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Een onderzoek naar de botanische waarde van 
enkele grove-dennenbossen op stuifzand bij Kootwijk 

H. N. LEIJS. 

(STIBOKA. afd. Vegetatiekunde) 

In de omgeving van Kootwijk en Hars
kamp. alsmede bij Stroe en op enige an
dere plaatsen op de Veluwe, komen nog 
enkele vrij uitgestrekte levende zandver
stuivingen voor, die over het algemeen ont
staan zijn in vroegere heidevelden, waar 
grote kudden schapen werden gehoed. 
Nog maar nauwelijks een halve eeuw ge
leden waren deze stuifzandgebieden aan
zienlijk groter, maar omstreeks 1900 is men 
begonnen grote stukken te bebossen. Dit 

gebeurde hoofdzakelijk met Grove den 
(Pinus sylvestris). Als resultaat daarvan 
ontstonden uitgestrekte dennenplantages, 
die, vooral in de beginjaren, weinig in
teressant leken. Plantensociologen be
steedden weinig aandacht aan deze bos
sen; de zandverstuivingen met hun prach
tige zandduinen en plaatselijk standhou
dende of zich vestigende begroeiingen 
bleken botanisch veel interessanter, al was 
het alleen maar voor de successiestudie 
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Fig. 2. Vegetatiekaurl (opname 1958). Voor de heschrijringen van de regetalielypen wordt rerwezen naar 
de tekst en label 1. Daarbij zij opgemerkt, dat de typen DP en DPS vrijwel identiek zijn aan type DH, de 
typen HP, HPS en HRS vrijwel identiek aan HR en //, terwijl HA min of meer intermediair staal lussen H 
en CH. Bij de toevoeging van de letter P treedt Prunus serotina op de voorgrond, terwijl kruidlaag en moslaag 
een minder gesloten karakter hebhen. Bij de toevoeging van de letter S komt in het onderscheiden type lérens 
Sieglingia decufflbens voor, wat op een vochtiger milieu kan duiden, immers het optimale voorkomen van deze 
soort treft men juist daar aan, waar het stuifzanddek minder dan 50 cm dik is en een humus- of humusijzer-
podzol met een relatief vaste oerlaag in de ondergrond aanwezig is. 
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van de vegetatie. Het is nu een prettige 
bijkomstigheid, dat daar reeds veel over 
werd geschreven, hetgeen voor de studie 
van de zg. dennenplantages van grote 
waarde bleek. 
Wanneer men deze bossen betreedt valt 
al direct op, dat de bodemvegetatie op 
korte afstand zeer grote verschillen ver
toont, vooral in de nazomer en de herfst 
zijn deze verschillen bijzonder opvallend. 
Ook de groei van de Grove den vertoont 
op korte afstand grote verschillen. De 
verschillen, die men aantreft in de boom-
groei en in de kruidlaag, blijken duidelijk 
verband te houden met het humusgehalte 
en de dikte van het stuifzanddek. Hoe 
meer humus (dus hoe meer voedingsstof
fen, zoals fosfaat, stikstof, water, enz.) het 
stuifzand bevat, hoe beter over het alge
meen de groei van de Grove den en hoe 
rijker en weelderiger de bodemvegetatie. 
Bodemkundig kunnen in dit stuifzandge-
bied worden onderscheiden: jonge droge 
stuifzanden op een podzol en jonge droge 
stuifzanden op een vaste C-ondergrond 
(4). Het eerste wil zeggen dat onder be
paalde omstandigheden meer of minder 
dikke lagen zand werden opgestoven op 
een oude begroeiingslaag, waarin reeds 
podzolisatie had plaatsgevonden. In het 
tweede geval verrichtte de wind zijn ero
derende werking en werd een reeds be
staand podzol volledig tot op de vaste ble
ke ondergrond weggestoven. Heel vaak 
gebeurde dit tot het niveau waarop toen 
het grondwater reikte. Bij verdere verstui
vingen werden op sommige plaatsen nieu
we stuifduinen afgezet op deze vaste, 
bleke, vrijwel steriele ondergrond. Een an
dere vorm van opstuiving treffen we aan 
in de zg. „forten" (zie onder vegetatie
type D H ) . De aldus ontstane stuifzanden 
blijken nu verschillend van humusgehalte 
te kunnen zijn. Zo vindt men vaak goor-

bruinig stuifzand, waarin de humus zeer 
fijn verdeeld tot op grote diepte kan voor
komen. In andere gevallen treft men hu-
meuze laagjes aan van oude begroeiings
horizonten, terwijl ook vaak zandheuvels 
worden aangetroffen met helder geel ver
stoven C-materiaal. Voor een goed begrip 
onderscheiden we vier humusklassen t.w. 
matig humeus, matig humusarm, zeer hu-
musarm en uiterst humusarm tot humus-
loos. Hierbij moet men eraan denken dat 
het gehalte aan humus maximaal slechts 
ca. 3 % bedraagt en dat het dus slechts 
om uiterst minieme verschillen gaat, die 
echter voor de begroeiing van bijzonder 
veel belang zijn (zie ook de bodemkaart, 
fig. I ) . 

Bij de bestudering van de bodemvegetatie 
is steeds uitgegaan van 1 e-generatie-bos 
bij ongeveer gelijke leeftijd (tussen de 45 
en 55 jaar). Later is gebleken dat de ve
getatie-onderscheidingen ook heel goed 
toegepast konden worden in jongere bos
sen. Bij het vaststellen van deze vegetatie-
typen is uitgegaan van plantensociolo-
gischc opnamen, die in een overzichtpre-
sentietabel (tabel 1) schematisch zijn weer
gegeven. Hieruit valt te concluderen dat 
de typen een oecologische eutrofie-reeks 
vormen waarbij we bij arm (oligotroof) en 
rijk (eutroof) steeds moeten denken aan 
voor de plant werkelijk opneembare voe
dingsstoffen (zie ook de vegetatiekaart, 
fig. 2). W e behandelen nu de vegetatie-
typen in volgorde van arm naar rijk. 
De meest opvallende vegetatie-eenheid is 
het Cladoniatype (type C) (fig. 3) . Het 
blijkt nu dat deze eenheid hoofdzakelijk 
voorkomt op een bodem van praktisch ste
riel zand (een zg. uit- of afgestoven laag
te). Onder invloed van de vegetatie kan 
zich echter een zwak micropodzol ontwik
keld hebben van ± 1 a 2 cm dikte. Diverse 
C/acfonfa-soorten kunnen hier de bodem 
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Tabel 1. Overzicht van het vaorkomen van een aantal van de belangrijkste struiken, kruiden, mossen en korstmos sen m de dennenbos gemeenschap

pen op stuifzandgronden bij Kootwijk, 

Presentieklassen : 1= 0-20%. 11= 21-40%, 111= 41-60%. IV= 61-80%, V» 81-100%. 

Gemiddelde bedekking : += < 5%, 1= 5-10%, 2=11-25%, 3= 26-50%. 4= 51-75%. 5= 76-100%. 
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Voornaansle varianten M 

Lonlcera perlclymenum 

Rubus fruticosus 

Eplloblum angustlfollum 
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Nardus strlcta 
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Agrostis tenuis 

Carex pllulifera 

Fseudoscleropodlum purum 

Festuca ovina 

Plaglotheclum undulatum 

Eurhynglun stokesll 

Sieglingia documbens 

Beluia pubescens 

Betuia verrucosa 

Sorbus aucuparla 

Carex arenarla 

Frangula alnus 

Festuca rubra 

Deschaapsla floxuosa 

Prunus serotina 

Polytrlchum formosuin 

Pleurozlua schreberl 

Calluna vulgaris 

Dlcranun scoparlun 

Hypnua cupresslforae 

Dlcranun rugosum 

Pohlla nutans 

Leucobryum glaucuB 

Baszanla trllobata 
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Kamperfoelie 

Bosbraam 

Wllgeroosje 

Schapezuring 

Stekelvaren 

Borstelgras 

Blauwe bosbes 

Stekelvaren 

Struisgras 

Filzegge 

Groot laddermos 

Schapegras 

Gerimpeld platmos 

Fijn laddermos 

Tandjesgras 

Zachte berk 

Ruwe berk 
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Zandzegge 
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Rood zwenkgras 

Bochtige smele 
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Fraai haarmos 
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Klauwtjesoos 
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Kussentjesmos 

Levermos species 
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Dophelde 

Rendiermos 

Rendiennos 

Diverse korstmossen 

Kraakloof 

Olaahaarmos 

) Van elke variant werden 10 ó 15 opnamen gemaakt. 



voor 100 % bedekken. Drs. E. Hennipman 
(Rijksherbarium te Leiden) was zo vrien
delijk het verzamelde lichenenmateriaal op 
soortnaam te controleren en te determi
neren. De meest voorkomende soort is 
Cladonia impexa (Rendiermos), maar ook 
andere lichenen zoals Cladonia mitis, Cla
donia sylvatica, Cladonia tenuis, Cladonia 
gracilis en zelfs Cladonia rangiferina kun
nen vrij veel voorkomen. Ook soorten als 
Cornicularia stuppea, Cladonia floerkeana. 
Cladonia glauca. Cladonia coccifera pleu-
rota, Cladonia crispata, Cladonia squamo
sa en Cladonia uncialis treden vooral op 
wanneer de toch al open boomlaag (vaak 
minder dan 15 %) bij nog lagere bedek
king meer licht doorlaat. Bladmossen ko
men praktisch niet voor, hoewel Bronsmos 
(Pleurozium schreberi), Klauwtjesmos 
(Hypnum cupressiforme), Gerimpeld gaf-

feltandmos (Dicranum rugosum). Gaffel-
tandmos (Dicranum scoparium), Dicra
num spurium en Glashaarmos (Polytrichum 
piliferum) met een enkel verspreid exem
plaar of polletje steeds wel aanwezig zijn. 
Het bijzonder fraaie Franje-levermos (Pti-
lidium ciliare) treft men regelmatig aan. 
Een enkele keer treden wat dwergstruiken 
en kruiden op als Struikheide (Calluna 
vulgaris). Bochtige smele (Deschampsia 
flexuosa) en Schapegras (Festuca ovina). 
Soms wordt wat Dopheide (Erica tetra-
lix) aangetroffen, doch steeds alleen maar 
op plaatsen waarop de een of andere ma
nier een iets hogere bodemvochtigheid 
(dus minder droog milieu) aanwezig is, 
hetzij door storende lagen of humeuzer 
stuifzand, hetzij door de aanwezigheid van 
bereikbaar grondwater (o.a. bij Radio 
Kootwijk). Verder is opmerkelijk dat de 

Fig. 3. Vegetatietype C. Foto H. N. Leijs. 
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Fig. 4. Vegetatietype CH. Foto H. N. Leijs. 

Grove den in dit type, ondanks zijn leef
tijd, steeds een zeer slechte groei heeft 
vertoond. Een 50-jarige Grove den van 3 m 
is geen zeldzaamheid. De scharrige groei 
van zo'n bos vormt samen met die prach
tige C/ac/onia-vegetaties een onvergete
lijke aanblik. Ook de plaatselijke dichte 
begroeiingen op de takken van het schors
mos (Parmelia physoides), "waartussen zeer 
zelden het Baardmos (Alectoria jubata) 
wordt aangetroffen, maakt dit type bos 
van grote waarde voor de lichenen-lief-
hebber. 
Het volgende vegetatietype is het zg. 
Cladonia-Hypnumtype (type CH) (fig. 4). 
Deze eenheid komt hoofdzakelijk weer 
voor op de uit- of afgestoven laagten, 
echter met dit verschil dat heel vaak plaat
selijk opnieuw opgestoven, zeer humusarm 
zand aanwezig is. 

De C7a<ioma-bedekking kan nu afnemen 
tot 50 %, terwijl de andere 50 % inge
nomen wordt door de reeds genoemde 
bladmossen. Binnen deze bladmosbedek-
king komt het Klauwtjesmos (Hypnum 
cupressiforme) optimaal voor. Ook het 
reeds eerder vermelde Franje-levermos 
(Ptilidium ciliare) en het Zandgaffeltand-
mos (Dicranum spurium) kunnen in dit 
type tot dominantie komen. Aan de voet, 
en dan vaak aan de noordkant, van kleine 
lage stuifduintjes (tot ± 40 a 50 cm hoog
te) treedt hier en daar wat Kussentjesmos 
(Leucobryum glaucum) op. Overigens ver
toont dit vegetatietype weinig verschil met 
het vorige. 
Beide typen komen naast en door elkaar 
voor. Ook overgangen van type C naar 
type CH komen veelvuldig voor. 
In de omgeving van Stroe komt in een 
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soortgelijk Pinas-bos op een afgestoven 
en plaatselijk met kleine bultjes weer op
gestoven stuifzandbodem een opvallende 
variant voor, nl. een zg. Cladonia-Hypnum 
-Pleuroziumtype met plaatselijk grote 
plakkaten van zeer vitale Kraaiheide (Em-
petrum nigrum) (fig. 5). Ook in het Koot-
wijkse bos ziet men soms Kraaiheide, maar 
dan vrijwel altijd op noord- en noordwest
hellingen op de overgang van vegetatie
type H naar CH of C. Het opmerkelijke 
is dan, dat heel vaak het bodemprofiel een 
storende laag in de vorm van een oud pod
zol bevat, op ± 20 a 40 cm onder het maai
veld. Het veelvuldig betreden van de ve-
getatietypen C en CH heeft een ongunsti
ge invloed. Binnen vrij korte tijd kunnen 
deze C/ac/oma-vegetaties volkomen ver
nietigd worden. 
Het Pleuroziumtype (type H) (fig. 6) is 

totaal verschillend van de reeds besproken 
eenheden. Het algehele aspect betreft hier 
een „mosbos", waarbij Bronsmos (Pleuro
zium schreberi) wel 80 % a 100 % van de 
oppervlakte kan bedekken. Het ontbreken 
van bijna alle C/ac/om'a-soorten (alleen 
sporadisch Cladonia impexa) is bijzonder 
opvallend. Over het algemeen treft men 
nog vrij veel Klauwtjesmos (Hypnum cu
pressiforme) aan, doch relatief beduidend 
minder dan in type CH. Franje-levermos 
(Ptilidium ciliare) en Zandgaffeltandmos 
(Dicranum spurium) komen ook minder 
voor. Soorten als Gerimpeld gaffeltand-
mos (Dicranum rugosum) en Gaffeltand-
mos (Dicranum scoparium) blijken hier 
een zeer gunstige groeiplaats te hebben. 
Merkwaardig is het absolute ontbreken 
van een kruidlaag in het meest kenmerken
de deel van dit type. In overgangsvormen 

Fig. 5. Vegetatietype CH a H met faciesvormende variant van Kraaiheide. Foto 
H. N. Leijs. 
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Fig. 6. Vegetatietype H. Foto H. N. Leijs. 

naar relatief rijkere eenheden komt soms 
wat Bochtige smele (Deschampsia flexuo
sa) voor, doch dit blijft vrijwel altijd be
perkt tot ten hoogste enkele sprieten. Het
zelfde geldt voor de bijna nooit bloeiende 
bosvorm van Zandzegge (Carex arenaria). 
Kiemplanten of zeer kleine struikjes van 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
en Lijsterbes (Sorbus aucuparia) treden 
dan eveneens op en geven deze variant 
van het zg. mosbos al direct een rijker 
aanzien (type HR) . 
Op de begroeide noordhellingen van het 
stuifzand en wel speciaal in type H en HR 
kan zeer veel Kussentjesmos (Leucobryum 
glaucum) voorkomen. Dit mos, dat nauw 
verwant is aan veenmos (Sphagnum), be
gint vaak halverwege de noordhelling met 
grotere of kleinere kussens op te treden. 
Vaak lijkt het geheel op een groene „wa

terval". Soms is het mogelijk dat op deze 
Leucobryum - basis een veenmossoort 
(Sphagnum rubellum) gaat groeien. Een 
beschrijving van dit verschijnsel werd 
reeds eerder in dit blad gepubliceerd (6). 
Een ander interessant verschijnsel is het 
faciesvormend optreden van Fraai haarmos 
(Polytrichum formosum var. perichionale) 
onderaan noordhellingen of noordwesthel
lingen. In deze haarmosvegetaties komen 
vaak unieke hoeveelheden levermossen 
voor o.a. Scapania nemorosa, zeer veel 
Lophocolea bidentata en Lophocolea he-
teromalla en iets minder Scapania compac-
ta en Bazzania trilobata. Op deze interes
sante hellingen komt af en toe Grote 
Wolfsklauw (Lycopodium clavatum) voor 
terwijl aan de voet van een min of meer 
kunstmatige helling (bij de aanleg van een 
weggetje) een bijzonder fraaie groeiplaats 
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werd aangetroffen van de Cypreswolfs-
klauw (Lycopodium complanatum var. 
chamaecyparissus). Helaas zijn de noord
hellingen nog niet voldoende onderzocht 
om een volledig beeld te geven van de ver
spreiding van de interessante soorten. Ook 
deze hellingen zijn zeer kwetsbaar daar ze 
gemakkelijk afgetrapt kunnen worden. 
Het bodemprofiel onder type H en HR 
bestaat uit stuifzand dat bij type H mees
tal humusarm is, terwijl bij type HR meer 
licht humeus stuifzand wordt aangetroffen. 
Op een diepte variërend tussen 50 cm en 
meer dan 180 cm kan soms een oud pod
zol worden aangetroffen, maar vaak ligt 
het stuifzand op een C-horizont. 
De volgende eutrofieschakel in deze reeks 
van vegetatietypen is het Deschampsia-
Dryopteristype (type DH) (fig. 7). Bij 
deze onderscheiding neemt de moslaag, die 

hoofdzakelijk bestaat uit Bronsmos (Pleu
rozium schreberi). af tot maximaal 10 %, 
terwijl een mat van Bochtige smele (De
schampsia flexuosa) met hier en daar een 
Stekelvarcn (Dryopteris spinulosa en in 
mindere mate Dryopteris austriaca) gaat 
optreden. De struiklaag is opvallend en 
plaatselijk zeer weelderig en soorten als 
Lijsterbes (Sorbus aucuparia). Vuilboom 
(Frangula alnus), Amerikaanse vogelkers 
(Prunus serotina). Zomereik ('Quercus 
robur) en Ruwe berk (Betuia verrucosa) 
treden regelmatig op. Bovendien groeien 
in de kruidlaag vaak optimaal de bosvorm 
van Zandzegge (Carex arenaria) en Pil-
zegge (Carex pilulifera). In de moslaag 
treffen we nogal eens Fraai haarmos (Po
lytrichum formosum var. perichionale) aan 
en Groot laddermos (Pseudoscleropodium 
purum) dat in dit type begint op te treden. 

Fig. 7. Vegetatietype DE a DH. Foto H. N. Le ijs. 
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Ook Rood viltmos (Aulacomnium paltis-
tre) werd een enkele keer aangetroffen. 
Het bodemprofiel, dat ook hier weer uit 
stuifzand bestaat, is overwegend licht hu
meus, met op een diepte tussen 50 cm en 
meer dan 180 cm vaak een oud podzol-
profiel of soms een C-horizont. Wanneer 
het oude profiel zich bevindt tussen 
ongeveer 50 a 80 cm diepte, blijkt de 
struiklaag vaak minder vitaal te zijn ont
wikkeld dan wanneer het stuifzanddek dik
ker is. 
In het vroeger levende stuifzandgebied 
kwamen hier en daar plekken voor met 
restvegetaties (relicten) en spontane op
slag van vliegden (Pinus sylvestris). Zo
mereik ('Quercus robur) en een weelderige 
kruidlaag van grassen, zoals Bochtige sme
le (Deschampsia flexuosa), struisgrassen 
(Agrostis tenuis en Agrosis canina) en 
enkele andere plantesoorten. Deze plekken 
weerstonden de verstuiving en werden 
vaak omgeven door een ringwal van stuif
zand en vormden zodoende als het ware 
oases in een zandverstuiving, zg. ,,forten". 
Tijdens de bebossing van deze stuifzand
gebieden is de spontane boomgroei in de 
..forten" meestal gekapt en zijn deze op
nieuw beplant met Grove den. Deze plek
ken zou men dus kunnen beschouwen als 
2e-generatie-bos. Het min of meer ongere
geld voorkomen van Blauwe bosbes (Vac-
cinium myrtillus) in type DH en het vol
gende vegetatietype (DE) zou hierop 
kunnen wijzen (mondelinge mededeling 
van S. van der Werf over Grove-dennen-
bos op de Sijsselt bij Ede). 
Het laatste en meest eutrofe vegetatietype 
is het Dryopteris-Rubustype (type DE) 
(fig. 7). Het is over het algemeen weinig 
verbreid, doch zeer kenmerkend. De struik
laag is zo mogelijk nog weelderiger ont
wikkeld dan in type DH. De kruidlaag^be-
draagt vaak 100 %. Een dichte mat van 
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Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 
met veel Stekelvarens (Dryopteris aus
triaca en minder Dryopteris spinulosa), 
Braam (Rubus fruticosus). Wilgeroosje 
(Epilobium angustifolium). Schapezuring 
(Rumex acetosella). Tandjesgras (Sieg
lingia decumbens), Borstelgras (Nardus 
strlcta). Kamperfoelie (Lonicera pericly-
menum). Blauwe bosbes (Vaccinium myr
tillus), Zandzegge (Carex arenaria), Pil-
zegge (Carex pilulifera) in wisselende 
hoeveelheden, valt bijzonder op. In de 
moslaag treden Groot laddermos (Pseu-
doscleropodium purum) en Gerimpeld 
platmos (Plagiothecium undulatum) vaak 
op de voorgrond. 
Het bodemprofiel bestaat hier overwe
gend uit matig humeus stuifzand met al 
of niet een podzol of C-horizont tussen 
10 cm en meer dan 180 cm diepte. De 
twee laatstgenoemde vegetatietypen blij
ken overigens heel vaak voor te komen in 
de reeds besproken ..forten". 
De sociologische betrekkingen van de 
reeds genoemde dennenbossengemeen-
schappen op de stuifzandgronden bij 
Kootwijk kunnen als volgt omschreven 
worden: 
De Bochtige - smele — Stekelvarenbossen 
(typen DE. DH, enz.) behoren tot de as
sociatie van het Querco-Betuletum met 
neiging naar de Z,on/cera-variantengroep 
van deze associatie. De zg. ,,mosbossen" 
met Klauwtjesmos, Bronsmos en Gaffel-
tandmos (typen H en HR, enz.) behoren 
eveneens tot de associatie van het Querco-
Betuletum en wel tot een typischesubva-
riant hiervan, terwijl de Rendiermosbossen 
(type CH en C) meer behoren tot de C/a-
c/onia-variantengroep van deze associatie, 
hoewel zij natuurlijk ook nauw verwant 
zijn aan het Coryncphoretum canescentis 
cladonietosum. Een indeling van dit soort 
bossen, en zeer vele andere indentieke 



dennenbossen elders, tot het associatie-ni
veau van het Querco-Betuletum bevre
digt maar matig. Er zijn verschillende ar
gumenten naar voren te brengen (ook 
landelijk bezien) om tot een specifieke 
naaldhoutbossen-indeling te komen. Het 
systeem van Meisel-Jahn (3) blijkt in vele 
gevallen ook voor Nederlandse begrippen 
goed op te gaan. Een typische socio
logische indeling voor loofhoutbossen zo
als tot nu toe gebruikelijk is in de meeste 
dennenbossen volkomen onbruikbaar, om
dat men steeds moet gissen naar een even
tuele verwantschap naar een bepaald as
sociatie-niveau. 
Reeds enkele malen werd bij de beschrij
ving van de vegetatietypen iets vermeld 
over de bodemgesteldheid bij een bepaald 
vegetatietype. In het onderstaande over
zicht (tabel 2) is de presentie weergegeven 
waarin bepaalde bodemtypen samengaan 
met bepaalde vegetatietypen. 
Uit het voorgaande mogen we concluderen 
dat een schijnbaar monotone dennenplan
tage toch een zekere botanische waarde 
heeft. Ook de redelijke correlatie met het 
bodemprofiel is uitermate interessant. 
Er is echter nog iets, dat de moeite waard 
is en dat is de paddestoelen flora. Het 
blijkt nl. dat bepaalde soorten elk jaar 
Tabel 2. Bodemtypen en vegetatietypen van ryk 

Matig humeus stuifzand 
van 50-180 cm dikte op een podzol 

Matig humusarm stuifzand 
van > 50 om dikte op een podzol 

Matig humeus stuifzand 
van 0-50 om dikte op een podzol 

Matig humusarm stuifzand 
van 0-> 150 cm dikte op C-horizont 

Zeer humusarm stuifzand 
van > 50 om dikte op een podzol 

Zeer humusarm stuifzand 
van > 50 om dikte op C-horizont 

Uiterst humusarm tot humusloos stuifzand 
van 0- > 150 om dikte op C-horizont 

opnieuw steeds weer in dezelfde vegeta-
tie-eenheden voorkomen of een bijzondere 
voorkeur voor een bepaald type vertonen. 
Des te merkwaardiger is dit omdat zelfs 
op hout groeiende zwammen ook „reage
ren" op de bodem en de bodemvegetatie. 
Zo treft men in het geschikte jaargetijde 
(sept.-okt.) massale hoeveelheden padde
stoelen aan in deze bossen, maar blijkt 
er een duidelijk verschil in populatie tus
sen de verschillende vegetatietypen. In de 
rijkste typen (DE en DH) zijn de totale 
aantallen vaak gering doch het aantal 
soorten relatief groot t.o.v. de arme typen 
(HR, H, CH en C) , waar grote hoeveel
heden van slechts enkele soorten het totale 
najaarsaspect kunnen beheersen. Enkele 
voorbeelden mogen dit verduidelijken. In 
de typen DE en DH treft men zeer veel 
Russuia ochroleuca aan, die hier een ty
pische begeleider van de Amerikaanse 
vogelkers lijkt. Ook de Valse hanekam 
(Cantharellus aurantiacus) schijnt voor 
deze typen een duidelijke voorkeur te ver
tonen. Voor het zg. ..mosbos" of type H 
vallen vooral op de enorme hoeveelheden 
Appelrussula (Russuia paludosa) en de 
relatieve rijkdom aan boleten (Boletus div. 
spec) . Komen we echter in de Cladonia-
rijke typen, dan zien we het paddestoelen-

(DE) n a a r arm (C) . 

DE 

45 % 

15 % 

7 % 

-

-

-

-• 

DH 

55 % 

30 % 

2 % 

50 % 

7 % 

2 % 

HR 

27 % 

83 % 

16 % 

13 % 

3 % 

2 % 

H 

-

24 % 

8 % 

25 % 

60 % 

62 % 

11 % 

CH 

-

4 % 

-

9 % 

20 % 

28 % 

52 % 

C 

_ 

-

_ 

_ 

5 % 

35 % 

^ 



Tabei 3. Schematisch overzicht van het voorkomen van enkele paddeiitoc icsoorten in de onderscheiden vege
tatietypen in de grove-dennenbossen op stuif «and bij Kootwijk. M = zeerveel, A=veel, P a vry veel. 
R=:weinig, X = aeer weinig. 

Vegetatietypen DJ 

Hypholoma sublatericium 1 
Russuia consobrlna? i 
Amanita pantherlna I 
Amanita rubesoens ! 
Lactarius oamphoratus . 
Amanitopsis vaginata 1 
Naucoria cidaris I 
Cantharellus aurantiacus ] 
Russuia ochroleuca ] 
Lactarius tabidus 1 
Flammula sappinea 1 
Boletus badius 
Iricholoma rutllans , 
Russula paludosa ) 
Cortinarius cinnamomeus 
Mycena eplpterygioides M I 
Hypholoma fasciculare 
Russuia fragills 
Faxillua involutus 
Lactarius turpls 
Boletus bovlrus 
Russuia emetica 
Lactarius rufus 
Laccarius laccata 
Boletus subtomentosus 
Boletus impolitus 
Cantharellus cibarlus 
Cortinarius muoosus 
Clitocybe vibecina 
Cystoderma amlantina 
Polyporus perennis 
Hydnum imbrlcntum 
Lactarius chrysorrheus 
Cortinarius semlsanguineus 

:v DH 

P 
P 
P 
P 
A 
R 
P 
A 

M 
P 
P 
F 
A 
X 
X 
R 
P 
X 
R 

HR 

R 
R 
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R 
R 
R 
R 
A 
A 
X 
R 
P 
P 
P 
R 
P 
X 
X 
R 

, 

H 

X 
R 

8 
X 
R 
R 
X 

M 

A 
R 
R 
R 
P 
P 

CH 

X 
P 
P 

X 

A 
A 
A 
A 

, 

P 
R 
R 
X 

, 
. 
• 

P 
R 
R 
A 
R 
P 
R 
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Rode zwovelkop 
Russula species 
Panteramaniet 
Paarlamaniet 
Kamfermelkawam 
Slanke amaniet 
Nauooria species 
Valse dooierzwam 
Gele streeprandrussuia 
Kleine melkswam 
Dennenvlam 
Kastanjeboleet 
Koningsmantel 

X Appelrussula 
P Kaneelswarn 
P Dennenkieefsteel 

Zwavelkopje 
Tere russula 
Krulzoom 
Dennenme1k zwam 

X Koeienboleet 
A Braakrussula 
M Rossige melkzwam 
M Fopzwamroetje 

1 

, 
i 

Boloet species 
Vale boleet 

Ï Hanekam 
I DennengordtJnawam 

Clitocybe species 
X Cystoderma species 

t 

i 
i 
i 

I Tolswam 
Geschubde stekelzwam 

> Melkzwam species 
Gordynawam species 

i) vooral tussen Haarmos (Polytrichum formosum var. perichionale) 

aspect weer geheel veranderen. Opvallend 
zijn soorten als Braakrussula (Russula 
emetica), Rossige melkzwam (Lactarius 
rufus), Geschubde stekelzwam (Hydnum 
imbricatum), Kaneelzwam (Cortinarius 
cinnamomeus) en bv. het Fopzwammetje 
(Laccaria laccata). Ook Cortinarius mu
cosas komt vooral voor in de meest Cla-
donia-rijke eenheden. Voorts is het inte
ressant te constateren dat bv. de Tolzwam 
(Polyporus perennis, berken-begeleider?) 
vooral groeit op weggetjes in min of meer 
uitgestoven laagten, doch steeds in of bij 
de C/ac?oma-typen CH en C. De eetbare 
Cantharel of Hanekam (Cantharellus ci-
barius) kan plaatselijk massaal optreden, 

maar vrijwel steeds op hellingen die een 
overgang vormen tussen de typen H en 
CH. De oude gedachte dat de Hanekam 
hoofdzakelijk voorkomt in eikenhakhout 
lijdt hierbij schipbreuk. In de verste verten 
zijn hier geen eiken te vinden. Toch heb
ben wij nimmer zoveel en zulke grote 
exemplaren (vaak wel tot 15 cm door
snede) elders aangetroffen. 
Een ander voorbeeld is de Dennenkieef
steel (Mycena epiptcrygioides), die tame
lijk veel voorkomt, doch vrijwel steeds tus
sen grote plakkaten Fraai haarmos (Poly
trichum formosum var. perichionale). 
Het verzamelen van gegevens over pad
destoelen gebeurde vrijwel jaarlijks tussen 
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1957 en 1953. doch niet steeds volledig en 
intensief, zodat vrij wat kleinere soorten 
over het hoofd werden gezien. Toch is het 
belangwekkend dat er een duidelijke bin
ding van een groot aantal grotere soorten 
aan de vegetatietypen valt waar te nemen. 
Het is dan ook te verwachten, dat bij meer 
diepgaande inventarisaties, vooral van de 
kleinere soorten, eveneens interessante re

sultaten zijn te verwachten. Het onder
zoek zal echter nog voortgezet worden. Bij 
een deel der determinaties ben ik de heer 
Th. Reynders (R.I.V.O.N.) zeer veel 
dank verschuldigd. Voorlopig moge ik ver
wijzen naar het schematisch overzicht van 
de paddestoelen, die binnen bepaalde ve
getatietypen werden aangetroffen (ta
bel 3). 
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Waterwild en Deltawerken 

// . Operatie ,,graszaad", een beheersmaatregel ten behoeve van Kolgans, Rietgans en 
Brandgans in het reservaat ,,de Middelplaten" in het Veerse Meer. 

T. LEBRET. 

Vóór de afsluiting van het Veerse Gat en 
de Zandkreek had dit gebied voor de Kol-
ganzen (Anser albifrons), de Rietganzen 
(Anser fabalis) en de Brandganzen (Bran-
ta leucopsis) de functie van slaapplaats. 
Van december tot maart verzamelden zich 
hier in de late avondschemering duizenden 
Kolganzen en Rietganzen en tientallen, 
soms honderden Brandganzen op de zand
platen. Rond zonsopgang trokken zij dan 
weer naar hun voedselterreinen op Zuid-
beveland. soms ook op Noordbeveland en 
Walcheren; zij bezochten vooral de uitge
strekte weilanden in de Poel en voorts 
bouwland met wintergraan en graszaad

cultures. De Rietganzen hebben zich ge-
specialiceerd op valaardappelen en resten 
van suikerbieten, waarvan door machinaal 
rooien veel op het land achterblijft; deze 
ganzen hebben dus als slaapplaats een 
natuurlijk terrein, maar bij de voedsel-
keuze zijn het cultuurvolgers. 
In de eerste seizoenen na de afsluiting van 
het Veerse Gat en de Zandkreek is de 
situatie onveranderd gebleven. De ganzen 
slapen nog op hun oude roestplaatsen en 
trekken vandaar het cultuurland in. 
Intussen begonnen de platen op vele plaat
sen een begroeiing te krijgen. Op de mees
te plaatsen groeien nog zoutplanten (Zee-
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