
Leeuwarden), een betonnen brug (Zuid
holland) en zelfs op de kop van een paal 
in een weiland in Zuid-Friesland. 
Nu heb ik het volgende verzoek aan de 
lezers van De Levende Natuur. Mocht U 
bekend zijn met het broeden van de Schol
ekster op andere plaatsen dan in uit
gesproken kustgebieden (het strand, de 
duinen en de daar achter gelegen wei
landen) zoudt U mij dit dan willen melden 

met opgave van plaats en tijdstip, benevens 
de aard van het broedterrein (weiland. 
zandvlakte, braakliggend bouwland of 
anderszins)? Mijn adres is: Sophiastr. 27, 
Voorburg Z. H. Langs deze weg kunt U 
mij helpen een duidelijk beeld te krijgen 
van de uitbreiding van het broedgebied van 
deze belangwekkende vogel. Bij voorbaat 
mijn hartelijke dank. 

AUSTIEBERG EN HOGE LUTTE 
R. LUIKEN, met medewerking van 

W . LOODE. 

Het Lutter heuvelcomplex heeft in de 
Austieberg bij Beuningen (Dcnekamp) 
een noordwestelijke uitloper, die structu
reel en landschappelijk tot de Lutter 
„stuwwal" gerekend moet worden en het 
noordelijke einde van de boog vormt, die 
haar centrum in de Hoge Lutte heeft en 
haar zuidelijk eind in de Tankenberg bij 
Oldenzaal vindt. De top van de Austie-
„berg" ligt maar ruim 53 m boven N.A.P.. 
waarbij we er nog rekening mee moeten 
houden, dat het omliggende vlakke land al 
25 m boven N.A.P. ligt, zodat we strikt 
genomen beter van een heuvel dan van een 
berg kunnen spreken, maar in de volks
mond heten dergelijke heuvels nu eenmaal 
„bergen", waar wij ons ook maar aan 
zullen houden. 
Heel simplistisch voorgesteld, maar toch 
wel enig houvast biedend, moeten we ons 
deze heuvels als volgt opgebouwd denken. 
De kern bestaat voornamelijk uit klei- en 
zandafzettingen van het midden-tertiair en 
vormde toen al een soort opduiking. Toen 
tijdens de Riss-ijstijd het landijs ook dit 
gebied bereikte, werden zowel de tertiaire 

als de daarop gedeponeerde praeglaciale 
afzettingen gestuwd en doorkneed met het 
materiaal van het landijs. dat er ook over
heen schoof en daarbij gesteente achterliet 
en verplaatste, waardoor we op de toppen 
van de heuvels zandige grindkoppen 
kregen met niet doorlatende kleilagen er 
onder. 
De werkelijkheid schijnt echter zo in
gewikkeld te zijn. dat de voorlopige bodem-
kaart van Edelman (1) ook dit gebied 
tot het zogenaamde Achterhoek-complex 
rekent, met welke fraaie term voor de ge
wone man gemaskeerd wordt, dat deze 
gebieden bodemkundig nog niet gekarteerd 
zijn en dus eigenlijk als witte vlekken, 
„terra incognita", op de kaart moeten 
staan; maar zelf vind ik deze „oplossing" 
ook wel zo geestig. Dit adderkluwen blijft 
nog te ontwarren en de definitieve ont
knoping zal nog wel even op zich laten 
wachten, daar de boel hier en daar of beter 
bijna overal heerlijk door en over elkaar 
gemengd en geschoven is. 
Mijn eerste meer bewuste kennismaking 
met de Austieberg viel in het begin van 
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Fig. 1. Austieberg; wal bij Epman. Foto H. Ruwhof en B. Rooseboom. 

mijn middelbare schooljaren en het was 
natuurlijk Meester Bernink, die me er 
enthousiast heen voerde. Bij Epman moest 
ik het diep insnijdende beekje horen 
klateren en het Wisselbladig goudveil 
(Chrysosplenium alternifolium) bewon
deren, dat daar toen nog evenals het beekje 
zelf onder dicht overhangend struikgewas 
schuil ging. Maar het hoogtepunt vormde 
de wal bij Epman (fig. 1), waar onder 
enige machtige essestobben Bosgeelster 
(Gagea sylvatica. fig. 2) en Schedegeelster 
(Gagea spathacea. fig. 3) samen voor
kwamen en gelukkig nu nog voorkomen. 
Geen wonder, dat dit de lievelingsplanten 
van de Meester waren, daar hij de eerste 
gelukkige vinder van Schedegeelster in 
Nederland was. Ik had toen uiteraard nog 
geen notie van plantensociologie, maar toen 
ik dat later wel kreeg, besefte ik, dat dit 
de eerste vegetatie was geweest, die als 
zodanig en in zijn geheel door haar bij
zondere compositie een blijvende indruk op 
me had gemaakt, die alleen maar tot nieuw 
leven behoefde te worden gewekt. Ieder 
die van oordeel is, dat plantensociologie 
geen zin heeft en dat ,,oer"bos identiek is 
met chaos, zou ik willen raden om daar 
eens een kijkje te nemen en ongetwijfeld 
zal hij even als zo vele anderen, die dit 
Twentse pronkjuweel hebben mogen zien, 
diep onder de indruk raken, vol bewonde

ring voor zo'n kruiden-mozaiek. 
W a t krijgen we op die „wilde" wal anders 
te zien dan een prachtig uitgebalanceerde 
vegetatie van: Bosanemoon (Anemone 
nemorosa). Maagdenpalm (Vinca minor, 
fig. 4) , Muskuskruid (Adoxa moschateU 
Una). Gele dovenetel (Lamium gale-
obdolon, fig. 5), Speenkruid (Ranunculus 
ficaria), Schedegeelster, Bosgeelster, 
Grootbloemmuur (Stellaria holostea). 
Schaduwgras (Poa nemoralis). Rivinus 
viooltje (Viola riviniana), Klimop (Hedera 
helix), Zevenblad (Aegopodium poda-
graria). Kleefkruid (Galium aparine). 
Klimopbladereprijs ('Veronica hederifolia) 
en Zachte witbol (Holcus mollis), die van 
een verheven orde getuigt. 
Om deze orde te verklaren, wil ik U het 
volgende citaat geven (2): „De oude hout
wallen hebben meestal een ontwikkeling 
van zeer lange duur achter zich en vormen 
dikwijls de laatste resten van het bos, dat 
de streek vroeger bedekte. Deze wallen zijn 
ontstaan in een tijd, waarin in de omgeving 
nog voldoende typische bosplanten voor
kwamen om met bomen en struiken een 
plantengemeenschap te vormen, die alle 
eigenschappen van een bosgezelschap be
zit, ook al is dit dan in oppervlakte zeer 
beperkt. De planten, die er groeien, stellen 
wat vochtigheid, licht, bodem, enz. betreft, 
eisen aan hun omgeving, die alleen hier 
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Fig. 2. Bosgeelster. 
Foto H. Ruwhof en B. Rooseboom. 

bevredigd worden, en die diametraal tegen
gesteld zijn aan het milieu dat de akkers, 
een door de bewerking en bemesting zeer 
speciale omgeving, bieden. Het gevolg is, 
dat enerzijds de bosplanten uit de houtwal 
niet op de akker kunnen aarden, anderzijds 
akkeronkruiden door de gesloten gemeen
schap van de houtwal, die daar in zijn 
eigen milieu zeer sterk staat, gemakkelijk 
worden verdrongen." 
Maar we kijken nog steeds naar die wal. 
geboeid door zoveel schoons. Let eens op 
al die bladvormen en nuanceringen groen. 
Het glanzend donkergroene blad van de 
Maagdenpalm, het glimmend en glin
sterend fris groene aanzicht van het Speen
kruid. het zilverachtig gevlekte blad van de 
Gele dovenetel. het grasgroene blad van de 
Bosgeelster en de donkergroene sprieten 
van de Schedegeelster. het bronsgroen van 
de Bosanemoon en het meer olijfgroen van 
het Muskuskruid. weer van een andere tint 

dan het donkergroen van de Grootbloem
muur. Dit alles in het vroege voorjaar door-
spikkeld en doorstraald met de zacht lila-
blauwe bloemen van de Maagdenpalm. de 
stralend witte van de Bosanemoon. de 
glanzend gele van Speenkruid en geel-
sterren en iets later met het heldere wit van 
de Grootbloemmuur en het warme geel van 
de Gele dovenetel — een stukje „verloren 
paradijs", waarin we nauwelijks een voet 
durven zetten, bang om al dit fijne en tere 
te vertreden. Had Martin Schongauer, de 
schilder van de „Madonna in de Rozen
haag". in Twente geleefd en gewerkt en 
dit plekje gekend, dan was het zeker de 
achtergrond van een zijner schilderijen ge
worden. 
Nu zijn we verscheidene jaren verder. Op 
aandringen van mijn collega Loode, een 
zacht duwtje was overigens voldoende. 
was ik ook meer aan planten en speciaal 
aan plantensociologie gaan doen. W e 
deden samen leuke ontdekkingen, maar 
stonden dikwijls ook voor vele schier onop
losbare raadsels. Daar had je bv. die bosjes 
op de Austieberg. zo hoog gelegen en toch 
zo rijk. Hoe was dat te rijmen met de in
houd van dit kranteknipsel met het intri
gerende opschrift: „De waarheid achter
haald over het Nederlandse oerwoud" (3), 
waarin volgens Prof. Edelman de echte 
resten van het (praehistorische) oerwoud 
in vochtige, moerassige gebieden gezocht 
moeten worden en het Beekbergerwoud. 
dat eerst in 1840 ontgonnen is, als laatste 
overschot van het oorspronkelijke oerwoud 
moet worden beschouwd. En dit weer met 
het artikel „Oerbos in Drente" (4) van 
J. Mart. Duiven, die ondanks de hem 
vroeger op school bijgebrachte wijsheid. 
dat er in Nederland — gelukkig — hele
maal geen oerwoud meer bestond, het nu 
toch maar waagt om daar in Drente „oer-
bos" te ontdekken. Hij geeft er bovendien 
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een zeer aannemelijke verklaring voor, die 
ook voor het gebied van de Aust ieberg en 
de H o g e Lutte geldt, til, deze. dat we die 
oude bosresten met een ongeschonden pro
fiel vooral daa r in het oude cul tuurland
schap kunnen aantreffen, w a a r ze bv. als 
afscheiding van het bouwland, als heilige 
of gevaarlijke plaats of als geriefhout en 
boerenbedrijfsbos een dienende functie in 
het menselijk bedrijf vervulden. 
T o e n mijn vriend Loode zich een grond
boor aanschafte , brak het ogenblik van de 
aanva l aan. M e t dit wapen zouden we de 
„be rg" zijn geheimen ontfutselen. O p het 
strijdtoneel aangekomen, bleek ons uit de 
verse profielkuil, die we er aantroffen, dat 
er nog iemand met deze problemen worstel
de, nl. onze gezamenlijke vriend Ir. L. G. 
Kop uit De Lutte, met wie we veel en 
vruchtbaar over de Aust ieberg en de H o g e 
Lut te gediscussieerd hebben, en die toen 
ook dadelijk bereid was om ons van een 
paa r bosjes in de Hoge Lutte, die naar het 
ons toescheen een zeer grote overeenkomst 
ver toonden, een paar ui tgewerkte opnamen 
af te s taan, die ons vermoeden zouden be
vestigen. 

N u volgen de exacte opnamen en boor-
gegevens voorzien van commentaar . De 
opnamen 1—4 zijn van W \ Loode, de op
namen 5 en 6 van Ir. L. G. Kop. 

Opnamen 1 en 2 (12-4-1953): Twee homogene 
bosvegetaties midden uit de brede wal bij Ep
man langs de W-helling van de Austieberg. De 
wal loopt ongeveer N - Z en helt af naar het 
W en naar het N, waar we een eindje verder 
dan de plaats van onze opnamen drie water
putten op een bronniveau aantreffen, die de 
N W in de „diepte" gelegen boerderij Epman 
van water voorzien en door het belangrijke 
hoogteverschil met de boerderij tevens als 
watertoren fungeren. 

Opname 1 Opname 2 
Oppervlakte 10X17 m l O X l O m 
Hoge struiklaag: 
Salix caprea 5 % — 

Prunus spinosa 
Corylus avellana 
Betuia sp, 
Fraxinus excelsior 
Carpinus betulus 
Quercus robur 
Lonicera periclymenum 
Sorbus aucuparia 
Lage struiklaag: 
Crataegus sp. 
Lonicera periclymenum 
Sambucus nigra 
Prunus spinosa 
Rubus fruticosus 
Sorbus aucuparia 
Euonymus europaea 
Ilex aquifolium r 
Kruidlaag: 
Anemone nemorosa 
Adoxa moschatellina 
Vinca minor 
Galium aparine 
Ranunculus ficaria 
Lamium galeobdolon 
Stellaria holostea 
Gagea spathacea 
Gagea lutea 
Viola riviniana 
Aegopodium podagraria 
Corylus avellana 
Hedera helix 
Veronica hederifolia 
Poa nemoralis 
Holcus mollis 
Torilis japonica 
Taraxacum sp.. 

1 0 % 
2 0 % 
\öc/c 
10 % 
1 0 % 
1 0 % 

2 % 
3 % 
5 % 

+ .1 
-KI 

r 
+ .1 
+ .2 
+ .1 

( 1 0 0 % ) 
4,3 f. vr 
1.2 f 
2.2 f 

+ .1 V 
1.2 f, vr 
— 
1.1 V 
1.2 f 
1.1 vr 

+ .1 V 
+ .1 V 

r k 
1.2v 

-KI 
+ .1 V 

r 

— 
4 0 % 
1 0 % 
2 5 % 

1 % 
2 % 

— 
3 % 
2 % 

+ .1 
r 

— 
+ .1 
— 

r 
r 

( 100%) 
3.3 f, vr 
2.2 f 
2.2 f 
— 
2.2 f, vr 
1.2 v 

+ .1 V 
1.2 f 
1.1 vr 

+ .1 V 
— 
— 

+ .1 V 
f . 2 f 
+ .1 V 

Bij de drie putten, noordelijk van de op

namen 1 en 2. werden O.a. nog aange

troffen: Bosandoorn (Stachys sylvatica). 

Wijdaa rzegge (Carex remota). Hop 

(Humulus lupulus). F ramboos (Rubus 

idaeus). Helmkruid (Scrophularia nodosa) 

en een zuringsoort (Rumex sp . ) . V e r 

scheidene van deze planten wijzen op 

voor tdurend hoog grondwater . 

Profiel opname 1: A0, goed ver teerde hu
mus. A2, zwar t met veel witte kwar tskor
rels; 5-8 cm. A2. 45 cm; donker grijs-
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zwart zand met wat grind. Dan volgt 5 cm 

nat l ichtgekleurd zand (bijna wi t ) , daar 

onder zware leem met roestvlekken. 

Profielopname 2 : AO, goed ver teerde 

humus. A l , zwar t met veel wi t te kwar t s 

korrels, 2—3 cm. A2 , 34 cm; donkerbruin 

zand met witte kwartskorrels . Dan volgt 

5 cm grof, lichtgekleurd zand (zeer n a t ) . 

daaronder zware leem met roestvlekken. 

De rijkdom van deze vegetat ie menen we 

o,a, te mogen toeschrijven aan de gunstige 

kruimelstructuur van de bovenlaag, aan de 

bodemstructuur in haar geheel, daa r door 

de beweging van het g rondwate r steeds 

nieuwe voedingszouten worden aange 

voerd, aan de rijkdom van de oorspronke

lijke vegetatie van dit gebied, aan het 

inwaaien van meststoffen van uit het er

naast gelegen cultuurland en aan de 

gunstige expositie. V o o r de zuiverheid van 

deze vegetatie hebben we reeds een ver

klaring gegeven; zie ook ( 2 ) . 

Opnamen 3 en 4 (6-4-1953): Twee vrij homogene gedeelten van een klein, als hakhout ge
ëxploiteerd boscomplex, hoog op de Z-flank van de Austieberg, langzaam afbellend naar het 
Z e n O. 

Opname 4. 
12 X 45 m 

Hoogte tot 10 m. Totale kroonsluiting 
(bij vol blad) 7 0 % . 

Kroonsluiting 
(in % van de 
totale kroon
sluiting) 

Oppervlakte 
Hoge struiklaag: 

Salix caprea 
Carpinus betulus 
Quercus robur 
Corylus avellana 
Betuia sp. 
Prunus padus 
Crataegus sp. 
Sorbus aucuparia 
Frangula alnus 
Populus sp. 
Lage struiklaag: 
Lonicera 

periclymenum 
Hedera helix 

Kruidlaag: 
Anemone nemorosa 
Hedera helix 
Oxalis acctosella 
Luzula pilosa 
Stellaria holostea 
Viola silvatica 
Lamium galeobdolon 
Gagea spathacea 
Carex silvatica 
Holcus mollis 
Adoxa moschatellina 

Opname 3 
10 X 10 m 

Hoogte 5 a 7 m. Bedekking nu 10 %, 
met volle bladertooi waarschijnlijk 
tot 80%. 
2 stoelen 
3 stoelen 
enkele stammetjes 
3 stoelen 
enkele stammetjes 
enkele stammetjes 
enkele struikjes 
enkele stammetjes 
2 stoelen (vrij laag) 

weinig ontwikkeld. 

5-tal ex. 
slechts spaarzaam tegen de 
hechtend 

8 0 % 
3.3 
3.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
,— 
— 

^ 

soc. 3 
„ 3 
„ 1 
„ 3 
„ 3 
.. 1 
„ 1 

1 
„ 2 

bomen 

10 % . soc. 3 
1 5 % . 
5 % . 

15 % , 
1 0 % . 

r 
r 

, 3 
, 1 
, 3 
. 3 
, 1 
, 1 

5 o/t 

weinig ontwikkeld. 

5-tal ex. 
slechts spaarzaam tegen 
hechtend 

8 0 % 
3.3 f 
2.3 v 
2.2 f 
1.2 f 
1.2 v 
— V 

1.2 v 
1.3 v 
1.2 v 
1.1 V 

de bomen 

1.2 f 
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Fig. 3. Schedegeelster. Foto Brilleman. 

Oecologie: Zwak hellend hakhoutbos op de 
top van de Austieberg, die is opgebouwd 
uit een kern van tertiaire klei met een er op
geschoven grindkop van gemengd materi
aal. Dit schept zeer speciale mogelijkheden 
voor de bosvegetatie. De ondoorlatende 
kleilaag houdt het bewegende grondwater 
op dusdanig gunstig peil, dat we hier een 
rijkere vegetatie aantreffen dan we zouden 
verwachten. 
Hier wil ik ook even Boor en Spade (5) 
aanhalen voor het begrip „gleiartige 
Boden", dat naar me voorkomt hier van 
toepassing kan zijn. Dit begrip is ingevoerd 
door Kraus (zie Kraus und Hartel, 1930) 
en onderscheiden van de echte gleybodem. 
De „gleiartige Boden" heeft slechts óf 
tijdelijk grondwater, óf in het geheel geen 
grondwater maar alleen stagnerend capil
lair water. Hij kan zich vormen op of in 
geologische lagen, die ondoorlatend zijn 
(primar gleiartige Boden), en op of in 
lagen, die door bodemvorming ontstaan zijn 

(secundar gleiartige Boden). Volgens mij 
zouden we hier te maken kunnen hebben 
met een „primar gleiartiger Boden". 
Profiel opname 3: AO en Al , 2 cm; zwarte 
zandige leem, langzaam overgaand in A2, 
18 cm; goed geoxydeerde leem. Daaronder 
leem met roestvlekken. 
Profiel opname 4: AO en Al , 5 cm; zwarte 
zandige leem. A2, 15 cm; zandige leem met 
humus (lichtbruin). Daaronder vrij zware 
leem met roestvlekken. 
De boringen wezen uit, dat we hier met een 
ongestoord profiel te maken hebben. De 
Geologische Kaart spreekt ook van fijne 
glauconietloze zanden (gestuwd en ver
plaatst oligoceen). Hiermee kan volgens 
ons moeilijk de A2 van boring 4 bedoeld 
zijn, daar deze een lössachtig voorkomen 
heeft en naar het ons toeschijnt glauconiet-
houdend is. Ook hier treffen we in de 
bovenste laag weer een prachtige kruimel-
structuur aan. Aspectbepalend voor dit 
bostype is de uitbundige anemonenbloei in 
maart-april en de even rijke bloei van de 
Gele dovenetel in mei. 
Bij kaalslag krijgen we eerst een „grazige" 
vegetatie met ontzettend veel bramen en in 

Fig. 4. Maagdenpalm. Foto T. Hogendijk. 
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Fig. 5. Gele dovenetel. 

de kruidlaag o.a. de kruiskruidbastaard 

Senecio X viscidulus Scheele ( = S. syl-

vaticus X 5 . viscosus). Rankende helm-

bloem (Corydalis claviculata), Ruige veld-

bies (Luzula pilosa) en Fraa i hertshooi 

(Hypericum pulchrum) * ) , weldra opge

volgd door een gezelschap van o.a. Bos

anemoon, Gele dovenetel . W i t t e klaver-

zuring (Oxalis acetosella). Klimop, Braam. 

Rankende helmbloem. Ruige veldbies. 

Dalkruid (Majanthemum bifolium), H e n -

nepnetel (Galeopsis tetrahit). Grootbloem

muur en Kamperfoelie (Lonicera pericly

menum). Hier zien we al een belangrijke 

regeneratie, die zich ook verder buiten

gewoon snel ontwikkelt tot het boven be

schreven rijke vegetat ie type. De Schede

geelster blijft tijdens de hele cyclus aan

wezig. 

Dit kleine boscomplex wordt doorsneden 

door een van de „ A u s t " komende noord

zuid lopende zwarte weg. Oostelijk van die 

weg troffen we hetzelfde bostype aan, maar 

als opgaand eikebos met een struiklaag van 

hoofdzakelijk Haze laa r en een kruidlaag 

met vnl.: Bosanemoon, Gele dovenetel, 

Schedegeelster , W i ï t e klaverzuring, Groot 

bloemmuur, Ruige veldbies en Dalkruid . 

De eike-berkebos-soorten waren er in be

langrijke mate ui tgedrongen. T o e n ook dit 

deel open geslagen werd t raden meteen 

Reukgras . Hengel , Hennepnete l , Dalkruid 

en Ruige veldbies op de voorgrond, met, 

alleen tijdens het voorjaar zichtbaar, de 

Schedegeelster , 

N u een paar opnamen uit de H o g e Lutte. 

Opname 5 (21-6-1955): Hakhoutbosje bij 
Reuver in de Hoge Lutte. 
Opname 6 (19-5-1953): Hakhoutbosje op de 
Loabult, de noordelijke rand van de Molthover 
es in de Hoge Lutte. 

Op 
Oppervlakte ± 
Boomlaag: 
Quercus robur 
Struiklaag: 90 % 
Frangula alnus 
Populus tremula 
Sorbus aucuparia 
Quercus robur 
Betuia pendula 
Bctula pubescens 
Corylus avellana 
Rubus sp. 
Viburnum opulus 
Mespilus germanica 
Lonicera 

periclymenum 
Prunus avium 
Fagus silvatica 
Crataegus 

oxyacantha 

name 5 
150 m2 
— 
— 
1J4-5 m 
2 
•f 
2 
3 
2 
2 
3 
— 

+ 
J_ 

2 

+ 
+ 

+ 
Kruidlaag: 80 % 
Vaccinium myrtillus 
Anthoxanthum 

odoratum 

+ .2 

3.4 

Opname 6 
± 150 m2 
25 %, 13 m 

2 
7 0 % , 1-3 m 

2 
2 

+ 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
8 0 % 

2.3 

2.2 

1 ) . In de naaste omgeving kwam op een zandig gedeelte in de nabijheid van de top ook Valse 
salie (Teucrium scorodonia) voor (Bernink). 
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Stellaria holostea 
Rubus sp. 
Anemone nemorosa 
Viola riviniana 
Melampyrum 

pratense 
Lonicera 

periclymenum 
Luzula campestre 
Luzula pilosa 
Agrostis 

stolonifera 

+ .2 
+ .2 

4.3 
1.2 

+ .2 

1.2 
+ .2 
1.2 

+ .2 
Hypericum pulchrum 2.2 
Hedera helix 
Carcx pilulifera 
Majanthemum 

bifolium 
Galium mollugo 
Rumex acetosa 
Betula pendula 
Polygala sp. 
Succisa pratensis 

+ .2 
K2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lamium galeobdolon -
Holcus mollis 
Hieradum sp. 
Asperula odorata 
Scrophularia 

nodosa 
Rubus idaeus 
Carex pallescens 
Atrichum 

undulatum 
Crataegus 

oxyacantha 
Poa nemoralis 
Viburnum opulus 
Veronica 

officinalis 
Polytrichum cf. 

attenuatum 
Holcus lanatus 
Mnium hornum 
Agrostis tenuis 

— 
, -

+ .2 

+ .2 
+ .2 
+ .2 

+ .2 

+ .1 
+ .2 
+ .2 

1.2 

+ .2 
+ .2 
+ .2 
+ .2 

1.1 
+ .1 

1.2 
+ .1 

+ .1 

1.1 
+ .2 

1.1 

+ .2 
1.1 

+ .1 
+ .1 

3.3 
1.1 

+ .1 
+ .1 
r 

+ .1 
+ .1 

1.2 
+ .1 
— 

— 
— 
_ 

— 

— 
— • 

— 

,— 

— 
— 

— 

In beide opnamen komt Fraa i hertshooi 
voor, da t naar mijn mening een zeer be
t rouwbare kensoort voor dit vegetat ie type 
is, In opname 5 (Reuver) treft ons de aan
wezigheid van Lievevrouwebedstro (Aspe

rula odorata), dat een vrij natuurlijke in
druk maakt, maar overigens zowel in 

T w e n t e als in het Duitse grensgebied in 
een ander milieu voorkomt. V o l g e n s W . 
Loode lijkt deze s tandplaa ts wel op die in 
de buurt van het Vossevel t ( K o t t e n ) . V a n 
de hakhoutvegeta t ie op de top van de 
Aust ieberg in de fase van opnamen 5 en 6 
(Reuver en Loabult) bezitten we helaas 
geen volledige opname vnl. om de een
voudige reden, dat deze vegetat ie op de 
Aust ieberg in dat stadium praktisch on
doordr ingbaar wordt . De verwantschap 
blijkt o.a. uit het voorkomen van Fraai 
hertshooi. 

Een naast opname 5 liggend perceel hoog 
opgaand hakhout aan de voet van de 
„g r indkop" heeft een struiklaag van Berk 
(Betula sp . ) . Haze laa r (Corylus avellana), 

Vuilboom (Frangula alnus), Eik ( 'Quercus 
robur). Beuk (Fagus silvatica), W a t e r w i l g 
(Salix caprea) en Lijsterbes (Sorbus aucu

paria). In de kruidlaag vinden we: Bos
anemoon, Ruige veldbies, Lievevrouwebed
stro, Zach t e witbol. Klimop, Grootbloem
muur, Drienerfmuur (Moehringia triner-

via), Rivin's viooltje, Klaverzuring en Mei
doorn. Dit perceel gaat in de richting van 
de top (gr indkop) geleidelijk over in een 

arm Eikeberke- en kippe-bos! 

Profiel: A l , 5 cm; zwar t met wi t te kwar ts -
korels. A2 , 10 cm; bruin lemig zand. D a a r 
beneden 85 cm zandige leem tot 1 m, met 
daa ronder roestvlekken. 
Vlakbij opname 6 („Loabul t" ten N van 
de Mol thover es) in oostelijke richting, ligt 
aan de rand van die es een opgaand eike
bos met ongestoord profiel. Boomlaag: Eik; 
struiklaag: Hazelaar , Haagbeuk , Lijsterbes, 
Kamperfoelie, Braam, Vuilboom, F ram
boos, Hondsroos , Hulst ; kruidlaag met: 
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa). 

Bosanemoon, Gele dovenetel, Schedegeel
ster, Klaverzuring, Klimop, Grootbloem
muur, Speenkruid, Bereklauw (Heracleum 

sphondylium) en Glad wals t ro (Galium 

9' 



mollugo). In zuidwestelijke richting gaat 
het perceel van opname 5 geleidelijk over 
in een grindkop met arm Eike-berkebos en 
heide-vegetatie. 
Een brede wal van het rijkere type vinden 
we ook noordoostelijk van Hanhof (Hoge 
Lutte). Deze wal wordt in het oosten door 
bouwland begrensd en in het westen door 
een opgaand eikebos, dat uit een goed 
oostelijk en een arm westelijk gedeelte be
staat. 
Resumerend komen we tot het volgende 
globale totaalbeeld: Op de grindkoppen 
van de Lutter heuvels vinden we een Eike-
berkebos. Op de meest flauwe hellingen 
met klei in de ondergrond een Wintereike-
berkebos met Fraai hertshooi (opnamen 5 
en 6), wanneer het als hakhout wordt ge
ëxploiteerd en daar de degenererende in
vloed van ondergaat. Een gunstige uit
zondering hierop vormt de bijzonder snelle 
regeneratie van de hakhoutbosjes (met 
kort na de kaalkap ook een fraai-hertshooi-
fase. die maar van zeer korte duur is) nabij 
de top van de Austieberg (opnamen 3 en 
4). Op de top zelf staat tegenwoordig geen 

Fig. 6. Boszegge. 
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bouw/and 

Fig. 7. Situatieschets boscomplex bij de 
top van de Austieberg. 
I. Deels ..grindkop". deels dikke zwarte 
laag op grof zand (oud bouwland?). Hak
hout. Arm en droog Zomereike-berkebos 
(climax). 
II. Normaal bosprofiel op lemig zand met 
roestvlekken. Hakhout, van kaalkap tot 
opgaand hakhout. Arm tot rijk Viooltjes-
rijk Wintereike-berkebos met Fraai herts
hooi en Schedegeelster. zich ontwikkelend 
in de richting van III. 
III. Profiel: zie onder opn. 3 en 4. Hoog 
hakhout. Kruidlaag: droog en rijk Eike-
haagbeukebos met o.a. Gele dovenetel. 
Boszegge en Schedegeelster. In de struik
laag nog vrij veel eike-berkebossoorten 
door de degenererende invloed van de 
exploitatiemethode. 
IV. Profiel vermoedelijk gelijk aan pro
fiel III. Hoog opgaand loofbos. Droog en 
rijk Eike-haagbeukebos met in de boom
laag vnl. Zomereik. in de struiklaag Haze
laar en weinig eike-berkebossoorten. 

bos meer, nog wel getuigen verscheidene 
Eiken van de daar vroeger aanwezige 
bossages, die door weiland vervangen zijn. 
Maar ook daar komt op een gedeelte, dat 
nog op de grindkop staat, arm Eike-berke
bos voor. Wanneer men op die gedeelten, 
waar meestal de hakhoutpercelen met een 
rijkere ondergroei staan, een opgaand eike
bos aantreft, is dit een droog, maar tamelijk 
rijk Eike-haagbeukebos (Austieberg, Loa
bult, Hanhof). Het zou van belang zijn. 
wanneer van het rijke gedeelte van de hak-



houtvegetat ie op de Aust ieberg (opnamen 

3 en 4 ) zich nog een stuk tot o p g a a n d loof

bos zou kunnen ontwikkelen en de rest van 

dit bosje als hakhout geëxploiteerd bleef. 

W a n n e e r dit hakhout kaprijp is kan men 

het strooksgewijze kaal slaan, zoals ook nu 

gebeur t , waarbij men er rekening mee moet 

houden, deze behandel ing niet te frequent 

uit te voeren om zo de vegetat ie gelegen

heid te geven zich te herstellen. He t re

generat ievermogen van deze vegetatie is 

wel bui tengewoon groot maar te frequent 

kaal s laan zou ook hier op de duur degene

re rend kunnen werken. N o g rijker is de wal 

bij E p m a n (Aust ieberg) (opnamen 1 en 2) 

en a a n de N O - r a n d van Hanhof. wa t 

aan bijzonder gunstige milieu-factoren te 

danken is. 

O m het beeld van het landschap van 

L i t t e r a t u u r : 

He t is een reeds lang bekend verschijnsel 

da t men langs de Hol landse westkust al

leen kleine Tafelmesheften (van maximaal 

± 14 cm) vindt aangespoeld, terwijl men 

aan de W a d d e n e i l a n d e n dikwijls zeer grote 

schelpen vindt, die ruim 20 cm kunnen 

de Aust ieberg en de H o g e Lutte te vol

tooien willen we er nog even op wijzen, 

dat aan de voet van de Aust ieberg de 

„vroegere" riete en het daarui t voort

komende beekje bij Epman ligt en we 

halverwege de helling, w a a r de grindkop 

op de ondoor la tende klei rust, de „ge

vangen" bron met vroeger bijbehorend 

beekje, dat naar de „ A u s t " leidde, vinden. 

In de H o g e Lutte ligt noordelijk van H a n 

hof het brondal van de Lage Kavik met 

o.a. Paarbladig goudveil (Chrysosplenium 

oppositifolium), Bittere veldkers (Carda-

mine amara) en Bospaardes taar t (Equise

tum sylvaticum), en zuidoostelijk van de 

Mol thover es het brondal van de Bloemen-

beek met o.a. Wisse lb lad ig en Paarbladig 

goudveil, Bittere veldkers en een Juncetum 

acutiflori. 

I meten. De vraag ligt voor de hand of deze 

grotere schelpen harder gegroeid zijn dan 

I die van de westkust , dan wel alleen ouder 

i zijn. De jaren na 1947 leverden ons de ge-

; gevens om deze kwestie op te lossen. 

i N a d a t de koude winter van 1946/47 een 
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