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Reeds enige tijd krijgen overgangsgebieden tussen bijvoorbeeld hoog 
en droog enerzijds en laag en nat anderzijds belangstelling van flo-
risten en anderen. Deze gebieden worden gekenmerkt door een rijke 
plantengroei, omdat de verschillen in bodemtypen en bodemvochtig-
heid vestigingskansen bieden aan veel plantesoorten. Bekende voor
beelden hiervan zijn de overgang van de Grebbeberg naar de Rijn en 
van de Jansberg naar de Maas. Op veel plaatsen is de nivellering in
middels voortgeschreden en is het overgangsbeeld alleen nog te her
kennen aan wegbermen, watergangen e.d., kortom, in landschapsele
menten met een minder direkte economische betekenis. Van Leeuwen 
(1965) heeft gewezen op deze betrekkingen in overgangs- oftewel 
grensmilieus. De belangrijkste eigenschap van vage grenzen in zoge
naamde divergente grensmilieus is dat zij, met betrekking tot bepaal
de factoren, stabiliserend werken, zo schrijft Van Leeuwen. In deze 
bijdrage zal aan de hand van de verspreiding van met name de Klim
opwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) een beschrijving gegeven 
worden van zo'n divergent grensmilieu. 

P.H. Veen 

Klimopwaterranonkel op de 

overgang tussen 

Ftrechtse Heuvelrug 

en Eemland 

Langs de noordelijke uitloper van de 
Utrechtse Heuvelrug wigt het zand van 
de stuwwal uit tegen het veen en de klei 
van de Eemvallei. Een hoogteverschil 
van zo'n 55 m wordt van hoog naar laag 
begeleid door landschapseenheden als 
zandverstuivingen, loof- en naaldbos, 
eiken-hakhout, engakkers en graslan
den. In de loop der eeuwen is er opper
vlakkig gezien, na de agrarische inge
bruikname rond het jaar 1000 niet veel 
veranderd. 

Recentere ontwikkelingen zijn: 
drinkwaterwinning sinds het midden 
van de vorige eeuw, aanleg van een en
kele ontsluitingsweg, incidentele bouw 
van agrarische opstallen, maisverbouw in 
plaats van graan en knolvruchten en re
gulering van de afwatering. 

Desondanks is met name in het 
slootmilieu het aspect van een divergen
te grenszone nog goed te herkennen. 
Deze bijdrage zal zich vooral richten op 
de slootvegetaties en verder zal ingegaan 
worden op enkele beheersaspecten, me
de op basis van waterkwaliteits- en wa-
terkwantiteitsaspekten. 

Geologische ontwikkeling 
In de onderzochte grenszone, gelegen 
tussen Baarn en Amersfoort (fig. 1), va
rieert de hoogte van het maaiveld van 
5,00 m + NAP aan de zuid- en westzij
de tot ongeveer 0,00 m -(- NAP langs de 
Eem. De huidige vorm van het land
schap is het resultaat van een aantal geo
logische en geomorfologische processen 
(Draayers & de Wit, 1984). 

In de voorlaatste ijstijd (Saalien) 
drong het landijs de Gelderse Vallei bin
nen en werden stuwwallen gevormd. In 
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Fig. 1. Indeling grenszones bij Soest. 
Spaclal boundary near Soest. 
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de dalen werd keileem afgezet. In een 
volgende, warmere periode (Eemien) 
werd een dik pakket van zand en klei af
gezet. De bovenkant van dit pakket ligt 
op 7 a 8 m — NAP. Deze Eemafzetting 
wigt in de grenszone uit tegen de 
stuwwal. 

In de daaropvolgende koudere tij
den werd veel stuifzand afgezet in de 
vorm van ruggen. In de na-ijstijdperiode 
tenslotte werd klei afgezet door de regel
matig overstromende Eem en ontwikkel
de zich veen in geïsoleerde kommen. 

Vanouds stroomde het water in de 
waterlopen op natuurlijke wijze van de 
randen van de Utrechtse Heuvelrug naar 
de Eem af. Het opwellende water uit de 
Heuvelrug zorgde voor een permanente 
aanvoer. In het gebied zijn nog enkele, 
meanderende waterlopen te herkennen, 

die te beschouwen zijn als originele 
kwelbeken. De boerderij De Kolk herin
nert door de naam aan een door kwelwa
ter gevulde, komvormig verbrede beek. 
De restanten zijn overigens enkele jaren 
geleden grotendeels vergraven bij de 
aanleg van een transportleiding. 

Karakteristiek voor deze grenszone 
is dat de sloten de lagen zand, veen of 
klei achtereenvolgens doorsnijden. Door 
de aanleg van de spoorweg Amersfoort-
Baarn is deze samenhang, althans vi
sueel gezien, verstoord. 

Overzicht van flora en vegetatie 
Het beeld van de verspreiding van plan-
tesoorten die deze overgangen begelei
den wordt vertroebeld door allerlei men
selijke invloeden, zoals de lozing van af
valwater, de invloed van bemesting en 
het droogvallen van sloten. 

De begroeiing van de waterlopen 
in de hoogste zandzone, direkt langs de 
randen van de Utrechtse Heuvelrug 
wordt gekenmerkt door een voorjaars
aspect waarbij de Klimopwaterranonkel 
sterk opvalt en een zomeraspect waarbij 
op veel plaatsen opgaande moeras- en 
waterplanten, zoals Mannagras (Glyceria 
fluitans), Waterpeper (Polygonum hy-
dropiper). Witte Waterkers (Nasturtium 
spec), Fioringras (Agrostis stolonifera), 
Grote Egelskop (Sparganium erectum) 
en Liesgras (Glyceria maxima) het beeld 
bepalen. Op plaatsen met een kontinue 
toevoer van voldoende kwelwater, ont
wikkelt zich echter een zomeraspect met 
Dichtbladig fonteinkruid (Potamogeton 
densus). Watergras (Catabrosa aquati-
ca). Getand vlotgras (Glyceria plicata sp. 
declinata) en Sterrekroossoorten (Calli
triche spec). In vegetatiekundige zin is 
de hoge zandzone te typeren door soor
ten uit het Vlotgras-Egelskop-Ver-
bond (Glycerio-Sparganion), het Zil
verschoon-Verbond (Lolio-Potentillion 
anserinae) en het Moerasandijvie-Ver-
bond (Bidention). 

In de lage zandzone, in de omge
ving van de P.v.d. Breemcrweg en de 
spoorlijn Amersfoort-Baarn, zijn veel 
sloten permanent watervoerend. De be
groeiing omvat ondermeer Waterviolier 
(Hottonia palustris), Haaksterrekroos 
(Callitriche hammulata), Stomphoekig 
sterrekroos (Callitriche obtusangula) en 
Gewoon sterrekroos (Callitriche platycar-
pa), Dichtbladig fonteinkruid (Potamo
geton densus). Brede waterpest (Elodea 
canadensis) en incidenteel Kransveder-
kruid (Myriophyllum verticillatum), 
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Naaldwaterbies (Eleochaeris acicularis), 
Kranswiersoorten (Nitella flexilis, Chara 
vulgaris en Chara globularis). Rossig 
fonteinkruid (Potamogeton alpinus), 
Beekpunge (Veronica beccabunga) en 
Blauwe waterereprijs (Veronica anagal-
lis-aquatica). 

Een aparte categorie vormen de 
veenkommen in het zandgebied. Het 
voorjaarsaspect wordt hier plaatselijk ge
vormd door het mos Veenstaartje (Philo-
notis fontana). Het in deze milieus ook 
thuishorende, Bronkruid (Montia fonta
na) is tot op heden niet waargenomen. 
Wel is elders in de lagere zandzone 
Dwergbies (Scirpus setaceus) uit een 
nauw verwante levengcmeenschap waar
genomen. Het zomeraspect in de veen-
kommen wijkt over het algemeen niet af 
van het reeds genoemde zomeraspect 
met opgaande moerasplanten. 

De lage zandzone en de veenkom-
zone vormen bij uitstek de plek van het 
Sterrekroos-Waterranonkel-Verbond 
(Callitricho-Batrachion), daarnaast be
horen de opgaande moerasplanten tot 
het Vlotgras-Egelskop-Verbond. 

In de kleizone langs de Eem liggen 
sloten, die permanent watervoerend 
zijn. Er is een onderscheid tussen het 
noordelijke deel van deze zone en het 
zuidelijke deel. In het noordelijke deel 
komen de reeds genoemde soorten 
Dichtbladig fonteinkruid en Brede wa
terpest tot bij de Eem voor. 

Een grote verspreiding hebben in 
deze zone Haarfonteinkruid (Potamoge
ton trichoides). Glanzig fonteinkruid 
(Potamogeton lucens), Watergentiaan 
(Nymphoides peltata), Zoetwaterzanni-
chellia (Zannichellia palustris var. pa-
lustris), Zwanebloem (Butomus umbel-
latus). Rode waterereprijs (Veronica ca-
tenata), Stijve waterranonkel (Ranuncu-
lus circinatus), Kikkerbeet (Hydrochaeris 
morsus ranae), Grote Egelskop (Sparga-
nium erectum). Kleine Egelskop (Spar-
ganium emersum). Middelste water-
weegbree (Alisma lanceolatum), Krans-
wier, Holpij p (Equisetum fluviatile). 

De genoemde soorten vormen een 
aandeel in de Verbonden van Grote en 
Kleine Fonteinkruiden (Magnopotami-
on, respectievelijk Parvopotamion), het 
Riet-Verbond (Phragmition), het Kik
kerbeet-Verbond (Hydrocharition) en 
het Waterlelie-Verbond (Nympaeion). 

Klimopwatetranonkel 
In 1981 en 1983 zijn op een dertiental 
plaatsen in de grenszone op karakte

ristieke standplaatsen van de Klimopwa
terranonkel door de auteur met M. Veer
kamp en B. Maes vegetatieopnamen ge
maakt. Reeds vanaf 1975 werd de ver
spreiding van de soort bijgehouden. 
Meestal gebeurde dat in de zomerperio
de; in mei 1985 is het voorjaarsaspect 
vastgelegd. Dit laatste gebeurde in sa
menwerking met de collega's H. Weys 
en J. Wildschut. Alles tezamen bestaat 
thans een goede indruk van de versprei
ding en de standplaats-karakteristieken 
van de Klimopwaterranonkel in dit ge
bied (fig. 2 en tabel 1). De Atlas van de 
Nederlandse flora, deel 2 (Mennema, 
1985) geeft aan dat de soort vóór 1950 in 
112 uurhokken voorkwam en na 1950 in 
55 uurhokken: een halvering dus. In de 
beschrijving in de Atlas wordt de achter
uitgang toegeschreven aan ontwatering, 

Fig. 2. Kartering Ranunculus hederaceus 
periode 1975-1985. 
IVIapping Ranunculus hederaceus period 
1975-1985. 
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Mannagras 
Kantig wilgeroosje 
Ruw beemdgras 
Grote egelskop 
Blaartrekkende boterbloem 

Fioringras 
Witte waterkers 
Gestreepte witbol 
Greppelrus 
Knikkend tandzaad '$'if:t:i-rpT-~;:l 
Liesgras 
Waterpeper 

Klein-ZBultkroos 
Sterrekroos 
Watergras 
Grote waterweegbree 
Getand vlotgras 
Dichtbladig fonteinkruid BSS 

Klimop waterranonkel 

type 1 
(n= 9) 

100 
44 
33 
33 
33 

88 
33 
66 
44 
33 

S - ' 44 
88 

77 
t**:*..•. 77 „ 
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' 100 

type 2 
(n= 5) 

60 
20 
20 
20 
20 

80 
40 
60 
60 
60 
80 

100 

100 
100 
100 
60 
60 
60 

100 

Glyceria fluitans 
Epilobium tetragonum 
Poa trivialis 
Sparganium erectum 
Ranunculus sceleratus 

Agrostis stolonifera 
Nasturtium spec. 
Holcus lanatus 
Juncus bufonius 
BIdens cernua 
Glyceria maxima 
Polygonum hydropiper 

Lemna minor/gibba 
Callitriche spec. 
Catabrosa aquatica 
Alisma plantago-aquatica 
Glyceria pllcata ssp. declinata 
Potamogeton densus 

Ranunculus hederaceus 

Tabel 1. Samenvattende tabel vegetatie-
opnamen. 
— frequenties van soorten in %, voorzo
ver meer dan tweemaal waargenomen. 

Summarizing table vegetatlon-surveys. 

waardoor ondiepe waterlopen vaak lang
durig droogstaan en aan normalisatie 
van beekjes door middel van stuwen, 
waardoor het water te diep wordt. 

Bestendige groeiplaatsen vindt 
men, aldus de Atlas, in hoofdzaak nog 
aan de Veluwerand, bij Schoorl en op 
enkele plaatsen in Twente. 

Grote groeiplaatsen in Noord-
Limburg zijn onlangs grotendeels ver
nietigd. Daarnaast groeit de soort on
bestendig in nieuw gegraven kavelsloten 
en dergelijke. In de grenszone nabij 
Soest zijn tot dusverre in 12 km^-hokken 
waarnemingen gedaan van de Klimop
waterranonkel. Voor wat de provincie 
Utrecht betreft is in 1985 nabij Leusden 
op het landgoed Den Treek, eveneens in 
een grenszone, een groeiplaats van deze 
soort ontdekt, terwijl nabij Achterveld, 
gemeente Leusden, een vermoedelijk 
niet-bestendige groeiplaats in een 
nieuw- gegraven sloot is gevonden. 

Vergelijking van de verspreidings
kaartjes in de genoemde Atlas wijst uit 
dat vóór 1950 de groeiplaatsen van de 
Klimopwaterranonkel westelijk en ooste
lijk van de Ecm voorkwamen. Na 1950 
verschuift het accent zich naar de west
zijde van de Eem rondom Soest. Dit is in 
overeenstemming met de waarnemingen 

sinds 1975. Vondsten aan de oostzijde 
nabij Hoogland zijn niet bekend, alhoe
wel ter plaatse van de randen van de 
dekrandruggen geschikte groeiplaatsen 
aanwezig kunnen zijn, zij het dat de hy
drologie van dit gebied de laatste twintig 
jaar nogal veranderd is door een sterkere 
ontwatering. 

De groeiplaatsen in de grenszone 
gaan samen met de aanwezigheid van 
een zandbodem in de sloten. De grens 
tussen zand- en klei-bodem ligt ter 
hoogte van de spoorlijn Amersfoort-
Baarn, alhoewel ook oostelijker zand-
koppen voorkomen. 

Westelijk van de spoorlijn komt 
de soort veel voor. Alleen in de veenkom 
tussen Birkstraat en P. v.d. Breemerweg 
heeft de soort zich niet kunnen vestigen. 
Van de ongeveer 60 sloten in het zand-
zone komen in zo'n 40 sloten groeiplaat
sen van de Klimopwaterranonkel voor. 
Indien sloten die ongeschikt zijn door 
een te sterke vervuiling of een te grote 
diepte of te weinig water buiten be
schouwing blijven, dan kan men conclu
deren dat in 80% van de sloten in deze 
zone Klimopwaterranonkel groeit. De 
grenszone nabij Soest mag daarom nog 
steeds als een bestendige groeiplaats be
schouwd worden. 

De vegetatiekundige aspecten van 
Klimopwaterranonkel: 
Segal (1967), die vooral onderzoek ge
daan heeft bij Schoorl, plaatst de soort 
in het Sterrekroos-Waterranonkel-

Verbond, in plaats van, een met name in 
Duitsland en in ons land door Maas 
(1959) gebruikte indeling, bij het Ver
bond van Bronkruid (Cardamineto-
Montion). Hij baseert zijn mening voor
al op de feiten dat de waterfluctuaties 
beperkt behoren te zijn tot niet meer 
dan 20 cm en de konstante begeleiding 
door het Sterrekroos (Callitriche platy-
carpa). 

Tüxen & Jahns (1962) achten het 
een kensoort van het Verbond van Bron-
kruid, samen met Moerasmuur (Stellaria 
uliginosa) en Bronkruid met als begelei
dende soorten Sterrekroos, Klein kroos 
(Lemma minor) en Beekpunge. 

Zij beschouwen het zelfs als een 
indicatorgezelschap van schoon, voedsel-
arm bronwater. Segal wijst er op dat 
kenmerkende mossoorten uit het Ver
bond van Bronkruid zoals Veenstaartje 
en Bryum schleicheri juist ontbreken op 
de groeiplaatsen van Klimopwaterranon
kel. De gemeenschap, gekarakteriseerd 
door deze soort, zou tussen het Verbond 
van Bronkruid met z'n goed ontwikkel
de moslaag èn opgaande moerasplan-
ten-gemeenschappen behorende tot de 
Verbonden van Vlotgras-Egelskop, van 
Moerasandijvie en van Zilverschoon in 
staan. Groeiplaatsvoorwaarden zijn on
dermeer lage watertemperatuur in de zo
mer (< 16° C), relatief hoge temperatuur 
in de winter, ondiep water (enkele 
cm's), smalle wateren met weinig turbu
lentie, voedselarme zure bodem gecom
bineerd met eventuele belasting van 
stikstof en fosfaat vanuit de omgeving, 
dunne sliblaag ten behoeve van ontkie
ming zaden in daglicht. 

De opnamen die gemaakt zijn in 
de grenszone nabij Soest bevestigen in 
grote lijnen de mening van Segal. Het is 
van belang er op te letten dat de opna
men steeds in de zomer gemaakt zijn, 
dat wil zeggen op het moment dat de als 
indringers te beschouwen, opgaande 
moerasplanten reeds alle kans gehad 
hebben zich te vestigen. 

Als algemeen beeld komt naar vo
ren, dat Mannagras op twee opnamen na 
een vrij constante begeleider is. Ook Fio
ringras, Waterpeper, Kruipende boter
bloem. Klein- c.q. Buitkroos en Sterre
kroos zijn constante begeleiders. Minder 
hoog scoren Gestreepte witbol (Holcus 
lanatus). Greppelrus (Juncus bufonius). 
Knikkend tandzaad (Bidens cernuus). 
Watergras en Liesgras. 

In dit opnamenmateriaal ziet men 
een aandeel van soorten uit het Moeras-
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andijvie-Verbond en het Zilverschoon-
Verbond, terwijl een sterke invloed van 
soorten uit het Vlotgras-Egelskop-
Verbond ontbreekt. De invloed van het 
Sterrekroos-Waterranonkel-Verbond is 
wel sterk (tabel 1, type 1). 

Uit de opnamen is een groep te 
onderscheiden die opvalt door een ka
rakteristieke combinatie van de soorten 
Sterrekroos, Watergras en Dichtbladig 
fonteinkruid en/of Getand vlotgras. 
Juist in deze groep blijkt Mannagras ook 
slecht vertegenwoordigd te zijn. De 
combinatie van soorten komt vooral voor 
op plaatsen waar hoogstwaarschijnlijk 
een maximale kwel optreedt, met als ge
volg een permanente watervoering in de 
sloten (tabel 1, type 2). Dit zijn de opti
male groeiplaatsen van het Sterrekroos-
Waterranonkel-Verbond . Daarbuiten 
kan Klimopwaterranonkel zich echter 
ook goed handhaven. Met een variant op 
Scgal zou men de soort in de Soester si
tuatie kunnen plaatsen tussen enerzijds 
het Sterrekroos-Waterranonkel-Verbond 
en anderzijds de Verbonden van Moeras-
andijvie, van Zilverschoon en van 
Vlotgras-Egelskop. Het laatste verbond 
lijkt overigens het meest fragmentair 
ontwikkeld. 

De groeiplaatsfactoren zijn als volgt te 
typeren. De waterdiepte varieert van O 
tot maximaal 16 cm; het gemiddelde ligt 
onder de 10 cm. Zichtbare kwelver-
schijnselen, zoals ijzerneerslag en ijzer-
bacteriën op het water zijn in de helft 
van de opnamen waargenomen. Een be
langrijke factor is volgens meerdere 
auteurs een open structuur van de vege
tatie: het blijkt dat het begrazingseffect 
door koeien bij de helft van de opnamen 
geen rol speelt. Een direkte relatie met 
het omliggende bodemgebruik kan 
evenmin gelegd worden. In sommige si
tuaties bleek echter wel, dat na verande
ring van grasland in maisakker de groei
plaatsen van Klimopwaterranonkel in 
een aangrenzende sloot verloren gingen. 
Een belangrijke factor is de mate van 
stroming van het water. De opnamen 
van vegetaties met het best ontwikkelde 
Sterrekroos-Waterranonkelverbond zijn 
op één na alle gemaakt in sloten waar
langs een artesische wel geslagen was. 
Dit illustreert tevens, dat dit type vege
tatie afhankelijk is van een grondwater
achtig miheu. Het aantal sloten dat 
thans meer dan de helft van het jaar 
droog staat is, volgens de boeren, sinds 
begin jaren '70 toegenomen. Alhoewel 
het thans nog gaat om zo'n acht sloten 

op een totaal van zestig, dienen de wa
terstanden nauwkeurig gevolgd te wor
den. Het percentage sloten dat voor een 
kwart of de helft van het jaar droog staat 
is met name in de hogere zandzone 
reeds veel hoger en bedraagt ongeveer de 
helft van de daar aanwezige sloten. 

Aspecten van behoud en beheer 
De grenszone nabij Soest is uiterst 
kwetsbaar, waar het gaat om kwel toevoer 
en het voorkomen van vegetaties die ge
typeerd worden door Klimopwaterra
nonkel. De meest stabiele toestand is 
nog aanwezig in de lage zandzone (na
tuurlijke situatie) en in sloten die beïn
vloed worden door artesische wellen 
(kunstmatige situatie). 

In beide situaties wordt het zo-
meraspect van de vegetaties mede be
paald door Klimopwaterranonkel bin
nen het Verbond van Sterrekroos en Wa
terranonkel. In de hoge zandzone is Kli
mopwaterranonkel beperkt tot het voor-

Groeiplaats Klimopwaterranonkel (Ranun-
culus hederaceus) in een sloot. 

jaar. In de zomer wordt de plant 
overvleugeld door soorten uit het 
Zilverschoon- en Moerasandijvie-Ver-
bond. In de veenkommen doet zich een 
soortgelijke verschuiving voor met be
trekking tot de aanwezigheid van het 
mos Veenstaartje. 

In de hoge zandzone komt Klim
opwaterranonkel voor aan de rand van 
zijn bestaansmogelijkheid. Dit blijkt 
ook uit het feit dat in het voorjaar van 
1985 zich in sommige sloten op die plek
ken een dek van Blaartrekkende boter
bloem (Ranunculus sceleratus) had ge

vestigd. Deze dynamische soort neemt 
na verstoring van de waterhuishouding 
en onder eutrofe omstandigheden de 
plaats van Klimopwaterranonkel duide
lijk over. 

De stijghoogteverschillen tussen 
het grond- en oppervlaktewater, die be
palend zijn voor de aanwezigheid van 
kwel, bedragen in de hoge en lage zand
zone 60 cm voor het diepe en 35 cm voor 
het ondiepe grondwater; hieruit volgt 
een toevoer van kwelwater van 1,7 mm 
per etmaal (fig. 3). In de winterperiode 
van 1985-1986 bleek op sommige plaat
sen in de lage zandzone in de artesische 
wellen een stijghoogteverschil tussen het 
grond- en oppervlaktewater van 15 a 90 
cm voor te komen afhankelijk van de 
diepte van de toevoerbuis van de artesi
sche wel. Opmerkelijk is overigens dat 
de kweltoevoer over een langere periode 
gezien zeer kan fluctueren. 

Het is belangrijk dat de chemische 
karakteristiek van het slootwater behou
den blijft. In een grenszone wordt de 
chemische samenstelling van het grond
en oppervlaktewater beïnvloed door de 
opname van ionen bij de afstroming van 
het water van infiltratie- naar kwelge-
bied. 

Op basis van electrische geleiding 
en calcium- en chlorideconcentratie 
heeft van Wirdum (1980) drie waterty-
pen onderscheiden: het zeewatertype 
(thalassocline), het regenwatertype (at-
mocline) en het grondwatertype (litho-
cline). De verschillen tussen het 
neerslagtype en het grondwatertype zijn 
terug te leiden tot de chemische proces
sen die plaatsvinden bij het transport 
van neerslagwater in de bodem. Recent 
geïnfiltreerd grondwater vertoont nog 
een sterke gelijkenis met regenwater. 
Tijdens de stroming door de ondergrond 
wordt het vooral met calcium-ionen 
(Ca^ + ) en bicarbonaat-ionen (HCO3 ~ ) 
verrijkt. Deze verrijking leidt tot gra
diënten in de chemische eigenschappen 
van het water (Kemmers & Jansen, 
1985). Het neerslagwater wordt in eerste 
instantie vooral getypeerd door een hoog 
percentage natrium- en kalium-ionen en 
een dominantie van sulfaat-ionen. 

Het calciumbicarbonaat kan in 
kwelgebieden worden afgezet als kalk en 
daardoor wordt een buffercapaciteit in 
de bovenste bodemlagen opgebouwd. 
Het gevolg is dat een stabiele zuurgraad 
van de bovengrond aanwezig is in de 
kwelgebieden. Fosfaten worden in zo'n 
profiel geïnaktiveerd. 
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FIg. 3. Dwarsprofiel grenszone bij Soest. 
Cross-section limes divergence near Soest. 

Verlaging van de drainagebasis in 
kwelgebieden leidt tot aantasting van de 
buffersystemen. Het systeem wordt ge
voeliger voor schommelingen in de zuur
graad. Het evenwicht tussen de beschik
bare hoeveelheden stikstof en fosfaat 
wordt daardoor verstoord. 

In september 1982 zijn door 
Draayers & de Wit (1983) in de grenszo
ne bij Soest 54 bodem- en slootwater
monsters genomen en geanalyseerd. En
kele karakteristieke monstergegevens 
zijn weergegeven in z.g. stiff-
diagrammen, waarin het aandeel cal
cium, natrium + kalium, bicarbonaat, 
sulfaat en chloride in de ionensom is uit
gezet. Er kunnen drie typen onderschei
den worden, die te relateren zijn aan de 
beschreven hydrologie van het gebied. 
Het water uit een artesische bron in de 
lagere zandzone komt uit het tweede 
watervoerende pakket onder de Eemklei-
laag. Dit water bezit een groot aandeel 
aan calcium- en bicarbonaat-ionen in de 

ionensom en kan beschouwd worden als 
meer gerijpt grondwater. 

Het oppervlaktewater van het 
monsterpunt halverwege Birkstraat en P. 
v.d. Breemerweg vertoont eenzelfde 
beeld. Hieruit blijkt dat op deze lokatie 
het infiltratieprofiel reeds is omgeslagen 
in een kwelprofïel. 
Het oppervlaktewater halverwege A.P. 
Hilhorstweg en Eem blijkt invloed van 
rivierwater te hebben, vooral wegens de 
grote natrium-, kalium- en chloride
bijdrage aan de ionensom. Het grond
watertype is hier niet aanwezig door de 
grote toevoer van Eemwater in de zomer
periode. 
Benadrukt dient te worden dat het hier 
om een eenmalige bemonstering ging. 
Gespreid over de seizoenen is het zeker 
mogelijk dat veranderingen optreden, 
vooral langs de Eem. 

Gezien de belangrijke functie van 
calcium en bicarbonaat in het gehele 
evenwicht van vegetatietypen wordt de
zerzijds een vraagteken geplaatst achter 
de typering 'betrekkelijk carbonaatarm 
water' voor het oppervlaktewater bij de 
beschrijving van Klimopwaterranonkel 
door Weeda (1985). 

Ten slotte kunnen de volgende 
randvoorwaarden voor beheer en beleid 
worden geformuleerd: 
— Het jaarlijks schonen van de sloten is 
van betekenis om het open karakter van 
de vegetaties met Klimopwaterranonkel 
te behouden en tevens om de vestigings
kansen/kiemingskansen van de soort te 
bevorderen. In de voorjaars- en winter
periode is de soort overigens ook in staat 
op de bagger langs de sloot tot bloei en 
vruchtvorming te komen. 
— Verdroging van sloten in de hoge 
zandzone zou tegengegaan kunnen wor
den door verlaging van de slootbodem. 
Proeven hiermee zijn toe te juichen. 
— Een integrale bescherming van de 
kwetsbare grenszone tegen voortgaande 
bebouwing, slootdemping, peilverla-
ging etc. is zeer gewenst. 
— Peilverlaging in de kleizone langs de 
Eem verbreekt de kweltoevoer naar de 
vegetaties van het Sterrekroos- en 
Waterranonkel-Verbond in de zandzo
ne, en zou daarom achterwege moeten 
blijven. 

De grenszone bij Soest vormt 
thans een onderdeel van de landin-
richting-in-voorbereiding Eemland. In 
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het kader van dit plan wordt er aan ge
dacht het waterpeil weer te gaan verla
gen. Uit deze bijdrage moge blijken dat 
door deze nieuwe ingreep de samenhang 
in de grenszone nog verder teniet dreigt 
te gaan. 
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Summary 
Ranunculus hederaceus in the spacial 
boundary between the 'Utrechtse 
heuvelrug' and 'Eemland' (The 
Netherlands). 
Near the viUage of Soest a special boundary 
is situated between a hilly district called 
Utrechtse Heuvelrug and a polder called 
Eemland. Caractcristic is the presence of 
Ranunculus hederaceus in the ditches with 
seepagewater. During the period of 1975 till 

1985 Ranunculus hederaceus was present in 
12 km^ plots. Relatively constant associated 
species are Glyceria fluitans, Agrostis 
stolonifera, Polygonum hydropiper, Ranun
culus repens, Lemna minor Igihba, 
Callitriche species. Strongly associated 
species in optimum seepage-situations are 
Callitriche species, Catabrosa aquatica, 
Potamogeton densus, Glyceria plicata ss. 
declinata. Here Ranunculus hederaceus is 
related to the Callitricho-Batrachion. 
The ditches have a watetdepth of about 10 
cm, and a specific chemical composition of 
seepagewater, of Ca^ + and HCO, - which 
sustains the buffering capacity. It is of impor-
tance to remove the vegetation in the ditches 
each autumn to keep the vegetation open. 
This type of spacial boundary is very 
vulnerable if the waterlevel in the ditches is 
reduced. 

P. H. Veen, 
Provinciale Waterstaat, 
afd. Ecologie, 
Postbus 18100 
3501 CC Utrecht 

De diagrammen betreffende de stijghoogten 
van het grondwater en de in de tekst ge
noemde stiff-diagrammen zijn voor geïnte
resseerden bij de auteur verkrijgbaar. 

Boekbesprekingen 

De vlinders van Friesland, door B. J. 
Lempke. 
Uitgave Fryske Akademy. 
Ljouwert/Leeuwarden 1985 
259 blz. Prijs: ƒ 50,— 
leden en donateurs Fryske Akademy ƒ 40,— 

De belangstelling voor vlinders en voor dag
vlinders in het bijzonder, is de laatste jaren 
toegenomen. Het is daarom verheugend dat 
door de uitgave van 'De Vlinders van Fries
land' ook op regionaal niveau aandacht aan 
zowel dag- als nachtvlinders wordt besteed. 
Het boek bevat naast een interessante histori
sche beschrijving van vlinderkunde in Fries
land, een weergave van alle in Friesland en 
op de Friese waddeneilanden waargenomen 
vlinders. Door amateur vlinderkundigen 
werden 1283 soorten voor de provincie Fries
land geregistreerd. Vooral deskundigen als 
mr. J. H. Alberda, G. Dijkstra Hzn. en M. 

W. Camping hebben hierin een belangrijke 
rol gespeeld. Van elk soort is de vindplaats 
(gemeente) jaar en bron vermeld en soms een 
biotoopaanduiding. 
De grote verdienste van het werk is de enor
me arbeid die nodig is om een dergelijke gro
te hoeveelheid gegevens uit literatuur, collec
ties, aantekeningen e.d te verzamelen, te 
verwerken en door middel van deze publika-
tie vast te leggen. Er zijn echter in het boek 
duidelijk tekortkomingen. 
Als groot gemis wordt door mij ervaren de 
summiere of ontbrekende biotoopaandui
ding van de vlinders. Juist door meer aan
dacht te besteden aan de relatie vlinder en 
zijn omgeving kan de belangstelling voor de
ze interessante insektengroep vergroot wor
den, waardoor behoud en herstel van bioto
pen wordt bevorderd. Verder ontbreekt het 
veelal aan informatie over de huidige status 
van de dagvlinders en aan een referentie 
t.a.v. de verspreiding in Nederland. Helaas is 
verzuimd gebruik te maken van het grote 
bestand aan gegevens van het Landelijk Dag
vlinderproject van de landbouwuniversiteit. 
Vergeefs heb ik gezocht naar een kaartje van 
Friesland met gemeenteaanduidingen, naar 
een kaart met landschapstypen en naar enke
le verspreidingskaartjes. De foto's die het ge
heel illustreren zijn van matige kwaliteit. De 

kleurenfoto's zijn niet systematisch geor
dend, dag- en nachtvlinders door elkaar, 
rups en vlinder op verschillende foto's met 
soms 20 pagina's tekst ertussen, foto's van 
Öcf en "Ĵ ^ gescheiden door tekst. 
Samenvattend moet worden vastgesteld dat 
door de auteur veel werk is verricht. Wel zijn 
er tekortkomingen waardoor het boek waar
schijnlijk door een beperkte groep gebruikt 
zal gaan worden. 

J. G. van der Made 

Plantenkalender 1987. Uitgave Brio, ƒ 10,90, te
vens verkrijgbaar op punten. 
Het is zeker een prijzenswaardig initiatief van Van 
de Bergh en Jurgens BV om samen met de Konink
lijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en 
Natuurmonumenten een plantenkalender uit te 
geven die ook via het sparen van bonnen op de 
pakjes Brio plantenmargarine te verkrijgen is, een 
vorm van natuureducatie die even een herinnering 
oproept aan het hetgeen eertijds de Verkades fa
brieken presteerden. De kwaliteit van de illustra
ties, — afzonderlijke planten getekend door Rein 
Westra en goed gereproduceerd — doorstaat ten 
volle de toets van deze vergelijking. Jammer dat 


