
van de slak achterbleef bij de voort
beweging. Deze voortbeweging was niet 
glijdend, maar golvend. De slak rustte dus 
op twee knopen van een golfbeweging. 
Zo kon dus de slijmbaan inderdaad be
ginnen bij de slijmklier aan het kopeind, 
waar de voet zich tot op gemiddeld 10 mm 
vasthechtte. Daarna hief de slak de kop 
weer op, maar evenver als deze zich op
hief verplaatste de bewegingsgolf door de 
voet zich naar achter, zodat het geplaatste 
1 cm lange slijmspoor voortdurend bedekt 
bleef. Na enige tijd van zweven in de 
ruimte kwam de slijmklier dan weer op 
de bodem terecht, een nieuw slijmbaantje 
werd gelegd en een tweede golfbeweging 
doorliep de voet. De eerste golf bereikte 
intussen de staartpunt, die zich, na geheel 
te zijn doorlopen, van de slijmstreep op
hief en de achterwand van het huisje be
reikte, waarna de tweede golf de staart 
op de tweede slijmbaan drukte (fig. 1). 
Het aardige van het geval is nu, dat het er 
veel op lijkt, dat in dit geval de slak dus 
in het geheel niet gleed, maar zich inder-

3. De plantengroei van de nessen. 
In verschillende seizoenen wordt men 
steeds opnieuw getroffen door de wisse
lende schakeringen in tinten, die het 
ogenschijnlijk egaal bronskleurige planten-
dek van de nessen vertoont. 
In het voorjaar valt de frisse, heldergele 
kleur van de Dotterbloem (Caltha palus-
tris) op. Daarna verschijnen bijna overal 

daad op de slijmbaan hechtte om zich 
daardoor te kunnen voortbewegen, m.a.w. 
dat mevr. Van der Feen gelijk had en 
schrijver dezes toch niet geheel buiten de 
waarheid was geweest. 
Blijft nog na te gaan, wat deze wonderlijke 
wijze van slijmspoorafzetting heeft te be
duiden. Voor zover mijn ervaringen reiken, 
doen de slakken dit vooral op zonnige 
plekjes en op beton. Ik stel mij voor, dat 
de slak min of meer toevallig op dit materi
aal terecht komt en er node van gebruik 
maakt. Ze loopt hier als het ware ,,op de 
tenen" over het ruwe, droge en warme 
materiaal. 

Natuurlijk geef ik deze mening graag voor 
beter en hoor ik graag wat anderen over 
dit aardige geval denken. W a n t het is 
duidelijk, dat, indien deze zienswijze juist 
mocht zijn, we het glijden van de slak over 
haar slijmbaan wel uit onze leerboeken 
zullen moeten schrappen. Dank zij 
het ,,op de tenen lopen" van Limax maxi
mus en Helix aspersa. 

de witte en lichtrose schermpjes van de 
Kleine valeriaan (Valeriana dioica). In 
mei verdwijnen de lichte kleuren. Dan 
maken zij plaats voor het lichtpurper van 
het Moeraskartelblad (Pedicularis palus-
tris) en het wijnrood van de Wateraard
bei (Comarum palustre), dat samen met 
het groen en bruin van biezen en zeggen 
een zeer bijzondere kleurenharmonie 
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vormt. Van mei tot juli worden de in
getogen kleuren weer verlevendigd. Over
al verspreid, maar plaatselijk talrijk 
bloeien dan donker lila en purperen orchi
deeën, zoals Handekenskruid, Rietorchis 
en Gevlekte rietorchis (Dactylorchis ma-
jalis, D. praetermissa en D. praetermissa 
var. junialis). Later in de zomer schiet het 
alles overheersende Riet (Phragmites com
munis) op, waardoor een groot deel van 
de nessen het aspect krijgt van rietvelden. 
Nadat de moerasweiden in augustus zijn 
gemaaid tot het eind van de winter over
heersen dan weer de bruine en bronzen 
kleuren in verschillende nuances. 
Betreden we de moerasweide — en dat 
geldt vooral de zuidnes (fig. 5) — dan 
..soppen" we al dadelijk door een moslaag, 
die overal de bodem bedekt. Puntmos 
(Calliergonella cuspidata) is hierin de 
meest voorkomende soort. In de zuidnes, 
waar de grondwaterstand hoger is dan in 
de andere nessen en de bodem plaatselijk 
zwak verend is. strekken zich prachtige 
donkergroene of goudbruine mostapijten 
uit van de sikkelmossoort Drepanocladus 
intermedius en Goudmos (Campylium 
stellatum). Op plekken waar 8—10 cm 
water staat zijn dan nog het zeldzame 
Schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) 
en het fraaie en krachtige Reuzenpuntmos 
(Calliergon giganteum) veel te vinden. 
Volgens Krusenstjerna (1945. cit. bij 
Meijer, Kortenhoef 1955, p. 120) zijn dit 
typische soorten van het zogenaamde 
..rich fenn" (een min of meer eutroof 
moeras). 
In de kruidlaag domineert in het meest 
noordelijke terreingedeelte van de zwak 
drassige noordnes de Stijve zegge (Carex 
hudsonii). Elders bepaalt de Ronde zegge 
(Carex diandra) vrijwel overal het aspect. 
Op de natste plaatsen, waar zoals ver
meld het Schorpioenmos in de onder-

waterlaag groeit, treedt de Ruwe of Steen-
bies (beter nog Zoute bies, Scirpus la-
custris ssp. glaucus) vegetatievormend op. 
Deze plant zou men hier misschien een 
..zoutrelict" kunnen noemen. Twee plan
ten, die plaatselijk over kleine opper
vlakten een dominerende positie innemen, 
zijn Padderus (Juncus subnodulosus) en 
Snavelzegge (Carex rostrata). Het op
treden van deze vegetatievormende soorten 
is afhankelijk van de grondwaterstand. Zij 
worden door een verscheidenheid van 
andere soorten vergezeld. 
Op de natste plaatsen met Zoute bies en 
Schorpioenmos treft men vooral Water
aardbei, verder Klein blaasjeskruid (Utri-
cularia cf. minor) en enkele planten van 
Stunnia (Liparis loeselii) aan. In het dras
sige terrein hier omheen, waarin Ronde 
zegge en mossen het aspect bepalen, kun
nen we ons hart ophalen aan tal van be
langwekkende planten, zoals Moeraskar
telblad, Mocraszoutgras (Triglochin palus
tris), Sturmia in bescheiden aantal, Veen-
vedermos (Fissidens adianthoides). de 
goudmossoort Campylium polygamum. 
Nog andere begeleiders zijn Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium), Waternavel 
(Hydrocotyle vulgaris), Waterdrieblad 
(Menyanthes trifoliata). Kruipend struis-
gras (Agrostis canina). Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula) en Kleverig wal-
stro (Galium uliginosum), allen planten 
van verlandingsgemeenschappen in matig 
tot zeer voedselarm water. Tezamen met 
enkele reeds vermelde kruiden en mossen 
vormen zij een gezelschap van de Orde 
der kleine zeggen (Cricetalia fuscae). 
Een volgende groep plantesoorten, name
lijk Zeegroene muur (Stellaria palustris), 
Moerasviooltje (Viola palustris). Gewone 
zegge (Carex nigra), Knopige vetmuur 
(Sagina nodosa), wettigt de conclusie de 
plantengezelschappen van het drassige 
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terrein te rekenen tot het Verbond der 
kleine zeggen of Kleine-zeggenmoeras 
(Caricion canescentis-fuscae). De oecolo-
gie van dit verbond is de natuurlijke 
moerasweide, die zomer en winter drassig 
is en in kalkarm en matig voedselarm 
water haar milieu vindt (Westhoff c.s. 
1946). 

Volledigheidshalve worden van dit in 
floristisch en vegetatiekundig opzicht in
teressante terrein nog vermeld Moeras-
lathyrus (Lathy rus paluster), Herfst-
leeuwetand met een onvertakte stengel en 
één bloemhoofdjefTeonfoofon autumnalis 
f. uniflorus), Thrincia (Leontodon nudi-
caulis), volgens de litteratuur een vrij al
gemene plant van vochtige zandgrond en 
duinen, Waterpunge (Samolus valerandi), 
die er evenwel sinds 1953 verdwenen is, 
Melkeppe (Peucedanum palustre) in ge
ring aantal, Geelhartje (Linum catharti-
cum); de bladmossen Veenknikmos (Bry-
ttm pseudotriquetrum), Steenmos (Lepto-
dictyum riparium). Doorschijnend sterre
mos (Mnium af fine en M. seligeri (= 
affine var. elatum) en Calliergon cordi-
folium, Campylium elodes, Drepanocladus 
aduncus en D. lycopodioides; de levermos-
soorten Lippenmos (Chiloscyphus palles-
cens). Gedrongen kantmos (Lophocolea 
heterophylla). Steenlevermos (Marchantia 
polymorpha f. aquatica), Gewoon moeras-
levermos (Pellia epiphylla) en Cladopo-
diella fluitans, en de kranswiersoort Chara 
globularis var. capillacea (det. mej. Dr. 
Koster). Cladopodiella fluitans is een oli-
gotrofe levermossoort, die in het noorden 
van ons land zeldzamer is dan in het 
zuiden (Agsteribbe). Van het Haf district 
is zij niet bekend. De ontdekking van deze 
soort door leden van de Bryologische 
werkgroep der K.N.N.V. in 1956 in de 
Kamerikse nessen was dus een grote bij
zonderheid, 

In het aansluitende, minder drassige ter
rein — doch dan in het verst van de Greft 
gelegen gedeelte van de zuidnes — is de 
enige plaats waar over een oppervlakte 
van plm, 100 m- de zuurminnende Snavel-
zegge domineert. In het noordelijkste ter
rein van de noordnes vallen overal de 
pollen van Stijve zegge op, die hier een 
gezelschap vormen van de Stijve-zegge-
gemeenschap (Caricetum elatae). Waar 
om laatstgenoemde zeggesoort nu juist 
daar zo opvallend veel groeit, is wel niet 
alleen een gevolg van een iets lagere 
waterstand. Wij vermoeden hier eerder 
een geval van prioriteit. 
Interessant zijn ook terreingedeelten waar
in blauwgraslandgezelschappen te her
kennen zijn. Hier treden Spaanse ruiter 
(Cirsium dissectum), Biezeknoppen (Jun
cus conglomeratus). Blonde zegge. Vlo-
zegge en Blauwe zegge (Carex hostiana. 
C. pulicaris, C. panicea) op , vergezeld 
van Blauwe knoop (Succisa pratensis), 
Kale jonker (Cirsium palustre). Kleine 
valeriaan. Moeraspaardebloem (Taraxa
cum austrinum) en Handekenskruid. Dit 
tegenwoordig zeldzame plantengezelschap. 

Fig. 5. Zuidnes. 
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waarin ook meer algemene soorten van de 
vochtige graslanden niet ontbreken, ver
tegenwoordigt de Blauwgraslandgemeen-
schap (Cirsieto-Molinietum). Het komt in 
beide nessen over kleine oppervlakten 
voor. Ook andere, min of meer bijzondere 
soorten zoals Slanke waterbies (Eleocharis 
palustris ssp. uniglumis), Cirsium X 
spurium fbastaard van Spaanse ruiter en 
Kale jonker tussen de stamouders in), een 
witte vorm van de Blauwe knoop, Trilgras 
(Briza media), Veenreukgras (Hiero-
chloë odorata), Tormentil (Potentilla erec
ts), Lage zegge (Carex demissa) en de 
paardebloem Taraxacum hollandicum 
(det. J. L. van Soest) zijn er te vinden. 
Taraxacum hollandicum is een soort, die 
haar optimum heeft in de boezemhooi-
moerassen; volgens mondelinge mede
deling van Westhoff groeit zij bijvoor
beeld veel langs het Zwarte Water en 
het Meppelerdiep; en ook daar speciaal 
aan de randen van grotere percelen, nabij 
de sloten. 

Het was een grote verrassing, dat in de 
noordnes de Zeldzame zegge (Carex ap-
propinquata) over enkele m- een aaneen
gesloten pollenvegetatie vormde langs een 
slootkant van een drassige moerasweide 
op een overeenkomstige standplaats als de 
Pluimzegge (Carex panictilata) in dit ge
bied. Carex appropinquata is een van 
de zeldzaamste zeggesoorten van Neder
land, die slechts van een klein aantal zeer 
verspreid liggende standplaatsen in moe
rassige venen en natte, zure graslanden 
bekend is (Flora Neerlandica 1954). 
Nu is het nog van belang op te merken, 
dat de plantengroei van het open water 
van de Greft en van de sloten in en om de 
nessen en ook van hun waterkanten een 
duidelijke aanwijzing geeft voor een meer 
voedselrijk milieu dan in de nessen zelf 
aanwezig is. Waterlelie (Nymphaea 

alba). Gele plomp (Nuphar luteum) en 
Glanzend fonteinkruid (Potamogeton lu-
cens) vertegenwoordigen daar de Water
leliegemeenschap (Myriophylleto-Nupha-
retum). 
In twee ondiepe sloten langs de Zegveldse 
kade, die met het buitenwater nog wel 
verbinding hebben, bloeit in de zomer 
volop Blaasjeskruid (Utricularia vulgaris). 
een indicator voor voedselrijk water. Ver
der zijn Krabbescheer (Stratiotes aloides) 
en Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-
ranae) op enkele rustige plekjes gezel-
schapvormend. Dit is de Kikkerbeet-
krabbescheergemeenschap (Hydrochareto-
Stratiotetum). Merkwaardigerwijs zijn er 
Darmwier (Enteromorpha intestinalis), in 
zoetwater een minder algemene soort, en 
het raderdiertje Notholca acuminata, een 
zwak brakwater-minnende planktonsoort, 
niet zeldzaam. 

Langs de waterkanten werden Water
scheerling (Cicuta virosa) en Cyperzegge 
(Carex pseudocyperus) als drijftilplanten 
gezien. In de bovengenoemde ondiepe 
„blaasjeskruidsloten" bevordert de Water
aardbei mede de verlanding, terwijl hier 
en ook elders in het nessengebied in een 
volgend verlandingsstadium langs de 
slootoevers de Pluimzegge uitgebreide 
pollenvegetaties vormt (fig. 6). Ook 
Moeraszegge (Carex acutiformis) groei;-
hier, maar dan in smalle stroken langs de 
oever en bijna nooit samen met Pluim
zegge. Het is dan ook de vraag, of het wel 
juist is, beide zeggesoorten te beschouwen 
als kensoorten van de Pluimzeggegemeen-
schap (Caricetum acutiformo-panicula-
tae), zoals Vlieger en Van Zinderen 
Bakker (1942) doen. 

Men treft verder langs de waterkanten 
nog soorten van de rietlandplantengezel-
schappen aan, zoals Holpijp (Equisetum 
fluviatile), Rietgras (Phalaris arundina-
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cea). Grote watereppe (Sium latifolium), 
Watertorkruid en Pijptorkruid (Oenan-
the aquatica en O. fistulosa). Kleine en 
Grote lisdoddef r;/p/7a angustifolia en T. 
latifolia), beide in zeer gering aantal in 
tegenstelling tot plaatsen langs de Greft 
waar zij vegetatievormend zijn. Grote 
boterbloem (Ranunculus lingua), en ver
volgens Moerasbeemdgras (Poa palus
tris), Blaaszegge, Scherpe en Tweerijige 
zegge (Carex vesicaria, C. acuta en C. 
disticha). Voegen we hieraan toe, dat in 
de pluimzeggevegetaties en op wille
keurige plaatsen langs de slootoevers 
Zwarte els (Alnus glutinosa) opslaat en 
struikgewas vormt, dan krijgt men toch 
wel de indruk, dat er van het de nessen 
omringende water een eutrofiërende in
vloed uitgaat. 

4. Slotbeschouwing. 

Bij een vergelijking van het gebied van 
de Kamerikse nessen met andere gebieden 
beperken wij ons thans tot de planten
groei van het zwak zure milieu van de 
moerasweiden. 
Er valt een paralleliteit van ontwikke
ling waar te nemen met de natuurgebieden 
van Noordwest-Overijssel (Van Dijk en 
Westhoff 1955, De Wit 1951), van 
Botshol (Westhoff 1949), van Korten-
hoef (De Wi t 1955) en van de Zeg
veldse schraallanden (Van Leeuwen 
1953). Maar er zijn ook verschillen. Juist 
daarom zijn de Kamerikse nessen van 
waarde voor een vergelijkend vegetatie-
kundig onderzoek. 

In tegenstelling tot de moerasgebieden van 
Noordwest-Overijssel en Kortenhoef ont
breken in de nessen sommige kensoorten 
van het Kleine-zeggenmoeras (Caricion 
canescentis-fuscae), zoals veenmossoorten 
(Sphagnum spec.) en Draadzegge (Carex 
lasiocarpa). Dit is ook in Botshol het ge-

Fig. 6. Middennes, randsloot. 

val. Verder ontbreken in het Blauwgras-
land (Cirsieto-Molinietum) de kensoorten 
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonan-
the) en Pijpestrootje (Molinia caerulea). 
Laatstgenoemde soort komt in Botshol wel 
voor. Klokjesgentiaan werd in geen van 
de genoemde gebieden waargenomen. 
Het ligt voor de hand naar een verklaring 
van deze verschillen te zoeken. Voor de 
minst zuurminnende veenmossoort Spag-
num squarrosum (Hakig veenmos) is het 
milieu van de nessen misschien toch nog 
te voedselrijk. Westhoff (1949) wijst 
echter op het vermoeden, dat Sphagnum 
in chloridenarm-eutroof water de water
stofionen niet kan uitwisselen tegen 
natriumionen. Hierdoor zou geen geschikt 
milieu voor deze soort kunnen ontstaan. 
Dezelfde auteur meende het ontbreken 
van Draadzegge in Botshol waarschijn
lijk te moeten toeschrijven aan het hoge 
chloorgehalte. Zo hoog als in Botshol 
(± 1000 mg per liter over het jaar, 
schommelend tussen 500 en 1300 mg p. 1.) 
is het chloorgehalte hier (60—70 mg per 
liter) evenwel lang niet. En toch ontbreekt 
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deze zeggesoort. Wel vinden we haar 
langs de venige slootkanten van de Blauw-
graslanden in de Stichtse Mije onder Zeg
veld, dat is plm 3 km naar het westen. De 
vraag rijst of hier de bodemsoort (0,50 m 
dikke kleilaag met een veenpakketje) een 
belemmering vormt. De zuurgraad speelt 
in de nessen ook geen rol, want de Draad
zegge komt ook bij hogere pH nog voor 
(amplitudo 4 tot 7). 

Een andere zeggesoort, de Ronde zegge, 
een zoutmijdende soort, werd in Botshol 
slechts op enkele plaatsen aangetroffen. 
In de Kamerikse nessen vertoont de plant 
een optimale groei en wel in het Kleine-
zeggenmoeras. W e kunnen zelfs wel 
spreken van een Ronde-zeggegemeen-
schap (Caricetum diandrae). 
Van Dijk en Westhoff (1955) noemen 
het Caricetum diandrae van Noordwest-
Overijssel een hooimoerastype, dat zonder 
maaien geen stand houdt. Het is daar ge
bonden aan verlandingsgebieden, waar 
geen voedselrijk water doorstroomt. Zij 
onderscheiden verder o.a. een Scorpidium-
fase, waarbij het milieu nog niet sterk ver-
land is (pH 6—7) en waarin Sphagnum 
ontbreekt, terwijl Moeraskartelblad. 
Kleine valeriaan, Geelhartje, Knopige vet
muur. Vleeskleurige orchis (Dactylorchis 
incarnata) en Slank wollegras (Eriopho
rum gracile) op de voorgrond treden. In 
de Kamerikse nessen treffen we het Cari
cetum diandrae onder overeenkomstige 
omstandigheden aan, behalve dan dat 
Moeraskartelblad en Kleine valeriaan fre
quent zijn en de laatste soort niet ge
vonden werd. Misschien houdt dit verband 
met het feit, dat de nessen geen trilveen 
bezitten. 

Een interessante plant is tenslotte de 
Padderus of Stompe rus (Juncus subnodu
losus). Zij komt in de nessen regelmatig 
voor in het Blauwgrasland. Ook in Bots

hol is de Padderus in deze gemeenschap 
aanwezig. In het gelijknamige boekwerkje 
schrijft Westhoff, dat de plant in de 
oostelijke Vechtplassen massaal in het 
moeras van de Draadzeggegemeenschap 
(Caricetum lasiocarpae) en Ronde-zegge-
gemeenschap en eveneens in vroegere ver-
landingsstadia, namelijk dat van de Drijf-
tilgemeenschap (Cicuteto-Caricetum pseu
docyperus) aangetroffen wordt, doch dan 
steeds in vrij kalkrijk water met een lage 
zuurgraad. Omdat zij in Botshol in zuur 
pH 4,6—5,8) en kalkarm milieu groeit 
en niet meer in het slechts weinig zuurdere 
milieu van het brakkere veenmos-rietland, 
vermoedt Westhoff, dat de plant onder de 
in Botshol gegeven omstandigheden zout-
mijdend is en zich uit de genoemde zegge-
gemeenschap terugtrekt in het Blauwgras
land. In de Kamerikse nessen groeit de 
plant eveneens in het Blauwgrasland (pH 
6,6), maar ook komt zij voor in de dichter 
bij het open water gelegen Stijve-zegge-
gemeenschap (Caricetum elatae) en 
Ronde-zeggegemeenschap. Dat zij zich 
hier bij een veel lager chloorgehalte dan 
in Botshol niet zover heeft teruggetrokken, 
zou wellicht een bevestiging kunnen zijn 
van het hierboven geuite vermoeden. De 
zaak is evenwel niet zo eenvoudig, omdat 
de Padderus volgens Feekes (1936) in 
een zilter milieu dan dat van Botshol werd 
aangetroffen en wel in een buitendijkse 
kwelstrook langs de Wieringermeerpolder 
met 15 g natriumchloride per liter. West
hoff (l.c.) komt ten slotte tot de veronder
stelling, dat Juncus subnodulosus het 
samentreffen van ,,zuur-nat-zout-concur-
rentie" schuwt. Dit zullen wij nog moeten 
nagaan. 

Ongetwijfeld zullen meer van dergelijke 
problemen in de nessen aanwezig zijn. Een 
bestudering hiervan in de zeldzame combi
natie van het zwak zure, zoete (tegen de 
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grens van het oligohaliene) milieu is voor 
een botanisch onderzoek van zeer groot 
belang. In dit verband herinneren wij ook 
nog even aan het genoemde Caricetum 
elatae, dat alleen in één van de terreinen 
van de noordnes voorkwam, zonder dat 
hiervoor een directe verklaring kan wor 
den gegeven. 
D e Kamerikse nessen zijn dus een hoogst 

D e onde r s t aande waarnemingen werden 
verr icht in de maanden februari en maar t 
1956 in de omgeving van Vijfhuizen. Dit 
dorp ligt in het noordwestelijk gedeelte 
van de Haar lemmermeerpolder . T o t het 

interessant gebied. V o o r de planten-
socioloog een belangrijk studie-object, 
voor de florist wellicht een terrein met nog 
nieuwe verrassingen, voor de natuurlief
hebber een dorado van ruimte en eenzaam
heid en voor ons allen een landschappe
lijke en historische bijzonderheid. 
De kwalificatie „na tuurmonument" gaat 
zeker niet te ver. 

waarnemingsgebied behoren eveneens de 
polders (wei- en hooilanden) tussen Vijf-
huizen en Haar lem: de Vijfhuizerpolder, 
de Poelpolder en de Veren igde Grote en 
Kleine Polders . Ik geef deze waa rne -
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