riet (Phragmites communis) domineerde slechts door
enkele andere soorten begeleid. Plaatselijk maakt het riet plaats
voor een liesgrasvegetatie, die al even weinig gedifferentieerd is.
(opnamen 367 t/m 37l)«
Meer naar het zuiden groeide geen riet meer langs de oever.
Daar bestond in principe de volgende zonering»
Open water
Mattenbies (Scirpus lacustris)
Liesgras (Glyceria maxima)
Scherpe zegge (Carex acuta)
Weizoom, dikwijls met tweerijige zegge (Carex disticha).
De mattenbiesgordel was meestal smal, ontbrak ook vaak en ging
nogal eens geleidelijk over in het erachter liggende breder lies
grasveld. Opn. 372 is genomen aan de grens van beide zone's, waar
ook Typha latifolia (grote lisdodde) optrad. Opn. 373 verder naar
het zuiden geeft de typische vegetatie weer in de iets diepere
delen, waar de mattenbies zich met het liesgras vermengde. Het was
opvallend dat het liesgras juist in deze zones dat was op de diepste
plaatsen waar het voorkwam bloeide en elders slechts vegetatief was.
Vermeldenswaard waren de enorme aantallen Ricciella fluitans
en Eicciocarpus natans, de beide drijvende levermosjes, die zich
speciaal aan de ondiepe zijde van de liesgraszoom ophielden.
Achter

2.
Achter het liesgrasveld, kwam vaak een smalle zeggezoom, steeds
met plantensoorten van het weiland of van de liesgrasvegetaties ge
mengd. Op de overgang naar het grasland was weer een weidezoom ont
wikkeld, vergelijkbaar dus met soortgelijke stroken elders
(vgl. opname 366). Een zuivere weidezoomvegetatie was het eigenlijk
niet meer, de bodem was stellig enige tijd niet betreden en vele
planten? die op dergelijke plaatsen alleen groeien, wanneer er geen
vee komt hadden er zich alweer gevestigd bv. rietgras (Phalaris
arundinacea), moeraskruiskruid (Senecio paludosus), poelruit (Thalictrum flavum).
Men kan hieruit een zeker verband afleiden tussen de weidezoom
vegetatie en de hoge kruidenbegroeiing van het ValerianetoFilipenduletum.
Lijst van de vegetatiekundige opnamen van de Lamme IJsel bij Doesburg,
(in tabel 19, v *« zeer vochtig).
Opn. 373.
Vegetatie van Glyceria maxima met veel drijvende waterplanten,
langs de oostzijde van het water, + 500 m ten zuiden van de
weg Dieren - Doesburg.
Opp. 2x2 m2. Diepte 65-70 cm. Bedekking boven waterlaag 10$.
Drijflaag 30$. Bodem venig. Veel dode stukken van mattenbies
(Scirpus lacustris) in het water.
Opgenomen

7

september

1954 ( s . ) .

Opn. 372.
Liesgrasveld aan de noordpunt van de strang, dichtbij de
grote weg Dieren-Doesburg, 5 m uit de oever. Diepte 65 cm.
Opp. 2x2 m2. Bed. 50$. Het liesgras tot 2 m hoog, het riet
tot 1,50 m. Opgenomen 7 september 1954 (v.d.V.).
Opn. 367, 368, 369« 370 en 371.
Deze opnamen zijn aspecten van het rietgrasveld(alleen in 370 domi. neert liesgras) in het noorden van de strang, langs de grote weg
Dieren-Doesburg. Diepte resp. 6O-65-65 + 6O/65 en 50 cm. Bodem
vrij vast. Opp. van alle opnamen 4x4 m2. De kruidlaag bedekt
resp. 70, 70, 50, 30 en 80$. Opgenomen 7 september 1954(v.d.V.).
Opn. 366.

3.
Opn. 366,
Weidevegetaties met soorten uit het Valerianeto-Filipenduletum
en met dominantie van 2 rijige zegge Carex disticha. Grond
zeer vochtig, kleiig. Opp. 2x2 m2. Bed. kruidlaag
Opgenomen 7 september 1954 (s.).
19» Plantengezelschappen van de Lamme IJsel (Doesburg).
Nummer opname

373

372

368

367

369

371

366

Waterstand (in cm)

-65

-65 -6O/-65 -65

-60

-65

-50

z.v

70

70

50

80

90

Bed. kruidlaag in $

10

50

370
30

30
Bydrocharis morsus-ranae
Lemna trisulca
Spirodela polyrhiza
Ricciella fluitans
Schoenoplectus lacustris
Lemna minor
Typha angustifolia
Glyceria maxima
Phragmites communis
Carex acuta
Rumex hydrolapathum
Equisetum palustre
Carex disticha
Equisetum .fluviatile
Galium palustre
Iris pseudacorus
Mentha arvensis
Myosotis scorpioides
Oenanthe fistulosa
Phalaris arundinacea
Poa palustris
Polygonum amphibium f.
terrestre
Senecio paludosus
Symphytum officinale
Vicia cracca
Cardamine pratensis ,
Festuca pratensis
Lathyrus pratensis
Lychnis flos cuculi
Lysimachia nummularia
Ranunculus repens
Taraxacum palustre s.l.
Thalictrum flavum
Trifolium repens
Gras spec.

+
+
+
3
1.1
+
2.2

1.2
+1+1
1.2
3*5
+,2

3?J5

+.1
4«5
3.2

+*1
3»^
+.2
+.1

5»5
1.1
3,2
+.1
+.1
+.2
+.1
+.1
+,2
+.2
2.2
1.1
+.1
+.2
+.2
+.2
+.2
+.2
+.1
+,1
3.3
1,2
+.2
+.1
1,2

20. De vegetaties van het Waalse water bij Gendringen.

(gem. Gendringen en gem. Bergh).•
Het Waalse water bij Gendringen, werd slechts zeer vluchtig
bezocht. Het gebied is qua ligging en historie waarschijnlijk een
oude loop van de Rijn, In principe valt het gebied in twee delen
uiteen? een noordelijk deel en een zuidelijk deel.
Het deel in het zuiden was in principe een groot rietveld met
hogerop langs de oevers liesgraszones. In het stuk ten noorden van
de brug werden fraaie trijftilvegetaties geconstateerd, zelfs hele
drijfzomen, die vast zaten aan de oevervegetaties en die ook recht
streeks in grote zeggenvegetaties en vervolgens in een weide-zoom
overgingen. Waterscheerling (Cicuta virosa) was karakteristiek voor
deze drijfzoom, Carex pseudocyperus (Cyperzegge) werd niet gezien,
(vgl. opn. 374)»
Opname in het Waalse water bij Gendringen.
Opn. 374«

Drijfzoomvegetatie (waar drijftil al enigszins tot rust komt
met veel scherpe zegge (Carex acuta) en ruig wilgenroosje (Epilobium
hirsutum) aan de noordzijde van de brug, 100 m ten zuiden van de
,

boerderij. Het water staat + tot de oppervlakte (tijdens het opnemen
zakte men echter 30 cm weg). Bodem kleiig-venig. pH 7?4t 01 gehalte
34 mg. Opp. 2x3 m2. Kruidlaag bedekt 60%. Opgenomen 7 september 1954(B.).
Tabel 20. Het Waalse water bij Gendringen.
Nummer opname
Grootte proefvlakte (in m2)
Waterstand (in m)

pH
Cl. geh.
Bed? kruidlaag (in <$>)
Acorus calamus
Alisma plantago-aquatica
Carex acuta
Cicuta virosa
Galium palustre
Glyceria maxima
Mentha aquatica
Oenanthe fistulosa
Phragmites communis
Ranunculus lingua
Rorippa amphibia
Schoenoplectus lacustris
Sium erectum
Sium latifolium
Carda--'
pratensis
Epilobium hirsutum

374
2x3
?
7>4
34

60

+.2
+.2
3.2
+.3
+.2
1.2
1.2
+.1
1.1
+.1
+.2
+.1
1.2
+.1
+.1
3»3

21. Oude IJsel en Hoendernesterbeek "bij Zutphen.
21A« Vegetatiekundige "beschri.jving.
De Oude IJsel bij Zutphen, aan de westkant van de IJsel, kan
men in drie stukken verdelen* de Oude IJsel ten zuiden van de
hoofdweg, bij huis Enpe, een stuk zonder veel afwisseling met een
rietzoom; de Oude IJsel ten noorden hiervan, tussen de hoofdweg en
de spoorweg, dat is een gedeelte dat grotendeels dichtgegroeid is
met zegge, liesgras, mattenbies en lisdodde; en ten derde ten noord
oosten van de spoorweg het deel, dat tenslotte in de IJsel uitmondt
en Hoendernesterbeek heet» Hier is de oevervegetatie verreweg het
rijkst ontwikkeld, De gehele Oude IJsel vormt een bocht, die
noord-zuid; nocrd^os t—zuidwest en jost-west verloopt.
Beginnende bij de open-watervegetaties, "blijkt de Hoendernester
beek het best ontwikkelde Fonteinkruidenverbond (Potamion eurosi"bericum)
te heVben» Op enkele plaatsen is de waterleliegemeenschap (Myriophylleto-Nupharetum) goed ontwikkeld, terwijl op één plaats in de Oude
IJsel een fragment van de watervioliergemeenschap (Hottonietum
palustris) werd aangetroffen. Deze gemeenschap vormde al een over
gang naar de aangrenzende gezelschappen van het hoger gelegen rietverbond (Phragmition).
Dit is op de meeste plaatsen goed ontwikkeld. Yooral in de Oude
IJsel vindt men een vrij brede rietzoom, met plaatselijk faciesvorming van planten als lisdodde (Typha angustifolia), liesgras (Glyceria
maxima) en scherpe zegge (Carex gracilis). Van sommige opnamen kan
niet mdér gezegd worden dan dat zij tot het Phragmition "behoren
(279, 280, 294)= Ook hier is het weer zo, dat er veel overgangen
zijn.
Zc-.T3l in de Hoendernesterbeek als in de 2 delen van de Oude
IJsel is de meest als faoies van enkele soorten mattenbiesriet
gemeenschap (Scirpeto-Phragmitetum) ontwikkeld. Deze associatie
is in dit gebied bv* gekenmerkt door een facies van de grote
egelskop (Sjjarganium erectum ssp, polyedrum) - die vrij veel
voorkomt - elders van de lisdodde (Typha latifolia). Merkwaardig
is, dat alle vegetaties, die tot het Scirpeto-Phragmitetuia beho
ren, steeds tegelijkertijd kensoorten van drijftilvegetaties ,
hetzij van de gemeenschap van waterscheerling en cyperzegge
(Cicuteto_

2.
(Cicuteto-Caricetum pseudocyperus) (opn, 300, 299» 298, 501)?
hetzij van de pluimzeggegemeenschap (Caricetun acutiformopanioulatae) van het Magnocaricion (opn. 278, 281) bevatten. Hoe
wel er in Augustus 1954 in het open water vrij veel drijftillen
voorkwamen, konden hierop wegens de onbereikbaarheid geen opnamen
gemaakt worden; het is typisch, dat aan de oevers wél drijftilplanten, maar geen drijftilboden gevonden werd. Het is denkbaar
dat dit komt omdat drijftilplanten als waterscheerling (Cicuta
virosa) zich vanaf de drijftillen in het open water in de oeverve
getatie vestigen, maar daar door de concurrentie van andere plan
ten uit het Phragmition slechts in geringe mate tot ontwikkeling
kunnen komen.
«

Op enkele plaatsen treedt ook aan de oever een echte drijftil
op, waar dan ook veel meer Cicuta virosa voorkont. Soms is het
Cicuteto-Caricetum pseudocyperus er zelfs optimaal ontwikkeld
(opn. 293» 290)« Somsi is het minder goed ontwikkeld en vormt dan
een overgang naar gezelschappen van het verbond der grote zeggen
(Magnocaricion) (opn. 277)* Andere dergelijke overgangen zijn op
genomen met opnamen 276 en 301 en met de opnamen 273

e&

297

een

overgang tussen het Phragmition en .het Magnocaricion.
Enkele "kensoorten" van het Magnocaricion, nl. Eioeraswalstro
(Galium palustre) en moerasbeemdgras (Poa palustris) komen in
enkele opnamen (in de tabel na 296) vrij veel voor. Het is opval
lend dat niet alleen hier maar ook in vele andere gebieden Poa
palustris steeds de drogere kant van het Magnocaricion prefereert,
waar er een overgang naar vochtig grasland (Arrhen&therion) is .
Van het rietgras (Phalaris arundinacea) kan men hetzelfde zeggen
met betrekking tot de Molinionvegetaties. Phalaris arundinacea treedt
nog wel op tegelijk met andere soorten van de Phragmitetalia,
maar dan altijd op vrij droge plekken en staat er ook altijd
in gezelschap van de Molinionsoorten. Dit is ook in andeire gebieden
gezien.
Van het Magnocaricion treedt de pluiraz egge gemeens chap
(Caricetum acutiformo-paniculatae) slechts fragmentair op

en

dan nog met veel soorten uit het Scirpeto-Phragmitetum (zie de al
eerder

3»
eerder genoemde opnamen 276 en 277)» Verder is de gemeenschap van
scherpe- en "blaaszegge (Caricetuni gracilis-vesicariae) zowel langs
de Oude IJsel als de Hoendernesterbeek goed ontwikkeld (opn. 296,
285» 295y 275> 274> 287). Tweerijige zegge (Carex disticha) koat
in vegetaties met Carex gracilis voor, maar even vaak in drogere
graslandvegetaties. Tijdens het veldwerk werd Carex disticha altijd
het meest, en het "best ontwikkeld juist op de overgang van
Magnocaricion naar Arrhenatherion of sons Molinion aangetroffen.
¥an de zojuist genoemde opnamen, die het Caricetum gracilis-vesicariae
vertegenwoordigen, vormen no 295» 275 en 274 alweer een overgang
naar het pijpestrootjesverbond (Moliïiion coeruleae) en wel speciaal
de moerasspireugemeenschap (Valerianeto-Filipenduletum) hiervan.
Deze 3 opnamen "bevatten overigens kensoorten van het Phragmition,
Magnocaricion en ï/Iolinion.
Waar Carex gracilis verdwijnt vindt men Poa palustris in ruime
mate. Overigens is noch het Arrhenatherion, noch het Molinion in
dit ge"bied "bijzonder fraai ontwikkeld. Dit is te wijten aan het feit,
dat "bijna alle oevers beweid worden, en aan de vrij hoge dijkjes,
die vlak langs de oevers liggen. Slechts de noordzijde van de
Hoendernesterbeek maakt hierop een uitzondering. Vrijwel alle
opnamen van dit stuk 283, 284, 288, 282, 289, 286) vertegenwoordi
gen gezelschappen met soorten uit verschillende associaties en ver
bonden.
21B, lijst van de opnamen net de aanduiding van de vegetaties.
Alle opnamen (273 - 301) zijn gemaakt op 30-8-1954*
Opn. 273 - 291 in Hoendernesterbeek, opn. 292 - 301 in Oude IJsel.
291« Open water met veel Potamionsoorten (S.). Drijflaag 5~10$>,
onderwaterlaag 20%,
279« Riet-biezenvegetatie in randzône langs zuidzijde van Hoender
nesterbeek (B.)» Geen drijflaag, > 60 cia diep.
280. Bij 279> iß randzône, Vegetatie met riet-facies, (B«). Meer
dan 60 cm diep, geen drijflaag.
278. Bij 279» Zelfde randzône net aspect van bloeiende egelskop
(Sparganium erectun ssp. polyedrum) (B.).> 60 cm diep,
drijflaag 5

281.

4.
281, Zelfde randzône, iets soortenrijker, net liesgras (Glyceria
naxina) aspect® (B.).)40 on water, drijflaag <0$.
m- Vegetatie net facies van riet en holpijp (Equisetun fluviatile)
aan de rand van plasje ten zuiden van Hoendernesterbeek (B,)«
Drijflaag <5<

pK 7*4* Boden lenig, kleiig,

500« Vegetatie net veel egelskop en scherpe zegge, tussen hoofdweg
en spoorweg. (V.)

Drijflaag<5$» onderwaterlaag { 5$«

299« Vegetatie net veel egelskop en lidrus (Equisetun palustre) bij
3OO (V.). Drijflaag0$.
298. Rietzône net akkernunt (Mentha arvensis), ten zuiden van hoofd
weg (V.). Drijflaag ^'5$> onderwaterlaag 25%•
501. Overgangszone net facies van scherpe zegge (Carex gracilis),.
Bij opn„ 300 (V.). Drijflaag

5^«

276. Zeer soortenrijke oevervegetatie iets drijftilachtig net veel
lisdodde (lypha angustifolia) in plasje ten zuiden van Hoender
nesterbeek (B»). Water 50-60 cn, naar staat zeker 30 en hoger
dan nornaal. pH-7.2.
294. Epuisetunveld langs slootje langs eikenlaan naar huis Enpe,
net riet tot 1,20 m hoog (V,). Drijflaag( 5$» onderwaterlaag
6C<fo» Vrij vaste boden,

221- Smalle zóne vóór rietzône net Iris pseudacorus, bij opn. 298
(V,), Drijflaag <5$> onderwaterlaag 100$,
293, Stevige drijftilvegetatie, net waterschecrling (Cicuta virosa)
en cyperzegge (Carex pseudocyperus), Bij opn. 294» 100 n ten
zuiden van hoofdweg (V.),
277. Overgang oeverzône-drijftil, zuidzijde van Hoendernesterbeek
(Bo).
290. Drijftil bij open water (slechts net boot bereikbaar) ia
Hoendernesterbeek (S.).
2^6. Zeggeveld bij plek, waar hoofdweg de Oude IJsel kruist, (V.).
Venige boden,
285. Rietveld net scherpe zegge, noordzijde Hoendernesterbeek. (S.).
Boden kleiig, fijn zandig.
295. Overgangsvegetatie met riet, zegge, liesgras en valeriaan. (V.)
Bij opn0 294» Veel dood blad op grond,
275. Overgang Magnocaricion-Molinion. Rand van plasje ten zuiden
van Hoendernesterbeek, 10-20 cn water, nornaal waarschijnlijk
droger (b,).

».

5
274» Als 275» naar soortenrijker, Boden bultig, kleiig, (B,),
287« Oarexveld achter rietland, (S.) Noordzijde Hoendernes terbeek
285» Rietveld met veel graslandplanten (S,), Noordzijde Hoendernesterbeek, tegenover opn. 277» Zeer homogeen gebied,
284. Grasland met veel moeraskartelblad (Pedicularis palustris)
en wat riet, volgend op 283, niet zo homogeen, (S.)
Mo s laag
288« Oeverzône met veel graslandplanten, w.o. noerasbeemdgras
(Poa palustris effusa) en watermunt (Mentha aquatica) (S.).
282, Vochtig grasland met veel kruipboterbloen (Ranunculus repensi
witte klaver (Trifolium repens) en Poa pal, effusa (S.),
Mo s laag < 5
289. Zeer gemengde vegetatie met Molinion- en Magnocaricion
soorten. Op grond vrij veel dood blad van riet en zeggen,
(S.) Iets voorbij 288, Riet tot 2,50 m hoog, Grond vochtig,
venig,
286. Overgang grasland (met veel Poa pal, effusa) naar Molinion,
Bij opn, 284, iets hoger, Moslaag<5$. (S.)
292. Molinion bij Oude IJsel bij Huis Empe, Hoge oever, 1 ia van
. waterkant. Droog, zandig, (V.)

y
'4
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22. Oude IJselloop in Olsterwaarden en Barlose kolken bij 01st

oist).
22A. Beschrijving van de vegetaties.
De Oude IJselloop in de Olsterwaarden en de beide Barlose
kolken liggen tussen Olst enWijhe, De zuidelijkste, de sträng in
de Olsterwaarden, is langgerekt en ligt "buitendijks. De loeide
kolken liggen binnendijks. Een is tamelijk lang en smal, de andere
noordelijkste is een ronde plas.
In het algemeen is de oevervegetatie hier vrij smal, op somnige plaatsen grenst het water zelfs direct aan het grasland. Al
leen in de sträng in de waarden is de oevervegetatie plaatselijk
"beter ontwikkeld.

Vooral in de&e Strang is het Fonteinkruidenverbond (Potanion)
met enkele gezelschappen, ni. de watergentiaangemeenschap
(Limnanthemo-Potametum pectinati) en waterleliegemeenschap
(lyriophylleto-ITupharetum) goed ontwikkeld, (opn. 320, 324, 321,

315).
De overgang van het Potamion naar het rietverbond (Phragjaition)
is hier doorgaans smal. De overgangen zijn getypeerd door de
opnames 325, 317, 322, 323 en 302)
Yrijwel overal langs de oevers van alle drie de plassen tre
den de gezelschappen van het Phragmition op, al of niet fragmentair.
Voor een zeer groot deel "behoort de oevervegetatie tot floristisch
goed ontwikkelde matteribies-rietgemeenschap ^cirpeto-Phragmitetum)
(opn. 322, 323, 302, 306, 318, 305, 311). De steilheid van de oevers
is er waarschijnlijk oorzaak van, dat in alle opnamen elementen van
het nattere Pot.amion of van het droger gelegen Magnocaricion (ver
bond der grote zeggen) te vinden zijn. In dit hele gebied komen
trouwens veel overgangen voor. Tussen het Scirpeto-Phragmitetum ©n
de oever vindt men in "beginsel het verbond der grote zeggen
(Magnocaricion)« In de opnamen 303 en Jl6 vindt men overgangsvege
taties die instaan tussen het Magnocaricion en het Phragmition.
In de opnamen 313 en 314 koat moeraskruiskruid (Senecio paludosus) voors die wel gerekend wordt als soort van het Magnocari
cion. Senecio paludosus blijkt in dit gebied een sterke affiniteit
te hebben voor vegetaties met scherpe zegge (Carex gracilis) opn.

313ï 305, 314, 3<~4. Senecio paludosus komt ook voor met soorten van
het Molinion.

i
A

2,
De opn. 303 en 316 geven een overgang te zien ran het Phragmition,
de opn» 318 van het Scirpeto-Phragmitetum naar het Caricetum
gracilis-vesioariae,
Op enkele plaatsen treden elementen van het Pijpestrootjesverbond (Molinion) op, dat waarschijnlijk door de steile oevers,
hier slecht ontwikkeld is, Cpn. 304 is hiervan nog het beste voor
beeld ,
Vaak is er zelfs een directe overgang van riet- naar grasland
(opn, 307, 308).
Ten noordoosten van de sträng in de Olsterwaarden is een essenhos gelegen, dat gedeeltelijk langs de hoofdweg Olst-rijhe ligt.
Dit bos behoort tot een type, dat verwant is aan het drassige
Eiken-Haagbeukenbos (Querceto-Carpineto filipenduletosum) cpn,. 319.
22B. Lijst van de opnaraen net de aanduiding van de vegetatie»
De opnamen 302-315 zijn gemaakt op 31-8-1954«
De opnamen 316-325 zijn gemaakt op 1-9-1954»
320. Potamionvegetatie in open water..in kolk I de Ronde kolk, 4 n
uit oever#(V,)220 cm water, drijflaag 25$.
324« Potanionvegetatie in open 'water, in de Ronde kolk (l), 150 cci
diep

(v,),

drijflaag

30$.

321. Potamionvegetatie in open water, de Ronde kolk (l)(V»), 120 cm
diep, bodem venig,
3I5. Patanionvegetatie met veel Potamogeton in open water, strang
in Olsterwaarden, + 100 cn diep,(S,)Drijflaag5$, onderwaterlaag 6 Op,
322. Overgang tussen biezen-vegetatie en Fotamion. 120 cm diep(v).
Bodem vaster, minder venig dan in 321» Bedekking 10$, drijf

%

laag 60

f

Ronde Barlose kolk,

323* Overgang tussen biezen-rietgemeenschap en Potamion, Ronde
Barlose kolk(Vo)«Bodem zandig venig, 80 cm water. Bedekking 10$,
drijflaag 5$«
325» Als 323> Ronde Barlose kolk(?,) £odem vast, 80 cm water. Bedek
king 15fo, drijflaag ^ 5$» onderwaterlaag ^ 1%,
317« Buitenste zóne met Mattenbies bij uitstekende punt in Ronde
Barlose kolk(B»),^>60 cm diep, bedekking 15drijflaag ICffo»

3.
502. Rietland

bij

griendwalletjes in Ronde kolk,(B.)40

oei

water»

Bedekking Jöfo, drijflaag 5%•
Naast 317, buitenste zone met Mattenbies,(B.)40 cm water,
geen drijflaag.
Oeverzonering tussen- opn. 317 en de wal, Ronde Barlose kolk
(B.), net overwegend watemunt, 40 cn water.
506. Zóne met liesgras in lange Barlose kolk (li),(V.)Bodem zandig,
venig, 30 cm water,
318. Oeverzone met scherpe zegge en watermunt, waarin Iris aspect
bepalend is. Uitstekende punt in Ronde Barlose kolk 40-50 cm
water(B.).
Oeverzône met scherpe zegge in sträng in Olsterwp.arden,(S.)
Zandige "bodem, 40 cm water, "bedekking 4C$, drijflaag löfo,
-225.- Oeverzône met liesgras in lange Barlose kolk, vóór een riet"biezenzône (f.), 40 cm water, bodem humeus.
314. Oeverzône met rietgras in sträng in Olsterwaarden, al over
gang naar Molinion(S.), 30 cm. water, los laag ^5$*
304. Oeverzône tussen opn, 316 en wal, uitstekende punt in Ronde
Barlose kolk met scherpe zegge en pluimstruisriet (Calamagrostis)
(B.)10-20 ca water,
ill. Oeverzône met liesgras in Lange larlose kolk, (V.) 10 cm water,

121* Yóór 306, Lange Barlose kolk zone raet liesgras (v.), OrlO cm
water,
308, Schuin vóór 307, Lange Barlose kolk, droge helling met zilver
schoon, (V.) Helling 30° tegen dijk,
319. Bos ten noordoosten van Ronde Barlose Kolk met es (Fraxinus
excelsior) waarschijnlijk niet geheel natuurlijk, (V.,S.) 100

q2.

Bodem zandige droge humus, A ~1 cm, A^= + 4 cn, rest is A2»
Hoge booralaag kroons luiting 5-10$* bedekking 51° "tot 25 O.
Lage boom-struiklaag tot 8 0, kroonsluiting

3Qffo, bedekking 6<jfo»

Lage struik-kruidlaag 5 Ofo, Moslaag <^1%.
De opnamen 309 en 310 zijn te fragmentair om in de tabel opgenomen
te wordenj terwijl opname 312 te weinig homogeen is, waarschijnlijk
is dit gedeeltelijk overstroomd weiland.

25. Strängen "bi.i Herkeloo (gem.Zwollerkerspel).
25&. Vegetatiekundige beschrijving.
Bij Herculo liggen buitendijks en ten zuiden van de Useloentrale een aantal oude rivierlopen, die vroeger waarschijnlijk
één arm gevormd hebten, maar nu door walletjes en weggetjes in en
kele plaasen zijn verdeeld, t.w. van zuid naar noord plas A, B, C
en D. Op de vorming van deze plassen heeft de mens waarschijnlijk
invloed uitgeoefend; niet alleen door de aanleg van walletjes tus
sen de plassen, maar ook door het uitdiepen ervan. Dit heeft tot
gevolg, dat er door sommige plassen

(c,

D) smalle walletjes van

nog geen m "breed lopen, terwijl vlak daarnaast het water 2 m of
meer diep is. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de plantengroei,
op

afstand van elkaar komen een krabbéscheerverlanding en een

goed ontwikkelde graslandvegetatie voor. tfaar hier dus sprake is van
bv. een openwatervegetatie, betekent dit niet, dat deze het begin
is van een logische opeenvolging van oevervegetatie, Molinion en
Arrhenatherion grasland, maar dat deze willekeurig verspreid in
het hele gebied, net waar toevallig een uitgediept poeltje is,
optreedt»
Slechts op enkele plaatsen komen de openwatervegetaties van het
Fonteinkruidenverbond (Potamion) voor (opm. 544» 332, 343)*
Opn, 344 bevat zowel kensoorten van de watergentiaangemeenschap
(Limnanthemo-Potame tum pectinati) als van de waterleliegemeenschap
(Myriophylleto- ïïupharetum)• De elementen uit het Myriophylletoïïupharetum overheersen echter. Aangezien de plasjes, waarin deze
opname voorkomt, niet aan de wind zijn blootgesteld en stilstaand
water bevatten, is het ook wel begrijpelijk, dat de tweede asso
ciatie het best ontwikkeld is.
De kikkerbeet-krabbescheergemeenschap (HydrocharetoStratiotetum) is in twee plasjes goed ontwikkeld (opn. 332, 343)s
beide kensoorten zijn in ruime mate aanwezig. Opmerkelijk is, dat
moerasbeemdgras (Poa palustris) in beide opnamen voorkomt. Deze
voorkeur van Poa palustris voor drijftilachtige vegetaties

'

is in enkele andere gebieden ook opgevallen.
,

. In

In de opnamen van oevervegetaties konen nog verschillende keren
soorten van het Potamion voor. Dat is niet zo belangrijk, omdat dit
alle losdrijvende planten zijn.
Het is moeilijk van dit gebied een algemene beschrijving te
geven, zoals voor de andere rivierarmen gedaan is, omdat hier
weinig overgangen zijn en de vegetaties plaatselijk zeer sterk ver
schillen. Voor dit terrein zal de beschrijving dan ook zoveel mo
gelijk aan de hand van de opnamen uit de tabel plaatsvinden.
Goed ontwikkelde vegetaties van de Mattenbies-rietgemeenschap
(Scirpeto-Phragmitetuin) van het rietverbond (Phragmition) werden een
enkele keer aangetroffen, en wel in plas D (339)» plas A (329) en
plas C (337)o In het algemeen zijn deze vegetaties hier niet bij
zonder soortenrijk. Soms ontbreken de kensoorten van het ScirpetoPhragmitetum, zodat men van een vegetatie dan alleen maar kaxi
zeggen, dat deze behoort tot het rietverbond (Phragmition). Dit
komt vooral in het zuidelijk deel van het gebied voor, nl. in
plas A (opn. 327) en plas B (opn. 333» 335) > waarbij opn. 335 àan
bovendien nog opvalt door een faciesvorming van holpijp (Equisetum
fluviatile).
Tan de overige associaties van het Phragmition is alleen de
gemeenschap van waterscheerling en cyperzegge (Cicuteto-Caricetum
pseudocyperus) min of meer vertegenwoordigd in plas A (opn. 330)•
Van het op het Phragmition in de successie en in de zonatie
volgende verbond der grote zeggen (Magnocaricion) is alleen de als
kensoort opgegeven soort het moeraswalstro (Galium palustre) aan
wezig en wel in alle

4 &e plassen. Een andere"kensoort" Poa palustris

komt alleen voor in.de reeds genoemde krabbescheervegetaties.
Elementen van de pluimzeggegemeenschap (Caricetum acutiformopaniculatae) van het Magnocaricion komen slechts lx voor nl, in
plas D (340^)o Hier werd Carex riparia gevonden, niet op een drijftil, ook niet op een vaste drijftil, zoals in het overzicht ver
meld staat; maar gewoon in een sloot.
Van de gemeenschap van scherpe- en blaaszegge (Caricetuia
gracilis-vesicariae) werd enkele malen fragmenten gevonden, soms
een tussenvorm naar het Phragmition vormend (in plas D, opn. 341),
soms

3.
soms vrij goed ontwikkeld, met Carex disticha in plas B (334) en
0 (336). De vegetatie van opn. 356 vormt tevens al een overgang
naar het Molinion.
De hoge kruidenvegetaties van het pijpestrootjesverbond
(Molinion) komt behalve in plas B, langs alle plassen voor, hoe
wel niet bijzonder fraai ontwikkeld. Soms vormt het nog een mengsel
met het Magnooaricion (opn. 338) en kan, scherper omlijnd, waar
schijnlijk opgevat worden als een overgang van het Caricetum
gracilis-vesicariae naar de moerasspireagemeenschap (ValerianetoPilipenduletun)X

van het Molinion. Eén keer

kwamen enkele ele

menten van het Valerionetum-Filipenduletum voor als ondergroei van
een elzenbroek (Alnetum) op een walletje tussen greppels (plas A)j
soms zijn alleen de kensoorten van het Molinion zelf, maar niet
van een associatie daarvan, in ruime mate aanwezig (plas D, opn.
340®). Soms is er een duidelijke overgang van het ValerianetoPilipenduletuE naar het vochtige grasland waar te nemen (plas A,
opn* 326), waarbij weer de aanwezigheid van Carex disticha (zonder
Carex gracilis), zoals in diverse andere gebieden, opvallend is.
De opnamen 345n 346 en 347 werden vlak bij elkaar naast een
slootje op een overstroomd weiland gemaakt(abnormaal hoge water
stand!. Tengevolge van deze overstroming is de vegetatie, hoewel
niet op de slootrand opgenomen erg heterogeen en moeilijk te defini'êren. Hij bevat in elk geval elementen van het glanshaververbond (Arrhenatherion) en van Phragmition, Magnooaricion en
Glycerieto-Sparganion (Glyceria fluitans).
De opnamen 342 en 331 zijn beide op smalle paadjes door de
plassen heen

gemaakt. Opn» 331 is beweid, opn. 342 onbeweid.

Lijst van de opnamen met de aanduiding van de vegetatie.
Opn0 326 - 338 gemaakt op 1-9-1954
Opn. 339 - 347

"

"

2-9-1954.

Openwatervegetatie in plas D, waarschijnlijk uitgediept,(S.V.)
332. Krabbescheerverlanding in plas A,(S.V.B.)
343» Krabbescheerverlanding, plas D,(s.V.B.)

x) Een juistere naam is Pilipenduleto-Thalictretum.
m-

559. Egelskop (Sparganiunzone) langs walletje door plas D«(B.)
529« Riet-biezenvegetatie in plas A, met veel kleine lisdodde (Typha
angustifolia) en holpijp (Equisetun fluviatile).(S.)
541a Rietveld langs walletje door plas D, (B.)
551. Zone net liesgras (Glyceria) langs plas B. Grond kleiig venig.(V.)
550» Vegetatie net Glyceria en cyperzegge (Carex pseudocygerus) tus
sen walletjes net riet en waterount in plas A. (S.)
540^ Veld van oeverzegge (Carex riparia), overgaande in riet. Sloot
langs dametje door plas D. Boden kleiig.(B.)
527. Vegetatie van rietverbond in plas A. Boden kleiig.(S.)
557« Overgang liesgras-riet net veel lisdodde (Typha latifolia)
erin. Plas C. Riet tot 3 ^ hoog.(B.)
554. Ze ggeve getatie langs jlgsJB, tussen cpn.355 en

n ever,(\ï) Heiige vaste

grund.

555 » Holpijpveld (Equisetun fluviatile) bij plas B. (¥.)

556. Randzone van zegges in plas C. Water 20-30 CE, normaliter is
het zeker lager,(B.)Geen drijflaag. Boden kleiig, lenig.
538. Rietveld langs dannetje in plas C net Molinionplanten.(B.)
Boden kleiig, lenig.
528. Elzenbroek (Alnetun) ten zuiden van plas A. Slikkige boden
net veel onverteerd blad, Boonlaag tot 10 n, bedekking 50%,
kroonsluiting 80fo, kruidlaag 50$, noslaag C 5^.. (S«)
540? Molinionvegetatie net riet op dannetje door plas D.
Boden kleiig,(B.)
526. Soortenrijke vegetatie in ondiepe kon ten noorden van plas A,
waarin Iris. tweerijige zegge (Carex disticha) en watermunt
(Mentha aquatica) aspectbepalend zijn. Kleiige boden.(s.V.B.)
345) 3 opnanen, vlak bij elkaar ia overstrooad weiland ten zuidwes"ken vajl

plas D, waarin fioringras (Agrostis stolonifera)

aspectbepalend is(S.7.B«) Kleiige boden.
542a Walletje door plas D, droog, net verschillende grassen en
zegges.(S.V„B

oden kleiig, noslaag 20^. Onbeweid.

531. Soortgelijk beweid walletje bij plas A, net veel grassen en
witte klaver (Trifoliun repens). Kruidlaag 5 cn hoog.(S.V.B.)
Mos laag 50?b.

24» Strang "bi.1 Old.eneeI. (gein Zwollerkerspel).
24A. Beschrijving van àe vegetatie.
De sträng "bij Oldeneel is een oude loop van de IJsel, die
nu binnendijks ligt. Er laijn slechts twee opnamen gemaakt»
In het raidden is epen water met fragmentaire gezelschappen van het
fonteinkruidenverbond (Potamion). Aan de oostzijde gaat dit water
direct over in een oever met graslandvegetatie» Aan de westzijde
treedt een goed ontwikkelde Mattenbies-Rietgemeenschap op
(Scirpetc-Phragmitetum) met plaatselijk faciesvorming van Mattenbies (Scirpus lacustris;), riet (Phragmites communis), lisdodde
(Typha latifolia) en grote egelskop (Sparganium erectum ss. polyedrum)e Meer naar de oever toe volgt hierop een zóne waarin
liesgras (Glyceria maxima) aspectbepalend ia (opn.- 348)»Hierop
volgt beweid grasland met elementen van het glanshaververbond
(Arrhenatherion)o Op enkele plaatsen treedt tussen het riet en het
grasland een zóne op met pluimzegge (Carex paniculata), kensoort
van de pluirnzeggegemeehschap (Caricetum acutiformo-paniculatae)
en waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). Hier is opn» 549 ge
maakt, Het is waarschijnlijk, dat dit gebied iets aan de
Mesotrophe kant isf omdat Menyanthes trifoliata voorkomt en verder
~.aar het noorden toe het omringende grasland op een schraalland'
begint te lijken, o.a. door het optreden van Carex panioea (zie
soortenlijst).
24B. De opnamen met de aanduiding van de vegetatie»
Beide opnamen gemaakt cp 2-9-1955 aan zuidwestkant van oude
rivierloop bij Oldeneel*
549o Veld met Menyanthes trifoliata tussen zóne met Carex paniculate
en zóne met Soirpeto-Phragmitetum» pH=??5 Cl = 53 mgr/l
(S»V.B.)

2x2 m2j<40 om water, kruidlaag 6c$, drijflaag 15$»'

548c Glyceriazône tussen Sparganiumzóne met veel Sium erectum, en
oever met vochtig grasland». (s.Y.B.)
bedekking 40$, drijflaag<1$,

3x2 m2, 20-25 om water,•

» Een opname met de plantensoorten en. hun presentie.
Hümmer opname

349

348

Waterstand

0,40

0,25

Oppervlakte

2,2

2.2

Bedekking in %

60

40

Bedekking drijflaag

15

<1

Hydrocharis morsus-ranae

+

Nuphar luteum

+

Lemna trisuloa

i

Lemna minor

1

+

Schoenoplectus lacustris

1.1

Typha angustifolia)
Typha latifolia
)

+.1

Ranunculus lin gua

+.1

Menyanth.es trifoliata

4.1

Ciouta virosa

+.2

Alisma plantago-aquatica

+.1

Sium erectum

+.1

Phragoites communis

+.1

Glyoeria maxima

+.2

2.2

Sparganium erectum

1.2

+.2

Rumex hydrelapathum

+.2

+.2

Equisetum palustre

+.1

1.2

Equissetum fluviatile

+.1

Mentha aquatica

+.1

Carex paniculata

1.2

G-aliura palustre

1.2

Stellaria palustris

+.2

Carex disticha

+.2

Agrostis stolonifera

2.2

Fes tuca arundinacea

+•2

Ranunculus repens

+.1

»I

*

25. Noorderdiep bij Kampen (gem. Kampen).

25À. Vegetatiekundige beschrijving.
Het Noorderdiep is een dode rivierarm van de IJsel van verscheide
ne kilometers lengte, Yoor het grootste deel bestaat deze arm uit
open water met diverse gezelschappen vam. het fontoinkruidenverbond
(Potamion). De oevervegetaties zijn vaak zeer smal9 waarschijnlijk

cmdat de oever nogal steil is. Deze vegetaties "bestaan uit fragmenten
van de Mattenbies-Rietgemeenschap (Scirpeto-Riragmiietum). Naar de
landzijde toe gaat de oeverzoom over in gezelschappeh van het ver
bond der grote zeggen (Magnocaricion elatae), waarin plaatselijk de
gemeenschappen van scherpe en blaaszegge (Caricetum gracilis
vesicariae) en van pluimzegge (Caricetum acutiformo-paniculatae)
goed ontwikkeld kunnen zijn (opn, 350, 351» 353). Soms kan deze ve
getatie overgaan in die van een armelijk ontwikkeld pijpestrootjesverbond (Molinion coeruleae) (opn. 351) en deze op hun beurt in
drassig grasland met soorten van het glanshaververbond (Arrhenaterion
elatioris) waarschijnlijk van de subassociatie met slanke waterbies
v.d. associatie v. Ranunculus repens en Alopecurus geniculatus
(opn. 352).
Plaatselijk komen er in dit gebied drijftillen voor. De tame
lijk vaste drijftilvegetaties (waarin de oevervegetatie naar de
zijde van het water overgaat) kunnen wel kenmerkend voor dit gebied
genoemd worden. Deze vegetaties, waarvan "Ie opnamen 350, 353» 355
en 357 ©en voorbeeld zijn, vallen op door het naast elkaar voorko
men van waterscheerling (Cicuta viroaa)f een konsoort van het
Cicuteto-Caricetum pseudocyperus en oeverzegge (Carex riparia) een

kensoort van de pluimzeggegemeenschap (Cariceto acutiformo-paniculatae)»
Net als in andere gebieden, bv. de Est bij Tuil, treden hier soor
ten van vastere moerasgrond en van moeilijk begaanbare drijftillen
naast elkaar op.
Het gebied bij de Zuidpunt van het Noorderdiep is afkijkend van
de rest} het Noorderdiep is hier meer verland (waarschijnlijk omdat
het hier luwer ligt) en loopt uit in een moerassig stuk land.
Plaatselijk treedt hier over grote oppervlakte de kikkerbeetkrabbescheergomeenschap (Hydrochareto-Stratiotetum) van het Potamion

£R_

2.
op (opn, 354)» Het is bekend, dat hier één van de grootste zwarte
sterhkolonies van ons land broedt»
In het moeras is de paddenrus (Juncus subnodulosus) aspectbepalend. Koch heeft in 1925 een Juncetum subnodulosi "beschreven;
dit is echter een volkomen andere associatie dan de vegetatie, die
wij hier aantroffen. Het Juncetum subnodulosi van Koch is een over
gang tussen het Caricetum lasiocarpae en het Molinietum en komt
dus in elk geval op veel zuurdere grond voor dan hier het geval
was. Hier (opn. 355) is het het beste op te vatten als een overgang
tussen riet en drassig grasland. Opn. 356 is een overgang tussen
de vegetatie van opn. 355 en grasland, dat Arrhenaterionelementen
"bevat.
25B. Li.jst van de opnamen met de aanduiding van de vegetatie.
Alle opnamen gemaakt door S., V. en B op 3-9-1954*
Krabbescheer (Stratiotes) verlanding bij de Zuidpunt v.h.
Uoorderdiep. Diepte "onpeilbaar",
350. Riet-zeggemoeras, Overgang tussen gewone- en drijftilvérlanding. Bij le brug over het Noorderdiep vanaf Kampen. Grond
gasrijk, venig, water 30-40 cm diep, daaronder weke modder»
Drijflaag

< 1 % pH = 7.3.

m- Smalle oeverzône, aan de buitenkant overgaande in drijftil.
Oever langs zuidpunt van Noorderdiep. Drijflaag £ 5%»
353. Riet-zeggevegetatie met zwakke overgang naar drijftil,
oostzijde van Noorderdiep, tussen Kampen en opn. 350» Bodem
kleiig, 5-I5 cm water. Bedekking 90$, drijflaag 5^»
35*5. Drijftilachtige vegetatie in paddenrus (Juncus subnodulosus)
-veld ten zuiden van zuidpunt van Noorderdiep, tussen Stratiotesverlanding (opn, 354) en IJseldijk. 0-20 cm water. Bedekking
k r u i d l a a g 1 0 0 % , m o s l a a g < 5fo, p H = 7 « 5 «
351. Smalle oevervegetatie op steile oever, met veel riet en molinionplanten, aan westzijde van Noorderdiep, 100 m ten noorden
van "brrug (van opn. 350)* Nét droog, helling 10-30°» vegetatie
hangt over water. Grond kleiig-venig aandig.
EZ'

%
Drassig hooiland, paar 100 m ten noorden van opn. 351» waar
weg van Noorderdiep afbuigt. Boven water, "bodem kleiig, niet
zandig. Bedekking 5öfo, moslaag 90fo.
Drassig grasland ten westen van zuidpunt van Noorderdiep.
Vaste vochtige grond. Bedekking 5Ofo, moslaag 50%«

4.
250. Li.jst van de opnamen met de plantensoorten en hun, presentie.
Opname
Diepte in cm
Oppervlakte proefvlakte in m2
Bedekking in %
Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna minor
Lemna polyrhiza
Sium ere ctuin
Typha latifolia
Acuta virosa
Solanum dulcamara
Typha angustifolia
Oarex riparia
Stellaria palustris
Phragmites communis
Oenanthe fistulosa
Soirpus lacustris
Spaiganium ere c tum
Rumex hydrolapathum
Lycopus europaeus
Equisetum fluviatile
Phalaris arundinacea
Epilobium hirsutum
Eleocharis palustris
Agrostis stolonifera
Mentha aquatica
Polygonum amphibium
Öardamine pratense
Galium palustre
Oarex paniculata
Stachys palustris
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Glyceria maxima
Sium latifolium
öarex gracilis
Oarex pseudocyperus
Lysimachia nummularia
Sorippa amphibia
Symphytum officinale
Equisetum palustre
Juncus subnodulosus
Scutellaria galericulata
Senecio paludosus
Ranunculus repens
Valeriana officinalis
Poa pratensis

353 355 351 352
£100 30-50 10 5-i5 0-20 0
0
354

5.5
50
3.1
1

550

357

4.5 5.i 4.2
80

70

+
+

+

100

4.i 2.2 2,2
80

50

50

2

+.1

+.3

1.2
+.1
2.3
1
4.1

+.1
3.3

2.2
2.2
+.2
+.1
1.2
+.2
+.2
+.1
+.1
+.2
1.1

+.2

+.2

2.1

1.1
+.2
+.1

+#2
1.2
+.1
+.1
+.1
+.2

1.2
3-1

1.1

+.1

+.2
1.2
+.1

+.1
+.2
+.1
2.2
+.1

+.2

+.3

+

+
+

+# 2
+.2
1.2

95

2.3

356

+.1

+.2
+.1

2.2
3.3
+.3
+.1
1.2

+.2
+.1

2.2
1.1
+.2
+.1
+.1
+.1

+.1
+.1

+.r
+.1
+.1
+.1
+.1
5.1
+.1
+.1
+.1

2.1
1.1
4- »1

+.1
+.1

+.1
X.l
+•1

1.1
1.1
+.1
+.1
1.1

1.2

1.2 +•2 +.2

1.2
1.1

2.2
+•1
+.1
1.2

2.2
2.5

+.1
+.1
2.1

#
>

5.

Carex Otrubae
Lotus corniculatus
Juncus articulatus
Festuca pratense
Prunella vulgaris
Trifolium pratensis
Trifolium repens
Calliergonella cuspidata
Lythrum salicaria
Pedioularis palustris
Festuea rubra
Caltha palustris
Lychnis flos-cuculi
Yerder lx voorkomends
Lemna trisulca
Rumex crispus
Polygonum mite
Mhium spec.
Vicia cracca
Chrysanthemum leucanthemum
Leontodon autumnalis
Plantago lanceolata
Taraxacum officinale
Holcus lanatus
Rumex acetosa

1.2

+.1
+.1 +.1
1.2 1.1
+.2 +.2
+•1

1.1
5

+.2

+.1
3
+.1
+.2
2.2

+.1
+.1
opn.

357
353
355
355
351
352
352
352
352
356
356

cijfer

+.2
+.1
+.2

1.1
+.1
1.1

+.1
+.1

\

• Beschrijving van de vegetatie van de Voordevel "bi.j Heerjansdam
(gem. Heerjansdam).
De Voordevel "bij Heerjansdam wordt gevormd door een min of
meer noord-zuid verlopende sträng, vrij ver van de huidige rivier
lopen verwijderd. Er was enige stroom in het water. Op êên plaats
verbindt een "bruggetje de boerderij aan de westkant met de weg,
die langs de oostzijde langs het gebied loopt. Ten zuiden van die
brug was de vegetatie anders dan ten noorden. Ten zuiden van de
brug was de omgeving grotendeels bouwland, ten noorden daarentegen
weiland, mogelijk is dit van invloed op de vegetatieontwikkeling»
Het gedeelte ten zuiden van de brug hadden de oevers meest
een rietkraag, waarin riet (Phragmites communis) volkomen domineerde
met een enkele wolfspoot (Lycopus europaeus), gele waterkers
(Rorippa amphibia), watermunt (Mentha aquatica) of nog een andere
soort.

Aan de waterkant van deze rietzoom werd op verscheidene plaat
sen een vegetatie met liesgras (Glyceria maxima) en waterscheerling
(Cicuta virosa) aangetroffen, waarin naast tandzaad (Bidens sp.)
ook vaak landplanten als pinksterbloem (Cardamine pratensis) en
scherpe boterbloem (Ranunculus acer) voorkwamen. Het geheel deed
sterk aan een arme

drijftilvegetatie denken. Er waren evenwel

vrijwel geen drijvende waterplanten, alleen het meer aan de oever
gebonden kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae). De arme drijftilvegetaties ontwikkelden zich waarschijnlijk op de enorme massa's
dode rietdelen die op luwe plekken samen dreven en dan de basis
vormden voor de drijftillen.
Buitkroos (Lemna gibba) en Zannichellia (Zannichellia palustris)
werden in dit gedeelte gevonden. Beide zijn indicatoren voor een min
of meer brak milieu. Het zoutgehalte was dan ook 113 mg/L. Ten noor
den van het bruggetje was de situatie heel anders. Er was geen
brede rietzoom aanwezig. Alleen in de buitenste zone grenzend aan
het open water domineerde het riet in een smalle strook (opn 214)«
Ook hier traden wolfspoot (Lycopus europaeu^ en watermunt (Mentha
aquatica) soms sterk op de voorgrond. Achter deze rietzone kwam dan
(en deze zonering was zeer karakteristiek voor het hele gebied)
een zoom, soms tamelijk breed, waarin liesgras (Glyceria maxima)
domineerde (vgl opn. 220). Behalve het dominerende liesgras waren
er

2.
er slechts enkele andere soorten.
Die volgende zone wordt gekenmerkt door het domineren van
oeverzegge (Carex riparia) en scherpe zegge (Carcx acuta)
(zie opn. 213» 217» 215)» Hierin kwamen al soorten voor zoals
rietgras (Phalaris arundinacea)9 valeriaan (Valeriana officinalis).
Deze soorten kwamen "boven de zeggezoom niet meer voor» Hun ontwik
keling werd daar onmogelijk gemaakt door begrazing. Boven de zegge
zoom was een vegetatie ontwikkeld, die reeds eerder als "weidezoomvegetatie" is gekarakteriseerd (vgl. opn. 219)« In opname 218
domineert zoegroene rus (Juneus inflexus). Dit was het geval vlak
achter de zeggevegetatie. Opn. 216 is een opname van dezelfde
zone, waarin mannagras (Glyceria fluitans) tot dominantie kwam.
Ook de rode ogentroost (Euphrasia odontites) werd hier gevonden,
evenals moeraszoutgras (Triglochin palustris).
De omstandigheid, dat ten zuiden van de brug, waar de strang
door bouwland wordt ingesloten, riet (Phragmites communis) over
heerst, terwijl dit niet zo is ten noorden van de brug, waar
weilanden de strang begrensden,deed vermoeden, dat mogelijk bewei
ding de ontwikkeling van het riet had tegengaan. Dit vermoeden
werd nog versterkt door het verschijnsel, dat de beide soorten,
die meestal vicarieren nl. riet (Phragmites communis) en liesgras
(Glyo eria maxima) hier een zonering vormden, waarbij riet de bui
tenste zoom innam. Het lijkt er zelfs op, dat wanneer er geen riet
is er een "normale" zonering ontstond en wanneer er wel riet was,
dat dan alles verdween door die ene soort.
Tabel 26. Lijst van de opnamen met korte aanduiding van de vege
taties van De Devel, bij Heerjansdam.
Opnames gemaakt door Boterenbrood, Schroevers en v.d.Voo.
(dr.= drassig, v.= vochtig, zd.= zeer drassig)
Opn. 214«
Rietveld ten zuiden van de brug naar de boerderij, die juist
aan het water ligt. Westzijde der strang, diepte 5 cm»
Opp. 2x2 m2. Bed. 10%, Opgenomen 17 augustus 1954 (B.,v.d.V.).
Opn. 220.
Liesgrasveld aan de westgijde van de strang ten noorden van
voornoemde brug, 5 cm water. Bed. kruidlaag 60^«
Opgenomen 17 augustus 1954 (s.).
Opn. 213.

Opn. 213«
Zeggenvegetatie langs de oostzijde der strang, ten noorden
van de brug. Bodem ongelijk van 5 cm ondor tot 5 cm boven
water variërend venig. Bedekking 9Q%* Opgenomen 17 augustus
1954 (v.d.V.).
Opn. 217»
Zeggenvegetatie langs de westzijde der strang, ten noorden
van de brug. Drassige bodem, venig. De kruidlaag en de Ao laag
van de bodem gaan in elkaar over. Bedekking 100$.
Opgenomen 17 augustus 1954 (S.).
Opn. 215«
Zeggenvegetatie langs oostzijde der strang, ten noorden van
de brug. Bodem venig en bultig, variërend van 5

onder tot

5 cm boven water. Opp. 2x2 m20
Bedekking 50/^* Opgenomen 17 augustus 1954 (v.d.V.).
Opn. 219.
Oeverzoomvegetatie met fioringras

en waterrus langs de

westrand van de strang ten noorden van de brug, vochtige
bodem. Opp. 2x2 m2. Bedekking 10%,
Opgenomen 17 augustus 1954 (S.).
Opn. 218.
Oeverzoom met zeegroene rus (Juncus inflexus) langs de

west

oever der strang, benoorden de brug. Drassige bodem, zandig,
venig. Opp. 2x2 m2. Bedekking 95^»
Opgenomen 17 augustus 1954 (S.).
Opn. 221.
Oeverzoomvegetatie met waterbies (Eleocharis palustris) op
bodem, die + 10 cm onder water staat. Opp. 2x2 m2.
Bedekking 60%, Opgenomen 17 augustus 1954 (s.).
Opn. 216.
Oeverzoomvegetatie met mannagras (Glyceria fluitans) op zeer
drassige bodem, langs westrand der strang, ten noorden van
de brug. Opp. 2x2 m2. Bedekking 10fo,
Opgenomen ,17 augustus 1954 (S.).

4.
Tabel 26. De Devel bij Heer.jansdam.

214

220

213

217

215

Waterstand in cm

-5

-5

-5/+5

dr.

-5/+5

Bed. kruidlaag in %

70

60

Nummer opname

Phragmites communis
Typha latifolia
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Solanum dulcamara
Carex riparia
Galium palustre
Glyceria maxima
Agrostis stolonifera
Carex otrubae
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Carex riparia
Carex acuta
Eupatorium cannabinum
Valeriana officinalis
Urtica dioica
Glechoma hederacea
Scutellaria galericulata
Phalaris arundinacea
Angelica silvestris
Myosotis scorpioides
Epilobium parriflorum
Poa palustris
Cardamine pratensis
Ranunculus repens
Rumex hydrolapathum
Juncus articulatus
Trifolium repens
Juncus bufonius
Rumex palustris
Triglochin palustris
Plantago major
Juncus infexus
Carex hirta
Rumex conglomeratus
Taraxacum palustre s.l.
Lolium perenne
Potentilla anserina
Eleocharis palustris
Sium erectum
Alisma plantago aquatica
Rorippa amphibia
Sagittaria sagittifolia
Glyceria fluitans

4.5
+.2

219

218

221

216

V.

V.

-10

z.dr

100

50

70

90

60

70

• +.1
+.1

lel
1.1

+.1
1.1

+.1
1.1

+.2
3.3

1.2

2.2

+.2
+.2

+.2
+.2

1.2

+.1

90
1.1

1

1.2
1.2
1.1
+.1
+.2
(+.2) + • 1
4.j?
2.3
+.2
+.1
+.1

1.1

2.2

+.1
2.1
+.2

1.2
+.2
1.2

+.2
1.2
2-5

2.1

iy°2
R ç
1.2
+.1

5.5
+.2
+.2
+.2
+,2
+.1

3.2
+.2

+.1
+»1
+.1
+.2
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1

,

+•1

+.1
+.1

+.1

+.1

+.2
1.1

+.2
1,2

+.2

+.2

2.1
1.1
1.3
+.1
+.1
1.1
3*3
+.2
+.1
+.1
+.1
+.2

3*5

1*2

+.1
+.1
+.1
+.1
+.1

2.2

Hoofdstak XU, Samenvatting en conclusies.
In de voorgaande bladzijden werd summier een overzicht ge
geven van de vegetaties van de 26 in 1954 onderte rivierarmen!
physiognomische beschrijvingen, die de verschillende vegetatie
typen karakteriseerden. Er werden daarbij af en toe mogelijkheden
geopperd, die de ontwikkeling en verspreiding dezer typen zouden
kunnen begrijpelijk maken, Verder onderzoek zal nodig zijn om dit
te voltooien. In 1954 is nu reeds gebleken dat de zoneringen van de
vegetaties der rivierlopen eenrzekere wetmatigheid vertonen .
Iedere oude loop vormt een variatie op een schema, geen twee
armen zijn gelijk,. Iedere arm is daardoor wetenschappelijk van "be
lang, De volgende vegetatietypen, onderscheiden als physiognomiso&e
eenheden maakten van de zoneringen deel uit:
1,

Plantengezelschappen van het open water, dieper dan 2 m.
Er werden in deze gezelschappen nergens drijvende waterplan

ten aangetroffen, hoogstens enkele ondergedoken Potam»geton-soorten.
Dit vegetatie-type is alleen in de Kil bij Hurwenen goed ontwikkeld
waargenomen,
2.

De vegetaties van drijvende en ondergedoken waterplanten.
Dese vegetatie werd in vrijwel alle oude rivierlopen en vaak

goed ontwikkeld aangetroffen, vooral fraai in 't gebied bij Kekerdom j in de Oude Rijnstrangen bij Heffen en Aerdt en in de Kil lij
Hurwenen, De drijvende soorten waren vooral Waterlelie (Nymphaea
alba), Gele plomp (lïuphar luteum) en Watergentiaan (Hymph»ides
peltata). De gezelschappen waren zelden homogeen, watergentiaan
b.v. vormde steeds velden van enkele tientallen m2 oppervlak tussen
de meer gelijkmatig verdeelde planten der andere soorten. Onder
water waren het meest constant de soorten Hoornblad (Ceratophyllum
demersum), Waterpest (Elodea canadensis) en Glanzend fonteinkruid
(Potamogeton luoens), Ook Aarvederkruid (lyriophyllum spicatum) \
en Blaasjeskruid (Uitricularia vulgaris) werden regelmatig in deze
vegetaties aangetroffen. Deze begroeiingen behoorden vegetatiekundig tot het Myriophylleto-Nupharetnm Koch 1926,
2.'

De vegetaties van Krabbescheer (stratiotes alcides).

Deze kwamen

slechts plaatselijk voor, vooral op rustige, be

schutte plekken. De vegetatie was goed ontwikkeld in de Borlose
Kolken bij Olst en in de Vilt bij Boxmeer,

In

i

In de Oude Maasarm "bij Dieden en ' Mogen, was zelfs 't hele centrale
gedeelte der strang door Krabbescheer "bedekt. Kikkerbeei (Hydrooharis
morsus-ranae) was in deze vegetatie een zeer constante verschijning.
De vegetatie wordt in het Plantensoeiologisehe systeem HydrocharetoStratiotetum genoemd (gruseman en Vlieger 1937)» Het kwam in de oude
rivierlopen voor in mesotrooph en in eutrooph miliey.»
j..

Drijftillen en dri.jfzomen langs de oever.
Deze bestonden dikwijls uit een vegetatie, vergelijkbaar met

't door Boer in 1942 beschreven Cicuteto-Oarioetum pseudocyperus.
Kenmerkend waren steeds Waterscheerling (Cicuta virosa) en Cyperzegge (Carex pseudocyperus), beide als kensoorten bekend,
Qp de drijftillen werden veelal soorten aangetroffen die hun opti
mum veel verder van 't open water verwijderd hebben? zoals Pinkster—
bloem (Cardamine pratensis), Lidrus (Equisetum palustre), Harig
wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en andere. De Slangenwortel
(Calla palustris)

als kensoort be schreven,werd in het rivierenge

bied slechts in één gebied,het uitgesproken mesotrophe Broekhuizerbroek ^aangetroffen. De soort was daar niet alleen kenmerkend voor
de drijftillen maar ook voor andere oevergezelschappen»
De drijftillenvegetatie was vooral als drijfzoom goed ontwikkeld
in het Lottumer Schuitwater en het Broekhui zerbroek; De Vilt bij
Boxmeer, de Hedikse Maas bij Ylijmen en de Oude Maas bij Dieden en
Me gen. Verder langs de IJssel, vooral in

1

tN.o'orderdiep bij Kampen

en in de Barlose Kolken bij Olst en langs de Waal: in de Kil van
Eurwenen en de Cude Waal bij Tuyl.
Als buitenste zoom van in de grond wortelende,oeverplanten kwam
meestal voor een vegetatie van Mattenbies (Schsenopleatus lacustrifl).
Alleen de Mattenbies zelf was er karakteristiek, en dan nog alleen
als preferent. De Mattenbieszone vormde soms een iets bredere zone,
maar bleef in Cude Maas bij . Megen algemeen slechts beperkt tot
een smalle zoom voor de er achter gelegen liesgras.-, • $ƒ rietsoneß»
—•

Vegetaties van Liesgras (Glyceria maxima).
Kenmerkend voor deze zones was alleen het dominerende liesgras
v

zelve. Alleen Teenwortel (Polygonum amphibium) en Gele waterkfera
(Rorippa amphibia) kwamen meer in deze vegetatie voor dan in andere.

h.

3.
!•

Vegetaties van Riet (Phragmites communis) groeiden dikwijls op

overeenkomstige plaatsen als Liesgras, Het leek wel of zij
vioarieerden.
Het riet zelf was de enige kenmerkende soort. Biet- en Liesgras
velden zijn physiognomisch zeer verschillend. Hoewel dit

niet kon

worden aangetoond, deed het onderzoek vermoeden, dat "beide soorten
enigszins verschillende eisen stellen ^an.het milieu. Dit moet
evenwel nader worden onderzocht. Merkwaardig waren in dezelfde
oeverzone de plaatselijke lang niet in alle oude lopen voorkomende
dominanties van
8.

Grote Lisdodde(Typha latifolia). Deze waren het grootste in 't

Broekhuizerbroek, maar speelden in de meer eutrophe gebieden zelden
een "belangrijke rol.

2.»

De gezelschappen van de Grote egelskop(Sparganium ereotum)be-

hoorden tot dezelfde groep van vegetaties. Zij kwamen speciaal voor
in plutselinge onderbrekingen van de Riet- of de Liesgraszoom.
Taak groeiden en Grote lisdodde en Egelskop net als de Matteribieszoom aan de zijde van het open water.
De vegetaties van Mattenbies, Riet, Liesgras, Lisdodde en Grote
Sgelskop zijn naar dominantie gemakkelijk te scheiden, naar hun
overige floristische samenstelling echter niet, Ttixen bracht hen
in I94I allen samen tot gezelschappen van êên associatie 't
S cirpe to-Phragmitetum medi o-europaeum.
Dit bevredigt voor detailonderzoek niet maar een bevredigende onder
verdeling is nog niet uitgewerkt.
De associatie die füxen in 1953

het' Scirpeto-Phragmitetum

afsplitste? die van Sparganium simplex en Sagittatóa sagittifolia
werd in de onderzochte oude rivierlopen niet aangetroffen. De vege
tatie, die in de normale

zonering op hoger bodem op de riet-mattena

bles zone volgde was de
10,

Zone van de Rietgrasgezelschappen (phalaris arundinacea).
De bodem is hier gewoonlijk veel korter geïnundeerd, de

aeratie is er dientengevolge beter, er kan daardoor een meer ge
differentieerde vegetatie ontstaan dan op lager gelegen plekken.
Karakteristiek voor deze zoom was uitsluitend het dominante riet
gras, misschien ook Moeraskruiskruid (Senecio paludosus).
De

4..
De verschillen met de hiervoor "besproken vegetaties waren evenwel
duidelijk. Tüxen deelt het Scirpeto-Phragmitetum medio europaeuia in
in twee subassociaties, resp, die van Kleine lisdodde (Typha angus"Wlfolia) en die van Rietgras (Phalaris arundinacea), Dit is een in»
deling in een nattere en drogere subassociatie. Differentiërende
soorten voor de beide subassociaties zijn dan voor de natte subassociaties Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), Grote boterbloem
(Ranunculus lingua), Grote Lisdodde (Typha latifolia), Kleine Lis
dodde (Typha angustifolia) en Grote Egelskop (Sparganium erectum ssp
polyaedrum), voor de droge subassociaties Rietgras (phalaris arun
dinacea), misschien Moeraskruiskruid (Senecio paludosa) en verder
planten uit molinicnvegetatiesî Valeriaan (Valeriana officinalis),
Moerasspiraea (Filipendula ulmaria), Lidrus (Equisetum jpalustre)
e.a. Deze droge subassociatie is wellicht te beschouwen als een
overgang naar 't Valérianeto-Filipenduletum, een moliniongezeischap
dat zich meestal achter de rietzoom bevond. Het zou misschien,
met evenveel recht een subassociatie genoemd mogen worden van
Valerianeto-Filipenduletum als van 't Scirpeto-Phragmitetum, waar
bij dan de typische Phragmitionsoorten differentiërend zouden zijn
t.o.v. de typische subassociatie. Hiervoor..pleit het verschijnsel
dat in de oude rivierlopen iiich tussen 't typische Scirpeto-Phrag
mitetum en
11. de Phalarisbegroeiing vaak een geheel andere vegetatie .enxW v
wikke ld had n.l.s Carex acuta (Scherpe zegge) vegetaties» Die zouden
tot het Magnocaricion elatae (loch 1926) gerekend moeten worden.
De scherpe zegge-vegeèaties telden geen andere karakteristieke
soorten. Wel jgroeiden er nog velo soorten uit de Rietv&getaties in
en kwatnsn er soorten in voor die hun optimum op hoger gelegen
plaatsen hebben. Zo is Lythrum salicaria (Kattestaart) in de grote
zegge-vegetaties zeer constant.

Ook Moeraswalstro (Galium palustre)

was er wel karakteristiek,.
12.

In enkele oude rivierlopen werd in de grote zegge-zone een do

minantie aangetroffen van Oeverzegge (Cares riparia)» soms wel soms
niet in gezelschap van de Scherpe zegge (Carex acuta). Deze oeverzeggefacies was het best ontwikkeld langs de Voordevel bij Heerjansdam en langs het Noorderdiep bij Kampen. Een groot verschil tussen de
vegetaties

vegetaties van beide gebieden was echter, dat de soort langs de
Devei een aparte zonering vormde en de Scherpe zegge (Carex acuta)
a.h.w, ten dele verving, terwijl langs het Noorderdiep de soort
nooit dominant werd, doch steeds voorkwam saaien met andere planten,
meestal zelfs onder riet. Er werd rësds

vermeld dat normaliter in de

.

oude rivierlopen na de zeggevegetaties zich een begroeiing ontwikkelde
waarin Rietgras domineerde.

13. Deze Rietgrasvegetaties gingen uiteindelijk over in gedifferen
tieerde en zeer bloemrijke vegetaties met enkele karakteristieke
soorten voorals Valeriaan (Valeriana officinalis) en Moerasspiraea
(Filipendula ulmaria). Het ligt voor de hand, deze vegetaties te
classificeren als Yalerianeto-Filipendulatum, zoals dat door Sissingh
beschreven is. Het waren zeer kenmerkende vegetaties, met veel
soorten van hoge presentie. Tan de kensoorten werden gevonden;
Valeriaan (Valeriana officinalis), Moerasandoorn (Stachys palustris),
beide zeer veel; Koninginnekruid (Eupatorium -»annabinum) en Bosbies
(Scirpus silvaticus) meer plaatselijk (b.v. in Lottuner Schuitwater,
de Tilt en op verscheidene plaatsen langs de IJssel).
Molinion-Verbondskensoorten, die tot de karakteristieke soortencom
binatie behoren waren Moerasspiraea (Pilipendula ulmaria), Wederik
(Lysimachia vulgaria), Lidrus (Equisetum palustre), Wilde bertram
(Achillea ptarmica), Poelruit (Thalictrum flavum) en Moeraspaardenbloem (de groep der palus tria van 't geslecht Taraxacum). Ook Rode
klaver (Trifolium pratense), Witbol (ïïolcus lanatus), Pinkster
bloem (Cardamine pratensis), Teldzuring (Rumex acetosa) en vogel
wikke (vioia cracca) waren als oude kensoorten van de Arrhenatheretalia constant aanwezig. Voor de volledigheid moeten Rietgras
(Phalaris arundinaoea), Brandnetel (Urtica dioica), Penningkruid
(Lysimachia nummularia), Smeor-wortel (Sym-phytum officinale),
Kattestaart (Lythrum salicaria) en Dauwbraam (Rubus caesius) nog
worden genoemd.

Het aantal constante soorten is in deze zone

met

zijn voor landplanten gunstiger levensomstandigheden veel groter
dan in de lagergelegen zones. Deze vegetaties werden vooral prachtig
aangetroffen in de strang bij Lienden en in het oostelijke gedeelte van
de strang bij Kekerdom. '

ii.

6.
14»

Deze begroeiingen ontwikkelden zich. naar het zich in hei veld

liet aanzien in de richting van tosvegetaties,

waarin "binnendijks

meestal de Els (Alnus glutinosa) overheerste. De ondergroei ver
schilde in 't algemeen maar weinig van de hiervoor beschreven vege
taties, alleen 't Bitterzoet (Solanum dulcamara) en de Hop (Humulus
lupulus) waren nieuw. Deze bossen mogen vegetatiekundig gerekend
worden tot het elzenbroekbos het Alnetum glutinosae van Meijer-Drees

(1936) Vooral in het Lsttuiaer Schuitwater en langs de strang bij
Dienden was dit vegetatietype mooi ontwikkeld,
15,

Langs verscheiden oude rivierlopen kwam geen elzenbroekbos voor

maar wilgenbroekbos. De Wilgen waren vaak vooral buitendijks aange
plant ten behoeve van de griendcultuur. Spontane wilgenopslag werd
echter dikwijls waargenomen b.v. langs de oude Rijnstrangen bij
Herwen en Aerdt, langs het Oude Maasje bij Capelle/Waspik^en elders.
Men mag verwachten, dat bij ongestoorde ontwikkeling dese vegetatie
zou uitgroeien tot een uiterwaardebos van het Populeto-Salicetum
(Meijer-Dr©es 1936), In 't gebied bij Lienden werd dit ook wa,argenomen. Sen aonêring met hoger op de oever de hoge kruidenvege Naties
en het broekbos werd lang niet altijd aangetroffen, nooit daar
waar beweiding tot aan de oever mogelijk was. Daar groeiden alleen
kleinere soorten zoals Pinksterbloem (Cardamine pratensis),
Paardenbloem (Taraxacum palus tregl),Lidrus (gquisetum palustxe) t«'.),
Yeldzuring (Rumex acetosa), Penningkruid (Lysimachia nummularia),
met echte weidegraslandsoorten.
16.

Er

v/as

op dergelijke plaatsen een vegetatie ontstaan, in de

beschrijving meest als "weizoom" aangeduid. Vele grassen groeiden
er: Moerasbeemdgras (Poa palustris), Firriengras (Agrostis stoloni—
fera), Veldbeeœdgras (Festuca pratensis), Witbol ('Holcus lanatus),
Engels raaigras (Lolium perenne) etc. Enkele soorten brèidden zich
hier geweldig uit en. werden zelfs faciesvormend: Kruipende boter
bloem (Ranunculus repens), Zilverschoon (Potentilla anserina) en
Rode en ''Sitte klaver (Trifolium pratenae, T, repens). Andere karakte
ristieke soorten van de weidezomen waren: Watermunt (Mentha aquatica),
Moeraswaterbies (Eleocharis palustris)^ Waterrus (juncus artioulatus),
j_ langs de Waal bij
Waardenburg.

7.
Ronde rus (J.compressus) en ruige zegge (Carex hirta). Soms werd in
deze zone de zeegroene rus (j. inflexus) gevonden (b.v. langs de
Devel), soms Rode ogentroost (Euphrasia odontites), (langs de Devel,
bij Lienden en bij de Barlo<se Kolken). In oligohaline omgeving
Moeraszoutgras (Triglochln palustre) Devel, Noorderdiep.
Deze vegetaties telden Arrenatherion en Molinionsoorten, maar hadden
overigens een zeer eigen karakter dat niet aansloot bij een van de
gemeenschappen van deze verbonden. Misschien is het te vergelijken
met net Ranunculucetum repentis, door Knapp in 1945 beschreven ven
(zie ook Tiixen 1937» 195 O), alhoewel de verhoudingen bij ons wel
enigszins anders liggen. Nader onderzoek van dit interessante gezel
schap is zeer aan te bevelen. Het kwam voor langs vrijwel alle
onderzochte rivierterreinen.
il- Lage plekken in het weiland hadden soms een vegetatie, die mis
schien als variant van deze weizoomgezelschappen gekarakteriseerd
kan worden. De dominant was daar mannagras (Glyoeria fluitans), ter
wijl verder een vossenst iartsoort Alopecurus aequalis een grote
trouw voor deze vegetatie ian de dag legde. Soorten uit het vorige
gezelschap, die hier regelmatig in te vinden waren, zijn ruige zegge
(Carex hirta) en kruipende boterbloem (Ranunculus repens). Ook deze
vegetatie werd meer of minder fraai ontwikkeld langs vrijwel iedere
rivierarm aangetroffen.
18. In de zone vlak boven de weizoomvegetaties, traden in het weidegrasland vaak brunel (Prunella vulgaris) op de voorgrond. Soms bv»
langs de Hedikse Maas en langs de Dierense Hank vergezeld van de
zeldzame

Engelse Alant (inula britannica). Langs de Hedikse Maas

bovendien? Geelhartje (Linum catharticum) en liggende vetmuur (Sagina procumbens), twee soorten die zouden kunnen wijzen op verwant
schap met gezelschappen als het Centaurieto-saginetum uit de duinen.
De zeldzame weidekervel (Silaum Silaus) en grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), zijn als differentiërende soorten te beschouwen
voor dit soort vegetaties van het Maasgebied, De combinatie InulaSilaum-Sanguisorba doet sterk denken aan het wei land type van voch
tige plaa.tsen langs Duitse rivieren dat door Knapp (1948) beschre
ven is als Silaetum flavescentis.
De

8*
De gezelschappen langs de Maas zouden dan beschouwd moeten worden
als een verarmde vorm mogelijk doordat het Maasgebied aan de grens
van 't areaal dezer associatie is gelegen,.Het is tevens merkwaardig
dat, de vegetatie 't best is ontwikkeld langs de

"minst Duitse"

dezer grote rivieren.
De Scripeto-phragaitetum-vegetaties gaan in de meeste gevallen
over in een Valerianeto filipenduletum, of - bij beweiding van de
•ever - in een weizooovegetatie, .
In sommige oude rivierlopen trad echter in plaats van de be
groting van rietgras een vegetatie op; waarin pluimstruisriet (Calamagrostis canescens) domineerde, -In de meeste gevallen verschilde
de ondergroei dezer vegetatie niet sterk van de rietgraebegroeiing.
Het is evenwel niet uitgesloten,dat de tweerijige zegge (Carex
disticha) speciaal in verband met deze vegetatie (bv, in lieden)
werd aangetroffen, Een dergelijke vegetatie werd ook gevonden langs
de Kil bij Herwenen en langs verschèidene gebieden aan de IJssel,
Geheel anders waren de Calamagrostisvegetaties in het gebied van
de Vilt bij Boxmeer, Daar waren voornamelijk de Melkeppe (Peucedanum palustre) en wateraardbei (Ccctnarum palustre) begeleidend. Het
ligt voor de hand dat dit verschil in samenstelling moet worden toe
geschreven aan het mesotrophe kàrakter van 't gebied bij Boxmeer,
Dit gebied heeft trouwens vergeleken met de andere oude rivierlopen
ook overigens een geheel afwijkende vegetatie,.
20, Hier en in het eveneens mesotrophe Broekhuizerbroek werd bv,-. een
vegetatie gevonden van draadzegge (Carex lasiocarpa) waarin ook
wateraardbei (Comarum palustre) en melkeppe (Peucedanuia palustre)
voorkwamen. De draadzeggevegetatie stond veel vochtiger dan pluim
struisriet en mag

gerekend worden tot het Caricetum lasiocarpae.

De Galamagrostis caneseens-vegetaties groeien in de oude ri
vierlopen met mesotrooph karakter in een zone welke vergelijkbaar
is met die van de grote zeggen (Carex acuta en Carex riparia) en
die van rietgras in de oude rivierlopea. met eutrophe aard. Terge
lijkbaar met de Valerianeto filipenduletum-begroeiingen hadd.en zich
in de mesotrophe oude armen begroeiingen ontwikkeld waarin pijpestrootjé(IfcïïLnia coerulea) dominant was,

21,

21« Deze Molinia-vegetaties werden vooral in de Vilt aangetroffen.
.als
Daar grpeide tussen de Molinia /Kenmerkende soort nog de kale jonker
{öirsium palustre).
•t

•

22% Het gagelstruweel, dat alleen in de Vilt bij Boxmeer werd aan
getroffen was floristisch, en oecologisck nauw verwant met de vegeta
ties van het pluimstruisriet. Het pluimstruisriet zelf domineer«!«
nog in de kruidlaag onder de gagel. Er werden ook jonge elzen in de
gagelvegetaties gevonden, wat mogelijk wijst op een ontwikkeling
tot een Alnetum.
21. Op enkele plaatsen werden in de Vilt en ook in 't Broekhuizer
Broek en Lottumer Schuitwater.op die plaats waar in andere oude
rivierlopen grote zeggevegetatie met scherpe ze&ge groeiden een
type aangetroffen, waarin Oarex paniculatat de Pluiiazegge domineerde
Men is geneigd hierbij te denken aan de Pluimzeggegemeenschap (Caricetum aoutiforiao paniwula,.tae) van Vlieger en Tfan Zuideren Bakker
(1942)«^ De andere beide kensoorten waren echter niet aangetroffen.
Bovendien wordt voor de oecologie van deze gemeenschap vermeld :
"in voedselrijk water". De pluimzegge groeide hier evenwel in uit
gesproken mesotróphe milieus». Er is door dit en ook in verband met
de classificatie van de andere onderzochte Magnocaricion-vegetaties
nog veel onduidelijk in de thans gebruikte indeling van dit verbond.
Een herziening daarvan is wellicht op zijn plaats. Ook dieper gaande
oecologische studie is voor dit vraagstuk zeker gewenst.
Volgens de heersende opvattingen vormt de Pluimzeggsvegetatie een
phase T»ij de ontwikkeling van drijftil naar Elzenbroekbos. Inderdaad
werd dit fraai geconstateerd,

3n de hierboven staande beschouwing zijn de belangrijkste vegetatieeenheden aan een korte beschouwing onderworpen en in relatie ge
bracht met de factoren, die mede haar vorming bepalen. Het is daar
door mogelijk een beeld te ontwerpen van verschillende zoneringen
en hun verband in verschillende terreintypen,.
De vergelijking van de plantengezeischappen van de 26 onderzochte
rivierlopen heeft dus geleerd, dat er grote verschillen zijn in de
aard en de ontwikkeling van de plantenge zels chappeaa. Deze verschil
len kunnen worden gecorreleerd met het bestaan van de uiteen lopen
de levensvoorwaarden, zoals die in de rivierlopen zijn gerealiseerd
Hoewel

10.
Hoewel nader onderzoek zowel in den brede vergelijkend als in
detail doordringend de ware verhoudingen beter aan het licht zal
moeten brengen kan nu reeds het volgende worden opgemerkt.
De voor het onderhavige • onder zoek, betrekkelijk Y/illekeurig
uitgekozen 26 oude lopen kunnen op grond van de thans beschikbare
oppervlakkige beschrijvingen reeds in ten minste vijf opvallend
verschillende groepen worden verdeeld. Deze hebben zowel naar hun
aard als naar hun quantitatieve ontwikkeling verschillende vegetaties.
I. De eerste groep omvat de oude rivierlopen, die buiten het delta
gebied in de uiterwaarden van de grote rivieren zijn gelegen. Zij
staan daardoor meer of minder geregeld met de rivier in verbinding.
Hiertoe behoreni de Oude Maas bij Megen, de Hedikse Maas bij Vlijmen,
de Oude Rijnstrangen bij Herwen en Aerdt en bij Pannerden, de Oude
Waal bij Lobith, de Oude Waal bij Kekerdom, de Kil bij Hurwenen ,
de Kil bij Waardenburg, de Roodvoet bij Maurik, de Dierense Hahk en
de Lamme IJssel bij Doesburg, de Oude IJssel in de Olsterwaar den
bij Olst en de Strang bij Hereulo.
II. De tweede groep bestaat uit Oude rivier lopen in ihet zoetwatergetijdengedeelte van het deltagebied gelegen, die eve'neens nog met
de hoofdstroom verbinding hebben. Eb en vloed doen hier- hun in
vloed gevoelen. Tot deze groep behorenï Het Oude Maasjte bij
Drongelen, de Oude Maas bij Capelle-Waspik en de Bloem art rang bij
Woudrichem,

III. De oude rivierlopen in het rivierkleigebied, die

binnendijks

zijn gelegen, in ieder geval geen geregelde verbinding peer hebben
met de rivier. Dit zijn een aantal lojssn in©i; plantenge-zelschappen
van voedselrijk (eutrooph) milieus Ooysche Graaf bij Er-Jekom, de
Oude Vföal bij Tuil, de Strängen bij Lienden, het Waalse

Water bij

Gendringen, de Oude IJssel bij Zutphen, de Barlose koljkon . bij Olst,
de Strang bij Oldeneel en het Noorderdiep bij Kampen*

IV. Deze groep omvat de rivierlopen van het rivierleemgebied
die niet meer in verbinding staan met de Maas. Het bijzondere van
het milieu van deze • oude lopen is dat zij matig voedselaim
voedselarm van aard zijn. (mesotrooph tot oligota?ooph).

tot

Hiertoe

behoren het Broekhuizer Broek, het Lottumerschuitwat er bij Broek
huizen en G-rubbenvorst en de Vilt bij Boxmeer.

V..

v
11.
V, Oude rivierlopen, die evenmin meer met de rivier in verbinding
staan, maar brak in plaats van zoetwater bevatten. Hiervan werd
alleen onderzocht de Voordevel bij Heerjansdam. De omstandigheid,
dat er geen ou.de stromen lopen worden genoemd van het rivierleemgebied v?;n de Maas of van het brakwatergetijdengebied die nog wel
in verbinding staan met de hoofdstroom, wil niet zeggen, dat derge«
lijke oude rivierlopen niet aanwezig zouden zijn. Dit is vermoedelijk
wel het geval maar zij werden in 195*4 niet in het onderzoek betrok
ken.
De oude rivierlopen binnen de zo juist genoemde groepen zijn
nog niet allen gelijk. Er zijn nog wel verschillen in aard en ont
wikkeling te zien, die het zelfs mogelijk maken onderverdelingen
te gebruiken.
De rivierlopen van groep I. bijvoorbeeld zijn over het alge
meen gekenmerkt door betrekkelijk saortenarme, meest niet zeer
brede oevervegetaties, waarin veel faciesvorming van enkele soorten
optreedt en een successie die leidt tot wilgen-populierenbos. Mem
kan echter de volgende categorieën onderscheideaf
a. de oude lopen die in ieder geval met hoog water geregeld worden
doorstroomd. Hiertoe behoren bepaalde gedeelten van de Oude Rijn
bij Herwen en Aerdt, ten dele de Oude Waal bij Lobith, de Oude
Waal bij Kekerdom, de Kil bij Waar denburg, de Dierense Hank en
de Lamme IJssel bij Doesburg en de Oude IJssel in de Olster
Waarden. Deze lopen hebben het duidelijkste soortenarme, smalle
oeverbegroeiingen aan dikwijls steile oevers zonder drijft il
of drijfzoomvorming.
b, de Oude lopen, die beschutter liggen al worden zij geregeld over
stroomd vormen een overgang naar de strängen van de binnendijkse
groep. Aan de doorgaans geleidelijk glooiende oevers zijn meestal
bredere, soorten«^rijkere oevervegataties ontwikkeld. Vorming van
drijftillen en drijfzomen heeft wel plaats. Soms kan er ook een
goede ontwikkeling van waterplantengezelschappen worden gecoiastäteerd.
Tot deze categorie zijn te rekenen: de Oude Maas bij Megeaa,
de Hedikse Maas, gedeelten van de Oude Rijnstrangen bij Herwen
en Aerdt en de Kil bij Hurwenen. Deze oude lopejj, behoren tot de
rijkste, fraaiste natuurgebieden, die in Nederland voorkomen.

12.

o. de door menselijk ingrijpen sterk "beïnvloede oude rivier lopen.
De vegetatie, is daar veelal sterk gestoord en fragmentarisch,
ontwikkeld. Biologisch zijn deze lopen meest zeer verarmd. Hiertoe
zijn te rekenen de Oude Waal bij Lobith en de Roodvoet bij Maurit,
Zelfs de gebieden tesamengebracht onder categorie a, b of O
zijn nog niet gelijk van aard. Er zijn nog tal van verschillen in
de ontwikkeling en de uitgestrektheden van de vegetaties, die er
voor aansprakelijk zijn, dat twee in bepaalde opzichten gelijk geaar
de rivierlopen toch in het geheel niet: op elkaar lijken. Wat de
categorie a. betreft heeft men bij de

Oude

Rijnstrangen bv. te

maken met een stelsel van veelal betrekkelijk smalle stroomgeulen,
waarin de verschillende oevervegetaties rijk zijn ontwikkeld, ter
wijl de Oude Waal bij Lobith en in die bij Kekexdom juist relatief
brede watervlakten zijn met smalle oeverbegroeiingen. Die beide
Oude Walen zouden wellicht als vrijwel gelijkwaardig mogen worden
beschouwd, wanneer niet de Oude Waal bij Lobith door menselijke
bemoeienis zo ingrijpend was beïnvloed en verarmd. De Oude Waal
bij Kekerdom was tot voor kort nog ongerept en fraai, maar zal ver
moedelijk aam een zandwinningsproject ten offer vallen.
De Kil "kLj Waardenburg onderscheidt zich van de andere gebieden
van categorie a. o.a. door de aanwezigheid van wilgengriendbos.
Bij de categorie van beschutte strängen in de uiterwaarden
verschillen de Oude Maas bij Megen en de Hedikse Maas bij Vlijmen
sterk door de aard van waterplantengezelschappen, In de niet zeer
diepe Oude Maas bij Megen komen grote Krab be s che erve Idem. voor in
de Hedikse Maas meer waterlelie-plompgezilschappen. Beide Oude Maas
lopen vertonen drijftilvorming, die er in de overigens wel enigszins
vergelijkbare meer beschutte Oude Rijnstrangen bij Herwen en Aerdt
bv. weer niet zo werden gevonden. De oevervegetatiegezelschappen
van riet- en van liesgras waren juist bij Herwen en Aerdt weer beter
ontwikkeld, terwijl de Kil van Hurwenen weer uitmuntte door interes
sante Magnocaricion-en Molinionvegetaties. In de Kil van Hurwenen
waren trouwens vrijwel alle gezelschappen mooi ontwikkeld.
De
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De

rivierlopen in het zoetwatergetijdengebied zijn gekenmerkt

door "eigen" rietlandgezelschappen waarin o.a. Caltha palustris en
Epilobium hirsutum een belangrijke rol spelen, ook de aanwezigheid
van Scirpus triqueter is kenmerkend, "benevens een ontwikkeling van
de oeverplantengezelschappen met totaal andere zonaties dan boven
het getijdengebied. De drie onderzochte rivierlopen vormen een
fraaie serie, drie phasen vertegenwoordigende tussen oude rivierlopen
nog zonder getij en rivierlopen met sterk getij-verval. Het tij is
in het Oude Maasje bij Drongelen slechts gering, bij Capelle-Waspik
vallen al oeverstroken en platen droog, terwijl in de Bloemstrang
het water meer dan een meter wegzakt en er veel slik bloot komt.
De groep van de binnendijks gelegen oude rivierlopen biedt ideale
objecten voor het onderzoek van de ontwikkeling van oevervegetaties
en veenvorming in stilstaand, eutrooph water op rivierklei. Er heeft
in deze lopen geen sedimentatie van klei meer plaats. Het is daar
door mogelijk dat zich laagveen vormt en dat de verlanding door
veenvorming zich er voltrekt tot en met het elzenbroekbos,
De acht onderzochte rivierlopen vertonen ondèrling nog kenmerkende
verschillen. Het Noorderdiep neemt om te beginnen een geheel aparte
plaats in door de aanwezigheid van enkele zoutminnende planten.
Het oligohaliene karakter is nog te danken aan de invloed van de
voormalige zuiderzee. Het gebied is als oude loop nog relatief jong.
De verlanding is er nog niet ver voortgeschreden. Dat is juist wel
het geval

in de Oude Waal bij Tuil, waar mooi ontwikkelde water

plantengezelschappen en drijftilvegetaties aanwezig zijn. De Oude
IJssel bij Zutphen is nog sterker verland. De strängen bij Lienden
staan er tussen in. Daar ontwikkelde het verlandingsproces zich
met geheel andere plantengezelschappen, zodat de vier eerste strängen
al geheel naast elkander staan en niet over êên kam te scheren zijn!
De Barlose kolken hebben weer smalle oeverbegroeiingen met
fraaie krabbenscheervegetaties, terwijl een uitgegroeid broekbos
deze lopen een eigen karakter verlenen. Het Waalse Water bij Gendringen vertoont veel overeenkomsten met de andere, maar heeft als
bijzonderheid, dat het smal en diep is met betrekkelijk smalle stro
ken oeverplantengezelschappen, die ten dele als drijfzomen zijn ont
wikkeld.
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De sträng "bij Oldeneel tenslotte is ten dele zozeer verland* dat
er schraalland -vegetaties voorkomen, gezelschappen die in geen van
de andere ge"bieden werden aangetroffen.
Het Broekhuizerbroek, het Lottumer Schuitwater en de Vilt zijn
door hun veenvegetaties van mesotrooph milieu niet alleen uitzon
derlijk als groep, zij verschillen ook onderling aanzienlijk. Beide
eerste door hun drijftil- en drijfzoomvorming en de brovekbosvegetaties. De Vilt door de Molinia, Myrica en Calamagrostis caneseens
velden.
Het vergelijkend on der zoek van 1954 van de Cu.de rivierlopen
heeft aangetoond, dat de plantengroei van oude rivierlopen, tot op
zekere hoogte reeds in soortenrijkdom, maar vooral door de aard
en de ontwikkeling van de plantengezei schappen spectaculaire ver
schillen laat sien. Deze verschillen houden ermede verhand of de
oude loop voedselrijk is of voedselarm of hij "buitendijks is gele
gen of "binnendijks of de eventuele verbinding met de rivier direct
is of niet, of de loop wordt doorstroomd of niet, ©f het water breed
is of smal, diepof ondiep, beschut of open, zoet of brak, met getij
of zonder getij, met steile oevers of zwak glooiende, vergraven en
ontwaterd of niet, met grienden in de omgeving of zonder grienden,
terwijl het tenslotte ook nog verschil maakt of een oude loop voor
komt in comfalnatie met een diep_ wial- of niet.
De aldus waargenomen verschillen kunnen worden gecorreleerd
met de verschillen in hydrobiologische geaardheid zoals die zijn
onderzocht door Leaatvaar (rapport Staatsbosbeheer).
Vrijwel in iedere loop blijken andere factoren-combinaties
te zijn gerealiseerd. De mogelijkheid naast elkander toestanden te
kunnen bestuderen, die in vele opzichten gelijk maar in één of
enkele opzichten anders zijn, biedt unieke gelegenheden tot autoecologisch en synoecologisch onderzoek,
De perspectieven daaxvan voor de wetenschap en de practijk
zijn stellig groot, maar nog niet te overzien!
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