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In het kader van een 6-maandsdocteraalonderwerp bij de Vakgroep Vegetatiekunde en Plantenoecologie is een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële
natuurlijke vegetatie van een gebied in Midcen-Limburg ten westen van Roermond.
De iuhoud van een potentiële natuurlijke vegetatiekertering is het pogen de
standplaats van een vegetatie in de. vorm van eindstadia weer te geven, Deze
eindstadia van vegetatieontwikkeling worden gebaseerd. op alle beschikbare

informatiebronnen die in relatie staan met standplaatsfactoren zoals recente
ern historische topografische kaarten, podemkaarten, enZ.e. Niettemin blijven
deze eindstadia theoretisch daar zij niet in net veld voorkomen:
set voor de proefkartering gekozen gebied lijkt âe verlangde afwisseling te
bezitten in “hälfnatuurlijke" en "cultuurlijke" vegetaties en is geinven-

tariseerd op aanwezige vegetatieeenheden en soortencombinaties. Deze afwisseling is cntstaan door een variatie in bodemgebruik wat ondermeer een variatie
in bodemeigenschappen tot gevols heeft gehad, zierin lijkt de betrouwbaerheid

van dit soort kartering voorlopig nog het grootst.
We willen in eerste instaitie onze dank richten aan de heer drs. E.J.C.
Ott voor zijn begeleiding tijdens het onderzoek en zijn waardevolle bijdrage
aan de tot stand: xoming van net verslag. Verder zijn wij nog dank verschuldigd aen de eigenaren van landbouw= en bospercelen voor het meestal ongevraagd
betredesi van hun terrein.

C.J.m, van Berkel

(y

PF... Verdonschot

N.B, De vegetatie-opnamelijsten zijn aanwezig bij de Vakgroep Vegetatiekunde
en Plantenoecologie aan de Landbouwhnogeschool te Wageningen.
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Hoofdstuk Ì : Inleiding

1.1 Inleidende woorüen

Vegetatiekaarten vormen een belangrijk element van de vegetatiekunde,
Ze worden voor velerlei doelen vervaardigd en dat brengt mee dat er ook
velerlei soorten vegetatiekaarten zijn, Keestal worden ze gemaakt om
van een bepaald gebied de werkelijk aanwezige vegetatie weer te geven ten
benoeve van ruilverkavelingen, landschapsplanien, natuurreservaatinrichtingen,
enze, Vegetatiekaarten vormen een tweedimensionale weergave van het horizortale patroon: in de vegetatie op het moment van kartering. De legenda
wordt bepaald door de typologie. Binneu elk type is een bepaalde variatie
aanwezig en de srenzen tussen de typen zullen nooit zo scherp zijn ‘als
eetekend op de kaart, waarmate de schaal kleiner is zal de typologie grover.
zijne

Sinds enige jaren wordt, voornauelijk in Duitsland (Treuimann, 1966) maar
oox in Nederland, aan net Rijksinstituut voor satuurveheer een kartering
van de potentiële natuurlijke vegetatie uitgevoerd op schaal 1:200.000.
Enkele proefkarteringen op een grotere kaartschaal zijn verricht door

van der Hoeven en van der Pas (1968) en van Eijk Bos (1977). Bij de kaartschaal '1:200.000 is een legenda op verbondsniveau nodig en zullen niet
direct verwante vesetatietypen samengevoegd moeten worden tot een vegetatie-

complex. Op lokale schaal is deze kaart echter niet bruikbaar. Om dit te
ondervangen wordt in het onderhavige onderzoek een schaal 1:25.000 gebruikt,
Cp dit niveau is het nog mogelijk associaties te kartereu.
De potentiële natuurlijke vegetatie kan worden gedefinieerd als de vegetatie,
die zou ontstaan indien alle successiereeksen zich zouden ontwikkelen tot
een klimax zonder tussenkomst van de mens onder de tegenwoordige klimatologische en edafische omstandigheden, met inbegrip van de omstandigheden,

die door de mens veroorzaakt zijn (Tüxen, 1956). Op een exactere omschrijving
van dit oegrip wordt in hoofdstuk 4 ingegaan.
wen kaart van de potentiële natuurlijke vegetatie is voor een deel gebaseerd
op de actuele vegetatiekaart doch ook alle beschikbare informatie uit
topografische kaarten (recente en historische), bodemkaerten en nydrologische
gegevens worden gebruikt, De gemeenschappen in de actuele vegetatie zijn

altijd een bepaeclde trap in de successiereeks naar de potentiële natuurlijke vegetatie. Via deze vervanginags- en contactgemeenschappen is de
kartering van de potentiële natuurlijke vegetatie in feite een vorm van

standplaatskartering.
Als gebied van onderzoek is een terrein gekozen dat rijk is aan bodemtypen.
Het gekozen gebied is gelegen ten westen van Roermond tussen de dorpen
Horn, Haelen, koggel en Neer en wordt aan de oostzijde door de kaas be-

grensd. Het gebied wordt door de Napoleonsweg doorkr
uist. Naast variatie
meene

3
in bodemiypen is er enig hoogteverscuil, Een lager gelegen Maasdal dat: over …
gaat in een hogere zandrug die op zijn beurt weer doorsneden wordt door

’

enkele laaglandbeken. Deze variatie op kleine schaal is bewust gekozen
om de mogelijkheden van de potentiële natuurlijke vegedatie-kartering zo

optimaal te benutten en te onderzoeken,

1.2 Probleemstelling en doel

Het in kaart brengen van vegetatie-standplaatsen in de vorm van de
einastadia van theoretisch mogelijk geschte vegetatieontwikkelingen is
een niet algemeen erkende en slechts ten dele op bruikbaarheid getoetste

‘methode van vegetatiekarteringe
De betrouwbaarheid lijkt vòoralsnog net grootste in landschappen met een

sterke afwisseling tussen. 'halfnatuurlijke' en 'cultuursijke' vegetaties
door verscneidenheid in bodemgebruik onder meer ten gevolge van variatie

in bodemeigenschappen.

a

Het voor de proefkertering gekozen gebied lijkt de verlangde variatie te
bezitien.

Het doel van de kartering is het trachten een potentiéle natuurlijke vegetatiekaart te construeren van het gekozen gebied, het begrip potentiele
natuurlijke vegetatie duidelijk te definieren op basis van literatuurgegevens en aan te vonen dat het mogelijk is een potentiele natuurlijke
vegetatie te karteren in 6 maenden zonder een jarenlange ervaring in het
onderzoeksgebied te hebben.

Het primaire doel van de potentiële natuurliske vegetatie.kaert zelf is
een duidelijke standplaats-omschrijving en een lange geldigheidsduur,

Hoofdstuk 2 : Het begrip ‘potentiële natuurlijke vegetatie'

2.1 Inleiding

Vanoudsher is de mens gefascineerd geweest door het hem omringende

landschap, De vele landschapsschilderijen getuigen hiervan. Het snel aan
inteasiteit toenemende ingrijpen van de mens in het landschap, in de laatste
jaren, met alle gevolgen daarvan, doet de belansstelling voor het landschap
sverk stijgen. Er worüt naar eeu geïntegreerde benadering van het landschap
gezoent waarbij factoren zoals geomorfologie, geologie, bodem, flora, fauna,
gebruik, hydrologie, klimaat en nistorie samengaan. Dit komt nog eens duice-

lijk naer voren in het begrip ‘landschap zoals Doing (1974) dat omschrijft:
‘een landschap is een gedeelte van de aardoppervlakte, in verticale richting
met inbegrip van alles wat zich daarop, daarboven en dearonder bevindt,
yy

voor zoverhet specifiek met deze oppervlakte als zodanig verbonden is (dus

inclusief levende wezens, bode en atmosfeer) en dat zich op grond van zijn
eigenschappen in horizontale richting af laat grenzen tegen andere gedeelten
van deze oppervlakte!, De plaats en de functie van de potentiële natuurlijke
vegetatie bim.en de benacering van een landschap komt in dit hoofdstuk

aan de orde,

‘

°

2.2 Kartering

Om een landschap te benaderen is een kartering nodig. Het is mogelijk
om elke factor apart te karteren. Zo ontstaan landschapskaarten met bodem,
flora, fauna, enz. apart. Vo.r het vervaardigen van deze monothematische

kaarten zijn specialisten nodig. Tijâ en geld bepalen de mate van precisie

(bv. de schaal waarop gewerkt wordt of de diepgang waarmee gewerkt wordt).
Eén van deze monotheimatiscne kearten is een vegetatiekaart. Dit is een kaart

waarop homogene vegetatietypen staan afsebeeld. De schaal van de kaart
en ae vegetatie-eenheden (verbonden, associaties, e.d.) bepalen de detail-

vi

ering vande kaart, kaarmate de kaartschaal kleiner wordt, zal het mwozaiekpatroon van een landschap (vegeiatie-eenheden van kleine heuvels, sloten,

e.d.) niet meer vermeld kuni.en worden.
Doing (1974) onderscneidt zeven reeksen van oecosystemen die dit mozaiekkarakter veroorzaken:
A. Dynamische reeksen
1. Primaire (landschapsvormende) successiereeksen. De successie bevat
hier steeds teiminste een essentieel autogeen element.
2. Secundaire (klimax-nerstellende) successiereeksen, bv. vestizing
van vos op verlaten cultuurgrond. Successie grotendeels autogeene

3. De.racatiereeksen ('afdalende'! reeksen, bv. toegeve exploitatie,

beweiding, akserbouw, enz.). Hiertoe is ook aangeplant bos te

rekenen. Allogene successie.

,

:

‘4. Verschuivingen in de vegetatie als aanpassing aan een veranderend

milieu. Vaak kunstmatig (bv. eutrofiëring), maar ook natuurlijk,
bv. door locale daling van de grondwaterstand ten gevolge van insnij=

ding van een rivierdal, Het autogene element in de successie treedt
_&

geheel op de achtergrond,
B, Statische reeksen
5e + Regelmatige zonaties ten gevolge van gradiénten van extreme

naar minder extreme milieu's (bv. stationaire oevers en kanten),
6. Catena's: + regelmatige zonaties ten gevolge van het reliëf. De

term is ontleend aan ce bodemkunde,

—

Te + Onregelmatige complexen en mozaieken, voornamelijk ten gevolge
van verschillen in de aard ven de ondergrond (het gesteentetype).
Om toch een juist beeld van de vegetatie te'verkrijgen zonder het totale

mozaiek te karteren, zal een bepaald deel der reeksen genegeerd worden.
worden. Het doel bepaalt de werkwijze. Statische reeksen worden samengevat

Ls

om veranderingen in de tijd in het landschap te bestuderen, De dynamische
reeksen worden samengevat om de vegetatiekaart een zo lang mogelijke geldigheid te geven, Dit laatste is het doel van een potentiële natuurlijke vegetatie-kartering. Dat betekent ook dat er niet zomaar ín het landschap
opnanes gemaakt worâen, Juist
tation'

‘einen charakterischen Ausschnitt der Vege-

(Leser, 1976) is van belang. Eet is een standplaatskertering waar=

mee bedoeld wordt dat de vegetatie per opname-plaats in relatie wordt gezien
met de daar aanwezige bodem, grondwaterstand, lokaal klimaat en allerlei

beinvloedingen (zoals eutrofiering). Hierbij spelen oecologische soortengroepen een belangrijke rol. Dit zijn plantensoorten die gegroepeerd zijn
op basis van eenzelfde pi-wearde, grondwaterstand, stikstofbenoefte,
temperatuur en bodemtype (Arnolds, 1976). De oecolo,,ische soortengroepen
geven een beeld van de standplaatsen «elke op karakteristieke plaatsen in

oe

het landschap gekosen zijn.

2.3 Vegetatie-typering

Zolang er mensen op aarde zijn, hebben zij meer of minder intensief
de vegetatie beïnvloed, In Europa worden weinig ongestoorde vegetaties

teruggevonden. Ha de laatste ijstijd (18.000-20.000 jaar geleden) ontwikkelde
zich, volgens de regels der successie,

ongestoorà een

vecetatie. Uit

pollenanelyses bleek dat deze vegetatie in west-duropa voornamelijk bestond
uit bos (zie figuur 1). Deze vegetatie, aanwezig voordat ce mens de natuur
ging beïnvloeden, wordt OOESPRONKELIJXE of OERVESELATIE genoemd. Deze

oervegetatie was zeker tot het Neolithicum aanwezig. De bewoners voor het

Keolitnieum waren jagers en verzamelaars die geen ingrijpende invloed op
de aanwezige bosvesetarvies uitoefenden, Na het Keolitnicun worat de menselijke
invloed op de vegervatie beleansrijk. Lendbouw, veeweiden, strociselroof

en kap deden de bossen slinken, In de resterende vossen treeat een wijziging in oecologie en soortensamensteliing op. Er ontstaat een andere vegetatie.
In weilanden, aksers, wegbermen maar ook in vele natuurgebieden is de invloed
van Ge mens vandaag de dag nog overheersend, De huicige vegetatie wordt
de ACTUELE VEGETATIE genoemd.
Sommige delen ven de wereld dragen als actuele nog de oorspronkelijke

vegetatie (bv. delen van de Amazone, delen in de nimalaya, enz.). In WestEuropa zijn zulke vegetaties (bv. bepaslde moeras-gemeenschappen ) zeer

zeldzaam buiten de rotskustvegetaties die echter vaak over het hoofd gezien

worâen. Eet lijkt alsof veel van onze natuurgebieden een ovrspronkelijke
vesetvatie dragen, Dit is zeker niet waar:
1. Al onze bossen zijn aangeplant. Daardoor hoeft de bodemflorea niet aan-

merkelijk verander te zijn maar de. boometage komt niet meer overeen

met de oorspronkelijke toestand (Meyer Drees, 1935).
2, Ook de struiklaag is sterk aangetast, tussen de struiklaag en de samenstelling van de opslaande struiken in de kruidlaag is vaax een groot
verscnil (ieyer Lrees, 1936). De struiklaag kan door beheer beïnvloed
zijn terwijl de kruidlacg natuvrlijk is.
5. De bossen hebven nu een gesloten boomlaag. Zij zijn vroeger waarschijnlijk

ongelijkjarig geweest (Meyer Drees, 1936).
4. De bevk, een van de belansrijkste boomsoorten in onze bossen is door

selectieve ontginning sterk getrofren (Sissinsh, 1976).
Vaak is het zo dat de mens een tijdlang een gebied in gebruik had zoals
bijvoorbeeld een axker,. Eenter hij verliet deze grond en vertrok naer elders

(shifting cultivation) of deze grond raakte op een endere wijze onbeheerd.
Op zo'n akxer kaa inmiddels een TRRSVEERSISnLs standplaatsverandering hebben
plaats gevonden, Dit is een onomkeerbare verandering; van de aard en kwantiteit
van factoren (bv. bouem, mineralen, water, enz.) die bepalen welke vegetatie

is

als klimax daar groeien kan. Het „evolg is dat er een zogenaamde actuele
natuurlijke vegetatie gevonden wordt op basis van het natuurlijk biologisch
productiepotentiael, Een actuele natuurlijke vegetatie verschilt, in ons
land, altijd van âe oorspronkelijke ve,etatie. as de wijziging op de verlaten
akker eenter KEVERSISEL dan zou zich volgens successiereeksen de oervegetatie
kKun.en herstellen,
Somsige auteurs (bv. Schulze, 1955) gebruiken in nun terminologie het voorvoegsel

'vroeger'. Hierbij wordt va. een historische situatie uitgegaan.

Bijvcorbeeld de vroegere actuele vegetatie is het vroe,ere kultuurlendschap
tot het vroegere actuele natuurlandschap. De POTENTIËLE

komt hier na aan de orde.

KATUURLIJKE VEGETATIE

2,4 Klimex en successie

‘hen klimax-oecosysteem is een oecosysteem waarvan de kwalitatieve
en de kwantitatieve samenstelling en struktu.r -statistisch gesprokeiui=

en betrokken op tenminste een volleáig oecosysteem (minimumareaal), van

€

jaar tot jaar niet in een bep-alde richting verandert,

ret is mogelijk

dat er een cyclische successie blijft optreaen in een klimax~oecosysteem}3
in dat geval moet de deiinitie worden aangepast met betrek.ing tot de

tijdsduur van verandering (bv. van ecuw tot eeuw)'. ZO bescrnrijft van der
Lans (1970) een xlinax. Cnder het ve rip oecosysteem wordt de totaliteit
verstaan van een levensgeweenschag en het milieu waarmee zij in wisselwerking
staats Daarnaast heeft het begrip vecosysteem een functionele basis die
verust op het optredei ven kringloper van stotien en energie. Al deze
componenten moeten in een oecosysteen op een representatieve wijze erin

betrokxen zijn (volledig oecosysteem).
net klimax-begrip is hier van belang omdat de opvatting bestaat dat de klimax
het meest ontwikkelde en de-rmee rijkste en reest Gevarieerde vegetatietype is en dat de klimax de eindtcestand in de successie is.
dierbij is de moroxlinexineorie van Clements (1916) die stelt dat er één
eindtoestand van de succes: ie (klimax) is, die in ecn bepaaid klimast
op alle boaems wordt bereikt, allang verworpen. De gevarieeräheid in standplaatsfactoren brengt een variatie zan vegetavietypen met zich mee, Hiermee
hangen de beeriprven klimatologiscne klimax en zonale klimax seamen, bij een
maximael door het klimaat ea minimaal aovr andere milieufactoren bepaalde
klirzax wordt van ALIVAPTCLOGISCHe KLIAX gesproken. In ieder klimaatsgebied
bestaat een reeks van klimatologiscne klimaxen waarvan de verschillen
door de vodem bepaald worden, ve minst extreme bodem bepeald de zogenaamde
ZeNALE KLINAX. Dit begrip is geschikt voor het. karakteriseren van rote
gebieden waerbij de „iet gebieâssgevonden invloeáen uitse.chekeld worden.
In kederlanà zijn bijna alle codems jong of extreem zodat hier maar weinig

Jan

zonale vegetaties vocrkomen.

De klimaxtheorie van Tansley (1935) welke een klimex ziet als spontaan
eindstadium van de ontwikkeling van een vegetatie (of van een oecosysteem)

dat zich hanôhaaft zolang ter plaatse het (uitwendige) milieu iet verandert
(brandklimax, ceweidingsxlinax, klimatologische klimax, enz), is zeer
goeâ bruikbaar, Zelfs na irreversibele veranderingen in het milieu (zoals
podzolering) kan daarbij de klimax een heel andere zijn can de oorspronxelijke. Deze opvaitin:, iiangt nauw samen met het begrip potentiële natuurlijke
vegetatie, ven ander klimaxveerip dat ook nauw met de potentiële Latuurlijke

vegetatie samennangt, is de zcosenazmde PLESICKLI:AA (Gaussen). Det is de
vegetatie welke bij ongestoorde ontwikkeling verwacht wordt aenvecig te zijn

na Ougeveer 100 jaar op een sepealue plaais. wJiermee
wordt net xunstmatige

.

8

van het uitschaxelen van de tijdsfactor bij de potentiële natuurlijke vege-

tatiekartering, vermeden,

.

wanneer het eae oecosysteem overga t in een ander, dus als de samenstelling
„der componenten van een oecosysteem zich wijsigen, wordt van successie
gesprozen,. Ook in een klimaxvegetatie treedt successie op (bv. bij verjonging
van deze vegetatie). Wanneer een boom omvalt zal zich de vezetatie vie lase
rf

naar hoge neesters weer tot de klimax herstellen, Dit zijn kortdurende
cvycliscne successies. In dit Zeval herstelde de vegetatie zichzelf. Het
is een auto,ene cyclische successie. Aallogene successie treedi op waneer
door abiotische factoren (windworp, brand) een verjonging in het bos op-

tree.t. Bij biogene successie zijn organismen (vack dieven) de ourzaak,
Het is moeilijk vast te stellen welke invloed herbivoren Goor beweiding
in een bos uitoefenen. Zelfs over het zialowieza perk in Oost-Polen bestaat
onenigheid ten aanzien van de grootte van invloed van de hervivoren op de
vegetatie,

2.5 Potentiële natuurlijke vegetatie en standpla-tsfactoren

In de gematigde lucaitstreken bestaat de klimax, voorlopig te definiëren
als het natuurlijke einástadium van de successie der vegetatie, uit bos

waneer de jaarlijkse neerslag de verdamping overtreft en de zomertemperaturen niet dale: beneden âe krivische waarde die de arctische respectievelijk
alpiene boomgrens bepaald. In het oceaniscne west-Europa wordt de klimaxvegetatie vepaald door de beuk, venalve op de Sritse eilanden, waar reus

sylvatica na de laatste ijstijd niet of nauwelijks meer kon dooräringen

(Westhoff, 1976). Nederland valt ook in het areaal van ae beuk (zie par.
4.5). Dit beeld is echter sterk nypothetisch. Toen de mens reeds een aanmerkelijke vosverwoesting aanrichtte, had de beuk zijn post-glacialte opmars
nog niet voltooid, Le zo oude en intensieve invloed van de mens, vooral
in Europa, bemoeilijkt een reconstructie ven de zogenaamde oorspronkelijke
vegetatie, Met de potentiële natuurlijke vecetatie gaat net ook niet om
een recorstructie van het verleden maar om een projectie naar ce toekomst,
waarbij irreversivele veranderingen van net landschap, ven de atmosfeer
en van de flora en fauna mee ingecalculeerd moeten worden, Ellenberg kont

dan ook tot ae kouxlusie cat àe auidi,e bosvodems in midcen-Kuropa overal
armer zijn daa zij van cature waren. vosbeweiding meakt ae vegetatie open
en schept voorel op de lichtere ei zandige bodems de mogelijkheid tot podzolering, Andere auteurs vermoeden ecnter dat de poüzolen afkomstig zijn
uit de tijd van grote saaldbussen na de laatste ijatijd (ott, mord.sned.).
In beide sevallen een irreversibtele verancerin, aie bij de potentiéle
~

natuurlijke vegetatice in,ecalcule:rd moet wordea. Toen

Hoet de oorsproskelijke

vegetatie wel in o,enschouw genonen worden. Westhoff (1976) noemt enige
gevallen van vorm en wate van menselijk ingrijpen in de vosklimaxvegetaties

der geaatigde luchtstreken van het noorcelijk halfrond:
1. Invloed primair op de flora; niervan is sprake bij bijvoorbeeld

.

invoer van exoten (bv. Robinia pseudacacia).
2, Invloed primair op de vegetaties direct (bv. docr kaalkap of beweiding)

indirect (bv. op bodem of klimaat}.
Steeds is de mens een storende factor. (al dan niet vergelijkbaar met een van
Ef

nature optredende storing) op de vegetatie. net begrip klimax zegt niets

over deze factor. um dit probleem bij het vegrip kKlimax te omzeilen heeft
e

Tüxen (1956) het begrip potentiële natuurlijke vegetatie geintroduceerd.
Tüxen verstond onder FOTENTISLE NATUURLIJKS VEGETATIE het vegetatietype dat
zien op een bepaalde plaats zou ontwikkelen wan: eer alie menselijke inwerking
op huidige eu latere omstanaisheden, vanaf het moment van voorstelling, weg
worden gedacnt en de natuurlijke vegetatie zogezezd reteen wordt. ingesteld.

Een ontwik.elingsproces over een cepaalde tijusperiode (109, 300 of 800 jaar)
wordt meteen overbrugd waarbij alle historische, bodemkundige en geologische

factoren, inclusief de irreversicele veranderingen die de mens heeft aangebracht aan, het Milieu, van belang zijn.
boor menselijke invloed xumw.en zowel reversibele als irreversibele verarderingen in het standplastsfactorencomuplex optreden, Reversibele veranderingen
zijn omkeerbaar,

zoals net woord zegt en ueboen Gaarom geeninvloea op de

potentiéle natwurli,ke vegetatie. Zi, verdwijnen bij het opnouden van
menselijke activiteiten. wordt ovijvoorbeeld een bos gekapt dan zullen de
schaduwui..ende kruiden als gevolg van de volle zon veriwijnen,. Echter

na de kap herstelt het bos zien en kumsen deze soorten weer terugkeren,
Stikstofnoudend. kunstmest zal het stikstof,ehalte in de bodem doen toenemen. br sullen stikstofmiiumiende planten verschijnen. Stopt deze bemesting
dan spoelt de stikstof uit en kan zich de ouze situatie herstellen.
wen irreversibele standplaatsveranaering is onomkeerbaar. De ontstane
situatie zal zich niet meer tot de oude herstelien,. De daer te verwachten
potentiële natuurlijke vesetatie zal niet gelijk zijn aan de vroeger
natuurlijke vegetatie. Op bijvo.rbeeld zeer oude bouwlaxsen heeft een

uM

stancplaatsverrijking rlaats gevonden, Le tijáelange toevoer van organische

meststoffen heeft ae boaemn fysiscn en

chemisch gewijzigd. Op deze rijkere

srond zullen meer eisende planten gaan groeien, anderzijds kan ook een

standplaatsverarming optreden. Zeer essenzvieel in de definiering is het volgende: TOLKOFSTIGE STARDPLAATSVERALDERINGEN (zoals klimaatsverandering)

KUtwnn GEaN INVLOED OP DE BEPALING VAN DE POTENTIELE NATUURLIJKE VEGETATIE
UILCEFENEN (Tüxen, 1956). Verder wordt er vas uit gegaan dat dijken e.d,
blijven bestaan na het opnouden van de menselijke invloed. Anders zou een
groot deel van „ederland onder water komen te staan.
bij het begrip potentiële natuurlijke vegetatie wordt gebruik gemaakt van

het natuurlijke oiologische product e-pote:.tigzal en de natuurlijke planten-

th tomer ee
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sociologische uitdrukking hiervan welke nu aanwezig is. De potentiële
natuurlijke vegetatie is een klimax-vegetatie zedacnt op basis van de opait momen: agnwezige standplaatsfactoren. net milieu van een plant
is het geneel van factoren die op de groeiplaets van een plant aanvezig
zijn en op Gie plant inwerken. dierbij is de stendplaatsveourdeling een
synthetiscne besigheid waervij atie factoren in relatie tot elkaar bekeken
moeten worden (Ellenberg, 1954). Een overzicat van de factoren staat in
figuur 2, Planten karakteriseren een standplaats in zijn geheel (Tüxen, 1950).
Dit mag ecnter niet de enige basis zijn voor een stancplaatskwalificetie.
De klimaxvegetatie is bijna nooit aanwezig, er is een oukruidgemeenschap in
weiland, akker of een andere: vegetatie. Slementen in deze vesetatie wijzen
vaek in de richtings var. de Klimaxvegetatie. Is dit het geval dan wordt
zo'n vegetatie een vervangingsgemeenschap genoemd. Deze vervangingsgemeeuscheppen Aunsen onderverdeeld worden in graden, afnankelijk van de ver=
wantschap met de klimax-gereenschap. zlke legere gread staat verder ef
van de klimax-gemeenscnap. men goed voorbeeld. van enxele cesradatiestacia

(vervangingssemeenschappen) geeft Fukerek (1964) voor een eikenberken-bos
(figuur 3). Zulk een groep van plantengemeenscnappen wordt een syndynamische
gemeenschapsketen of vegetatiecomplex genoemd. Fukarek (1964) beschrijft
de nuidige natuurgebieden als gemeenschapven van ûe eerste srasd en de
onkruidgeieenschappen als laasste graad, ven reeks vervangings,emeenschapzen
is een socrt successiereeks, Successie naar de potentiële natuurlijke
vegetatie toe wordt progressief en ervan af regressief genoemd. Onder
kontactgemeenscnapven worde. plantengemeenschappen verstaan die op dezelfde
standplaats naast elkaar, met elkaar in kontact staan (ov, tredplantengemeenschap op een paadje in de heide), Er wordt niet alleen naar het
kontact gekeken, de overeenkomst in stanûpleatsfectoren (meestal eenzelfde

bodem) is vepalend.
De vervangings- en kontactgemeenschappen zij: bijzonder belangrijk cij de
bepaling van de potentiële natuurlijke vegetatie. Zij kunsen het gevolg

zijn va. menselijke beïnvloeaing (aliee:) maar ovk door natuurlijke oorzaken ontstaan (winâworp, brand). Afnankelijk ven de tijd en sterkte var
peinvloediag ontstaat een cepaalde fase va. dezradatie. Naarmate de successiereeks de klimax nedert nemen ce soortencombinaties en de soortensamenstel-

ling toe (Tüxea, 1942). Juist in het stadium vlak véér ce klizax ligt het
optimum. De reactie op glimatologische en edafiscrne factoren zal deer sroter
zijn den die van ae klimax-veetatie, Dit komt omdat het oorspronkelijk
klimaat van de klimex een zekere nivellering uitoefende op de standplaatsfactoren (figuur 4). Anderzijds zijn er voorveelden vexend ven vervenpingsge-~
meenschapoen waarin de menselijke en dierlijke bef:vloeding zo „root is, dat
de klimatologische en edafiscne factcren niet meer in sourtensanenstelling

tot uiturukking komen (fi,uur 4).

.
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Uit een verva.giugsz,emeenschap kan de natuurlijke uitgangsgemeenschap efseleid worden, indien de syngenetische cetrexaingen tussen beide bekend zijn.
Hoe lager de sraaa van de vervangingsgemeenschap is, hoe lager zijn diagnos~
tische waarde ten aanzien van ae potentiële natuurlijke vesetatie wordt.
Zo is het Thero-äirion zowel voor het Fago-guercetum als voor het Stellerio-

Carpinetum een vervangin,sgemeenschap (Doing, 1955), echter van de derde
graad. Sinds het georuik ven kunstmest zijn veel diagnostisch belangrijke
vervenzingsgemeenscnappen verdrongen of zelfs geneel verdwenen (Trautmann,
1906) e

2,6 Discussie

‘In ondersteande tabel worden bezwaren tegen net begrip potentiële natuurlijke vegetatie vermelâ ir de linker kolom waarna ze in de recnter besproken
worden. De bezwaren zijn voornamelijk seopzerd door Doing (in 1974 en 1976).

BEZAREN

BESPREKING

Op de pleistocene en oudere gebieaen

Doing (1976) beschrijft hoe een oor-

na heeit ons land nooit een bos=oeco-

spronkelijk bos in duinlendscnappen,

systeem gekend, De redeneringen (van

laagveen, rivier- en zeekleigebieden

successiereeksen) worden dan wel erg

‘eruit zegen, Gok al is de redenatie

theoretisch. risscnien komt er wel

gedeeltelijk op boaemkazrten gebaseerd

nouit bos,

toen stemt zij geheel overeen met die

vaa Sissingh (1976). Westhoff (1976)
Komt tot de vol.ende conclusie:

‘In

de gematigde lucatstreken bestaat de

klimax, voorlopig te definiëren els
het natuurlijk eindstadiun van de successie der vegetatie, uit bos. kits aan
oepaalde klimavologische eisen wordt

voldaan, wat in kederlend het geval is',
«

Van de primaire klimex-cossen (bve

Uit zogena-mie vicariërenáe bosgemeen=

Melico-Fagetui, Luzulo-ragetun) was

scnapien ken nog veel geleerd worden

reeds 1000 j:ar geleden net meeste

over successierecksen en klimaxstadia

verdienen, Voorbeelden zijn zelfs over in Nederland. Voorbeelden var Geze onde grens spaarzaam. Hierdoor is men

gerepte of bijna ongevepte bosvegeve

het in de praktijk zelfs niet altijd

ties zijn Hailowieza (0.Polen), Zuid-

eens over de zongle klimexstacie.

west-Tasnanié,

boverdien bestaan er een axntal irre-

lié, Jeuenburazer Urwals (Duitsland),

versivel gewijzigce bodems wezrop nog

e.d.. Vit historische gegevens moet

‘Kkadgee' in Z.C. Austra-

nooit bos heeft estaan (bv. cude cul- getracht worcen zoveel mogelijk te wetuurlandschappei, grote venen).

Ten

ten te komen over de nederlandse bos-
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gemeenschappen. Zoals een bestaande vegen

tatiekaart va. het Leu-del uit de 17°

of 18° eeuw (Bakker, 1969). De irreversibel veranderue bodems moeten op basis
van kennis over successiereexsen en
„oecologiscre geyevens onderzocrt worden,
Hiervij kan onderzoek naar bosopslag in

de laatste tijd zeer zinvol zijn (bv.
«

op oude eerdsronden),
Het aenzesen van het feit dat de na-

In natuurlijke successiereeksen treden

tuurlijke toestand zich nerstelt

zeker wijzigingen op in wateruishouding,

over grote oppervlakten zonder in-

e.d.s Echter hier gebeurt dit per defi-

vloed te sebben op het oecosysteen.

nitie niet, Verder wordt de potentiële

zelf (teaev. waternuisnoudin., ero-

natuurlijke vegetatie voor locale si-

sie, e.d.) terwijl net begrip

tuaties bepeald wat niet wegneemt dat

'po-

tentiële natuurlijke vegetatie!

factoren die gelden voor grote vebieden,

zich per definitie slecats met lo-

ock nun invloed uitoefenen op locale

kale situaties bezig nouêt, is aiet

oustandigheden.

mogelijke.

Som.ige menselijke invloeden zullen
tot

Bij de bepaling ven de potentièle na-

‘natuurlijk! moeten worden gere-. tuurlijse vegetatie ligt het uitgengs-

kend. In de duinen bv, zal het zaad

punt op cit moment, zodat met eventueel

vai Pinus sylvestris een bron voor

aan- of afwezigheid van socrten wel de-

vesti,ing van vonue. in uitsestoven

gelijk rekening ,enouden wordt. Oox met

laagtes zijn.

andere voor ait moment relevante menselijke
invloeden,

Elke successiereeks heeft tija nodig. Hoe langer de tijdseenneid wordt, des
De een 100, ce ander 1000 jaer (bv.

te theoretiscner de successiereeks

i.vem. Ge accessiziliteit Ger soor-.

wordt. Ecuter per locale situatie is

ten). Veráer spelen: cycliscre suc-

het mogelijk een glooale successie in

cessies een rol, welke tijdseenneid

een vepaalde tijd weer te geven.

wordt verkozen?

ar bestaat nos geen internationazl

Hieraan zou gewerkt kun:ien worden mits

overleg over eventueel reionele

deze methode zinvol blijkt te zijn.

ve.ertatie-eennecer

ven

Ben legenda, vestsesteld voor srote

Daarom is het ook noodzakelijk o:. de

gebieden, is global niet bruikbaar

kaarile.enda aan de functie aan te
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op lokaal niveau (bv. terreinbeheer).

pasen, Er wordt in dit onderzoek een

keertle,enda van 1:25.0C0 gebruikt.
hiermede is op lokaal niveau goed te
werken.

Sommige ‘kleinschalige vegetatieeen-

ket dit problee: zit elke vorm van ve-

heden worden niet gekarteerd (bv.

gelatiekarteri:ig, eisenlijk alle vormen

sloten, walletjes, .reppels). Zo kan

van kartering, zen aanvulling demeve

een ve,etatie eigenlijk tot op micro-

een

eenheden worden opgedeeld.

is zeer zinvol.

Ben goede kartering, gevaseerd op

Veel oecologische en historische fac-

veldwerk, van de potentiéle natuur-

toren van een bepaald gebied zij: op

lijke vegetatie, ka.. slecnts uitse-

te sporen in voorgaande onderzoeken,

voerd worden door een persoon die

gesprekzen met autocatoner, informatie

in hei betrefiende zebied een lang-

bij gemeentes, e.d,. Echter „eldt dit”

jarige onderzoekserveriungheeft om-

alleen vocr speciale gevallen, meestal

dat tij vertrouwd moet zijn met de

zijn er genoeg verbindende elementen,

successie.o,elijxnecen en loxeie

zoaat locale {afwijkerde) situaties niet

nistoriscne factoren.

uitputtend en apart onderzocht behoeven

veschrijving3 van kleinere eenneder:

te worden. bovendien wordt geen schaal
genoend.

Een convergente successie doet vele

Vandaar cat zowel een actuele ve setatie-

details wegvallen indien alleen de

kaart als de successiereeksein worcen toe-

eindiase gekarteerd wordt.

gevoegd. Bij de interpretatie van het
gekerteerde bostype dient de ;ebruiker
zelf de variatie in te vullen,

zet is vaak een interpretatie var de

Dit bezwaar gelut eisgealijx alleen voor

bodemkaart.

‘kaartscnalen kleiner àan 1:50.,000. Naast

pee

de boderka:rt wordt een grondwaterirapkaart, een nhoogtelijuenkaart, de actuele
vegetatiekaart, historiscrne kaerten, e.d.
gebruikt.

Georuik nakend van de nierboven genoemde factoren is het begrip potentiële
natuurlijke vegetatie goed bruikbaar voor meerdere doeïieinden. Naest het
vourdeel dat de potentiële natuurlijke vegetatie-kaart zijn
waerde lange
u
tijd (eventueel me .r dan 25 jaer) benoud „tact de sruixbaarneid:
1. bij beplantingsadviezen waarbij een mexiwale versnelling vaan de successie
door aanplant var de nat.urlijke houtsoorten mogelijk is.

2. bij planologische aúviezen (gescuiktheid ven standplactsen voor bepaalde
doelein.en).

.

3. bij adviezen ten aanzien van akxer- en weideoouw met adviezen over re-

sultaten in croge en native jare:n.
De saart van de potentiéle natuurlijke vegetatie geeft de natuurlijke gesteld-

heid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de vegetatie van een standplaats aan.
De kaart is ook pruikpaer bij de aankoop en het beheer van natuurgebieden.
är worden de potentiële arealen van de bosgevieden op aangegeven. Hij gesft
een zeldzaamneidswasrde aan bosgemecnschapven, „ederland cezit nog „aar weinig
natuurgebieden, Laar al te vaak is âe waarde van een natuurgedied gelegen in

het landschappelijke vlak eu is de vegetatie gedegenereerd (ov. Leu-dal).
Zij het aankoopbeleid Van nuatuurgebieden moet op dit woment alleen naar de

actuele wacräe gekeken worden omdat net gaat om Ge laatste resten, zenter als
rekening gehouden wordt met vervangingsreeksen en successies dan kan aankoop

„en beheer gericht en zinvol zijn.
.2.7 Gmschrijving van het begrip ‘potentiële natuurlijke vegetatie!
Uit de zo verkregen literatu.rgegevens over het besrip potentiële natuurlijke vesetatie is getracht een juiste omschrijving van dit begrip te
geven. Uitgangspunt vain deze kartering is dat de huidige stanüplaets worat
beoordeeld op basis van net verdwijnen van de reversibele menselijke invloed.
Hits er in de komende 25 jear in het vestudeerde landschap geen irreversivele veranderingen zich voordoen dan is deze kaart nog steeds pruikbaar,.
kiet voorspelbare wijzigingen worden per definitie weggelaten. Cok de door
de vegetatie zelf teweeg gebrachte wijzigin;en in de toekomst worden per
definitie niet ingecalculeerd. Blijft de beïnvloeding van het lanaschap
zoals zij nu is dan behoud de actuele vegetatiekaart zijn waarde, worden
weilanden en akkers sterker bemest zodat een nog verdere niveliering optreedt
dan is dit ste-ds slechts een reversioele wijziging. wet dit al behoud de
kaart eea lange geldisneid, mede gesteuid door de bijgevoesde successie-

ge

reeksen (Bijlage 1). zierbij moeten kleinschalige vegetatieeenheden vervallen.
zet eisenlijke doel:van deze kartering is de reversibele veranderingen ia een
daudschap te elimineren en zo te komen tot een natuurlijk bos. Waarbij
natuurlijk meer bedoeld is in de, aan beperkingen gebonden, zin van ‘aan
de vegetatie zelf overgelaten'. Hierbij blijven natuurlijke beïnvloedingen
bestaan.
Le alseneen gebruikte tery successie is niet van toepassing op het vegrip
potentiële natuurlijke vesetatie, Onder successie worât een ontwikkeliug,
in de tijt, naar een bepaalde situatie toe gedacht, De potenviële natuurlijke
vegetatie is echter een sprong, in onbepaalde tijd, van de ene uitganzs-

sivuatie (actuele vegetatie) naar een ander Stadium toe {klimax), De uit-

einaelijke situatie wordt door ue gekozen tijdsduur sepazld. jij successie
kunnen de overgangsstaaia net landschap beïnvloeden, hier ziet.

.

Verlanding van een verrijkte plas, uitspoelirg van stikstof op een akker en
dergelijke worden onder de natuurlijke gang van 22 en gerekend, De grens
tussen natuurlijk en door de mens beïnvloed wordt, vrij arbitrair, gelegd
tussen de plassen die wel verlangen en sloten en dergelijke waterhuishoudings-

systemen welke niet veranderen. De op dit moment door de mens gecreëerde waterhuishouding blijft aanwezig. Er worden wel successiereeksen gegeven, zij
echter zijn hulpmidaelen bij het kiezen van de lengte van de tijdssprong
en bij het vepalen vain de potentiële klimax ùoen zij hebben geen invloed
op de potentiële natuurlijke vegetatie zelf,
Samengevat wordt onder de potentiële natuurlijke vegetavie verstaan:
‘de vegetatie die verwacht worat aenwezig te zij: op een bepaalde plaats
els zich onmiddelijk insteltend einéstacium van de successie, op basis van
alle nu aanwezige standplaatsfactoren min de reversibele veranderingen
gerekend over een nader te bepalen tijdsperiode'.
dierbij blijven zeedijken, polders; stoten, e.d. behouden. De lengte van
de tijdsperiode bepaalt het stadium in de successie, Hoe langer deze periode

is, hoe meer tneoretischn de redenatie over net eindstadium in successie is,
Een potentiële natuurlijke ve.etatiekaart is sericht op het weergeven
van het complex aan klimax=situaties op lokael niveau en is gebaseerd op
bodem, actuele vegetatie, aistorische factoren, ontwikxeli:gsseschiedenis,

menselijke invloed tot op heden, e‚d,. zen ander probleem oij de tijdsschaal voor successies,

is de eccessiviliteit der planten (bv. beuk),

Dasrnaast speelt de beïnvloeding van de successie door de fauna een rol.
Vraat door souijnen kan vijvooroeeld de intrede van de beuk lenydurig ver-

tragen. Doing (1976) seeft een volgende tijdsschaal:
Wijziging der pionierstasia (op associatieniveau) An coor de mens gevormde

landschappen: 10 jaar
‚Van verrijkt oatginningslansschap tot echt bosoecosysteem : 10° jaar

ve

Voriniug van natuurlijk bos-oecosysteem inclusief profielontwikkeéiiag

en wisseling in houtsoorten

: 10? jaar

Van nieuw gevormd landschep tot zonale klimax

: 104 jaar.

Hoofdstuk 4 : Ketrioden

3.1 Opname

.

‚

…

Een van de uit,angspuntea bij het karteren van de potentiële natuurlijke
vesetatie is de actuele vegetatie. Hiervoor is het gesele onderzoeksgebied
geinventariseerd, soe natuurlijker de veretatie in een gebied is des te
eenvoudiger is de bepaling van de potentiële natuurlijke vegetatie, Het
gebied zou bij xartering in de volgende omderdelen uiteen valien ( naer
mate van belangrijkiueid bij de bepaling van de potentiële natuurlijke

vezetatie):
1. resten van de natuurlijke of pijna natuurlijke vegetatie,
bit zijn natuurlijk lijkende plantengeneeuschappen die echter vaak niet
representatief zijn voor de oorspronkelijke veretatie, De mate van natuur-

lijkneid (graad vervangingsgemeenschap) moet bekeken worden.
2. resten coutwallen, neggen, bosjes en alleen staande comen.
Deze zijn vooral van belang in gebieden waarde onder 1. genoemde elemenen

ten bijna of geheel afwezig zijn. Het kunnen overblijfselen zijn ven de
natuurlijke vegetatie of delen van niet geheel ontwikkelae vervangingsgereenschapven.

'

.

3. vervangingsgemeenschappen van «kkers, weiden, bermen, slootkanten, e.d.
De syngenetisc.ie betreksingen. tussen de natuurlijke vegetatie en de vervangingsgemeenscnappen moeten oekend zijn. Probleem is aat de diagnostische
waarde afneemt bij toenemende menselijke beïnvloeding.

Om de actuele vegetatie te typeren zijn drie :metaoden on vegeiaties op te
nemen, voegepastt

.

Ten ecrste de zogenaende

‘Codommet:.ode', bij geze metnoce wordt de fre.uentie

van voorkomen van soorten gescnat. De ve,etatie wordt in een boom-, struik-,
kruid- en moslaag ingedeeld; van iedere laag af zonuerlijk worát de hoogte
en de bedekking geschat (van de struik- en kruidlaag is tevoren een maximale
hoogte vastgesteld, resp. 3 eri 1 m.) ex genoteerd, gevol 4 do-r een lijst

ve

van de in de verreffende laag voorkomende soorten. Âcnter de sourten wordt
de fresuentie van voorkomen genoteerd met beculp vai. de volgende symbolen:

dom (Gominant)= in betreftende etage meer bedexkend dan alle andere
soorten te sanen

Ì

cod (codominant)= idem, voor een kleine groep van soorten gezaelijk

eb (adundant)= minder, maar toci relatief veel vedekkerd of zeer talrijk

fr (fre,uent)= relatief weinig beseksend, doch vrij telrijk
sp (sparse)= weinig beseksend en weinig telrijk

r (rare)= slec..ts één of eukele exeuplaren (3 of minder)
loc (locally)= lokeal (gecomvineerd met één zer genoemae s mbolen coch

niet met xr)

ket sehulp van ceze metnode is net mogelijk grotere percelen als één geheel op te nemen, Àl werkt geze methode minder exact da. ce volgende, hij.

is zeer gescnikt voor het karteren van de potentiele natuurlijke vegetatie,
De meeste ven ue gemaakte cpnamen zijn volgens deze manier genomen. Hen

perceel is op deze wanier snel te inventariseren.
Ten twiede zijn opnemen gema-kt volgens de schaal ven zraun-Blansuet,. zierin

zijn Gominantie en abundantie verenigd. De abundantie (dientheid) vraagt
kleine,

overzichtelijke opnase-suaúraatjes,. Hierbij worden ce vol erde

symbolen sebruikt:

symbool abvbundantie
r

dominantie

sporadisch in de genele vegetatie,

zeer gering ( 155)

+r

zeer weinig individuen (1 42).

gering

( 165)

+p

weinig telrijk (5-20)

gering

( 158)

+a

weinig talrijk (3-20)

gering

(12-255)

+b
lp

weinig talcijk (3-20)
talrijk (20-100)

vrij sering (2-54)
gering
( 1%)

la

talrijk (20-100)

gering

lb.

talrijk (20-100)

vrij gering (2-54)

2m

zeer talrijk ( 100)

vrij gering ( 57)

willekeurig

5-25%

5

"

25-50%

4

"

50-7505

5

"

15-1005

2

—

(12-255)

(gewijzigd naar
Barkman en Segal)

Desgewenst kuiunen ook de cijfers ¢2,5,4 en 5 in a en b worden gespiitst

met als tussengrenze: respectievelijk 1/8, 3/8, 5/8 en 7/8 van net totale
oppervlak. Voor de iossen worct steeds de Codcr.-schaal gesruikt. Verder worat
de fernoloziscne toestana van de plant vermeld:
k = kiemplant
kn

knoppen dragend

fl

bloeiend

fr = vrucht dragend
+ = afgestorven
Het vegevatief zijn (v) wordt niet aengegeven, blanco tetekent vegetatief,
dierdoor wordt mede het seizoensaspect van de vegetatie uitgedrukt. Deze
opname-metnode is gebruikt om kleine landscaapseenneden welke al sterk
door de mens zijn beinvloed, beter te kunnen beoordelen (cultuurweiden,

bermen, randen vau akkers).
Ten derde worden beschrijvingen gemaakt van ers eenvoudis opgebouwde vezetatieeennecden zoals sterk genivelleerde weilancen, axsers zonder akkeronkruiden, grove dennenbos zonder onder;roei. steedsfue structuur en sanenstelling van zulk een vegetatie in enxele zinnen samen te vatten, Vaak

wordt bij ees opname de ligging iu het lenaschap bepaald,
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De naven der ,evouden soorten zijn alie bepeald met de ‘Flora van sederlana!

(deukels-van Coststroom, ’ 1

, De mossen

met de 'Mossentabel'

(Mar.

gadant, 1959). Bij de determinatie van somnige planten zijn ook andere werken zebruikt (bv.

'Grasses', Hubbard; 1968).

haast het maxen van actuele vegetatie-opnamen zijn ook andere gegevens
over het gebied verzameld, Uit een gesprek met een plaatselijke bewoner

ry

‘pleek pv. dat het vroegere Klopven voor een deel was dicat gestort met puin

en daerna beaekt met een lazg zand, Hierop trachtte de gemeente nu boompjes
in leven te houden. Dit is een irreversibele verandering op lokale schaal,
van net landschap. sr zijn verder gegevens verzameld over net gebied tussen
het lateraal xanaal en.de pags, bij ae gemeente Horn, Het betroi informatie
over de nuidise opbouw en de toekomstige vestemming van dit gebied.

4.2 Typering

Ka het verzamelen. ven efsevens overde actuele ve etatie worden deze
in typen ingedeeld. zen typologie berust opeen onderlinge vergelijking

van opnamen en een cepaling van de mate van overeenkomst. wen opname.
tavel wordt eerst naar presentie, daarna naar vegetatie-eenneden en uiteindelijk in een overzicntelijke vergelijking van vegetatie-eenheden,
geraagschikt (respectievelijk presentie-, fytocoenon- en synthetische

tabel). Dit gebeurt door middel van net verplaatsen van opnamen en soorten
in norizontale respectievelijk verticale richting. Hiervoor wordt een speciaal
blokjes-bord georuikt. De uiteindelijk verkregen vegetatie-type:. worden
gekenmerkt cour differentiërende en constante soorten welke alle een

eigen diagnostische waarde nebben,. Je gevonden typen zijn vaak vergelijkbaar met syntaxa ( alle apstracte eenneden in de clcssificatie van Braun-

Blancuet) gegeven door Westhoff (1909) of door Doing (1962).
in de toelicnting bij bijlage 1 staan wedere bijzonderheden vermeld over de
gebruikte typeriaden en indelingen van de formaties, De formaties worden

re

in net kort nieroncer beschreven (gedeeltelijk naar Ott, 1975):

BOSSAN en STRUWELBAi$
De meeste bossen in Nederland zijn aangeplant, althans de boomlaag. Potentieel keunen we in ons land alleen loofbossen, Het veetatie-tyoe van een
naaldvos is bijna altijd terug te voeren op een loofbos. ar xomen in ons

land wel ouce naclüvossen

ven esn afwijkend type voor echter niet in net

aier onderzoctite gebied, Al zijn Ge bossen aangeplant toen is vaek de
loofuoutsocrt aangevast ean de standplaais. De struik-, Kruid- en mosla@s Z2ija echter vijaa altijd spontasn. Deze vegetatie kenmerkt de standplaats al moet wel rekening gehoudcen worden inet invloed van net bosveneer.
Struwelen gijn avgeleid van net vos en komen meestal voor in de vorm ven
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hessen, houtwallen of ruigtes.

LEIDENS
Dit zijn v.rvansings,emeenschappen van bossen, Ze zijn onder invloed ven ae
wens ontstaan en wordeu door tegvazing of een andere vor: van beneer in stand
sesoudea, Soms blijven aeidevelden onder invloed van extreme omstandigheden
bestaan (bv. bloot,estelde duinnellingen). De bodem is in de regel zuur en
voedselar... det is een vegetatie rijk aen lichenen en rossen.

WORST GRUNDES 3
Hierbij wordt vaak niet gecorreleerá met een bodemtype, er worct volstaan met
een giobale indeling naar erondsoort, trofie en vochtighneid. ret zijn vege=
taties ontstaan op rucerale gronden als gevolg va: de invloed van de mens (bv.

+

.

.

.

.

3

\

op parxeerterreinen, incustrieterreinen, puinstort-plaatser, e.d.).

CULTUURWELUES
beze vegetatie words nog sterker dan ae vorige, door ae wens bepaeld.
Le typen worcen caarom ook voornanelijk ingedeeld op basis van de cultuurvorm. Andere onderverdelingen worden geraakt naar voentigheidsgrasd et:
verzorsingstoestand. net zijn bijna allemaal bemeste graslanden welke
regelmatig beweid of minstens tweemaal per jaar gemaaid worden.

AKATRS §
Ten aanzien van de akkeronkruiden ,eldt netzelfde als opgenerkt bij de
cultuurweiden. Het bepalen va: de plantengeueeuscaappen wordt bovendien
nog bemoeilijkt doordat de onkruidvegetaties een epnemeer karaxter bezitten
en het bovenstaand gewas van jaar tot jaer en van: plaats tot plaats kan
verschillen, Toen bepa.lt het codemtype meer het vegetatiebdeeld dain bij
de cultuurweiden, „et is daarom mogelijk om meer gespecificeerde typen
te onderscheiden die in nauwe relatie staan tot de stanuplaats en de cul-

tuurvorm, Op een-zelide standplaats xunnen of ,ra-noukruiden of nakvcucht-

ta

onkruiden of beide aensetrofrten worden. Dit is afnankelijk van het op uit
moment verbouwde gewas, van net gewas van het aïgelopen jaer en van het in

de naoijheid staande gewas, In de leatste jaren is veel drijtmest „evruikt
waardoor de diversiteit sterk is ac:iteruit gegaan. De acngetroffen planten
geven een ináruk va. onder andere Ge dikte van net hureuze dek, zwaarte van
ce bemesting, textuur van Ge bodem, vochtbergead VELLOEEN, Ede e
vij moeilijk in typen in te delen opnamen is ok gebruik gemeakt van werken

van sennink (1974) en Ar:olds (1976).

3,5 Kartering

slk bescureven vegetatietype heeft een le,enda-eenseid (kleur). De plats

ome
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van de actuele vesetatie-opsemen zijn op een kaart met schaal 1:10,000 ingetekend, zet grote voordeel ven deze xa.rtschaal is dat in het veld de gehele
situatie veel overzichtelijxer is en eenvoudiger op úeze kaart te nôteren,.

De uiteindelijke poventiële natuurlijke vegetatie-kaart heeft een schaal van
1:25.,000. Stecelijke bebouwing en wegen worden niet gekarveerd. De kleurencode van de typen is zo „ekozen dat een nooïdkleur gebruikt wordt voor de
foruatie en dasrbinnen tintverscnillen voor de afzonderlijke typen. Ar-

ceriugen met een andere kieur gevea iets aan omtrent de verwantschap met

andere typen of auiden op een oecologiscne factor (vocht, droogte).
Goed gesctioonde akxers,

zuivere cultuurweiden en de vele overvangssitucties

‚maken een juiste kartering erg moeilijk. liet ís zaak de gevonden vypen
op een wetenschneppelijke veraatwoorde wijze in te passen.

Laarnaest is gebruik geraakt van de bodemkeart (Stivoka) met een schaal van
1:50.000 en van historische kaarten uit 1843, 1892 en 1938 alle met schazl
1:50,.00.. Gegevens, zoals het feit cat de beuken langs de Napoleonsweg

bijna allemaäl vorige zomer zijn afgestorven (droogte) terwijl alle eiken
er nog staan, zijn niet in de actuele vegetatiekaart opsenomen. Dit soort
‘gegevens komen in de begeleidende tekst,
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Hoofdstuk 4 3 Het gebied van onGerzoek

4.1 Inleiding

Het gebied van onderzoek is gelegen in Midden-Limburg ten westen van
de Maas, tussen Horn, deythuizen, Roggel en Neer, Dit gebied is

ok

gekozen

om

zijn variatie in bodeutypen. Het vroegere meanderen van de

Kaas, de oost-west stromende beken en de agrarische invloed Zijn verantwoordelijk voer deze variatie. Het gekozen gebied is een soort dwarsdoorsnede
door een glooiend landschap. Het begint bij de uiterwaarden van de Yaas
en loopt op naar de hoger gelegen zandgronden welke op hun beurt weer

worden doorsneden door leaglandbeken.. Op Kleine schaal is zo een sterk
afwisselend landschap ontstaan. Naast verschillen in bodemsamenstelling
en ‘structuur worden verscnillen in hoogte en sroncwaterstand aangetroffen.
Binsien het: gebied van onderzoek ligt net bekende

'Leu-dael', Een diep in

de zandgronden ingesneden, mêanderende laaglandbeck die vanuit landscnap-

pelijk oogpunt nog grote wearde bezit. De waterkwaliteit laat echter te
wensen over. Dit is met alte beken in aeze streek het geval, Aan de ocstgrens heeft

de haas met bijbehorende erindvaten een recreatieve functie,

det gebied van o..derzoek bezit een nog vrij Klein-scnalige structuur.
Stukken bos, akzers en weilanaen sous met coutwalzen er overhoekjes, wis-

selen elkaar af‚ Slecnts cen xlein de.1l van het moderne agrariscne bearijf
behoort tot de bio-industrie,
ve enige grote inaustrieén zijn de Meascentrale nacij Horn en net liunhems

zaadbearijf.

“4.2 Historie

De oudste bewoners zijn vrijwel zeker rendierjarers geweest, die na

de laatste ijstijd van 12.000 tot 9.000 voor Christus hier leefden, Het
aanwezige landschap was te ver,eliyken met een toendra. Later verbeterde
het klimaat en werd de groei van bomen mogelijk. In het midden-steentijd-

perk (8.500-4.500 v. Chr.) leefde de bevolking van jacht en visserij,
terwijl tevens wilde planten en vruchten in de bossen weraen verzameld.
Er waren nog geen permanente vestisingen. De eerste nederzetvingen dateren
van rond 4e500-1.7G0 v. Chr. (jonge steentijd). Deze nederzettingen zijn
voornamel:jk rond de be@kdelen te vinden. In de broas- en ijzertijd neent
de bevolking toe, Hun izvloed door miädel van akkerbouw en veeteelt op

de omgeving is nog gering. Het is waarschijnlijk dat Hidden Li:burg toen

noeg grotendeels met bos (klimax ?) bedekt is geweest, Uit pollenanalyse
blijxt dat lengs de beken essen, elzen en wilgen stonden. Het waren vochtige

moeresboscen, De beken overstroorâen s'winters. Plaatsen met veel glaciaal
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stuifzand waren voeûselrijk, hier stonden beuken-, eiken-berken- en eikenhaagpeukenbossen. Verder volgt uit deze pollenanalyse dat de voedselarme

—~

plateaus tussen de beekdalen een ijl berkenbos of eiken-berkenbos droegen.
De grove den kwam nauwelijks voor, Ondoorlatende plaatsen op de plateaus
maacten vorming van moeressen en vennen mogelijk met een begeleidend berkenbroekbos. Veengronden worden niet aansetroften, Moore

komt zelfs

tot de slotsom dat veen een antropogene ocrsprong nebuen. Op de riviergronden worden, afhankelijk van de ate van vocntigneid, eiken, elzen,
esseu, vogelkersen of wilgen aantroffen.

Inde Homeinse tijd trad een sterke bevolkingsgroei op; zoûat overal akkers.
verscuezen. Tot de zevende eeuw vestond er geen ecnte beïnvloeding van het
landscnap Goor de mens. De akserbouw nam met de Kerovingers toe, zet schaap
werd belangrijker als onderdeel voor de groeiende laxenhandel. Schapenmest, vermengd met heideplagsen werd op de akxers georacnt. De schapen
voorkwa:ren bosopslag. De bossen buiten de dorpen werden voecselarmer en

de akkers voedselrijker als gevolg van deze vorm van akkerbouw, Naast de
vele kavels bleven langs de beken hakiout-proekvossen genandna:fd. Aa de

twaalfde eeuw ontstond veel hei en werd de ontwaterisg verbetera. Er ontstoud een rijk gevarieerd landschap. Door de twintigste eeuw met zijn nivelleringen en aantastingen (beekregulstie, kunstmest, heide-ontginningen,
pestrijdingsmiddelen, e.d.) ging hiervan veel verloren.
De ontwixkelingen vanaf 13843 worden met benulp van oude toposrafiscne
kaarten in detail besproken, De oudste, ter bescnikxing staende topografische
kaart is een militaire kaart uit 1844 daarnaast dateren er topografische
kaarten van 1914/'19, 1938 en 1958. Op basis van Ceze kaarten en de kennis
van het sebied op net moment (1977) wordt getracht de ontwikkeling ven het

gebied ín de laatste 130 jaar te reconstrueren, (zie figuren 5, 6, 7 en 8),
De eerste periode laat in net fluviatiele deel geen wijzisingen in het
lanasc.ap zien. Alleen boven zoen is een perce:l bos ontstaan. Op ae hogere
delen zijn wel wijzigingen opgetrecen. Onder naelen is een station en
spoorlijn verscnenen. Alie vroegere neidevelden ten zuiden van ze spoorlijn
zijn bevost. Rondom het Houterven is o-k vos opgeslagen. Ten Hoorden van
de spoorlijn is het grote neideveld vanaf net Helderven tot aan de Grote
Bedela-r gedeeltelijk bebost, net Lang- en Helaerven zijn moerzessig geworden terwijl een moerassige strook ten zuid-oosten van Haelen is ont-

waterd. Hondom Grote en Kleine Bedelaar zijn ook moersssige delen ontstaan,
De eerste is zelfs een stuk verland. Het bosgebied is meer ontsloten en
aan de rancen dringen de akxers op. Up het noordelijk gelezen zeer oude
eerdgrondgebied zeeft zien weinig gewijziga.
In ae periode tot 19;8 is in het fluviatiel veel geceurd, Twee meanders
tussen roermond en de spoororug zijn afgesneden,

In de zuidelijkste af-

snijding ziju sluizen geplastst. Dit om te voorkomen dat de waterafvoer
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te hoog zou worden. Verder neeft zich in het fluviatiele decl niets gewijzigé. Een opvallende, belangrijke wijziging in het hoger gelegen gebied
is de omzetiing van het grootste deel der looïbdossen in naaldhout. Het
gehele gebied is nog veel veder ontsloten. Ten zuiden van de spoorlijn
nebven zich verver weinig wijzigingen voorgedaan. Ten noorden van de spoorlijn is het Langven in cultucr gebracni es net Belderven verdwenen. Overige
Uh

Grassige strexen zijn beter ontwaterd. en ven ten noorden van de Grote

bedelaar is verland, Het bosgebied is in percelen ingedeeld doeh de totale
oppervlakte ís bijne niet efgenomen, Ook de resten van houtwalien en
overnoekjes in het cultuurlandschap zijn nog aanwezige.

In de periode tot 1958 wordt ‘de Waascentrale ven oosten van Horn gebouwd .
De oude Maas wordt gedeeltelijk gedempt en'er verschijnen op de hogere

gronden enige heide-percelen. In de periode tot 1977 doet zich in het
fluviatiele deel een belangrijke wijziging voor. Er is een lateraal kanaal
door de uiterwaarden gegraven terwijl de oude Measloop water blijft bevatten,
Op de plaats van Let vroegere Hornergriend is een groot grindgat gegraven.
De meeste heidepercelen zijn weer bebost en plaatselijk zijn enkele bosjes
verdwenen. Overigens zijn na 1958 pijna alle beeklopen gereguleerd met uit'

zondering van de Gelen stromende door het natuurgebied het

'Leudal'.

4.4. Geologie
In het eébied van onderzoek zijn ae Peelrandbreuk, de Feldbis: en de
storing van beegden als geologische formaties van belang voor de bodem-

‘gesteldneid en net bodempatroon. Tussen de Feelrandbreuk en de Feldoiss

(zie figuur9) li,t de centrale slenk (Roerslenx), een dalingsgebied waarin de geolosische afzetiingen diep zijn weggezakt en ook een ,rovere dikte
hebben. bewegingen in de Peelrandpreuk zijn tot net xwartair door gegaan.
Tijdens net Günz-hiindel interglaciasl zijn door de Rijn in de ondergrond

grove, grindhoudende zandlagen afgezet (formatie van Sterksel). Op de
Peelhorst worden onder de jonge sedimenten mariene miocene afzetiingen
gevondes,

|

Tijdens de Mindelijstijd is de ijn door bodembewegingen meer oostelijk
gaan stronen, De vaas heeft in het Hindel-kiss interglaciaal overwegend

srofzendig materiaal in een uitgeschuurd dal (in bovengenoemde afzettingen)
afgezet. beze afzettiigen benoren tot de formatie van Veghel.
Tijdens de Rissijstija is de laces in ue slenk van Venlo gaan stromen, als
gevolg van preuktectoniek. iierdoor is de formatie van Vegnel in drie delen
opgesplitst. set toendra-klimaat zorgt vo-r verspoeling en verstuiving
van meterjiael vari logele oorsprong. Dit bestaat uit een gelasgd pakzet
van „rof zand, fijn vand en leem dat met ce naem formatie van Hinasoven
wordt asngeduid, In de hierop volgende warmere periode ontstaat veen in
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de lage,vochtige delen, Deze afzettingen van humeus zand, veen en leem
behoren tot de formatie van Asten.

Tijdens de laatste ijstijà (Würm) neeft de Haas zich enkele malen in eigen
afzettingen ingesneden wazrop rivierzand en -klei zijn afgezet, Deze mo-

menteel a:nwezige

kleibrikgronden benoren tot de forinavie van {reftea-

heye, Door de nerhaalce insnijdingen zijn verscniliende terrasniveau's in

(EB

het landschap ontstaan. Cude meanders zijn met kleiig materiaal en/of.
veen opgevuld. De glooiiag in het landschap is ru „og duidelijk op sommige
plaatsen te herkennen, Tot de lutwrarme fluviatiele afzettingen in net
jongere Pleistoceen behoren de vorstvearg= en enkeerdgronder,. Se gevormae
eoliscne afzettingen worden samengevat onder de vnaem formatie van Twente.

De forwaties van Twente, Asten en Hindnoven worden wel onder de naem
zenddiluvium samengevat. Tijcens deze laatste ijstijd wisselden koudere
en warmere perioien elkaar af. In Ce warwere perioden wordt nos enig: veen

gevormd. In de koudere perioden verplaatsen en selecteren wind en smeltwater veel zand. Sen pakset van leemerm en lemig fijn zand met ingesloten
leemlagen wordt gevormd (fluvio-periglaciale afzettingen). Dit kont plaatselijk in de beekdalen aan de oppervlakte, Hen tijasverdeling hiervan staat
in Figur 0, Deze oude en jongere dekzanden zijn ineralogiscn zer arm
omdat het percentage zware iineralen ztein is, ze worden in dit gebied niet
aangetrofren,.
Gijdens net Holoceen meendert de waas nog sterk,

veel pekketten lössrijke,

jonge rivierklei (polder- en ocivauggronden) ziju in die tijd gevormd (zie
figuurtl). In het gebied van onderzoek is het vansdal zeer breed. De rivier
heeft een vocruamel jx sedimenterená karakter, Ve-l afgesneden en cicntge-

slibte stro mbedäingen zijn nog duidelijk te nerkennen (ov. Kiop-, Eouterven
en het verdere stroomdel ven de naelensche beek; figuur 12), het s2diment
is kalkarma. De oeverwalìen langs de waas zijn kalkrijk terwijl op grotere
aïsterd van de rivier de outkelking toeneemt (naarmate het langer geleden

is dat ze overstroo..d zijn). In grotere en diepere beekdalen heeft op vele
plaatsen enige sedimentatie plaatsgevonden, veelal van leemhoudend zend.

‘9

Plaatselijk wordt beekleem afgezet, In kleinere beekdalen komt ouder dekzenà aan âe opvervlakte, De aangetrofien gooreerûgrond is waarschijnlijk
een oude bovenlocp van een beek, In gevieden met een stagnerende waterafvoer treedt veenvorming op. Broekveen ligt vooral in beekdalen, in een

mesotroof „ilieu gevormd uitv zegsen, wilge- eri elzehout en riet, Veeamos-

veen wordt in dit geviea niet aan;etrofren,.

4.4 Zydrografie en topografie

be bais is dé ousterens van net sevied, zet is een re,enrivier met een
Th

aluemend verneng tussen Roer..ond en Venlo van 34 tot ongeveer 6 em/km.

wee

In

.
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1919 tot 1929 is de haas gekanaliseerd en zijn er stuwen in aangebracat
ter bevordering van de vevaarbaarheid. Door grindwinning is het landschep

grondig veranderd,

.

Het jebied van onderzoek valt binuen de grenzen van het ‘waterschap Midéen-

Limburg'. De Heythuizer , Haelensche en Rogselse beek vloeien ten noorden

van deelen samen in de Neerbeek die bij Neer in de -aas uitmondt. Zij ver-

La

zorgen de afwatering van net gebied westelijk van de Haas. De beekdalen

zijn scherp begrensd en diep ingesneden (bv. Heythuizer- en Zelsterbeck).

‘

De Haelensche en hesrbeek stromen docr oude Maasarmen. De meeste beken
zijn genormaliseerd en va stuwen. voorzien om het water op peil te houden.
öe beken in het natuurgebied het 'Leucai' zijn niet genormaliseerd. Lager

gelegen delen in net landschep hebben in natte jaargetijden sons te kampen:
met enige wateroverlast.

Ì

Langs de westzijde van het. Maasdal is de hoogiélig.ing zeer grillig. nier
liggen verschillende vrij: brede endiepe, scherp beorensde dalen, meestal

oude stroomgeulen van de Kaas, Tussen rugsen en dalen cestaen hoogteversenillen vai. 2 tot 3 meter (zie fizuur B). Ook net holocene Ïlaasdel zelf

heeft plaatselijk een steilrand van 3 tot 4 meter. ze vele oude meanders.
in dit dal zorgen voor een glooiend viterwaardengebied. Juist in het gebied

van onderzoek is veel van dat reliëf verowenen door menselijke activiteit,
behalve in het cosrijke peekgevied.

4.5 sodemtypen

Deer net onderzocnte gebiec speciaal is uitgezoent op een variatie aan
bodemtypen is het Cuidelijk dat deze typen belangrijk zijn en uitgevreid

bescnreven moeten worden om het verband tussen bodemtype en actuele res-

pectievelijk potentiele natuurlijke vegetatie te be; vijpen. Des te meer omdat buiten
de beekdalen er maar geringe hoogteversenilten optreden en maar weinig verscail in grondwatertrapren vestaat, bovendien is een belangrijk deel van
de bodems azonaal wat innoudt dat de bodem een relatief belangrijke invloed
heeft op de vegetatie. Het moedermateriaal in het gebied is vedeeltelijk

van elders aangevoerd door winà en rivier, de rest is ter plaatse gevormd

4"

(bv. veen), vaar het moedermateriaal van extreme samenstelling is (vaak
kalk- en lutumarm), is net klimaat geen belangrijke bodemvormende factor.
bit is alleen bij de zonale bodems belangrijk en de enige die daartoe be-

hoort is de brikgrona (Eká 25).
Vorming van podzolen is een logische gang op de zeer lutumarme zandgronden.
De meeste podzolgronden zij. weer gewijzigd door de mens, er is vaek zulk
een dikne laag potstalmest op aensebreacht dat ze niet meer als podzol ge-

karteerd kunuen worden (enkeerégrouden). Andere zendgronden vertonen nauwelijks bodemvorming (de dunne Al gaat direct in de C-horizont over).

on

De rivierxlei-gronden vertonen weinig bodenvorming evenals de veenbodems
die overigens in dit gebied niet in eiukelvouâige kaerteenheden zijn onderscheiden. Een belangrijke bodemvormende factor is de mens die vroeger door

middel van potstalmest de enkeerd,ronáen gemaakt heeft en momenteel deze
door zeer intensief gebruik zonder ophoging maer met diepe bewerking opnieuw

beïnvloed, ret effect hiervan is nog niet bekend,
u,

Voor nu de typen afzonderlijk worden beschreven volgen hier de belangrijkste
indelingskriteria. Cin te beginnen de textuur. Bij de textuur wordt onder-

scheid gemaakt tussen indeling naer lutum-, leemgenalte en de mediaan van
‘de zandfractie. Le niet eolische afzettingen (rivierkleigronden) met meer

dan 8 lutum (fractie deeltjes kleiner 2 im) worden naar net lutumgehalte
ingedeeld. Alle eoliscne afzettingen worden naar leemgehalte (fractie deeltjes kleiner 50 mu) ingedeeld, -deze hebben minder dan 8%. lutum en heten
zenderonden, De inaeling naer de mediaan van de sandfractie (150) wordt
s„ecruikt om de korrelgroötte verdeling van het zand goed te omschrijven.
Hierbij wordt duidelijk de erofneid vannet zend aangegeven die van betekenis
is voor de aoorlatendneid en het vochtnoudend vermogen. Onderde 150 wordt
de korrelgrootte verstaan waarbeneden 504 van het gewicht van de zandiractie
ES

(Fractie deeltjes tussen 50-200 mu) liste. Daarnaast kan een bodem ingedeeld
worden naar het organische stof gehalte, ook wel numusgehalte senoemd, De
(a

kleigroiden in ons gebied worden veraer naar het profielverloop en het koolzure-kalkgenalte onderverdeeld, In de tabellen l tot en met 3 staan de inaclingen en bdenasingen op basis van bovengenoemde indelingskriteria.
De enkelvouai e xaarteenheden.

Enkelvoudige kaarteernnedeiu bestaan voor ten minste 70% van de oppervlakte
van elk afzonderlijk kaartvlak uit de door de codering en kleur aangegeven

eenheid (zie figuur 14). Over voorkomende onzuiverheden geeft de kaart geen
nadere informatie. De codes worden nieroiuder verklaarde
Podzolgronden.
Van de poüzolsronden komen in het gebied alleen de numuspodzolgronden voor,
onderverdeeld i: veld- en learpodzolen. In de podzolgrouden is een inspoelings-

tm

norizont outstaan door inspoeling van orzanische stof soms met ijzer en

aluminium, mr komt geen esrdlaeg van meer dan 50 cm dikte of zandlaag var

@

meer dan 40 em dikte op voor. Is dat wel het „eval dan worden ze enkeerdrespectievelijk kalkloze zand.roaden genoemd, De humuspodzolzgroude:. heboen
de organische stof overwegend in amorfe vorm als huidjes rondom de zandkorrels. De numuspoâzolgronden worden onderverdeeld naer het al dan niet
voorkomen van nhydromorfe kenmerken, raar de dikte van de numushoucernde oovenlaag en naar de textu:r vaa het zand. De veld- en leerpodzolgronden neoven
beide hydromorfe kenmerken.
Veldpodzolen.

De velapodzolen nebuer een Al horizo.:t die dumer is dan 30 cm en matig tot
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zeer humeus. ze zijn onaerverceelá saar verschillen in leemgehaltes. leem-

arm

en zwak lemig fijn zand (Hn21) enerzijds en lemig fija zand (iin23) ander-

zijde. De B norizont is bij beiae humunerwers
Laarpodzolen,

Van de laarpotizolen komt slechts een type voor (chn23). De c in de codenaam duidt op een cultuurdek welk hier ongeveer 30-50 cm dik is. Dit is
ontstaan docr bemesting met potstalmest maar nog niet in die mate dat van
eun enkeeragrond ,esproken kan worden. De boven„rond is mati, humeus. Be

B horizont is 10-15 em dik en iets humusarmer.
Cude kleibriksroaden,
niervan wordt slecnis een vorm aangetrofien aamelijk bkd25. De oude kleibrikgrouden hebzen als. kenmerk dat er een A horizont is waer Ge klei uite=

gespoeld is en eeu B norizont waar ceze ingespoeld is. Het betreft nier
een dispersie van alleen lutum-úeeltjes waarcoor de bovengrond. Lichter en
de ondergrond zwaarder geworden is. Deze ondergrond wordt de briklaag genoemd, Docr de Loge ligsiag (grondwatertrap’ VL.) ziji ze relatief cLOOE

De boven:;rond is numusarm (20-30 om) met 10-15% lutum en 50-00% leem. ve
A2 horizont is uiterst humusarn maar verder vergelijkbaar met de Al. Op
40-70 em diepte begint de briklaag die ook uiterst humusarm is en een iets.

ta

hoger lutum- en leemgenalte neeft. Bkd25 is een fijn zendige, lichte zavel
ground benorende tot de radebriksroiuden.
Dikke enkeerdgrouden.
De dikke ehkeerdgronden hebben een nuimshoudernde covengrond die dikker is

dan 50 cm. Ze bestaan hier uit zand (lutumfractie kleiner 8%) en worden
daarom enkeerdsgronden genoemd, De eerutekzsen zijn ontstaen do-r bemesting
met potstalmest. Dit is een mengsel van stalmest, nuisafval, bosstrocisel,
heideplag.en en vaak veel zend, Doordat deze methode eeuwenlang in getruix
is geweest zijn er dikke eerddekken ontstaan. De tijasduur van de ophoging,
de aard en de noeveelheid van úe west hebven de dikte van het dek bepa. ld;
evenals kleur, numusgenalte en textuur. Op somsige vroegere moderpodzolen
is door diep doorwerken van ue grond, samen met geringe ophoging dovr potstalmest, ook een dik eerdâek ontstaan. In het ouderzoekssebied worden
bruine en zwarte enkeerdgrondern gevonden, Er wordt aangenomen dat de eerste
door het gebruik van bosstrooisel en de tweede docr gebruik van heideplaggen is ontstaan.
sruine enxeerdsronuden,.
De hoge bruine enxeerdsrond ( bEZ23) is matig nunusarn in de bovenlaag van
20 em tot uiterst humnusar…. daaronder, net leemgehalte is ongeveer 20-c5/;
en de M50 is 140-150 bij ce gronden die op dekzand liggen. bij ce gronden
op rivierzand (bij Bugsenwn en rondom Keer) is hev leemgenalte 2555 in net

humushoudesde deel eu aazronaer juist minder (6% leem), De M50 is er ongeveer 160 mu. In el,emeen is het lemis fijn zend,
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Zwarte enkeerdgronden.
De noge zwarte enkeerd.rond (25223) list in dit gebied alleen op dekzand.
Eet bestaat in het algemeen uit lemig fijn zand. Het numusgehalte in de
bovenla-g is Ay; Eus matig numeus. De lace eronder is matig humusarm, ben
volet een humusrijke laeg; pas beneden 65 cm is ae bodem uiterst numusarm.
Het leemgenalte is over het gehele profiel 30-5555.
Kalkloze zandgronden.
Hiertoe behorei alle minerale gronden die binnen &0 cm diepte voor meer dan

de helft bestaan uit zand (aus minder dan 85 lutum ee minder dan 50% leem)
‘en die geheel kalkloos zijn. Geen van alle vertonen ze een B horizont in
het profiel. ge worden onderverdeeld in eerd- en vaagzgronden. Bij de eerste
is door de bovemvorzende processen een accunulatie vaúorganisch materiaal
opgetreden (minerale eerdlaag). In het geoied bevindt zich langs de weg
dorn-deythuizen een traject dat niertoe gerekend kan worden namelijk de

gooreerdgrond pZn23.
Gooreerdgrond.
Het: hunushoudende dek ‘is matig humeus en 20-30 cm dik daaronder is de bodem

uiterst humusarm. Tot 40-80 tm diepte is âe. boem sterk lemig (25-30%) met
een M50 van 160 mu. Cver het algemeen’ is het een lemig, fijn zandige bodem,

a

Vorstvaaggrondea,
Vaaggronden worden van ue eerdgronden binnen de kalkloze zandgronden onder-

scheiden op basis ven het ontbreken of nauwelijks ontwikseld zijn van de
Al horizont. In vorstvaaggronden is. zeer weinig bodervorming opgetreden;
ze bevatten zeer weinig numus en worden onderscheiden in leemarme en zwak~

lemige (Zb21l) bodems enerzijds en lemig fijn zandige (Zp23) anderzijds,
De eerste (Zb21) is meestal met bos bedext en nevft nieronder een dunne
strooisellaag met een 5-10 cm dikke, zeer zwak«e, matig humeuze Al horizont.
Onder bouwland is de boaem uiterst numusarm. let genele profiel is zwak

lemig (10-15% leem) met zeer fijn zanáâ (M50=140 nu).
Zb25 is voor een grovt deel als bouwland in georuik, Het heeft ouder bos
een 5-10 em dik«e Al die metig humeus is en bij georuik als bouwland een
25-30 cm dikke bouwvoor die 1-255 hucws bevat, Het leengenalte is tot 60-

70 cm diepte vrij constant (ongeveer 24-30;)), daaronder is het ongeveer

@

157. Vlak boven siorn is plaatselijk vanaf 100 cm diepte een zeer hoog leemgehalte aanwezige
Rivierkleisronden,

Deze sronden bestaan hoofdzakelijk uit klei en zavel die in het Holoceen
zijn afgezet, Boaemvorming is nog wear weinig opgetrecen en net zijn
dearom alle vaaggronden. Ze hebben een hoog siltgenalte in vergelijking
met gronden in het widuen van het land door de löss die door de rivier wordt
aengevoerd, De ass stroomt namelijk aoor een lössgebied (erosie). Er worcen
poloer- en ooivasaggronden o..derscheiden.
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Poldervag.cronden.

De poldervaagsronden heoben een zwak Gntwikxeide humusnoudende boveugrond ;
tot 1 meter diepte zijn ze kalkloos. In net webied komt alleen de Rn95C

’

voor, et lutumgenalte is 20-45; in de matig numeuze -bovengrond en iets
meer daaronder, De ietier n duidt op hydronorfe kenmerken binnen 50 em
diepte (nat). Het is een zware zavel met lichte klei, In de buitentoort
van de „aasmeander ten Hoorden van Horn Komt vanaf 100 cm ziepte moeras-

veen VOOr.

.

Coivaassronidene
De coivaay..roncen hebsen een Zwak Outwikkelde humushouaende bovengrond.
De gronden die aiet door de mass overstroomd worden zijn tot dieper dan
50 em ontkalkt.
… Rd30A3 deze liente zavel grond heeft een 20 cm dikke, matig humusarme boven-

groná en een humusarme ondergroad, zet lutui- respectievelijk leemgehalte
is overal 15 en HO. Dit is Ge enige kalkrijke boden in het gebied,

|

Rd10C; dit is ook een licate zavel bevattende bodem, De 20-25 cm cikke

bovenlaag is matig humeus met 10-153 lutum en 60-90; leem. Daaronder is
een laag van 10-90 em die zeer humusara is met 20-259 lutun.
Rd90C is een uit zware zavel ea lichte klei testaande bodem. De 20-25 cm

ia

dikke, matig numeuze bovengrond heeft een lutum- respectievelijk leemge-

halte van 18-22% en 60-80% Daaronder neemt het lutumgehalte toe tot 2530% en het numuszenalte af tot uiterst huisusarm.
Oude rivierkxleigronden.
Deze benoren tot de laat-,laciale rivierafzetvingen. De eerste 80 cin van

de bodem bestaat voor “eer dan de nelft uit klei (dus mineraal materiaal
met meer dan 8% lutum). =r is meer bodemvorming opgetreden den bij de jonge
rivierkleigrondern. De enig aangetrofien bodem van deze groep in net gebied
is de leek/woude-rigroud pKRnl, een licate azevelsrond. De 15-20 cm dikke

bovengrond is matig hurzeus. tot kalklovs, Daaronder is de boaem uiterst
numusar en de lichte zavel gaat geleidelijk over in zware zavel. Cp 80100 em diepte begint fijn zand,

om

De sa:en,estelde xaarteenneia.
Deze bestaat uit meer dan twee enkelvoucige kaerteenneden, die in net veld

een zo gecoupliceerd patroon vormen, dat ze op de kaartsciaal 1:50.000
niet meer als afzonderlijke vlakxen kunnen worden voorgesteld, Het perceutage onzuiverneden is groter dan 505
Venise beekdelsronaen,.
Deze associatie van bodemecnheden wordt gevonden in scherp begrensde diep
ingesneden ceekdalen. Deze Anv is een mozaiek van veen-, oude riviersleien zandgronden. -De lacgste delen zijn vaak veensronden Gie een ongeveer
25 em dikke lag var veraarc venig materiael heb.en, Soms is er een bezandings-

dekje van 15 cm úik, net veenpekket is meestal cum:er dan 100 cm en eronder

30
ligt uiterst numusarm, leemarm, matig fijn zand. De oude rivierkleïgrconden

Komen zowel op hogere als lagere delen voor, Ze bevatten 8-15 lutum en
50-407 leem dat in aiepere lagen iets toeneemt, De zanüsronden die op de
laagste delen gevonden worden, zijn 20-30 cm dik, matig humeus tot humusrijk en vaak sterk lemig.

4,6 Gro:idwatertrapren
Grond.aterstand en vooral de fluctuatie darin is van groot belang
voor de vegetatie. Het vepaalt immers de water= et. luenthuishouding van de
bodem en us ook de vegetatie die erop kan voorkomen, In het onderzoekte
gebied (zie figuur U) vallen de grondwatertrapgrenzen bijna altijd samen

met de bodengrenzen. Lit wordt verosrzaakt door de aard van „e bodem (textuur), topogafiscne grenzen en. noogtelijnen die ook vazk inet de bodem-.

srenzen samenvallen (uv. omsrenzing van de numuspodzolgronden). Op de erkeerdgrond (zEZ23) nabij Rogel koren verschillende srondwatertrappen op binnen

eén bodemtype voor. Gronden wet eerddekxen neben msestal dezelfde erondwatertrap als de kalkloze zand:ronden zonder eerdcek. Toch bevatten deze

eerst genoemde bodems meer vocht dour het watervastnoudend vermogen van °

”

het eercdek, De mogelijkheden voor de vegetatie zijn nier den ook groter
zowel docr een betere vocnt- als voedselvoorziening,. In gebieden die geregelâ worden overstroomd zijn geen grondvatertrappen aangegeven,
Gronawatertrapyvenindeling:

Gt“

I

II

III

GaG

-

-

GIG

50 50-80 80-120 80-120

40

Iv
40

VVI
40
120

VII

40-80

80

124

120

Gt= srondwatertrap
GoiG= gemiddelde hoogste groudwaterstanc in cm beneden maaiveld
GLG= gemiddelde lazgste grondwaterstanc in cm beneden maaiveld

ie

4.7 Klimast

In klimdtologisch opzicht hoort het onderzsocrte gebiea tot het minst

door net zeeklimaat beïnvloede

deel van Nederland. De wemiddelde tempera-

tur in juli (de warmste maand) is ongeveer 16,5 °C, die in januari (de
koudste meand) oiigeveer 1,0 °C. De gemiddelde jearlijkse temperatunvemplitudo is ongeveer 15 °c, Deze temperaturen liggen in het onderzoente gebied
s'zomers iets „oger ea s'winters iets la er das in het oorden of westen
(zie figuur 15). te vorstvrije periode is 190-200 ca-en en da:riour korter
den de 240 dejen aen zee, In de maanden september tot en zet mart is
een Leerslag-overscnot en in ae overige maanden een tekort, De zeriddelde

Jaerlijgse seerslag is or,eveer 700 m.. Het versenil in „eersleg en ver-

ne

ae
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camping levert een oversciot van 125 mm (zie figuurló). De relatieve vochtigheid varieert van Onveveer 60% s'zoners tot ongeveer 85; s'winters en is
altija iets lager den ean de kust, De gemicûelde windsuelheid is 3-4 u/s
in de zomer en s'winters 4-5 m/s. le overheersende wincricatingen zijn
Zuid-west tot west en ioord-Oost tot Oost, Samenvattend kan gezeg

worden

dat lidcen-Limbur., é41 van de droo:ste delen van Nederland is waar net

1

id

«

bid

klinaat al subcontinentaal getint is.
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Hoofdstuk 5 : Resultaten

5.1 be actuele vegetatie

5.1.1 Inleiding

cd

Het onderzochte gebied valt binnen twee plantengeogratische

districten namelijk het Fluviatiel district in het zuidoostelijke deel en
net Kempens district in het overige deel. Allereerst wordt het gedeelte

vegetatie zal grotendeels raar bodemtype gescnieâen, Alleen vij het Fluviatiel is hier sons iets van afgeweken door de sterk versnipperde toestend
waarin dit deel van het gebieâ zien bevinât als gevolg van allerlei mense-

lijke invloeden. Bij de besenrijving van de standplaats worat gebruik
gemaakt van de vegetatiekundise indeling volgens Westaoff en Den Held

(1969), waarbij

voor

bossen ook gebruik is vemaant van de gegevens van

Doing (1962). Gok is gebruik gemaakt vande Florastatistiek (Arnolds,
1976) en van het werk van Banuink (1974) om kruidachtige planten beter
oecolosgisch te kunnen beourcelen. Figuur
©

laat de actuele vegetatiekaart
-

zien.

5.1.2 Fluviatiel district

In cit district worden vijf verscnillende bodemtypen gevonden namelijk
de rivierkleigron.den Rd1CA, Hd1l0C, Rd9OC en Rn95c en de brik,roid Bkd25.
Dit gebied heeft de laatste jaren sterke veranderingen ondergaan en sommige
daarvan âuren nog voort (zie par. 4.2). Lo zijn de Fiaasboenten lanss
Roermond en Linne dour ee lateraal kanaal verkort, hoewel doer ze oude
loup nog gewoon water stroomt, binnen het zo o:tstane eiland zijn grote
grindsaten gegraven waarvan er een in het onderzoexsterrein ligt (in het
vroegere Horner,riend). Er wordt Log steeds gesterkt en eromheen worden

oe

veel kale stukken grond, puin en dergelijke eansgetrofften alsmede de aenleg
van een rekreatieterrein, voor dijkaanles is nog maar een klein deel over-

gebleven dat door de rivier overstroumi kan worden namelijk de uiterste
zuidoosthoek,
a. Rivierkleigronden
De bovengenoemde, aan overstroming onderhevige bodem is de RO10A,

Een kalk-

en voeûselrijke bodem.met sterk wisselende waterstand; de vegetatie behoort
tot het: Arcnenatceretum eletioris, Op Het genoemde eiland achter de
dijk liegen goed onderhosuea nooilanden en culvu.rweiden van respectievelijk
Arrhenatnerium elatius en Lolium peretre waar nauwelijks nog onkruiden
tussen te vinden zijne De enige socrten zie het er nog uithouden zijn

een.

penandeld wat tot het Fluviatiel benocrt. De beschrijving van de actuele

Holeus lanatus, Rumex thyrsiflorus, Trifolius repens, Alopecurus pratensis
en Paleum pratense en den nogal schaars. Deze cultuurweiden horen tot

.

een soortenarme vorm van het Arrhenatneretun.elatioris (glanshevertype:
zie vijlage 1). Van de opnamen die van bermen en weilanden gemaakt zijn

behoren enkele tot de inops-subassociatie van net srrhenatheretun elatioris
wat op een iets minder vochtige bocem wijst. Ven andere opnemen kan alleen

van het agropyro-xumicion crispi (witte klavertype). Op Kleine perceeltjes onder het grindgat worden mais en bieten vervouwd en liggeneen tweetal kleine boomgaarden, De bodem Rn953 met gronäwatertrap V ligt hier westen
lijk van het grindgat maar ven deze sterk fluctuerende ,rondwaterstand |

is niets terug te vinden in ae vegetatie, Aan de westzijde van het lateraal
kanaal worden een arietal rivierkleibodens aangetrofien waarvan RALOC

grondwatertrap (Gt) Vll neeft, RA9OC Gt V1 en Rn95C Gt V. In het landschap
is nauwelijks net voor uiterwaarden. karakteristieke reliëf terug te vinâete.
Le enige verschilien zijn de podem en Gt-verschil.en. De wisselingen in
voentigheid zijn matig tot zwak behalve den bij Rn95C. kormael zou daerdoor
grotere ruimtelijke afwisseling aanwezig moeten zijn (do-r geringe dyna-

miek) op basis van de gevonden boderiverschillen. De dynamiek wordt echter
weer vergroot door úe sterke bemesting ez beweiding, daardoor is hier een
grote soortenarmoede (zoals rondom net besproken erindgat). Le vegetatie-

-opnamen benoren voornamelijk tot ce inops-subassociatie van het Arrhenatheretum elatioris. Verschillen in iets Grogere en iets vochtigere subassociztie

zijn alleen te vincen in bermen, Hr is ten zuiden ven het Pliël-terrein nog
een oude Hiaasloop overgebleven maar deze is dermate verontreinigd det het
water stiukt en ondoorzichtig is, terwijl de begroeiing langs de oever voornamelijk uit Phragmites australis, Glyceria maxima en Urtica cioica bestaat.
De weilarden zijn grove, vlakse, soortenarme cultuurweiden of nooilanden

aie overheerst worden door respectievelijk Lolium perea.e en Arrhenataeretum
elatius. je opnamen op bodem Hd9CC behoren alle tot net Arrhenatneretum
elatioris inops. Op Rn95S wordt naast het Arrhenatneretum elatioris inops
ock de vochtige subassociatie alopecuretosum gevorden. Van de bossen die
op Rn95C voorkomen behoren er vijf tot het ruigt-elzentype (Macropnorbio-

Alnetum: zie bijlage 1) en vertonen twee andere veel kenmerken ven het
Fraxino-Ulmetui (estype) hoewel dit bostype aiet op kalkloze grond voorkomt.
Leze twee opnamen zetreffen echter een kasteeltuin met veel aangeplante

:

so-rten en een jong opgaand sosje. Helemaal aan de cuitenrand zijn op oude
weilanden, populieren aangeplant die in het geheel geen kenmerkende onder-

uit gazons en Kale terreinen met wegen en gevouwen vesta-t, Costelijk er-

ment

groei bezitven, Van net PIE terrein valt niet meer te zeggen dan dat het

van ligt een terreintje dat leser list dan het omringende lend waarop een

wilgenbosje staat (door de dijk uu nocit meer overstroomd) welk voor zover
Sette ome

e

gezegd worden dat ze tot net Arrhenatnerion behoren en invloeden vertonen
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kon worden nagegaan tot het Salicion albae benoort. Het mazkt een sterk
gestoorde indruk en vertoont nauwelijks ondergroei. Daartussen en omheen —
lisgen terreintjes met een matig tot voedselrijk milieu, aangeduid door
twee zeer dominante soorten namelijk Sedum acre en Matricaria maritima ssp.
inodora. det gebied ten noorden van de spoorbaan op de jone rivierklei

bestaat grotendeels uit cultuurweiden, Er is doer graafwerksaemheden een

sterke storing (een opname van het rakettype ). De opnamen op Ge vochtige
ovodem met fluctuerende grondwatertrap wijzen juist op de drogere vormen
inops en brizetosum van'het glanshavertypeg waarschijnlijk wijkt de bodem

hier af van het algemene beeld. De opname op de drogere bodem (Gt v11)
wijst op het Lolio-Cynosuretum.

°

be. Oude kleibriksrond
Bkd25 heeft een Gt.van Vil.-Op deze bodem liggen een aantal akkers met.
gerst; mais, aardappelen en bieten. Volgens de topografische kaart van 1958
was de bebouwde opvervlakte toen groter, Vier vegetatieopnamen van bermen
duiden op het Arrhenatreretum elatioris inops, één op de subassociatie
brizetosum eri twee andere hebben duidelijk invloeden van het AgropyroRumicion crispi, dus een matig voentige, voedselrijke, bemeste standplaats.

‘Ten zuiden van het gebied zijn enkele ópneïnen gemaakt van bosjes op Ekd25.
Deze behoren-beide tot het Feaso-kuercetum evenals de opname van het bos op
deze bodem vlak ten noorden van Nunhem, Dit duidt op een voedselrijke
situatie evenals de soortencombiaaties die al aangeduid zijn bij de bermen.
De afwezigheid van soorten uit de klasse Secalietea,

indicator van voedsel

arme situatie, wijst in dezelfde richting. In het gebieà ten noorden van
de spo_rbaan liggen op deze bodem alleen akkers, enkele weilanden en boomgaarden, De onkruidgereenschappen benoren tot het Polygono-Chenopodion,

Samenvattend wijzen vrijwel alle opnamen op droge tot matig vochtige,
voecselrijke tot bemeste standplaatsen,
Cp de eerdgrond in het Fluviatiel worden gelijksoortige akkers en boomgaarden eaangetroften (DEZ23). Tot slot van de bespreking van het Fluviatiel
rest nog een opmerking over de dijken. Deze bestaan voor het overgrote
deel uit pas aangelegde of verhoogde dijken waarop meidoorns, rozen en enkele
zomereiken in rijtjes zijn aengeplant. Het grootste deel van de dijk bestaet echter uit glad geschoren neliingen,. Ze worden meerdere malen per
jaar semaaia. be oevers van net lateraal kanael bestaan verder voor een

deel uit grind.

Peete,

5.1.4 Kempens district

det Kempens aeel van vet onderzoeksgebied cestaat grotendeels uit sandgronden, gedeeltelijk met eerddekken en doorsneden door beken met..
voornamelijk venige grond, =r zijn ook stukjes met een humuspodzol of met een

.

a. Eeekdalgronden

werpen venen

oude rivierkleigroná, de laarste zal bij de beekdaïten besproken worden.

De oude rivierkleigrond (pXRnl) komt voor ten zuiden en 2uidwesten van Heelen
en in-een strook tussen haelen en Neer als grens” van het Fluviatiel. De

podem heeft een 15-50 cm dikxe minerale eerâlaaag, is kalkloos en heeft
Gt lll. Het ligt lager dan de omgeving en vormt net stroomdal van de Haelense

zien kunnen worden. be soorten wijzen op een flink vochtige, voedselrijke,
bemeste standplaats, ben gecéelte vestaat uit bos welk tot het Macrophor-

bio-Alnetum behoort en een tuin van kasteel, Äldengoor, ait benoort tot

omne nge

van het Arrhenatheretum elatioris naar net Agropyro-Runicion crispi ge-

end

beek, De vegetatie bestaat gedeeltelijk uit weilandes die als overgangen

het stellario-Carpinetum (haagbeuktype). Erg natuurlijk is dit bos niet
‘daar de beïnvloeding door. aangeplante soorten erg groot iss

De samengestelde kaarteenheid Av bestaat uit een associatie van, vele eenheden die te kleine oppervlaktes beslaer. om op schaal 1:50,000 weer te geven.

Ze zijn echter hoofazakelijk venig en incidenteel komt

« rivierklei of

zandgrond voor. De hoge Gt (1il) en het gegeven dat de leegste delen vaak
door de beek overstroumd worden is de oorzaak dat de mens deze „ronden
nauwelijks in cultuur genomen heeft en als vegetatie ho-fdzakelijk bes
aangetroffen wordt. Dat wil niet zegsen dat de mens ait bos niet beïnvloed
heeft. Het bostype is in verreweg de meeste gevallen net MacropnorbioAlnetum, soms met kenmerken van het Fraxino-Ulmetum en op enkele plaatsen
met kenmerken ven net Fago-Quercetum. Langs het laatste deel van Ge Zelsierbeek, voor deze in de Heythuizerbeek uitmonât, staat ook een Fago=tjuer-

cetun bos (witboltype). Fisschien dat op deze plaats veel zand door de beek

de Heelense beek zijn enkele plaatsen met een bos dat kermerken van net

Fraxino-Ulmetum (estype) vertoond, Somuige opnamen vertonen veel kemerken

rn

is neergelegd waardoor de bodem hoger en droger is komen te lig.en. Langs

van zosel wuerco roboris-Hetuletun (bocntige smele-type) als van het Macrophorbio-Alnetum wat waarschijnlijk komt doer beinvloeaing van de bossen aie
grenzen acn de beekoossen of de opnamen liggen op overgengen tussen beide
bodems, Op de zeekdalgroadea zijn ook weilanden bekeken waarvan er àrie
tot het Arrhenatheretum elatiorís alopecuretosum (dit is de vocntige subassociatie) behoren, Enkele opnazen behoren tot het Faragmition. (communis)

met Kennerken van de vorige associatie en cok een opname met kenmerken van
zowel Agropyro-Rumicion.crispi als Arrnenatherion (nabij verrijkte plasjes).

Daar Het veerwater sterk vervuild is in el de beken vertoont de vegetatie
op veel plaatsen, voiral daer waar de beek regelmatig overstroomt, duidelijk storingskenmerken zoals dichte vegetaties van Urtica dioica. Daar waar
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beekdalen ongeschikt (te vochtig).

ENEN

Hier is een voedselrijk, vochtig tot natte Situatie. Vocr akkerbouw zijn de

AN
oN

de bodem weer wat hoger ligt staan vaak die planten die minder va: storing

nouden (bv. Anemone nemorosa).

.

Ten westen van Horn en daelen ligt een ouée »aasarm. Dit is een va: de oud-

holocene Magsmeanders die op verscneidene plaatsen tussen Roermond en
Cuyck liggen en tot de oudste voormelige rivierlopen van Nederland veroren,
Ze zijn duiaelijk te zerkennen doordat ze wat dieper in het landschap ligsea
en een andere vegetatie vezitven (zie tiguur 12). De nabij Horn lig.ende

meander draait vlak ten zuiden van de spoorlijn naer het oosten en komt dau

beek doorheen stroomt. In de arm liggen net Houter- en net Klopven. ret
zuidelijkste deel is Goor de gemeente Horn volgestort met puin en men pro-

beert daar vergeefs populieren op te laten groeien. Door de puinlaag loopt
water meteen weg en daardoor is de bodem erg droog. sinds het afgesloten
raken van deze arm Ziju lengzamernand de neutrale tot basiscne omstandigheden ,ewijzigd in een zuur milieu. «sr trad immers geen aanvoer meer op
van zuurstofrijk en voedselrijk water. Er kon alleen nog maar regenwater
en zakwater van ae omligsende, Loser Gelegen eronden toestromen, In dit
oligotroof geworden milieu (omliggend milieu is voedselari.) valt een overeenkomstige vezetatie te verwacnten. De twee opnamen van de bosjes vertonen
veel kenmerken van net Saliciun cinereae (gaceltype) en jets minder van
net Periclymeno vetuletum pubescentis. Volgens Doing (1902) horen aaarbij
als successiestadia rrangulo-Ssalicetum auritae, Spaa,no-Alnetum of Betuletum
pubescentis. Dat zou de overeenkomsten in de opnamen Kuisen verklaren. zen
tieutel jaar geleden bleek het Klopve.. nog volledig oligotroof te zijn.

De storende invloed van de bemeste akxers in de naoije omgeving en van
het wounwagenkamp verklaart de aanwezigheid in de vennen van storingssoorten
zoels Phragmites eustrelis, Juncus effuses en Iris pseudacorus. Het huidige

zakwater bevat verrijkende ::ineralen.
b. Dikke eerdgronden
De eerdaronden zijn docr de mens opgehouvgd en geëgaliseerd. Hoogteversenillen
zijn daerom sering en nellingen zeer flauw.
De bruine enkeerögronden (UEZZ3) ligge: vooral ro.d Haelen en Nunhem, ten
noorden van zorn en van de Haelenscne veek en ten zuiden van Hogzel. De grond
is voornamelijk in gebruik als halmvrucntakxers, minder als nexveuchtakzers
en weiland. iecstal bpetreft ret goed ondernouden cultuurweilanden. Beu deel
van de bodem is bebost. Le vegetatieopnanen die op de aksers zijn gemaakt
kun:.en vrijwel allemaal tot het Aphanion gerekeud worden. De enige in aan=
werking komende associatie is net Papavereiuri argemone

(klaproostype).

Soms worden invloeden van net Arnoseridium of van het Che::opodion gesig=

naleera. Hea opname cenoort tot het Chrysantherno-Sperguletum (klaprosstype
bij nakvrucatakzers) wat vaak vermen,& voorkomt met het Fapaveretun arge-

mone

ue gem en ae

(klaprocstype bij oreanvrucntakxers), Dit is vaak ee: _evolg van
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samen met een grotere even oude bedding waar tegenwoordig de Haelensche

de overganug, van het ene naar het andere jaar, van graan- naar hakvruchtakker
of omgekeerd. Van de bermen eu ruigten behoort er een tot het Thero-Airion

(erasklokje-type), ârie behoren tot het Polygono-Chenopodion (bijvoettype),
een tot het Lolio-Flantaginion (weegbreetype) en een tot het Asropyro-Ruuic top
crispi (zilverschoontype). dieruit blijkt een variatie van voedselrijk

is

naar voedselarm, Natuurlijk heeft de mens docr bezesting sterke invloed
op het voorkomen van erg voedselrijke gezelschappen genad. De meeste op-
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het Poö-Lolietum (beesdgrasweide), dus niet veel zeggende cultuurweiden;,
het Thero-Airion (zwenksrrastype), deze lag gedeeltelijk omgeven door bos

en is waarschijnlijk weinig door kuastmestbenesting beïnvloed, twee tot

SN RN aetet

namen wijzen toch op een mavige voedselrijkaom. De weilanden behoren tot

het Lolio-Cynosuretum (karmezasweide) en een tot het Arrnenatnerion met invloeden van het Lolio-Plzntz,i%etum. De optamen duiden op droge, matig
vocntige, natig voedselarme tot voedselrijke standplaatsen (eventueel door
bemesting verrijkt ). Eet Tnero-Airion duidt zelfs op droogte en voedselarmoede,
De bossen behoren voor een groot deel tot het Fago-Quercetum en tot een
wat armere vorm die meer lijkt op het querco roboris-betuletum. Zo lig.en
de opnamen 125 tot en met 131, ten nocrden van de spoorbaan boven de Houter-.

‘

hof, aan de rand van deze sodem bij de grens wet de zandgrond (Zb23) waarbij een novgteverschil van 5. meter optreedt, Het bos kan dan beschouwd
worden als een overgang van net iets rijkere Fago-cuercetum op de eeragrond naer het guerco rovoris=setuletum op de zandsrond, zierbij moet ook
gezegd worden dat de bodemgrenzen niet zo scherp hoeven te zijn els op de
kaart is aangegeven en moet de invloeâ van onscherpe grenzen groter geacht
worden dan de hoogteverscaillen, Vocr enkele andere opnamen geldt netzelfde
De bodem 222% Komt voor in het nocrdelij« Geel van het onderzochte gebied
tussen Roggel en eer en geceeltelijk oostelijk van de lijn Rog:el-Heytnuizen,
De vegetatie vestaat grotendeels uit zowel nakvrucht- als graanvruchtekkers,.
Het meest vervouwc worden vieten, a-=rdeaprvelen, ais, rO8se, gerst en plaatselijk schorseneren,

conen, augurken, penen, asperges en engels razigras

(zaaûwinning $ er zijn tevens enkele boomgazruen, Hen Klein gedeelte is
els weiland in gebruik met Lolium perenne als „ewas. Cp enkele plaetsen
ligsen kleine bosjes die tot het Fago-Guercetum pernoren. noogteverscrilien

*

Arrheniatnerion €latioris waarvan enkele tot het Arrnenatheretu: elatioris

en één tor de subassociatie brizetoswu, Ancere vertouen veel kenmerken van
het Agropyro-Hunicion crispi of van net Thero-Airicn,. Eieruit blijkt het
droge karakter van deze bodem. Lans de akkers zijn opnamen gemaakt die bij
„peretalia (xrounalstype), rolygono-Cnenopodion e.. neel vaak over, augen
aaartussen,

Lenoren. Oos zijn drie opnemen van Chrysa:.tneno-Sper,uletun

evenaart. Alleen ceze laatste associatie duidt op en voe.celrijke standes

.

plaats hetzeen ongetwijfelt voor bevesting Kont. Huigten en wegtcernen be-
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zijn zeer gering. De wei- en hooilanden die opgenomen zijn behoren tot het
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horen tot Thero-Airion (veek ásrostietum tenuis), Folygono-Chenopodion set

tren: apy
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invloeden van Sisymorion, Sisymorion ei: Phragmition. Deze lactste cehoort

bij een plas (ten zuiden vaa Eeythuizen) en wijkt daarom nogel ef. De plas
.

zelf is omringc docr een brede kraag van Phragmites “australis, Cirsium
arvense en Urtica dioica. Het cetreft nier een vis-kweekvijver en ver-

woedelijk is de vijver sterk bemest om de visstanc op te voeren, det meeste
duidt op matig voedselrijke tot voedselrijke, bemeste, vrij aroge tot matig
vochtige bodem.

EOS

be bodem Zp21 is een reliëfrijke boden die gevonden worät tussen Zelster en

Ty

ec. Lalkloze zendsronden

de Heythuizerbeek, oostelijk van Heytavizen, in een strook ten zuiden van de

Heythuizervbeek, op de -iiunheimerhe ide en ten guiden van de naelensche beek.
Deze bodem vertoont op tal van plaatsen

reliëf, vooral op de: Nunhemner-

voor die voor net reliëf verantwroordelijk kunnen zijn geweest. Dit heeft
echter niet geleid tot opvallende vegetatieverschi iien. De vegetatie bestaat
grotende- ls uit naaldbossen ven srove den die. overwegend tot het. Querco
rovoris-Letuletum en het #sazo-guercetum benoren met vaak overgangen daartussen, Het Fago-guercetum of overgangen dear naertoe zijn een gevolg van
verrijkende invloeden van de omringende ekkers, Haer het noorcen waar de
bossen meer aaneengesloten zijn wordt net Guerco roboris-Betuletum veel
vaker aangetroffen, Cok op plaatsen waar zend.rond en eerdgrond aen elkaar
grenzen wordt opvallend veker het Fego-guercetum gevonden, De verrijkende

invloed van akkers wordt daardoor wel aannemelijk ofwel de minder scherpe
“bodemovergangen dan door de bodemkaart gesuggereerd worden. Er zijn ook enkeJe resten nei aangetrofien. Het betreft hier het Genisto pilosae-Callunetun.
De bermen langs de weinige akxers benoren tot het Arnoseridc-Sclerantnetum
en tot een vage overgang van Arnoseridion naar Poly,ono-Chenopodion. De
seilanden behoren alle tot het Arrnenatheretum elatioris soms met invloeden
van Agropyro-Rumicion crispi. De bermen lanss de weilanden horen tot aet
Thero-Airiou of Folyono-Cnenopodion en overgangen daarvan, Steeds het
beeld van een droge, voeuselarme tot voedselrijke (bemeste) stanäplaats,

De bodem Zbes vertoont opveliend minder reliëf. Ze wordt gevonden boven de
Zelsterbeek, in een strook ten zuiden van Ge Heytnuizervbeek, veel ten westen

van daelen en ten westen van het Houterveim,. Het overgrote ceel is beplant
met bos, De bossen bestaan voornamelijk uit Pinus sylvestris plantages die
Tot het «„uerco roboris-cetuletum (vochtize smeletype) behoren; een klein
aantal behoort tot net Fago-suercetum en juist deze komen op grensgebieden

met andere bodems voor (bE423, 25423 en En-bodems),. Twee heide-opnamen
benoren tot net Genisto pilosae-Callunetum. Twee bermen alsmede een hooiland bij net Thero-Airion. verder zijn weilenden va: het Arrhenatherion
elatioris met allerlei overgangen naar Agropyro-:tunicion crispi en Lolio-
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heide en westelijk daarvan. Op deze vroegere heide kwamen zandverstuivingen
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Planteginium gevonden. De kruiden wijzen op droge, tamelijk voedselarme

bodem die soms bemest is. fot de kalkloge zandgronden behoort ook pZn24. .
Deze bodemeenheid teslaat in het onderzochte gebied een kleine oppervlakte

langs de weg Horn-reytauizen nabij het sanatorium 'hornerheiae', Op deze
bodem wordt een klein bosje gevonden dat veel kenmerken van het. FraxinoUlmetum vertoent maer er tech niet geneel toe gerekend kan worden, Zo staan

er in de opname enkele gewone esdoorns âie vrijwel zeker uit een nabijgelegen tuin komen, De weilanden behoren tot het Arrhenatheretum elatioris
en hebzen kenmerken van Asropyro-Humicion crispi. zen weiland benoort

tot

a

het Lolio-Cynosuretum. Ondanks de sterk fluctuerende groncwaterstand volgens de bodemkaart, duict ae-vegetatie een Grogere bodem azn. Verandering

in waterhuishouding (ontwatering) is hiervan waarscuijnlijk de oorzaak en
de bodemkaart klopt wat dit betreft niet (meer).

ad. Humuspodzolgronden
Hieronder vallen enkele kleine bodemeenheden, be eerste is Hn2l die voor-

komt tussen de Heythuizer en de Haelensche beek, De bodem ligt lager in
het landschap en de bodemgrens wordt ook duidelijk aengeseven door de
hoogtelijnen, zet is een conge heide-ontginning die na invoering van de
kunstmest in cultuur genomen is. Voor een groot deel is net in gepruik
genomen als akxer. en weidegebied. In het Langven wordt gerst en ròg.e
geteeld en er ligsen weilanden van het glanshavertyre (zie bijlage 1).
De bossen benoren tot het Fago-cuercetum en het Querco roboris-retuletun.

De subassociatie molinietosum (pijpestrootje-type) komt op twee plaatsen
voor waar vermen geheel verland zijn. ze ligeen echter nog wel lager in
het terrein, De bodem Hn23 komt voor temidden van Zb2l bodem ten zuiden
van de neythuizerceek en rondom de Grote Eedelaar. Deze laatste is een in

1900 ontstane plantentuin zet veel aangeplante bomen, Rondom net landhuis
staat een hoogopgaand beukenbos en verderweg neaaldnout det echter op de
zanderend (Zb23) ligt. Het is afgesloten voor publiek en heeft de bestemming
als vogelreservaat, Bvenals de vorige bodem ligt ook deze lager met
Gt V. De grond is geaeelterijk in gebruik als weide en akzer en deels aïs
bos. De weiden behoren tot het Arrhenatnerion elatioris maar bevatten
soorten van net Eu-Polygono-Chenopodion. vat kan door vroeger gebruik als
axser, komen, weiland komt alieen voor op zet oostelijk stuk bodem van dit
bouemtype. Rondom de Grote zedelaar ligsen alleen bossen en akxers. De
bossen benoren tot het Fago-tuercetum met enkele armere percelen (Guerco
roboris-betuletum) op het oostelijke deel. Aan weerszijden van de Leudal-

dek, boven de weg list net iets hoger en daar worden gerst, mais

oO

weg ligt de bodem chin?25%, Kenmerkend is net ongeveer 10 cm dikke cultuuren eard-

tatie benelve dan enigzins aan de noogtelijn. seneden de weg is het hooi-

land. Drie opnamen daar kunnen niet duidelijk geplaatst worden in een

meren ermee

appelen op vervouwd, De onderscneiding met zEZ23 is niet te zien aan de vege

voedselrijke, bemeste standplaatsen,

eeIPgeYe antieop

associatie. De so-rten-combinaties wijzen op droge tot matig vochtige,

In het voorgaande is duidelijk geworden dat planten ven akkers, bermens
ruigten en weilanden vaak een wat hogere trofiegraad aangeven dan de bossen,

Cp de kelkloze zandgrond Zb21 duiden bijvoorbeeld weidevegetaties soms op

voegd. Deze mineralen worden geâeeltelijk via de oogst weggenaald, Van het

restant zulsen nitraat en balcium snel en gemakselijk uitsyoelen doch bv.

hey ereease

Dit is het ‘gevolg van de mens die via bemesting mineralen aan net land tee-

fosfcet kan nog zeer lang in de bodem eenwezigzijn. het aen- of afwezig
zija van voeüingselementen in de bodem is afhankelijk van de structuur;

elementen; de wet van net minimum is doorslaggevend. net is belangrijk dat er
volâoende opnemen gemaakt worden van veel minder gestoorde en beïnvloede etand-
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samenstelling en pa van deze bodem, De vegetatie reageert op net totaal aen

plaatsen op een bodentype om daarmee de wel gestocrde en beïnvloede te kunnen

en heeft een hoog organisch stof gehalte of neef t een regelmati.e aanvoer

nodig van minerale voedingsstof:‘en. Hen voedselrrijkdom die aan Kunstmestbemesting te dansen is moet worden Wessedacat om een zo juist mogelijk inziecat in
de potentiële natuurlijke vegetatie ve verkrijgen. svenzo moeten bewerxings-~
invloeden weggedacht worden, Cnkruiden op hakvruchtaksers kunnen een rijkere

5,

standplaats aanduiden Gen onkruiden op halmvrucutaksers op diezelfde bodem
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vervelijken. ken werkelijk vruchtbare bodem bestaat uit rijk moederiaterizel

als gevol; van de bodembewerking (Bannink, 1974). Sterkere bemesting of intensievere onkruidbestrijding doet deze verscaillen echter verdwijnen. Hileronder

voederen WHRES

‚a

voedselrijikdon terwijl de bosve,etaties op heel ari.e en droge bodem wijzen.

volgt een samenvatiing van kenterken van vodemtypen zoals die uit de vegetatieopnemen is verkregen naast gesevens over deze typen van de Sticoxe:

BODEN

Gt

OWCOLOGISC.E TIPZEIKG DOCH

BODENTYFERLAG

DE VEGETATIE
Hn2)

Vv

droog, eedevitelijxk matig vochtig matig-zeer huneus, leenarn

voedselrijk (bemest) tot tamelijk 17,57
voedselarm

Znês

cünes

Vv

VI

vrij Grove, matig voedselrijk

matie tov zeer humeus, lemig

tot bemest

25-3555

droog tot matig vocatig, matig

LHavig humeus, lenig 20-25,5

voedselrijk tot vemest
zkde5

DEL2S

VII

VIT

matis droog tot matig vocutig,

homuser:., Tutu: 10-1555, leem

voedselrija, berest

50-605

droc,, tot matig voentig, tanelijk matiy humuser..,
voegseléeri.,

ané25

VII

p2i.235

OV

vewest

drocg tot matig vccntis, matig
voedselarn,

lemig 20-25,5

matig numeus, lemig 50-555

fË

verzest

drozg tot mati, vocnti,, veedsel- mati

É

humeus,

lem

?
'
i

Gt

Cecclogische trgering door de

Bodemtypering

41

vegetatie
Zbel

Vil

droog tot iets vochtie (plaatse-

matig humeus, leemarm 10-157:

lijk), tamelijk voedselarm, zeur
soms bemest
Zb25

Vil

matig humeus, lemig 24-3075

droog; tarelijk voedselarm, zuur

Rn950

v

matie vochtig tot nat, bemest

matig nuneus, lutum 20-35:5

RdlOA

=

sterk wisselende waterstand,

matige humusaru, Lutum 15%

voedselrijk; Kalkrijk
RA1OC

Vl

matig numeus, lutum 10-15%

matig droog tot matig voentig,
veel dynamiek, voedselrijk, bemest

Rd90C

>
pkHnl

All

selrijk coor bemesting
matig tot flink vochtig, kalkarm, matig humeus, lutum 81755

voedselrijk Cour bemesting
Asv

matig humeus, lutum + 20/5

matig vochtig tot vochtig, voed=

V1

111

|

a. vochtig tot nat, vrij veel dy- venig, leemarm fijn zand of
namiek, voedselrijk vocral door

lutum 8-10% en leem 30-40%

aanvoer van mineralen door de

of metig humeus, leemarm

beek: zelf
b. oude Kaesarms tamelijk vochtig
zuur, voedselarm, iets gestoord

De vergelijking van de grondwatertrap met de vegetatie-indikatie laat in-

teressante verschillen zien. Zo blijken Hn21 en Hn23 droog te zijn (uit
actuele vegetatie) terwijl de Gt V is, De bodems c:n23, bEZ23 en 21223
met Gt V1l worden door de actuele vegetatie als iets vochtig gekarakteriseerd,
Dit is het gevolg va: ret watervasthoudend vermogen van het eerddek,
Bodem Bkd25 met Gt V1l heeft zijn voentiger kerakter te denken aan de textuur waardoer deze bodem beter vocht vasthoudt; evenzsls bodem Rd10C,
Van de bodem 28224 heeft een klein deel Gt Vl en een nog kleiner deel
Gt,V, ín de vegetatie blijkt daer niets van. Het nangwater in de eerdlaag blijki belangrijxer te zijn. sij de vergelijking tussen bodems
met podemeizenschappen volgens Stiboka en de indikatie coor de vegetatie
blijkt dat lutumrijke bodems ook voedselrijker zijn en dat het lutumgenalte
belangrijker is voor de voeûselrijkdom den het humusgehalte. det blijkt
verder dat enkeerdgroiuden niet zoveel voedselrijker zijn den zandgronden
zonder ezrddek maar wel dat ze ecn veel betere vochthuisnouding meboen.
De voedselrijkcombepaling bij gronden die veel op elkaar lijken wordt
vertroegeld Gour vemestingsinvloeden. 40 is het verscnil tusseu de an-

bodems moeilijk maar de indruk bestaat det Ines wat rijker is dan Hn21
en cHn23 nog iets rijxer en mede door het eerddek een rijkere vegetatie

kan dragen. Ven de enxeerdgroaden geeft de 20443 een iets rijkere indruk;

ane
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soms bemest
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dieper in de bodem is ov«k het hunussenzite en net leemgenalte iets
hoger. Van de zandgronden is 4524 iets lemiger en cat zou enige invloed

.

op de. vegetatie kw.en hebben maer de vochtvaorziening blijft erg slecht.
De rivierkleigronden zijn alle voeaselrijk of bemest en de verschillen ín
vocntigneidsindicatie kunnen alle aan de erondwatertrapsverschillen toege-

5.2 De potentiële netuurlijke vegetatie

‘

5.2.1 Inleiding

‘Zu allen für Wald geeigneten Standorten in Nord-West-Europa gendrt
irgend eine Gesellschaft aus der Reine querco-Fage tea, cuerco-Piceetea,
Alnetea glutinosae. welcne dieser Geseliscnaften dies ist, nungt. ab von

dem Klima-, Soden und Gruidwasserverndlinissen' (Deing, 1961).
Hiermee wordt de mogelijkheid benadrukt om met behulp van de huidig: orzâer-

ne een eeeee EN Ene ee ar

tan

schreven worden,

scheiden bostypen een beschrijving te maken van ue potentiele natuurlijke

reconstructie van ue oorspronkelijke’ vegetatie, van Îe acvuele vegetatie,
van de bodemkaart en andere oecologische gegevens, De reversibele en irreversibele veranderingen in de bodem worden erin betrokken, Belangrijk is
net in het oog houden van het verschil tussen de plesioklimax ( een bosvegetatie dié na 100 jear ondestoorde ontwikxeling is ontstaan) en de
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vegetatie im onze klimastsstreek,. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van esn:

pas na 800 of meer jazr bereikt zijn. In de beschrijving van de potentiële
natuurlijke vegetatie is het plesioklimaxstadium steeds aangeduid omdat

deze laatste minder tneoretisen tot stand komt dan ae vegetatie die pas
over 800 of meer jaar eanwezig zou kunen zijn. Hierbij moet wel vermeld

MIN LEED EEE ot

eigenlijke votentiele natuurlijke vegetatie, Dit laatste kan na 10U maar ook

worden dat in somsige gevallen de plesioxlimax gelijk is aan de potentièle
natuurlijke vegetatie, Dit als de primaire bosvegetatie al na 100 jaar
tot stand is gekomen. De potentiële natuurlijke vegetatie is niet aan een

5.2.2 Fluviatiel cistrict

In het rivierengebied worden alluviale bodems gevondea met een niet uitgerijpt bodemprofiel. Le rivier erodeert in ae bovenloop en zet dit materieel
af in zijn benecenloop (afnankelijx van de stroomsnelaeia is dit materiaal
Ker Of minder „rof). Stecds is het echter rijk aan numus en kalk, nierdoor is ae stixstofomzetving maximaal, Er is een continue aanvoer van organiscne stof,
Be Hiviersleisconden

Hoe de klimax-vegetatie er oorspro:xelijx uitzag beschrijven Doing (1976)

yee

bepaalâe tijäsduur gevonden (zie figuur 16).
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en Sissinch (1976). Van ae rivieroever tot en net de waarden trad een zonatie
op:

:

ll, smalle strook van kruidenvegetaties en katwilsenstruweel lanes de stroondread = permanent pio:.ierstadium door erosie en sedimentatie, ijsgang,
enz. (voornaxelijk het Salicetum triandro-viminalis).
2, een-overstroningsgevieà (regelmatig onder water, vooral in winter en
(de rol van de zwarte populier is bij

ons problematisch) het salicetu: albo-fragilis.
3, op grotere afstand van de rivier, op gronden gelegen buiven het winterbed, die dus alleen periodiek werden overstroomd vond men het troskers-

essenbos (Pruno-Fraxinetuin) een associatie waarin als regel de es domineert, vaak ook de zwarte els is bijgemengd en met een struixetage
van trosxers, hazelacr en xornoel je.
4. op nog verder vas: Ge rivier gelegen gronden die alleen episodisch werden
overstroomd, dai wil zegsen niet ieder jaar en den no,, hoofdzaxelijx in

het voorjaar, vond men net eikeu-iepeabos (Fraxino-Ulxetum) een bostype
met es, esdoora, zomereik en iep, Dit type kwar ook voor op de ocever-

walien.
De Achter een oeverwal lez een kom welke regelmatig onder water stond

(wilgenpopulierenbos) of relavief zelöen overstroomd werd (ruigt-elzen-

bos).
Zowel de beuk als de haagbeuk verdragen natte voeten slecht, vooral in de
zomer, als de „roeipleats bij zomerhoogwater blank kont te staan sterven
zij af. Zij ontbreken dazrom in onze rivierdalen,
De huiâige rivierdalen nebsen enkele veranderingen ondergaan:

niervoor worden ze bemest met kunstmeststoffen of ze zjn beplant met
populieren. Zet rivierwater is sterk vervuild en beïnvloec zo de vegetatie,
2. Irreversibel; De vroegere uiterwaaruen woruen vaak opgedeeld àoor een

nein en ee

ern

l. Reversibel; oijna alle kleigronden zijn als weiland in gebruik genomen,

dijk, Hierdoor overstrouen de vroegere buitenuijkse geviedeu niet meer.
Verder zijn deze, nu binnendijkse gebieden, beter ontwaterà, Le stro -ndraad ven de rivier zelf is aan venden gelegd, er trecdt weinig erosie

en sedimentatie meer op.
In het onderzoessgebied wordt één coseutype als vuitenâijks gebied aangetroffen (namelijk Rd1i04). Dit is net enige deel dat nog regelmatig over-

stroomà wordt (s'winters). Het is een kalkhoudende ociveaggrond, De actuele
vegetatie is weiland (Arrhenatherion elatioris). Lit blijkt onder andere
een vervanzingsgezelscnap te «ijn van het Salicio: albae. Cmâat de invloed
be

van erosie en sedimentatie coor de rivier minder is geworden zal de poientiële natuurlijke vegetatie er buitencijks als volgt uitzien. Zet gernele

ouitenaijkse gebied zal be,roeià raken met een Salicetuu trieandro-viminalis
welk zich ecnter aïleen op de cuitenste oeverrand zal harzuaaven,. HOeerop
nae veen gere

Ww

voorjaar) met schietwilgenbos,

enn
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zal de successie zich voortzetten naar een Salicetum albo-fragilis. De

potentiele natuurlijke vegetatie is nier gelijk aen de plesioxlimax.

.

Omdat de dijx zelf geen aanknopingspunten biedt in actuele vegetatie voor

een successiereeks, is de volende redenatie theoretisch, Wel blijken de
aangeplante soorten, zoals ueiaoorn, goed aan ve slaan, Len dijk zou ongeveer ver,elijkbasr zijn met een hoge oeverwal, hij worst zelden overstrocmd.

Als vlesioxlimax en potentiéle natuurlijxe vegetatie is e.n Frexino-Ulmetum wearschijulijk. De dijk is ecater te smal om hem op de kaart met schaal
1:25.000 te karteren,
Het pinnendijkse gebied bestaat uit een viertal boäemtypes. det natste bodentype, in net laagste geaeelte van ce-bin.endi,kse kom gelegen, is een kalkloze, natve rivierklei met een wisselende grondwatèrstend (Rn95C). Le

actuele bosvegetatie oenoort voornamelijk tot het Macrophorbio-Alnetum.
Hieruit blijkt dat het srondwater, als gevolg ven een verbeterde waternuishouding mider beweegelijk is geworden, maar. vrij hoog is. De sraslandvegetatie benoort tot het Arthenatnerevum eletioris (matig voentige sub=
„elk onder andere een vervangingsgemeenschap van het Alno-Padion

is. Lowel bos als sraslaná duiden op eeu sterke nitrofiele invioed (kunst-

zeeen.

associatie)

mest). be potentiéle netuurliyke vegetatie is afnankeli,k van de volgende

beweeg=lijke gro.dwaterstand, bocem is weinig doorlucht en van nature matig
voedselrijke In ingeijkte gebieden corresponteren wallen en kommen met

respectievelijs Ulmion carpiuifoliae en Circaeo-Alnion (Doing, 1962),

menne

7

oecolozische situatie: een kalkloze, iets venige rivierklei met weinig

Na het verdwijnen van de Neverrijking wordt als plesioklimax en potentieel
natuurlijke vegetatie het stachyo-“1uercetum verwacht. Dit bossezelschap

is door Doing (1962) beschreven en hij rekent dit tot de oorspronxelijke
veg,etatie. Cp ce ~oed ontwaterde en sterk beïnvloede

plaatsen, zoals de

kasteeltuin sij Horn, worat een bos met Kenmerken van het rraxino-Ulmetuin
gevonden, Dit duict op kalkrijkdou. Van nature aanwezige mineralen, de ontwatering blijft waardoor zich op deze plaats een Stelleario-Carpinetua als plesioklimax eo ecn Kelico-Fagetum als potentiële netuurlijke vegetatie zel

gean ontwikkelen. Cp de drogere, kalkloze rivierkleigrond (Ra90C) wordt
de weilandve,etatie.van net Arrhenatneretum elatioris subassociatie inops
gevonden, naast enkele struwelen berorende tot net Salicion albae. Heide
Zijn vervangingsgezelschapoen van het slno-Padion. Ha verdwijnen van de
bemestin,si.vioeden zal wich op de toen nog van nature voedselrijke kleiarond een Stacnyo-juercetum via het Salicion albae kunnen ontwikselen en wel
ae subassociatie bpenorende bij de rivierdalen waarzvoe ouk de covengenoemde
behoort, wen verdere o.twikkeling is er niet. De droge, binnendijkse, kalk-

loze rivierklei (RALOC) is onder te verdelen in een voentiger (Arrnenatneretum elatioris) en een droger {Sisymbrion, Lolio-Cynosuretum)
type. uit wordt door net reliëf van het lauascuap bepaald. De vocntigere

:
f
§
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i
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delen zijn vergelijkbaar met de vorige bodem. det gevonden wilgenstruweel

(Salicion albae) duidt ook op een vochtiger gedeelte, Hierop is de plesioklisax
een Anthrisco-Fraxinetum en de poteritiële natuurlijke vegetatie een StacayoLuercetun en wel de subassociatie geconden aan rivierdalen, -„chter de drogere
delen zullen hun berestingsinvloeden Kwijt raken. De van nature toch rijkere

kleigrond zel nier een Stellario-Carpinetux (plesioxlimax) gaan dragen. Dit
kan zich verder naar het weiico-“agetum (potentiële natuarlijke vegetatie)
ontwikxelen. als de rijkdom van het „rondwater afneemt zen zien in een ongerept lanàscap op de natste plaatsen in net. Stacnyo- vercetum een rijk elzen-

broexbos (Carici elongatae-ilnetun.) ontwikkelen terwijl op de iets minder
-essenDOSs (Pruno-Fraxinetum) te verwacnten
natte plaatsen een zet vos‚elzersminant in de voomlaag,
is met zware els res;pectievelijk es dom

doch met een

minder ruige ondergroei dan in het ruige elzen-essesioos ( Nacrophorcio-Alnetum).
uitCmdat het grindget in directe verbinding staat met de waas zal. steeds in- en
stroming optrsden waardoor hoogstens de randen van de ples zullen verlanden door

bezinking van kleideeltjes en waarop eenSalicetum albo-fragilis verwacht mag worden.
be Cude kieibrikgrond
Le aroxge, fijnzandige, kelkloze, cude kleivorikgrond is en oude Veaskleiafzetting waerop veel akxerbouw beareven worct. Te grond is va: ature voedselrijk en niet te nat, De actuele bosvegetatie behoort vot net Fago~ uercetum.
rf

De weilaad en akxervegetaties zijn ouder andere ververgingsgemeenschappen van.

net Alno-Padiou (bizla,e 2), De plesioklimax bestaat uit ecn Stellario-Carpigetum. In een eyvatoriaal re.encoos trecdt een stoffenkringloop op zoncer
Loemensraardie verlies, In onze gezetigde streek is de ve.eiatie-periode voor
houtige gewassen echter ongeveer 6 maanden en is de strooiselvertering relatief
lengzaai. Op zonale bodems wordt vrije kalk uitgespoeld, Deze lemige grond

is zo'n type bodem waar een 'mull'-strooiselleag ontstaet en een textuur-s.
De potentiële zatuurlijke vegetatie zou een Helico-Fagetui kunnen zijn. Ook
op de niervoor besproken plaatsen met een meer ontwikselde bodem is dit het
geval, De eeragrond in net Fluviatiel (vEZ23) is gelegen op de kleicrikgrond,
Als gevolg ven deze rijke ondergrond zal zich via een Fago-Tuercetun (plesio-

klimax) het Hilio-“agetum (potentiële natuurlijke vegetatie) oatwikzelen,
522.5 Kempens district

ae Leckcalsronden
Er worden twee bodemtypen in onze vecxdalgronden onderscueiden. De venige

beekdelgronden (ABV) oestaan uit op de laagste delen veengrond (zwart veraard venig materiasl}), oude rivierklei (poldcrva: geroad) of zandgrond
(vlakvaaggrond). Op de nogere delen aileen Ge leatste twee. Op een voor-

malige weaaer van de vaas wordt gedeeltelijk een wouaeerdgrond

(pÉRal)
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gevoiden,. Het oorspronkelijke bos ven Ge beekaalen was een type met

slanke

sleuteloloem, gevlekte aronsxelk, bingelxruid, gele dovenetel,

enz., eeu nat voselkers-essenbos (Fruno-Fraxinetum). Het. huidig aangetrof feu ruigt-elzenbos duidt een meer

‘gestoord! milieu aan. De vervuiling

van deze beken is ecater een reversibdel proces. Dit proces zal lange tijd
in beslag neren omdat door de nose grondwaterstend, de uitspoeling gering
zal zijn. Echter een successie naar cet Fruno-Fraxinetum (plesioxlimax)
is te verwacuten. De beuk Kan ook hier zijn intrede niet doen omdat de
grondwaterstand te nocg is. sls ander boss;ezelscnep is op enkele plaatsen
een op het Fraxino-Ulmetum selijkend bos gevonden, Dit op iets hoger ge-

legen beekdelgronden (vlakvaasgroider). Homenteel is Geze bodem nog kalkrijk gezien het gevonâen vostype,. Deze gronden spoelen echter uit, Via
het Stellario-Carpinetum (plesioklimax) zal zien een Luzulo-Fagetum. instellen els primaire bosvegetatie op de overgang tussen rijker beekdal ez

getroffen zullen, worde: Le overig gevonden plantengemeenschappen (Arrhenataerion elatioris)' zijn alle vervansinssgemeenscaappen van het Alno-Fadion.
sehalve het Pnrasnitvion, deze ioerasve,etatie duidt op een Alnion gluti“nosee. Lit is .el op meer plaatsen vlas langs de veek moselijk waar enie

weer te geven, zier zou zien het Carici-laevizatae-Alnetum

als plesio-

slimax en potentiële natuurlijke vegetatie kunen manifesteren, De gevonden
konin;svaren lan s de deyt:uizerbeck Guiat deze mogelijkueic ook aan. Dit
gelat voor de venige beekaalgronden, echter op de woudeerd.ronden waar

de actuele ve,etatie ook bestaat uit het hacropnorvio-Alnetun zou ecn
ie

andere evenwicntige toestand op «cunnen treden, Hen vochtig endoorn-eizen=

i

g
t
i

bos (Stacuyo-kuercetuni) en wel de subassociatie gebonden aan beekâalen wordt

}

als plesioxlinax en potentiële natuurlijke vegetatie verwacht. net ligt

Op ecn noger geceelte van net xlei-landscnap waar de bouem een besin van
een klei-inspoelingsnorizont vertoont, De verâer gevonden plantengemeenschappen (wilgenstruweel, weilanden ez beren) zijn alle vervaneings&emeen=
schappen in de successiereeks ven het Alno-Padion. Zij wijzen ook op bovengenoende primaire vosvegetatie, De Kasteeltuin bij Haelen is aroger en

rijker. nier worat het Stellerio-Jarpinetum (plesioklimnax) verwacht.
De primaire bosve,etatie vehourt tot het Melico-»agetum.
De aciuele ve,etatie van net hlopven duidt de succes: iereeks aan van het
iyricetum gale. Dit komt voor op aatve, zure, oligo- tot mesotrofe. plaatsen
met begin van veenvorming, De verrijking die neeft plaetsgevondes vanuit
de omgevende akxers zal verduaijcen (reversibel). set “yricetum pale is een ver=
vangingsgemeenschep

van net Alnion glutinosae. Le potentiële natuurlijke

vegetatie zal een Cerici-laevivatae-Aluetum zijn welk zich al als plesioKlimex zal inanifesteren.

menteee oe Senna ce Ean

vel

veen ,evorina is. Het “is echter een oppervlak dat te smal is om op de kaart
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arme zanderonò waaroij Overgangen tusen ürose en vochtige vormen aan-
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b. Diske eerd,ronden

De eerderonden,

.

onderverdeeld in een bruine (bEZ23) en zwarte (zZEZ23) enk-

eerdsrord, zijn de meest irreversibel sewijuigce bocems. De hoge zwarte
enkeerdsronden ligsen in dit gebied op dexzend. Sen oorspronxelijk tostype
is voor deze pouem niet te geven oudet ceze boden door wenselijke invloed
is ontstaan. be actuele bosvegetatie, spaarzaam en erg Kort aenwezig, cuidt

op een Fego-Cuercetum. Le weilanden, aksers en bermen, mits niet te sterk
genivelleerd,

zin alle‘ zonder uivzondering weinig of niet natuursijke

ven het tuercion rocori-petreeae. Omaat deze gronden door ae jaren heen

pe.

landve,etaties die optreden als vervangingsgemeenschap in de: successiereeks
verrijkt ijt, zaì de:plesioxlimexs in eerste instantie een rijk Fagot uercetum zijn, Eehter een verdere ontwigkeling nazr cet iets armere Luzulo=
Fage vun (potentiëlenatuurlijke vesetatie) is niet ondenxbaar .omdat veel
Va. Ge aanwezige humus zal verdwijnen door langcurige uitspoeling. Hierven

He hoge ‘bruine enkeerdgrond is iets armer. haast het Fago-Guercetum als
actuele vegetatie is het Guerco roboris-Betuletum ook gevonden, Voor de
weilanden, ‘akxers en bermen geldt. hetzelfde als bij de hoge zwarte eukeerdgrond. De successie op deze ruine eerdgrond zal niet veel afwijken

roboris-betuletum zullen zich sneller in de richting van het Luzulo-Fagetum
als potentiéle natuurlijke vegetatie onitwixkelen en wel Ge âroge subassociatie hierva.. De plesicklimax op de laatst genoemde delen is het Querco
roboris-betuletum.
c. Kalkloze zandgronden
Het gebied van onderzoek bestaat uit stuifzanden, afkomstig van pleistocene
rivierterassen (vorstveaggronden), Ze zijn kalkloos en gesitueerd op het
laagterras. Deze bodems bevatten weinig humus. Op deze minder vruchtbare
zandgronden wordt net Deschaspsio-Fagetum als oorspronxelijk beschouwd.
Al heel vroeger heeft ce ceuk hier het veld moeten ruimen omdat die er
toch al niet optimaal groeide, Jit ten behoeve van de wintereik. Op deze
bodem voornamelijk een Luerco rovoris-setuletum gevonden, Dit is de plesioklimax maar tevens een vervansingsseneenschap. Als cioniers worden op deze
bodem de ruwe berk, ratelpopulier en waarschijnlijk ok een enkele grove
den beschouwd , Omdat zien verûer geen irreversibele wijzigingen hebben
voorgedaan, buiten âe bossen rondom de aksers en de aksers zelf die met
kunstmeststofien verrijkt zijn, wordt het Deschempsio-Feagetum cok als

sae-Callunetun) is een vervengine Sgemeenscnap van het Cuerco roboris-setuletum. De ekkers en weilanaen zi jn allie haif-, weinig of niet natuurlijke

ve Dynar phen mcg

primaire bosvegetatie gezien. De gevonüen heideassociatie (Genisto pilo-

earn

vegetaties die ais vervangings.emeenschappen van net Cuerco roboris-Setuletun

optreden, De aangetroffen grove denenvossen zijn vervengingssemeenschappen

vane 8 oermens

Kd

van die van de zwarte eerdgrond. Alleende iets armere delen met het Querco

BE EEEORDEN LENEE NNEt gerne

zal zich de dro,ere subessocietie manifesteren.
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van het guerco roboris-betuletum,. Via een Cladoniastadium en enkele blad-

mosstadie verschijnen er kruiden en struiken in het dennenbos, Hen klimax van
het naaldvosgemeenscaap ken een Leucobryo-Pinetum zijn, netwelx in Nederland
een vervangingsgemeernschap is, tenzij net naaldbos réchtstreeks overgaat in

het uerco roboris-betuletum (Sissingn, 1976). De voedselrijxdom van de bodem
pepaalt de sselneid van ontwisxeling. Meer problemen leveren ce asngetroffen
Douglas-bossei (zie par. Ged). De Japanse zarix en de fijnspar zijn uiet productief in ons klineat en zullen verdwijnen. Onder de primaire bosvegetatie
wordt de potentiële natuurlijze vegetatie verstaan terwijl de secundaire

bosvegetatie de éérste vervangingsgemeenscnap is.
de Humuspodzolen

|

.

.

De minder voeutige, laag gelegen jonge laarpodzol (ontginningsgrond ) is iets
rijker dan de eerdgrouden. De aangetroffen weinig of niet natuurlijke vegeta-

tie kan zowel het Alnv-Padion als het Luerco rovoris-getuletum aanduiden,
Gezien de becologische toestand is een ontwikkeling via het Fago- uercetur

(plesioklimax) naer net Luzulo-Fagetum (potentiële natuurlijke vecetatie) te
ningsgronden die vai mature matig arm echter met kunstmest verrijkt zijn.
be leemar.e im21 heeft als actuele bosve-etatie net Fago-"uercetum en het
cuerco roboris-hetuletum subassociatie molinietosum. Deze laatste wordt op

verlande en nog te verlanden plaatsen (bv. Grote Bedelaar) gevonden als plesioklimax. De bodem is niet voedselrijx en kaikarm. Op de arogere delen is de
potentiële satu.rlijke vegetatie de adrogere subassociatie van het Luzulo-Fag-

etum terwijl de vocntigere subassociatie op de nattere delen te vinden zal
zijn. Hetzelfde geldt voor ce van nature iets rijxere, lemige Hn25,.
De lemige gooreerdgrond (pZnz3) neef t een wisselende hoge waterstand, zen
op het Fraxino-Ulietum gelijkend bosje bleek de actuele bcesvegetatie. De weilanden bleken steeds vervangingsgemeenschappen van mogelijk het Alno-Padion,
echter een minder vocntig type. Het gebied blijkt veter ontwaterd te zijn als

aangegeven

door de de Gt. Deze kalkloze zandgrond is enigzins verrijkt, Deze

verrijking zal afuemen en een Fago-Suercetum wordt dazrna als pl<-sioklimax
verwacht, gevolgt door een vocntige subassociatie van net Luzulo-Fagetum

(potentiële natuurtijke vegetatie). kesteert nog een vijver nabij de Busschop,
deze sterk verrijkte plas zal snel verlanden, Hineralea afvoer treedt als
gevolg van stasnerend grontwater slecnts langzaam op. De potentiële natuurlijke
vegetatie is waarschijnlijk de natte subassocietie van net Luzulo-Fagetum.

5.3 Primaire bosvegetaties (potentiële natuurlijke vejetaties)

Van de gevonden klimaxvegetaties worden hierna cie associaties besproken

die niet door westhoff (1969) bescnreven zijn. Voor andere wordt naar genoemde
schrijver verwezen. Zonale vegetaties komen vnl. voor in heuvels met löss als

wiene:

rg

verwac:.ten. Ye mumuspodzolen (Hnel en nn23) zijn vrij vochtige jonge ‘ontsin-

.
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moedermateriasl van het bodemprofiel, op colloïd- en voedselrijke zendgronden, op serijpte kleibodems, e.d., waar het grondwater de vegetatie

…

niet beïnvioedt, De zonale vegetaties behoren tot de orde van de AsperuloFagetalia., Gmaat men zich te vaax met floristiscne beschrijvingen heeft
beziggehousen en niet met andersoortige, zijn ce gegevens hierover summier.
Tot de bovengenoemde orde hoort het relicO=regetum

(parelgras-beukenbos). .

Dit is een Klimaxgemeenschep ven uitgerijpte (goed ontwikkeld’ bodemprofiel)
leem en löss- gronden, Voedselrijk,

in Nederlend op kalkarme, neutrale tot

op kleigronden, rivierduinen, edes
Cp de armere gronden worden andere klimax-egsociaties gevonden welke zeer

nen en

basische gronden (Doing, 19763 Sissingh, 19763 van der Lans, 1976). Ook

dicat bij een zonale klimax-associatie staan. Het Luzulo-regetum (arm eiken~

beukenbos) staat op colloïdrijke en voedselarme, kalkarme en zure bodems
(sterk uitgeloosd) zoals tertiare zandgronaen, gestuwd preglaciaal, pla-.
teau's in Zuid Limburs, vuursteeneluvium, loss, e.d.. De vochtige subassociatie neeft iets gestagneerd grondwater met vochtindicator HMolinia
caerulea, Ze komt voor op zend or lemige, basenarme bodem. De droge subassociatie komt vournamelijk op poäzolen voor. met als moedermateriaal ecn

:
\

pleistocene bodem (rivierterras, morene), Eet Luzulo-Fagetum behoort tot
het onderverbond van het Luzulo-Fasion S.See Het verbond, wasrtvoe laatste
ge.oemde benoort, Luzulo-ragion s.l. heeft een ander ondervervond (Ilici-

Fagion) met één associatie, Dit Deschampsio-Fagetum (hulstarm beukenbos)
komt voor op pregleciale gronden (ov. dekzand over xeileem).

het Alno-Padion en Carpinion betulus net komt voor op humeuze, alluviale;
niet gestoorde klei-, zana= of leemboâems onder invloed van het grondwater,

Lee Sn sete oo

Doing (1962) peschrijft net Stacnyo-Quercetum als overgangstype tussen

die neutraal tot zwak zuur zijn. Lr worden hier twee subassociaties onder-

scheiden namelijk een vocatige subassocieatie in de beekdelen en een iets
drogere subassociatie in de rivierdalen.

Het Hilio-Fagetum komt voor op vlaxke laaggelegen gronden in laagland tot
200 meter. De bodem is erm, vrij zuur, zandig en droog, Volgens Trautmen.:

Fagetum.

5.4 Niet-inheemse soorten

Een nogal eens gehoorde opmerking is deat Prunus serotina of Pseudotsuga menziésii in de potentieel natuurlijke vegetatie voor zullen komen,
Van Pseudotsuge is bekena dat nij zich goed kan verjongen en zichzelf in
stand kan houden waar eennaal geplant. Haer dat wil niet zegen dat de beuk
daar niet meer kan doordringen zoals de beuk ook in andere postypen kan
doordringen en zelfs de overheersende boum worden, Die mogelijkheid blijft

en RAE peen

Ces

staat het wat voedselrijkdom betreft tussen Fago-cuercetum en „elico-

bestaan en de vraag is maar noe de Pseudotsuga (Douglasspar) Gaarop rea-

zelf in stand houct, maer er wordt nooit duidelijk bij vermeld welke maatregelen genomen zijn in zo'n bos. De vreemde opvaitingen van bosbouwers
over natuurlijke verjonging moet kritisca bekeken worden. wordt ae opslag
„ekapt of is de opstand werkelijk helemael vatuurlijks dit is van essentieel belang,

Van Prunus serotina is ondertussen wel bekend dat díe een

redelijke bodemvrucntpaarneid verlangt, een hekel heeft aan erg droge en

weeite

associatie met stekelvarens vorint (Dryopterido Pseudotsugetum) die zich-

soyeon erdee aelemen je

seert. Overigens wordt wel gezegd dat de Dovglassper zien verjongt en een

bit blijkt ook in net gebied van onderzoek,, Prunus serotina prefereert
plaetsen die geplosgd, bemest, gekapt, ontworteld of door windworp beïn-

wete neren

erg voontige terreinen en bij voorkeur daar voorkomt waar veel storing is.

vloed zijn. bovendien is bekend dat net in Amerika een plant is die in on-

gestoorde milieu's een bescheiden plaats in de vegetatie inneemt. in een
lijstje van 7. voomsoorten die in volgorde va’ toenemende lichtbehoefte (minder

concurrentie=kracht) of afnemende schaduwtolerantie (klimaxsoort) zijn
gerangschikt neemt Erunus serotina de laegste plaats in (van derLans,
1976). Daeruit blijkt dat hij in Amerixa geen belangrijge plaats in het

noemde lijst, een grote betekenis in de klimaxe
Pruuus serotina wordt zelden in de ooomlaag aangetrofien, alleen dacr waar

re se

aangeplante (uercus rubra. Haar ook Fagussoorten heuven, volgens bovenge.

7

klimaxstadium inneemt. Hen belangrijxere sovurt daar is de hier ook veel

hij als enige houtsoort is eangeplent, Daar waar de storing minder wordt
zal Prunus serotina sel vorrkomen zoch een vtescneiden pleats innemen;

Cus oox in de potentiële natuurlijke vegetatie,
De Japense Larix en de fijn-spar zijn al besproken maer niet Robinia psendo-

mo,

EEN

in de potentiële netuurlijke vegetatie zal innemen is

VLA e

rennen.

aij ock een plaats

Pen

acacia. Deze laatste verjongt zichzelf in net gebied van onderzoek maar of

5.5 Structuur van het klimaxbos

Zoals uit het voorgaarce blijxt kunmien voor de uiteindelijke klimax-~
‘vegetaties beukenvossen verwacht worden op de drogere gronden en op de
nattere gronden vormen vau elzen of essenbossen. Le potenifele natuurlijke
„vegetatie is echter een begrip det zien beperkt tot de vraag wat voor
klimaxve,etatie er op ue onderzocnte standplaats zou Ku.uen groeie:. Het

ziet en wat de specifieke kenmerken ervan zijn. uelemaal is er niets gezegd
over hoe het lanúûscaap er uitziet waarin de potentiële natuurligke vezetaties voorkomen met de daarbij venorende processen en patronen, Toca is

het de moeite waard om ook Git aspect te beschouwen daar anders cen poten-

sea 5

is daarvij nauwelijks aan de orde ,ekomen noe zo'n klimexbos er nu uit-

ittAre al

51
tië'le natuurlijke vegetatiekartering niet veel verder gaat dan een zuivere
stancdslaatskartering.
Allereerst iets over de vesetatietypen zelf, In net algemeen wordt aangenomen dat de sosrtvenrijkdorn, de diversiteit,

toeneemt bij voertschrijdende

successie, De temporele dynamiek neemt immers af en de ruistelijke variatie
neemt toe; dasruit zou moeten volgen dat de klinaxvegetatie ook een klimex
in diveesiteit is. Dit geldt echter niet altijd en zeker niet in een te
verwachten Kiimaxvegetatie van beukenbossen waar een dominantie van de beuk
in de btoomlaag zoveel schaduw veroorzaakt dat er voor slechts eeu: beperkte
groep plenten nog levensmogelijkheden zijn, Dit zal vooral het geval zijn
bij een goede kroonsluiting van de dominerende boomsoort. daartegenover
staat det. de ceuk níet erg ouc wordt en er dus gauw gaten vallen in het bos
waer weer opnieuw een successiereexs naar het klimaxsvacium zal beginzen,
Hierbij zal plaatselijk sen grotere soortenrijkdom optreden. in grote lijnen
geldt dit ook voor de niet-beukenbossen, Ook daar zullen plaatselijk gaten
vallen 4ie ecater veel sneller dichtsroeien, Er zijn namelijk al enkele goed
ontwixxelde lagen in cit bos waarin jonge bomen staen die snel het ontstane
gat in de boumlaag kunnen opvulien. Dit is ook bekend van het oerwoud van
Sialowiecza (Polen) waar geen grote openingen in de ooomìaag voorkomen,
Ook hier zijn alle lagen goed ontwikkeld en erg dicht, De diversiteit is

aier wel het srootst in het klimaxstadaiux. bij ce beekbossen wordt nog een
extra dimensie aan de ruimtelijke variatie toegevoegd door de beken. Daar

dit lasglandbeken zijn en dus een sterk kronkelend karakter hebven treedt
in de vosvesetatie veel afwisseling op langs Ge buitenyand van de beek,
Deze rand ovestaat uit binsen- en buitenbochten, in óe laatste is de Gynemiek

groot met een soortenarme situatie. terwijl in de binsenboent een soortenrijkdom heerst als gevolg van de staoiliteit,. Tevens ontstaat er grote ruintelijke
variatie dour zeer lokale bodemverschillen als gevolg van verschillend
sediment in afgesneden meanders en aangeslibte binuendocaten, verder door
hocgte- en dus vochtverschillen zoals in spsèstuwde walletjes. De potentiële natuurlijke vegetatie blijft natuurlijk dezelfde maar het landschap

te

ziet er anders uit door de aïwisseling van plaatsen met klimax- en successiestadia, De potentiéle natuurlijke vegetatie moet dan meer sezien worden
als een potentiee] natuurlijk vegetatiecomplex-van die vegetatietypen die

er thuis noren. De soorten die in de vesetatietypea voorkomen staan voor. een gedeelte in Plantengemeenscnappen van Kederland (Westhoff, 1969) voor wat betreft de. daarin beschreven klimaxstadia en voor wat betreft ue andere

beschreveu klinaxvegetaties is er door van der Lans (1976) een aental soorteulijsten gegeven.

/

De verticale struktuur is in de beukenbossen weinig gedifferentieerd, Dit
wordt veroorzaakt door de al eerder genoemde schaduwwerking van de beukenLboomlaag. Lr roeien daarom alleen voorjearsplanten en obligate schaduw-

;
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rlanten. De voorjaarsplanten eu veel scneauwplaaten Kumen niet op arme
grond groeien en daarom Lebven de beukendossen op erme grond nauwelijks

onaergroei. Cp rijkere grond hebben deze den wat meer ondersroei mear werkeSoy het ted alaer

lijk goed gelaagae bossen worden pas aangetrof.en Op nattere bodems waar
andere dominante bomen groeien of warneer ji. de beukenbossen gaten vellen.
Daar worden dan vossen a-ngetroffen met vier goed ontwixselde lager. Scherp
onderscheiden zijn deze lagen overigens niet,

ze gaen geleidelijk in elkaar

over en er zouden er meer dan vier te onderscheiden zijn zoals bijvoorbeeld een hoge en lage kruidlaag.

|

In een potentieel natuurlijk kos moet ook rekening gehouden worden met de
invloed die de fauna kan uitoefenen op de vegetatie, Allerzserst vat te
denken aan de herkauwers,

het is bekend dat ceze successie kunnen tegen-

houden als ze massaal optreden. Van natusre is dit niet het geval en massaal
voorkomen is in onze streken altijd het gevolg van menselijke invloed waar=
bij vcoral aan bijvoeren in de winter en verdelgen van roofvijandea gedacht
moet worden, In een natuurlijk oecosysteem kunnen ze echter langdurig

open plekxen in stand houden door intensieve begrazing en op deze wijze
Ge ruimtelijke variatie verhogen, Tussen die open plekgsen en net vos liggen
din veer de zoom- en mantelgemeenschappen. Andere dieren zullen geen in-

vloed uitoefenen op het bos als vegetatie maar kunnen wel op een vepaalde
laze aun invloed doen gelden. Zo zullen bijvoorbeeld zwijnen en dassen een meer

respectievelijkminder woeleid effect op de vejetatie uitoefenen, Zen aan-.
tal plantesoorten, speciaal bolgewassen, zijn gebaat oij enige bodembewere=

oai nr en ETAde letand ee

king en kunnen zonder dat niet voorkomen. Hiszcnien dat grote tuinen, waarin
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weinig bewust aangeplant worút maar waarin wel licht onderhoud en bodembe-

werking plaats viaât, veel inrormatie kunien verscnaffen over water mogelijk zou kwusen voorkomen als bosvegetatie, Door: het selectief wegeten door
bepaalde dieren van planten zullen juist andere soorten bevoordeeld worden,
àl.es bijelkaar leidt cit er toe dat in een potentiéle natuurlijke vegetatie
de grenzen tussen ae ve,etatietypen zulien vervagen zodat er misscnien nauvelijks meer associaties te onderscheiden zijn en alles op hoger niveau
moet worden ingedeeld, Ditzelfde treedt ook op bij oerwoudresten die niet
‘op de traditicnele manier met behulp van associaties te beschrijven zijn en
waarvoor ock nog eeen goede oplossins sevonden is,
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po

Der Pflanzenstandort und seine kartographische Darstellung

2

Ubersicht der direkt und indirekt wirksamen Standorisfaktoren
(nach Ellenberg 1951)
a) „Pbystologische” Standortsfaktoren

i
:

Licht verschiedener Wellenlangen

4;
i

Wärme
andere Strablungen
Wasser

4

Gesamtwirkung

Faktorenkomplexe

=
Finzelfaktoren

Physikalische

7}

Energiequellen
Wasser

-

Koblendioxyd
Sauerstoff
Sauregrad des Wurzelbereiches
Wurzellösliche Nährstoffe
Spurenelemente
Salzkonzentration
Giftstoffe u. a,
Druck (Wind, Schnee usw.)
Beechadigung (Tritt, Verbi8, Mahd usw.)
Vernichtung
Raumbeschrankung
Samenverbreitung u. a.

sen
Chemiache

Standort
im pflanzenphysiologisch-ökologischen
Sinne („Umwelt“)

|

Mechanische
Faktoren

b} Einige wichtige ,Gelindefaktoren”

Faktorenkomplexe

Einzelfaktoren
Strahlung
Niederschlagshöhe
Schneedecke
Nebel
Temperaturen
Windverhältnisse u. v. a.

Klima

Hangreigung
Hangrichtung
Kleinrelief

Relief

Wassergehalt

‘

|

Talgestaltung
Massenerhebung u. a.

Bodenart

Gesamtwirkung

.

Humusart und -menge

:

Standort

:

als riumliche
.

Gegebenheit ims

Struktur
Katkgehalt, pli
Gehalt an Näbrstoffen
Gehalt an Spurenelementen
Salzgehalt
Grundgestein
Crundwasserstand u. v. a.

elande
(..Naturraum"*)

Bod
oden

Bedenorganismen
Pflanzliche Konkurrenten

Biotisch

Wildtiere

1oHsche
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MuBnahmen des Menschen u.a.
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_ steacllachaftakomplex einer nordweatdeutschen Elcher-Birkenwald-Landechaft. 1 Sommmerirucht, 2 Winterfrucht, 3 Mahwiesen, 4 Weiden, 5 Trockenrasen,
8 Kleinneggen-Flachmoor, 7 Hochmoor (nach PREISING, 1954, verelnfacht)
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Bmela en ee

Figuur:
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Stratisrafiscn overzicht van de beschreven afzettingen
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Fic.[6 Regenkaart van Nederland. Jaarsommen van de neerslag tussen grenzen volgens de
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Fia.16 Map of precipitation in the Netherlands. Limits of classes of yearly precipitation
according to the legend.
Uit: Handboek der Geografic van Nederland, deel 1, 1949, p. 357.
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Fil $ Enige temperatuurgemiddelden (in °C) met betrekkingtot de periode 1931-1960.

i
A

Fi 5 Some mean temperatures {in °C) according to the period of 1931 1960. Gem. dag. max. temp. -= Gemiddeide dagelijkse maximumtermperatuur…
(mean daily maximum temperature). Gem: dag. min. temp. =—= Gemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur (mean daily minimum tempera-

i

ture). Gem. averdagtemp. = Gemiddelde overdagtemperatuur (mean temperature during the day).
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Station

Gem.

‘Gem. dag.

Gem.

Gem. dag.
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max. temp.
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overdagtemp.
in jan.
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min. temp.
in jan.
(January)
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:

Gem. dag.

Gem. dag.

overdagtemp.
_ over het
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max. temp.
over het
gehele jaar

min. temp.
over het
gehele jaar

(throughout

(throughout

(throughout

the year)

the year)

the year)

Gem...

~

Oudenbosch

18,7

22.0

2,4

-0,3

10,6

13,6

6.2

i
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19,4.

23,1

2,0

0,3
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22,1
19,5
20,9
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0,9
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2,7
2,1
2,6

~1,6
-2,0
-0,8
0,6
-0,3
0,2

9,6
9,7
10,4
10,0
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10,5
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12,7
13,1
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% lutum

0-5

naam

samenvattende naam

kleiarm zand

5-8

8 ~12
+ 12 -17,5

zeer lichte zavcl
matig lichte zavel

17,5-25

zware zavel

25 —35

lichte klei

35 -50

zeer zware klei

50 —100

matig zware klei

t zand
lichte zavel
chte zave.

zavel

:

t zware klei

}

klei

Tevens meer dan 50% zandfractie (50-2000 mu).

"oo

2

and}

Kleiig zand

yw

uN

Indeling en benaming naar bet lutumsgebalte

Vennen aomkeerGEN SNECD

Tabel 1

Tabel 2 Indeling en benaming naar bet leemgebalie

1

zand *
lemig zand

°

t leem

siltige lem -

Tevens mìnder dan 8% lutum.

Tabel 3

Indeling en benaming naar de mediaan van de zandfractie

M50 tussen

50en 105 mu
105en 150 mu
150en 210 mu
210en 420 mu
420 en 2000 mu

it

‘

naam

uiterst fijn zand
zeerfijn zand
matigfijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

samenvattende naam

fijn zand
grof zand
.

rte ge ane ee eRe

(a

85 —100

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lenig zand
zandige leem

ENEEe NETEE IEEEOE EEEEN OE SPE Et PS

10
17,5
32,5
50
85

men en EE atten ef mee

0 —
10 —
17,5—
32,5—
50 —

“samenvattende naam

naam

% leem

door westnoff (1959) tenzij anders vermeld. Sij de le.enda heeft elke
fortetie eeu noofakleur, tintverschillen deaarbinren bepalen de verschillende
typen terwijl arceringen met een andere kleur iets aangeven omtrent verwantscnap of oecclogische factor,
‘asst de bovenstaande inforzatiebron is gebruik gemackt van werken van

Doing (1962) en Vestnofr (1959) om oecologische gegevens met vijbehorende
soorts,rcepen te bepalen, be planitennamen zijn bpepasld en overgenomen uit
de ‘Flora van Neaerland' van heukels-ven Ooststroom (1:73).

€

emmen

On dg analyse
van de vegetatieeenheden te vereenvoudigen zijn de volZende formeties onderscseiden:
A. Bossen en struwelen
:
B. Heider
C. Woeste srond, nier omvatvendes scnraallanden, wegbermen, ruigten,
Dn
onbemeste hooilanden en moerassen.
D. Cultuurweiden
kh, Akkers
e formaties. wordt een lijst semaakt ven de belangrijkste soortenin tie
es. De soortenco:binaties zijn de erondsla;sen ven de types.
Bij elk type wordt vervolgens de standplaats, ‘de syntaxononiscae naam en
ée legenda vermeld, Deze metrode is gebaseerd op gegevens uit de handleiding van het. Veldpractieu vegetatie en lendschapsbeschrijvina/ noord=
Limbure - 1975! ven ce. afdeling Vegetatiekunde. en Plantenoecologie (Lalageningen), verzorgd dour durf, B. Ce J. Ott. De atandplaats is bepaald
aan de hand van de boderkaert en de syntaxonomische naam is die, weggeven
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Foeiienting:

TYPCLOGI“

vn EEE NEet

“4

yigdage 1:

Syntaxon

je

Legenda

Type
ie
;
4

oe
eo

ee

4

Ed

Cuerco rovoris-betuletum
Licatgroen

42

Standplazts
Habitus
Soortencomb.

fe

‘

habitus

oe

5

:

pijpestrootje-type

vrij vochtige, voedselarme bodem (ov. veldpodzolgronden)

os

Type
AD
Sterdplasts

Soortencout.

zn emien

a
tele

te

blauwgroen met donkerbruine arceri:g

soortencoms.

Be

ev

aengeplant of beekbos
Fraxinus exelsior, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Corylus
avellana, Frunus aviun, Frunus spinosa, Cuercus robur,
Crataegus monogyna, Viburnwur opulus, Anemone nemorosa, Hedere helix, Poa nemoralis, Stellaria nolostea, Stachis
sylvatica, Polygonatum multiflorun.
Fraxino-Ulietum

oe

estype

voc:tig tot vrij droge, voedselrijke bodem (bv. venise cronáen)

nabitus

Syntaxon
Legenda

A5

ruigt-elzentype
°
nette tot voentige, voeuselrijke «rond (bv, eerdveen,rouden)

Syntaxon
Legenda

Alnus glutinosa, nunulus lupulus, Populus nigra, Angelica
sylvestris, Atnyriu. filix-femina, Symphytum officinale,
Cardanine pratensis, Cirsium palustre, Carex remota, Lupatorium caunabinum, Filipendule ulmaria, Pralaris arundinacea, Poa trivialis, Ranunculus repens, Ruous fructicosus,
Urtica dioica, Valeriana ofiicinalis, Bracuytaeciun ruta=
buluis.
:
macropnorbio-Alnetum
donkervlauw

Type
A6
Standplaats

haagbeuktype
drogere , voedselrijke boden (bv. ~wcudeerdgronden)

bos (aangeslant, tuin)

Hauitus
Soortencomo,

Syntaxori
‘Legenda

oe

i

bos (vazs populier)

ve

ie ee VE vn di EN

Standplaats
nabitus
Soortencomb.

,

licnt opgaand bos
vetula pubescens, Cuercus robur, Frangula alnus, Agrostis
stolonifera, Moliuia caerulea, Polytrichum formosum,
Sphagnum div. sps.
tuerco-Zetuletum iolinietosux
licnt,roen met ercering in donkerblauw

ve

Syntaxon
Legenda

Type

witcolty;pe
vrij droge, matig voedselrijke bodem (bv. enkeerd. ronden)
opgaand bos of naknout
Cuercus robur, Prunus serotine, Sorous eucuparia, Dryopteris
dilatata, Holcus mollis, Lonicera periclymenu, Vinca minor,
Convallaria majalis, Rubus fructicosus, Atricnun undulatum,
nium hornun.
:
,
rago-Cuercetum
donkergroen

#0

Syntaxou
Legenda

‘

bocitige smele-type
droge, voedselarme code: Cav. vorstvaaggronsen)
op,aand bos of Hakrout
Luercus robur, Pinus sylvestris, Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, ‘:@lanpyrum pratense, Pteridiw: aquilinum,
Picranun scopariuxm, Hypnum cupressiforme

eo

Al

Stendplaets
daoitus
Socrtencomb,

ao

type

fe

Bossen en struvelen

Carpinus betulus, Lilia cordata, Prunus aviun, Fagus sylvatica, ielandrium rucrum, Athyrium filix-femina, Stacnys
sylvatica.
Stellario-Carpinetwi
licht_roen met donxerdruine arcering

aten edi

67
Type

vogelkerstype

AT

vochtise, kalkrijke bezen (ov. venige, slibnhoudende zand, rond)
veekbos

Standplaats
kabitus
Socrte..comd.

Tape

eo

8s

oe

oe

syntaxon
Legenda

of

Type A8
Stendplaats
nabitus
Soortencomo.

oe

syntaxon
Legenda

Prunus padus, Stellaria nemorum, ourcatorium cannabinum,

A9

8
i

syntaxon
Legenda

A

4

wilsentype
overstrovude, nitraatrijge rivierklei (ov. coivaaggronden)
wilgenstruveel met weinig encersroei
Salix alba, Salix fragilis, Salix viminalis, Salix cinerea,
Stachis palustre, Valeriana officinalis, Crtica dioica,
Galium apari:e, Ranunculus ficaria, Poa trivialis.

Salicion albae
paers
gaseltype
natie: voedselrijke veentoden (bv. meerveengrond)
mantelstruwesl van een broekbos
wyrica gale, rrengule. alnus, Salix aurita, Salix cinerea,
Spha,num squarrosum, Alnus glutincsa, i‘olinia caerulea,
Erica tetralix, Eetula pubescens,
Salicion cinereae

otandpla.ts
Eabitus
Soortei:comb.

_à

Iris peeudacorus, Zrachypodiuz sylvaticum.
Fruno->raxine tus
Gonnergroen „et doukerblauwe arcering

pa.rs als arcering

3
Eeiden

Type

Dl

Steudplaats
zaoitus

oe

Syntaxon
Legenda

of

Sooctenconc.

struik:.ei-type
=
f
droge, vosdzelar.e bouem (bv. vorsivaazsronden)
droge neide
Calluna vulgaris, Genista anglica, sarothamrus scoparius,
Pleurozium sc:.reveri.
Gesisto pilosae Callunetum
rood

Ol

Standplaats
nabitus

a.

type

oe

woeste „ronde iL

Dr
1

4

pore EB tuinder ate vat agpins metres Hoe HD vrgers vr

weebermen

.

,

Syntaxon
Legenda ~

Sedum acre, Agrostis caniaa, Ornithopus perpusillus, Teesdalia
nucicaulis, Jasione montana, Asrostis tenuis, Campanula rotunGifolia, Festuca ovina, Galium nerey.icun, Hypericum -perforatum, Luzula campestris, Molinia caerulea, Potentilla erecta.
Tnero-Airion
oranje

Type C2
Standplaats

bijvoettype
overwesend zandige, droge, matig voedselrijke bodem

nabitus

wesvermer

Sooctenconb.

Spergula arvense, ánagallis ervensis, Galiasoga ciliata,
“rteuwisia vulgaris, bronus mollis, Cirsiun arvense, cordeum
murinuw., Lamiun album, Runex obtusifolius, Tanacetum vulgare.
Folygono-Chenopodion
.
grijs net sisnetuur C 2

Soorzencoinb , :

Patan Pi nd ij| awn reLh

graskloxje-type
.
drove tot matig voeniige, vrij arme zandbdo.em

Eat WOE
mek CAMO

Lesenaa

mere on WeseeedEt remja vaten ieerder ene

68
Type
3
: weegbreet, ve
Standplaats +: verrijkte en vooral verdichte bodem
dabitus
: paden: en wegvermen
Soortencomo.: &srostis stolonifera, Lolium perenue, Plantago major, Poa
annua, Folygonum aviculare, Cavsella bursa-pastoris, Tussilago farcfare.
Lolio Plantayinion
Syotexou
lichtgeel met signatuur 6 3
Legenda
Type
C4
:
Standplaats :
Eauitus
:
Socrtencomo.:

zilverscnoontype
voenthoudende, voedselrijke klei of zand
oevers en wegoermen
Ranunculus repens, Juncus inflexus, Bromus racemoses, Leontodon autumnalis, Elytrigia repens, Lotus corniculatus,

Foa pratensis, FPotentilla anserina, Fotentilla reptans,
ee

Syntaxon
Legenda

Agropyro-Rumicion crispi

…

Zorippa sylvestris, kumex crispus, Trifolium repens,
grijs

oe

Type
C5
:
Standplaats :
Habitus
Soortencomo.:

valeriaantype
vochiige tot natte, voedselrijke boden
ruigte
Calyste,ia sepium, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinun,
Filipendula ulmaria, Lysimacnia vulgaris, Lythrum salicaria,
Prhalaris arundinacea, Stacnys palustris, Symphytum officinale,

Valeriana officinalis.
Syntaxon
Legenda

3 Filipendulion
: donker:lauw als arcering

tm

Type

C6
: rakettype
Standplaats : op voedselrijke, sterk betreden, zandige, droge bodem
‘
Habitus
: ruigtes en bermen
Soortencomy. : Sisymbriun ofiicinale, Erigeron canadensis, Anthemis cctula,
Urtica urens, dordeum murinum, Allium vineale, Convolvulus
arvensis, Blytrigia repens, Bromus mollis,
Syataxon
% Sisyinbrion
Legenda
: blauwgroen als ercering
Type

C7
3 riettype
voedselrijk water zet allerlei bodems
Standplagts
rietmoeras
7
.
Haoitus
Socrtencoiio.: Glyceria maxima, Fhracuites australis, Rumex nydrolapatnum,
sparsanium erectum, Typha an,ustifolia, Typha latifolia.
syntaxon
: „Parasimition
Legenda
: liec.tblauw als arcering

Cultuurweider

ee

Dl
: zwenksrestype
Standplaats : matig; vochtige tot droge, voedselarme zafdsrond
iteaoitus
: schapen- en ponyweitje, speclveld
Soortencou.o.: Agrostis tenuis, Festuca ovina, Festuca rubra, Hypericum
perforatum.
sjyntaxou
Toero-sAirion
oranje
Legenda

ved

an

emd.

i

Type

Type

-

:

kamgrasweide
voentig tot droee, matig tot voedselrijke boaem

be

Stand; laats
daoitus
SoortencoOln0.

69

vemeste, near suinaer intensief beweide graslanden
Eromus mollis, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Pnhleum
pratense, Trifolicm auvium, Trifolium repens, Leorntodon
autumnalis, sordeum secalinun, Cirsium arvense, Holcus lanatus,
Lolio-Cynosureium
aonkergeel

syntaxon
Legenda

beend rasveide
4%
nat tot vocntige, voedselrijke veen-, klei= of zandgrond
Standplaats
bemeste en sterk beweide graslanden
haoitus
Soortencomb.: Festuca pratensis, Lolium perenre, Poa pratensis, Poa trivialis, Trifolium repens, Flantego major, Taraxacum sect.
vulsaria, Acnillea millefolium,
Poö-Lolietum
Syntaxon
lichtgeel
Legenda
ce

of

ao

Type

Type

D4

asrimonie-type
droge tot vochthoudende, vrij voedselrijke bodem
uiterweardhooi- en weilanden
Agrinonia eupatoria, Alopecurus pratensis, Bellis perennis,
Cerastium nolosteoides ssp. triviale, Chrysanthemum leucanthemum, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Holcus lanatus,
Plantago lanceolata, aanunculus acris, dumex acetosa, Taraxacum sect. vulgaria, Trifolium dubium, Trifolium pratense.
Lrrnenatnerion elatioris
blauwzroeen als arcering

Standplaats
Smeede

Habitus
soortencomd.

4
i
-44

&
asd

i

syntaxon
Lesenda

Havitus.
Socrtencomb,

Oe

standplaats

ae

05

…

Type

Slansnaverty pe
zeer voedselrijxe, vocntige, licut beweide bodem
aooiland
uit a.vimonie-type met verder Arrhenatherum.alavius, knautia
arvensis, Galium molluso, :eracleum sphondilium, ruphorbia

esula.
aile dan ota

vocatigs

droog

fait masten

sO

Descnampsia caespitosa, Ranunculus ficaria, vardamine pratensis, Syuphytum officinale, Glecuoma hedracea, Ranunculus
repens.
,
bultoses,
nanunculus
capilieris,
Crepis
viypocnaeris radicata,
Agrostis
pilosella,
Hieraciun
pratense,
Phleum
Senecio jacobea,
‘
.
,
teruis.

Syutaxon

Arrhnenatheretun elatioris.

LELELGA

plauw,roen

Type.

Stanaplaats

,
witte klavertype |
boem
betrede
voedselrijke,
vrij
e,
vocntnoudend
tot
droge

zaoitus

weiland.

Soortencomde

uit agrinonie-type met verder Trifoliun repens, Ranunculus
repens, Juncus inflexus, Lotus corniculatus, slytrigia repens,
Deschamvsia ceespivosa, Humex crispiis, Leorn:todon autunnalis.
coudinatie van Arrhenatnerion elatioris en A.ropyro-dumicion
,
crispi_
blauwgroen met „rijze arcering

Do

Syataxon
Leszenda

AKKers

se

ve

on

windhnalat;ce
matig voeaselrijke zand rond met een lage pH
axkerraid
Soortencombd.: bij graenvruchten
Apera spica-venti, Centaurea cyanus, Galeopsis segetum, Holcus
mollis, Kumex acetoselia, Scleranthus annuus, Tessáalia nudi-

Type
«ol
Standplaats
Havitus

ve

79
caulis, Vicia hirsuta,
Teesùel io vudicaulis-árnoseridetum mirniimee

syntaxon

bij hakveuchten

.

Berinoerloe erus-galli, Galinsosa parviflora, Polygonum
convolvulus, xumex acetoselia, Galinsoga ciliata, srodium
cicutariun sap. cicutarlun.
syntaxon

Ecoinocnlod-setarietum (comcinatie met vorige is mogelijk)

Legenda

geelbruin

Type

kromhalstype
matig voedselrijke,
akkerrai:d
bij sraanvrucrten

£2

Standolaats
Hasitus
Soortencomo.

iets lemige, enkeerdsrond

als windnalmtype (graanvrucnten) met verder Achillea mille-

Syntaxon

oe

foliun, Lycopsis arvensis, Matricaria recutitva, “atricaria
inodora, iyosotis arvensis, Havhanus raphanistrum, Veronica
arvensis.

Ar.osericion met overgang naar Apnanion

bij naxvruchten

,

syntaxon
Legenda

ee

Folygono-Caenopodion (combinatie met vorige is mogelijk)

oe

rocâoruia

Type

ee

E uisevum arvense, Leamium amplexicaule, Polygonum persicaria,
Soergule arvensis, Gerenium dissectum, Lamium purpureum,
nupnorsia helioscovia,

xlaproostype

m5

vochthoudende, voedselrijke, oude lemige enkeerdgrond
akxerrand
Socrtencomb.: bij sraauvruchten
naast socrten uit het kromhalstype (graanvruchten) verder
Anasgallis arvensis, Geranium Lol.e, Papaver dubium, Papaver

Standplaats
Havitus

.
.

ruOeas,.

syntaxon

Papaveretum arzemone

bij hakvruchten
naast socrten uit het kromnalstrpe (nakvrucaten) verder

Raphanus rapnenistrum, Chrysantnemum segetum, Geranium molle,

fl

vate er
ed

“A
4
4
3

hypochaeris glabra, Sonchus asper, Stachys arvensis.
Js ntaxon

Chrysativnemo-Spersuletum (combinatie met vorige is mogelijk)

Legenda

bruin
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Bijlase 2 :

SUCUSSS IEREEKSEN

zel Mlt

Toelicating:
»

be hier..a opgencmen successiereeksen

zijn samengesteld op basis van en gedecl-

vegetatie met de cijcerorende ontwixkelings-, vervargiigs- en begeleidende
gemeenschapgen)', Deze reeksei liepen tot en met de bosvegetaties. De
secundaire en primaire Klimaxbessen zijn geconstrueerd op basis van gegevens

van Doing (1970), Sissingh (1976) en van der Lans (1976). Voor o.a. oecologische
gegevens is ook Westhof (1969) geraadpleegd.
Succescierecks 1 loopt via net Guercion robori-petraeae naar net Melicioof Luzulo-Fagetum,.
Successiereeks 2 loopt via het Salicion albae naar het Salicetum albofragilis.
Successiereeks 3 loopt via het Alno-Padion naar het Stachyo-fuercetum of
Let Fru:.o-Fraxinetui..
.
geen mogelijke tussentrappen gegeven. Deze reeks
zijn
4
succes-iereeks
sij
in ous gebied voor. Hiervoor wordt naar
plaatsen
enkele
op
slecrnts
komt
De bosvegetaties zijn als plesioklimaxverwezen.
rapport
genoemde
boven
het
stadia te vescnouwen,
e
betekenis der staaias
weinig of niet natuurlijke lancvegetaties vervangingsgemeenschap van 5: graad
= vervangingsgemeenschap van 4_ graad
galfnatuurlijke landvegetatie
graad
vervangingssemeenschap van 5
Struweelvegetatie
= mogelijke plesioklimax
wosve,etatie
= mogelijke plesioklimax
secundair klimaxbos
= potentiële natuurlijke vegetatie
Primair Klimaxbos

€

Ip

il

~~

”

telijk overgenowen uit ' Sijlage 3 bij net rapcsort Landelijke :ilieukartering
/ Cverzient ven de .ederlandse Vegetatiereeksen ( Potentieel natuurlijke

de

vy

De mogelijke verlandingsstadia zijn hier niet vermeld,

72
successiereeks 1.

weinig of niet natu rlijke lendvezetatie
eZ

nivezetatie

Polygono-Cnenopedion
raslanive,. op

zexvruchtaksers en easkers en akgers van
zoner,raaen (zie ook Chrysantnemo-Sper-

/asucrale Bacio —

guletun).
Huderale gemeenschap.

ken in Ge:.isto jilosee Cal lune tun.
Lacs wegoemen, kancseerterreinen,

Arnoseridion

verlaten zkkers, Ha licnte bemesting

In (winter~) rog_eakxers, fragmentarisch

een Spetsulo-Coryaepghorio:: of Festuco=
Tuymetus serpyllii.

Sisymorion

in naverakkers. Vervreiaing Komt overeen
met het Guercion rovori-petracae.
Aphanion

Axkeronkruidzem. op leem, léss en zavel

…

‚je

(©

(zie ovk Fapaveretum arzemones).
Lolio-Plantaginion
£nthropogene tredplantengem., dij sterke
petreding successie naar Cnvporaetum-

Ge..isto pilosae Callunetun
Ce vrij ârose vl. 2ure zand,rond

(cleistoceen), Blijft echter ook
doer arprancen in stand.

acanthii.
Asropyro-Rumicion crispi
Vnl. ass. Pou-Lolietum: meest intensief
beweide, zwaar bemeste, caurdocr zeer
soortenarme sraslanden. Cp alie „rondarten.
Arrhenatnerion elatioris
Val. zes. Lolio-Cynásuretum,. Vei- en
hooilande:n met tamelijk intensieve zeweiding. Op allerlei groncen. Op natte
bodem ass. Arvnenetneretum elatioris,.
.

Successiereeks 2.
Sisymprion
kuâsrale gemeenschap

Avropyro-xumicion. crispi
.kKatuurzijke of entnrovogene conuvacten storingsgem,. in over,angsgeolied

droo,/nat, zout/zoet. Oligo-eutroof,
Aleneen in gehele land.
Arrheratuerion slatioris

Semest..resland op vountige eutrofe =
. Beweld
Rlei-, 2av

eh

„eedt.

:
3
%
4i
$

arrkenzinesre tum elatioris

te

mering

9

of minstens @ keer gemeasid: val.
ass. Lernenataer tum elatioris.

re.eenschap van rogse~, naveren versta!kers. Correspondesrt Les
Folygorno-Chencpodio:.. Op oeverwallen
en overzlags rondes iu Fe

Op vocntive wellenden.
Caltnion palustris
Tn beek- ea rivierdalen, Vervangt
Ainion ;luti.osze of Alno-Padion,
Filiveniulion
40npenest, nat, nitrofiel, Hetuurlijke zoom cereenscnep of authrooo=

vene vervac,isd van Salicion alcee
of Alno-Feaicn. tans peken, rivieren en sioten

Thero-airion

Grazize gem. op Kalkarme Zend,rond .

13
Successierecxs 1 (vervolg).
ruweslvegetatie

Geen „evonaen

Eosve etatie

sopelijx:

Lonicero~Hubion sylvatvici
Ce KE]
sues, als 2SeBEH of

+ gh

ubess. colinietosu
Ben vochtige variant van het boven Eenoence gezelscnap met pijpestroctje.
Fe.0-"uercetum
Op zure, niet te cligotrofe zandgrond

of oztxelkte (zencize) leen.

Sourten=

rijker dan Cuerco rovoris-Setuletum.

Grondwaterstend meestal daien,

qr ye

©

Succesziereeks 2 (vervol
Geen gevonden, mogelijks:
Salicion albae
Ass. Selicetum triandro-vimicalis
or -arenario-puroureze, Aivier en
beekhegeleideni. Regelmatig overspoeld, sons plo..ierves., sons succ.
Salicstum albo-fregilis of GircacoAlnion,

Selicetum albo-fragilis
Ynl. in uiterwaarden en vloedmerzen in
getijdengebied o.2. Siesbosen,.

Succeasieresks 3 (vervolg).
Selicion alvae

Vnl. ass. Salicetum triandro-vini-

oroio-Alce tum
Macropho

nalis. Soms successie neer Circeeo:
Alnion.

Val. uit ruistkruiden bestasnce noge
kKruidlacs. O.a. op ontwaterde en bemeste

nocg- en las,veensroncen.
Violo ocoratae-bimetum
Op suneus, zandige, kalkrijke, colluviale, vocentise beden.
,
:
Frexino-Ulmetun
Op kalkrijke, voentise jonce gronden,

0.2. rivierceseleidend (op overslag-

_

sronden) of op plaatsen waar het-Carpi-.

‘2

wy.

nion-srofiel is verdwenen en vrije kalk
aen ue opperviakte Komt, Te verwachten
op Licnte zeckleigronden. Klinax op

cevervalien., Mogelijk vervangingsvegetatie van het Siellario-Carpinetum op
.arogere gronden.
FPruno-Fraxine tum

Op veen- of venige. beekcalgrond. Mesotroof.

Successierseks 1 (vervol:}.

5
Co u.roge, calarijgxe,

(va.x oud bouwland).
J

Klimex in

siele vradiëntnilieus. Alleen

md

ceusie naar helicio Pagstum.

Melicio “2,evun
ay VE. ULE erigpte leem- en 1Sss,roncen, Yoeaselrijx op Kalkerme neutrale
“tot casiscroe kleigronéen of rivierduinen,
Luzulo Fa.etun
Op collotdrijxe an voedse
elarme, kelkarme

ow

7

13
2 wet sta.nerend srondwater,
op :zand of
£ lenige pasenarme bodem,

3

- op podzolen op pleistoceen

Losternater jleal.

Descrnampsio fa,etum
xlimex op de voedselarme prezlaciale dekgenca;ro:.den.
Pilio-razetun
Klimax op zandige, droge, matig: voedselrijke
grond.
Suecessiereeks 2 kent geen verdere Hlimax-stedia.

Successiereeks 3 (vervolg).
\

stacnyo-Tuercetum

Pi U:

Anthrisco-rraxinetum
Op jonge veclal door de mens beinvloede zandige tot kleiige
gronden.

climax op numeuze, alluviale, vocntice,

iet cesterrde klei-, zand- of leemcodems.
ubassOecietie- gevonden aan beekdalen.
Subassocietie gebvenagen aen rivierdalen,

je 5

>

@

“uw,

'w

.

successiereeks 4.
Omdat van deze reeks slecnts enkele fasea zijn gevonden wordt volstaan met
de vermelding, van deze fasen en hun klimax.
water- en moerasvesetatie: Phragmition

:

In zoet tot crak, dovr„aaus stilstaand tot zwak-

stromend water, op venise, zendige of kleiige grond,
Struveelvegetatie

Primair Klimaxoos
(niet sevonden)

kyricetum gale
Op zatte, zure, oligo- tot me sotrofe pleatsen
met begin tot veenvorming.
Carici laevizatae-Alrnetum
Op veen gelezen op een minerale onderggrond, in beek-

dalen en bij oron..en. Grondwater zuur, oligo- tot
mesotrosf,
Go

Carici elongatae-Alnetum
Rg

werden de

Prizaie «linexbos (niet „evonder)

Secundair klimaxsos (.:iet sevonden)

ae riten

dte A te er Em WeerAAEes AY

14

Klimax op véengroud of venige minerale grond; met
vlek zuur, matig voedselrijk gron dwater.
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17 De actuele vegetatie
w = cultuurweiden
blanco = akkers of bebouwing

Voor de legenda van de typen zie bijlage Ì
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Legenda:

Ll = Melico-Fagetum

2 = Milio-Fagetum

orn
a

J

ee

3 = Luzulo-Fagetum droge subassociati
e
4 = Luzulo-Fagetum natte subassociati

e
> = Deschampsio Fage tum
6
Stachyo=guerce tum subassoci
atie rivierdalen:
Stachyo-Quercetun subasso
7
ciatie beekdalen
8 = Pruno-Fraxinetum
ii

9= Carici-laevigat
ae-Alnetun
10
Salicetum albo-fragilis
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