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1.1 Hoe het tot onderzoek is Qekomen.

richtte het bestuur van de Stichting
Noordalijk Finketer kamp zich tot de Biologiewinkel van de
Rijks Universitait Groningen. De stichting is 5inds l9'i6
madegebruikster van bet militaire aefenterrein Kniphorstbasch
batreft aen jaarlijks kamp van Scouting
Dat
bij Anloo.
Zoals de naam al suggereert wordt dat rand de
Nederland.
pinksterdagen gehouden en trekt in de topjaren ongeveer 2500
deelnamers. Ondanks hat streven van de kamporganisatoren am
door
schade aan hat terrain za beperkt mogelijk te houden,
bijvoorbeeld de techniek van hat "primitiaF kamperen", kregen
hat Ilinisterie van
van de beheerder van hat terrein,
ziJ
het
te horen dat de belasting van bet kemp voor
DeFensie,
terrain te groat werd.
Gazien de korte duur van hat Pinksterkamp en bet
gabruik dat Dafensie zeiF en anderen (zoals tijdens de
leek
jaarlijkse "Motorcross van Anloo") van bet terein maken
dit de kamporganisatie een enigszins overtrokken voorstelling
van zaken.
Daarnaast was er de dreiging van hat "Struktuurschema
rlilitaire OeFenterreinen" (SFIT) waarin plannen stonden am hat
Knipharetboech met aanliggende terreinen am te vormen tot ean
eenheidsoeFenterrein (EDT). (zie H5) Uolgens mededalingen van
regionale defansietop zou bet terrain dearmee ongeschikt
de
warden voor Scouting.
In

april

198L±

Al met al voor hat stichtingsbestuur valdoende reden am
de Biologiewinkel aan te kiappan met hat verzoek am een
onderzoek in te stallen naar de eFfekten van hat Noordelijk
In nader overlag is
Pinketerkamp op bet gebruikte terrain.
dit toegespitat op de vragen:
bij

schade richten de aktiviteiten van hat kamp in hat
— Welke
terrain ean en in hoeverre en op welke termijn treedt er
herstel op?
delen van hat terrain moeten ala kwetsbaar warden
— Welke
beschouwd en kunnan door de kampeerders beter gemedan warden?
— 2ijn er andere adviezen te geven die hat primitief kamperen
nag milieuvriendelijker kunnen maken?
de loop van bet onderzoek zijn aan deze vragen nag
In
Omdat die logischerwijs uit de voargaande
enkele toegevoegd.
vragen en hat gebeurde rand hat Kniphorstbosch vaortvloeien:

Welke oecologische theorien en hypothesen leiden tot de
gegeven adviezen? Met andere woarden is hat inzichtelijk to
maken waarom primitief kamparen zO moat?
— Hoe
gaat hat terrain or in de toekomst ult zien en wet
blijven den de mogeli,jkheden voor Scouting?
regionaal en nationaal nivo gebeurd
- Wet is er op lokaal,
dat aen terrain met belangrijke oecologischa, archeologische
militaire
en historiache waarden, dat bovandien voor die
als
geschikt is,
wordt eangawezen
minder
doeleinden
oefanplaats voar rupsvaertuigan?
—
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1.2 Tar orintatie.
deel van het Kniphorstbosch dat Jaarlijks voor het
Pinksterkamp
(NPK)
wordt
gebruikt
steat
onder de namen
bekend
"Finksterkamp"
en
Ret wordt aen de oostkant begrensd door de
"jer-uzalem".
autoweg Zuidlaren - Gleten en aan de zuidkant -door een
camping die evenwijdig aan de weg Anloo
Annen llgt.
In het
westen vormt de "zandweg met fietspad",
die van Anloo naar
Schuilingsoord loopt,
een begrenzing. Deze wordt alleen voor
oudleiders,
klein subkamp voor
Bronbeek
genaamd
aen
De noordgrens
door-broken.
walletje dat
aen
vormt
Ret

Noordeiijk
plaatselijk

350 meter voor bet
hunebed (0 XIX), dwars op de
ongeveer

weg, door bet bos loopt. Hat
stuk dat door dit walletje

an ean zuldelijker gelegen
evenwijdig lopende wal wordt
is
in gebruik
ingeslotan,
Lierkennerakamp.
Daar
ala
wear zuidelijk van, liggen
bet
van west near oost:

Uoortrekkerskamp

(pivo's),
met de
middanterrein
bet
en
diensten
het
centrale
Welpenkarnp.

neamt

near

Dit

laatste

bet zuiden

toe

nog meer terrein in beslag.
In bet westen is dan nog
plaats ingeruimd voor bet
Hijgkamp, voor echtparen al
met
kleine
niat
den
heideveld
Hat
kinderen.
aan,
camping
de
tegen
zuiden,
is
helemaal in hat
Sharpakamp.
Rowen— en
hat
pleetsen
ziJn
Markante
verder de Grate— en Kleine

kempvuurkull,

kaart 2

da Raadsrots,

Noord Drente

Ucor het meest ooatelijke zandpad
en de Welpen kampvuurkuil.
is da neam Genleweg In gebruik.
Alles bij elkaar batreft bet
aen kielna '*0 hektaren, waartoe dit ondarzoek zich beperkt
beef t.

1.3

13e gebruikta mathodan.

Om antwoord te kunnen geven op de gaformuleerde vragen
veidwark en literatuurstudle verricht en ziJn enkele
afgenomen. Na aen intensiave speurtocht
interviews
door
bibliotheken en archieven, bleak er gean relevante literatuur
Kniphorstbosch of de
hat
aengrenzande
Strubben
over
beschikbaar. Deerom is vOOr hat kemp in 190L1 hat terrain
Oat wil zeggen dat van elk vegetatietupe
geinventariseerd.
dat deer voorkomt ean beschrijving is gemaakt.
is

7-

Zo'n beschrijving bestaat uit een lijet van de voorkomende
(plante—) soorten met hat percentage waarin die soorten de
grand in die levenegemeenechap bedekken of overschaduwan.
Dear hoort een vegetatiekaart blj waarop de grenzen van de
tpen zijn weergegeven.
Ulteraard is dat bij een oppervlakte
van '±0 hekteren ean heel globale methode die op veal
schattingen berust.
Ilede
dearom ziJn op aen eantal plaatsan in het
terrain,
vierkante meters gemerkeard en heel precies is dear
aen vegetatiekundige opname van gemaakt. Die bestaat ult wear
ean soortenlijst met de bedekkingspercentages.
Van daze
permanente kwadraten (pq's)
zijn er 17 in dit anderzoek
betrokken.
De pleatsen voar pq's warden in een gebruikelijke
anderzoeksopzet volledig "at random" bepaald. Omdat ze in cit
ondarzoek
als
hoofddoel een
monitor-Funktje
voor
de
aangerichte schade hadden,
en maar ean enkele volledig
onwillekeurig gekozan pq op aen relavante pleats terracht zau
komen, is voor ean ander ssteem gekazen.

Zoete kers
overleg
met
de
opbouwploeg
van
het
kemp
zijn
plaatsen
uitgezocht
die
in
ean
drukbezochte tent zouden uitkoman. Aen elk van die pq's is
een
tweade toegevoegd die in de op het Dog zelfde vegetatie,
in cia buurt van de eerste,
maar buiten de betredingszona ZOU
komen te liggen.IJaarnaast ziJn enkele druk bezochte en enkele
zalden bezochte plaatsen in het tat-rein met een pq in hat
onderzoek betrokkan. L)oor- markering van de hoekpunten van elk
pq is gebruik gemeakt van verse, een Jeer oude, kegels van cia
6rove den. Denneappel5 kunnen zolang ze dicht zitten met de
In

(Chaukenstam)

spitae punt naar beneden met eon kloppertje In de grond
in
de
Geen
Scout die achter eon
worden.
geslagen
denneboegrond zittende denneappel een blologisch onderzoek
Alleen de kegels uit hot kamprestaurant t'Seepeert
vernioedt.
bleken na het kamp gerafeld en vereleten. Van de rest was
zelfs na een Jaar 5O nog redolijk eenvoudig terug to vinden.
Die pq's zijn voor het 55ste NPK in 198L1 opgonomen op 6 en
Oat is do uitgangssltuatie. Vervolgens Is meteen
7 juni.
na hat kamp op 12 juni wear aen eerie opnamen gemaakt.Daarmee
Aangezion hat
was do aangerichte direkte schade vastgelegd.
mogelljk Is dat schade pas na verloop van tijd blljkt, zijn
alle pq's op 26 juni wear onderzocht. Dearna zou herstel
Oat is vastgelegd in de opnamen van 31 juli
moeten optreden.
Tot slot is en jaar later, vOOr het 56sto
en 23 september.
25 mel 1985, weer van elk pq aen opnamo gemaakt.
NFK,
op
Daaruit moot dan do uiteindelijke mate van herstol blljken.
Eon en ander binnen do beperkte opzot van dit onderzoek. Hat
was uiteraard beter dergelijke uitspraken pas na een over
moerdere jaren lopend onderzoek te doen.
eon
uitkomsten van deze twee methoden moeten
De
bolangrijke bljdrage kunnen leveren aan het beantwoorden
en
(schade,
herstel
twee
vragen
aerste
van
do
ale
derde vraag (adviezen) en
kwetsbaarheid). Voor do
zijn tijdens hot
aanvulling op de twee genoemde methoden,
S5ste en 56ste NPK waarnemingen verricht, door middel van
zijn alle milieukundige
Daarbij
kritische participatie.
Fotografisch
ook
genoteerd en zo mogelijk
miestanden
en
deskundigon
met
terzake
overleg
Na
vastgologd.
llteratuurstudie en met hat nodige denkwerk is geprobeord
voor elk geval eon optimale oplossing to vinden. L)oor
praktisch ella mllieuproblemen is do "wet van behoud van
ellende" van toepassing. Daarom Is eon absolute oplossing
Door alle adviezen in hat kader van do
vaak niet to vinden.
daarvoor relevante theorien te beschrijven zijn de derde
(adviezen) en vierde vraag (achtergronden) beantwoord.

door of in
Na hot bestuderen van do literatuur die
opdracht van hot Ministerie van Defensie is uitgegeven bleek
hat eanvoudig eon schatting to maken hoe hot Kniphorstbosch
gekombineord met Do Strubben or als EDT komt uit to zion. Die
Noordelijk
gegevens samen met do mogelijkheden om hot
Finketerkamp In die struktuur in te passen vormen hot
antwoord op de vijfde vraag (terrain in do tookomet).
Do laatste vraag (aanwijzingsprocedure) grijpt terug op
om tot
do verwarring die geheerst heeft rond do procedure
aanwijzing van hot EDT ta komen. Goon van de betrckkenan op
Defensie na, had zich kunnen Indenken dat het ooit zo ver zou
Pee op het laatste moment en dan no; slechts lokaal,
komen.
protest op gang gekomon. Hoewel do lokale Defensietop
is
steeds gewaarschuwd heeft dat de plannon wal door 'zoudon
Terug kijkend op alles wet or gezegd en geschreven Is
gaan.
ziJn daar enkele oorzaken voor aan te wijzon. De beschrijving
leatete
van die gebeurtenissen vormt het entwoord op do
vraag.
9

10

2.1 Het terrain.

Met Kniphorstbosch is een onderdeel van de Grate
Landschaps Eanheid (GLE) Stroomdailandschap Drentache Aa. Met
aen grens die in bet oosten
ligt op cia grens van dat dal,
gevormd wordt door een lenggerekte heuvel die zich uitstrekt
van Graningen via Emmen tot 11(Inster, de bekende Hondsrug.
Het hoogate gedeelte ligt dan oak in hat zuidoosten.
Genieweg — Annerweg iigt op 15 meter boven
kruispunt
Met
lokale
depressie tar hoogte van de zuidpunt van
Een
N.A.P..
Welpenkamp
ligt
ongeveer 5 meter lager. Dat is ovargens
bet
bet zelfde vlak wearop het hale noordwestelijke deel van bet
eileen de omgeving van de
Grate
Verkennerakamp ligt,
kampvuurkuil ligt hager. Er zit dus een F lauwe hailing in het
terrein van 5 meter over 750 meter.
Ondanks het grate eantal open piekken en de redelijk
horizontale ligging is lang niet elk stuk grand geschikt am
Dat komt in de aerate pleats door
aen kampje op te plaatsen.
hat duinlandechap dat onder de vegetatie achuil geat: richels
bet
geulen
zaals die in bet oostelijk deel van
en
verkennersterrein en ten westen van Bronbeek te vinden zijn.
Zandverstuivingen zoals de Grate kampvuurkuil en zoals die in
omgeving van Jeruzalem te vinden ziJn.En heuvels en dalen
de
zoals de Kleine kampvuurkuil en de Raadsrats.
kuilen in bet
In
de twaede pleats zitten er veel
wat oak afbreuk doet aan de geschiktheid voor
terrain,
Er zijn her en der langgerekte wallen te vinden
kampeerders.
die op hoogte zijn gebracht door de ernaast liggende grand op
Uerder zijn er voor ella mogelijka doelen kuilen
werpen.
te
gegraven die niet, slecht of onzorgvuldig zijn dichtgegooid
en
dus nag steeds in hat veld ala lokale eccidentatie ziJn
terug te vinden.
de derde pleats lopen er nag al wat wegen door bet
In
Knipharstbasch. De wegen wear een Forse vrachtauto ken rljden
leveren bij elkaar een iengte van ongeveer 6,3 kilometer. Oat
maakt dearmee al ruim 8 uit van de 38 hektaren die bet
Dan zijn er uiteraard oak nag de nadige
terrain groat is.
vaetpaden terug te vinden.
De schattingen aver walk deel van cia badem fiat meer in
de staat verkeert waarin hat door de geologiache krachten ala
de geroerde grand,
water en i,js is achter gelaten,
wind,
lopen uitaen tussen de 20 en 30. (Beije m.m. lS8Li)

2.2 Ce bodem.
In
de avenge 75 niet geroerde grand hebben zich
3.2).
De
veaggronden en podzolgronden ontwikkeld (zie
de
duinvaaggranden
en
de
behoren
tot
vaaggronden
Over cia leatate kunnen we kort
zijn.
Die
vlakvaaggranden.
grand is te vinden op de bodem van de Grate— de Kleine— en de
Welpenkampvuurkuil en op cia bodem van de depressie op de
Die kuilen
grens van hat Welpen— en bet Rowan en Sherpakamp.
zijn uitgestoven tat op hat grondwater of het nivo wear

1].

zoveel etenen en grind lagen dat verder etuiven onmogelijk
was.Het zand dot dear ult gewoald is heeFt voor een deal in
de direkte omgevlng duinen gevormd. Do profielen daarln heten
dulnvaaggronden.
Daze ziJn te vinden onder het Welpenkamp,
onder
het
Raadsrotsveld en onder prakties
hat
hale
Uerkennerskamp.
Uaaggronden zijn door hat wegwaalen en
ultapoelen van de oude humus zeer onvruchtbaar.
Ze zijn nag
to kort
in ontwikkeling
voor de vorming van eon nieuwe
humuslaag en bijbehorende podzolisering.

0

humuarijk
(4onkergrijs—
bruin)

Ap

20
30

°

(grijebruin)

A1&A2

(roo4bruin)

LB

(donkerrood-

B2

bruin)

0

ç-

fibere'

°LJ
0

keilea.

o
(olijrbruin
120

..toker-

D

'In
gronden die wel sinds do laatste
ijstljd begroeld ziJn geweest heeFt zich een
podzolproFiel oF ABC—grand ontwikkeld (zie
3.2).
Een haarpodzol onder do
vroegere
heidevelden die hooggelegen waren,
due
do
zuidoosthoek en de oostkant van het terrein.
De
lager gelegen heidevelden,
wear hot
grandwater derhalve meet- invloed had,
hebben
aenleiding gegeven tot do ontwikkeling van
eon veldpodzol. Van eeuwenoude bossen Is hier
dus goon sprake geweest.

Zowel do podzol— ale de vaaggronden
horen bij zand.
BiJ Anloo betreFt dat: matig
groF tot Fijn zand. Ce 1150 (dat wil zaggen
dat tenminste 50 van do zandkort-els tot die
groep behoort)
ligt binnen een 10 mikrometer
merge. Afhankelijk van de pleats in hot
terrain en de diepte wearop aen monster wordt

bekeken, varleert die marge tussen 10 en 165

mlkrometer.
Podzolgronden

bestaan
dankzij
de
aanwezlgheid
van
humus en zijn in
de
bovenlaag voor planten matig voedselrijk.
ennestenO
Ilaar
in hat Kniphor-stbos komt nag eon veal
nutrintenrijkere grondsoort voor: keileem.
Bijna alle grand heeft dan oak eon lemige
veldpodzolgrond
rig.
bijmenging. Van de korrels is 5 tot 17
diepteinomonderhet
kleiner dan 50 mikrometer, en van eon andere
.a&iveld
samenstelling.
De
keileem
blijFt
ale
bodemlaag
ondor
do
oppervlakte in
het
Kniphorstbosch. Ilaar in hot oosten van hot tot-rein bevindt do
keiloem zich binnen 120 centimeter onder het maaiveld.
(Dot
is hot nivo tot waarop Jo elke begroeiing zou kunnen maaien.)
Do bijbehorende bodemkaarteenheid is met "x" gemerkt.
rosetvlekken

Doordat
kolleem slecht water
doorleat,
dit
in
togenstelling tot zand,
veroorzaakt eon ondiepe keileemlaag
eon netter milieu,
waarin zich een veldpodzol ontwikkelt. Do
grondwaterdiepto blijkt uit de romeinse ciJFers bij do kaart
eenheden.
Ze
zijn gedeFinieerd door do gemiddold hoogste
grondwaterstand (6H6) en do gemiddeld laagsto grondwaterstand
(6L6).
Uoor VII zijn die respektievelijk noolt hogor dan 60
cm en meestal lager dan 160 cm onder hot maaiveld. Lioor UI en
Li
geldt dot hot grondwatet- noolt hoger den LfQ cm en meestal
12
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meer dan 120 cm onder hat gemiddeld grondopperviak blijEt.
Ult
de
bodemkaart
bliJkt
dat
de
"hogera"
grondwatertrappen beperkt ziJn tot de zuidwesthoek van het
terrain, wet lager gelegen is, en de oostflank wear hat water
op
de
keileem stagneert.
In
beide hoeken
van
hat
Kniphorstbosch komen rijkere en dichtbegroeide vegetaties
voor.
Hat extra water draagt biJ aen hat beschikbaar komen
van voedingszouten voor de eanwezige planten.
2.3

De vegetatie.

Hat deal van hat Kniphorstbosch dat gebruikt wardt voor
hat NPK
is gedeeltelijk begroeld met degenererende "droge
heide"
met alle overgangen naar stadia van vergrassing en

zelEs near kale grand. Dit komt met name voor in de vorm van
zandverstuivingen
en "zich"
verbredende wegen.
In
de
vegetatiekunde
steen dergelijke begroelingen bekend als
behorende tot hat Struikheide — Kruipbrem verbond (Calluno —
Genistion pilosee). Kensoorten dearvoor zijn; Struikheide en
Stekeibrem.
L.Jerder
komen soorten voor zoals
Bochtige smele,
Dopheide,
Schapegras, Gewoon
struisgras,
en Schapezuring,
her en der ean
boom ais Zomereik en Grave den,
en van de
mossen Klauwtjesmos en GaFfeltandmos.
ZelFs
korstmossen
ais
Cladoniasoorten
warden
steevast in dit gezelschap aangetroffen.
Neast deze heidetpan komt er oak nogal
wet
bos voor.
Dit bos wordt gedomineerd door
Grove den,
deals van respektabeie ouderdom en
omvang,
en door relatief Jonge exemplaren van
2omereik en Zachte bark. Vooral de gedeelten
met oudere dennen hebben een zeer toegankelijk
karakter met veel open piekken die het terrein
zo geschikt maken voor een tentenkamp.
In de
vegetatiekunde wordt dit aangeduid met: een
opsiag
van
Grave
den
met
ondergroei
(struiklaag,
kruidlaag en moslaag) uit hat
Eiken - berkenbos (Querco roborjs-Betuietum).
In
het geval van het Knipharstbosch is die
Dopheide
omschrijving zo gek nog niet want overal wear
geen oF weinig dennen steen beantwoordt de vegetatie
goad
aan de omschrijving van hat Eiken — berkenbas. Daarbij horen
soorten als: Zachte berk, Lijsterbes, Sporkehout, Jeneverbes,
Braam,
Struikheida,
Kraeiheide,
Blauwe bosbes,
Brede— en
Smalle stekelvaren, Eikvaren, Liggend waistro, Bochtige smele
Gladde witbol, Pijpestrootje, Gewoon struisgras, Schapegras,
Bronsmos en Kussentjesmos.
Samenvattend is hat geheel te
omschrijven ale een mozaiek van verschjllende stadia van
overwoekerde heide tot voliedig ontwikkeld Eiken
berkenbos
met
al den fiat domjnerende Grove den.
Dpvaliend daarbij is
het voorkomen van vale open piekken die niet eileen door een
lage
begroeiing,
hat ontbreken van de struikiaag, mear 00k
door hat ontbreken van zijtakken op dat nivo van
de
omringende bomen veroorzaakt worden.

lLf

Aen de randen van hat Qebied wat voor hat NPK Qebruikt
wordt ziJn soorten ala Wilde appal,
Hulat,
Reukgras,
Ueelbloemige salomonszegel,
Kilmop,
Witte klaverzuring,
Lelletje der dalen,
Grootbloemmuur,
Amerikeanse vogelkers,
Roompjesmos,
Floolbiadmos en Etagemos te vindan. Die soorten
wiJzen op een bostpe van
wat
rijkere
bodem:

Beuken — elkenbos (Fago —
Quercetum).
Uiteraard
verlopen
de
overgangen

tussen

dit en het

vot'ige

viosiend.
Opvallend is wel dat dit
sen
veel
bostpe
kompaktere opbouw heeft.
Hat terrein steat daar vol
met planten. hansen komen
er tamelijk sporadisch en
bostpe

voor tenten
geen ruimte.

is er

zekar

Lelietje der dalen
voldoet
sen
vegetatiebeschrl.jving
in
Calluno - Genistion pilosee en Querco roboris - Betuletum
mozalak op veag— en podzolgronden ala tpering van het
terrain.
Ilaar
het is onvoldoende genuanceerd om ultapE-aken
over belastbaarheid en kwetsbaarheld te doen. Daarom is sen
Nu

veldinventarisatie

uitgevoerd

aangevuld

met

pq

opname

gag evens

Daarbij ziJn zes soorten boa (la tot en met if) en drie
stadia heide (3a, 3b en 3c) onderacheiden.
Dearnaast zijn in hat gabled sen denneakker
(B)
en een sparreakker (B) terug te vinden,
evenals sen strook langs de Genleweg walks met
larix is beplant (7).
Het bosperceel ten
noorden
van het Finksterkamp bevatte tot
november 1973 sen larixbos met ondergroei ult
hat Beuken — eikenbos. Perceel 6b is ingeplant
met sparren; al lang geleden en waarschijnlijk
met
de soort
Nordmann (Abias
nordmannie
(Stev.) Spach).
Aan de andere kant van het kamp,
ten
oosten van de Genieweg,
ligt
het
mooist
ontwikkelde stuk bos (9).
Met zeker een esuw
oude siken,
sen goed ontwikkelde strulklaag,
een vooral
in
het vroege voorjaar
mooie
kruidlaag en sen moslaag.
Met verder
wet
omvallende en omgevallen bomen en de nodige
terreinaccidentatie, is dit een goed voorbeeld
van
sen
Eiken — berkenbos.
Dit
perceel
beschermt zich zelF enigszins tegen
betreding
door het ondoordringbare ulterlijk.
Het
is
ongeschikt voor een kemp en wanneer
er
mear
!ikvtren
niet
te veal
vet-storing door ander bezoek
optreedt is het sen ideale vluchtplaats vcor
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wild en verdrongen planten. Hat heeft waarschijnlijk een niet
te onderachatten Funktie ala laverancier van zaad voor de
omliggende ronden.
Stukken die dit
ideaal benaderen zijn
Cit
benoemd ala lb.
betreft
veel Jongere
opalag
efl
wordt
omschreven
ale:
"vochtig
Berkenbos"
'85).
Het
(van 2anten
is
oak
aen
stark
gesloten
vegetatiedek

met minder dan lO open
vulling
plekken.
Ce
komt van soorten ala:
Zachte
bark
(3O),
Sporkehout
Zomereik
(lOx),
Sporkehout
6rauwe wilg (3)
en Wilde
lijaterbes
kruidlaag:
Bream
(5), Kraaiheide (3),

(3)

en

Liggend

in

de

waistro

Bochtige smele (2O),
Schaduwgras (5), Tandjesgras
(3), Klein tasjeskruid en Blauwe knoop. In de moslaag vinden
we
vooral:
Klauwtjesmos (3) en Glanzend platmos (3) maar
oak Boompjesmos,
Plooibladmos en Etagemos.
Dit bostype Is
sterk gekorrelleerd met grondwaterstanden die s'winters tot
iO cm onder hat maaiveld stijgen
(type U).
Ook daze
begroeiing is te dicht am voor hat kamp nag bruikbaar te
ziJn, hooguit warden er latrines in geplaatst.
Een ists droger type dat sterk aan het vorige doet
denken wet leeFtijd betreFt is ic genoemd. Het vormt een zeer
fijn gevlekt mozaiek met de heidetpen (3) en wordt zeer
extensieF gebruikt waardoor de
struik— en
kruidlaag wet beter ontwikkeld blijven. Hier
(lOx),

vinden WB:
Zachte berk, lO Grove den, lO
Sporkehout,
2O Zomereik, 3 Boswilg, 3
lO Wilde lijsterbes en 3 Zure
Grauwe wIlg,
kers in de bedekking.
Ce kruidlaag
wordt
minder dan bij lb gedomineerd door aen pear
soorten.
Struikheide,
Braam,
Muizeoor,

Rankende helmbloem, Liggend waistro, Dopheide,
Brede- en Smalle stekelvaren,
Bochtige smele,
Rood zwenkgras,
Gestreepte witbol,
Gladde
witbol,
Fijpestrootje en Schaduwgras hebben
allemaal een aandeel van enkele procenten in
de bedakking.
Uan de mossen ziJn:
Fijn
laddermos,
Klauwtjesmos,
Glanzend platmos en
Kraaiheide
Zandhaarmos het noemen waard.
In dit milieu
uieten
ook Boomkorstmos en Steenkorstmos zich
te handhaven.
Op een enkel exemplaar van Grote stinkzwam na,
is er echter geen bewijs van schimmels te vinden wet mogelijk
verband houdt met de korte tiJd waarin dit vegetatietpe zich
heeFt kunnen ontwikkelen. Ce zwamvlokken zijn den nog jong en
klein an nag niet toe aen het vormen van paddastoelen.
17

Uerel1jkbaer met deze vegetatie zljn
le en iF. Dearblj llJkt le op de vorige maar
is opener van atruktuur,
meer aen overgang
near de heidevegetaties,
terwiji if hoewel
in soortensamenstelling heast identiek
aen
is,
sen kompaktere vegetatie vormt waar sen
enkele tent maar in elk geval geen heel kemp
ken steen.
Dat dthhthejdsverschjl
wordt
mogelijk veroorzaakt door sen wet rijkere
bodem,
lemiger en met Sen goed ontwikkelde
podzor.
Waarbij
bovendien het grondwater
bereikbaarder blijft door een keileemiaag in
de niet te diepe ondergrond.
In
500rten
komen
le
en
if
overean
met
ic.
Vermeldenaweard is wel het voorkomen van:
Wilds kamperfoelie,
Dalkruid,
Pilzegge,
Gewone veldbies,
Reukgras, Ueldbeemdgras en
Eikveren.
Ook Dikkopmos,
Breekblaadje en
Sikkelaterretje vinden hier sen groeiplaats
evenals
koratmossen
ult de
geslachten
Cladonia an Xanthorja. Uerder valt te melden
Cewone veldbies
dat
ook de schimmelfiora
hier rijkarontwjkkaj.d
is.
Ce
bekende
mWcorrhiza
vormende
soorten ala
Uliegenzwam,
Oroene Knolamaniet,
Baardige melkzwam en Aardappelbovist komen met vruchtlichamen
voor,
evenals Geachubde inktzwam,
Elfenbankja en Judasoor.
Ce laatste twee groelen uitsluitend op hout.

Veelbloemige salomonszegel
a

IJan

d

blijven over am te bespreken de bostpen 1 en 1
Dit
laatste type is mm of meer kenmarkend voor hat hale
Pinksterkamp.
Hat wordt gedomineerd door hoog opgaande Grove
dennen (3O). Direkt daar onder is hat keal, wat dit terrain
bij
uitstek geschikt maakt voor een tentankamp.
Aan de
randen, lange wegen en open plekken, ontwiklcelt zich langzaam
een
meer natuurlijke vegetatie met
Zachte bark
(3),
Sporkehout
(3'),
zomereik (3),
Wilde
lijsterbes
(3'),
10

Geoorde-, Boa— en Greuwe wilg (elk 1) en 2oete en Zure kers.
near nog nauwaliJs- een lage struiklaag, eileen ean enkele
Bream. Onder de dennen steat wet Bochtige emele,
Rood
zwenkgras en Gestreepte witbol. Tot 6O van de grond 15 keel,
eileen bedekt met naalden. Hier ziJn nauwelijke koratmossen
en bodemechimmels te vinden en mossen blijven beperkt tot
heel algemene soorten ale:
Klauwtjesmos, Gewoon aterremos en
Haakrnos.

a
Hat

type 1 vormt de overgang tussen dit "dennebos" en
de jongere,
meer inheense vegetatles van ic en le.
Bij
die
overgang horen nog Funk wet Grove dennen (lO?) die echter
voor een deel
ook Jonger
en waarschijnlijk
spontaan
gevestlgd zijn. flet 3O Zomerelk en lO Zachte bark en een
enkele Ruwe berk en telkens 5 van Sporkehout,
Zure kers,
Geoorde wilg, Grauwe wilg en Wilde lijeterbes is dit toch een
natuurlijker
vegetatie
voor het Drents distrikt.
komen ook soorten
Hier
voor
ala:
Wilde
kamperfoelia, Duizendblad,
Woiverlel,
Grasklokje,
Knikkend
wilgeroosje,
Liggend waistro, Dalkruid,
Ueeibloemige salomonezegel
Torment ii,
Speenkruid,
Grootbloemmuur,
Blauwe
knoop en Beekpunge. fleer
ook Zandzegge, Duinriet,
Dwerggras en Ueldbeemdgras
hebben can pleats gevonden
naast smele,
zwenkgras en
Pijpestrootje.
In
de
mosleag ziJn te vinden:
Gewone gaFfeltand,
Fijn
laddermos,
Glanzend
platmos en Xussentjesmos.
Uoor de Fijnproevers is er
zelfs een Foiieus levermos
te
vinden:
Lophocolea
Knikkend wilgeroosje
heterophjlla.
Onder
de
korstmossen en solitaire

schimmels hebben:

Groen bekermos en Boomkorstmos, Meniezwam,

trilzwam en Judasoor een plaats op het schearse dode
bout gevonden. Uan de bodemschimmels megan Uliegenzwam.
Aardappeiboviet,
Eekhoorntjesbrood,
Knolameniet,
Beardige
melkzwam,
Braakrussula an Berkenboleet genoemd worden.
Daze
soortenrijkdom is waarschijnlijk te danken aen de veelheid
aan mikromilleus.
In
gebied la vallen nogal wat wegen en
wallen en vale meet- open,
met grassen en kruiden begroelde,
plekken. L)erder strekt la zich uit boven zowel de podzol— als
de
vaaggronden.
Door de
kleinschaligheld van al
die
milleuFaktoren bleak het niet zinvol deze eenheid verder op
te splitsen.

Gele
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Ruwweg aen derde van hat terrain dat voor hat NFK wordt
Qebruikt heeFt een -open-, boomarm karakter. De atukken emerkt
met
3b liJken hiervan hat meeet op aen heideveld
in
de
kiassleke zin van hat woord. Hoewel ook hier bij gebrek san
doelmatig beheer vergrassing optreedt. Ean enkele Zachte bark

Cl), Zomereik (3) en Grove den Cl) bepaalt
semen met struikheide (5),
Kraaiheide (5)
en Dopheide (3) hat heidebeeld. Verder ziJn
in de begroeling terug te vinden: Stekeibrem,
Kruipbrem,
Liggend waletro
(5), Muizeoor,
Tormentil,
Schapezuring, Pilzegge, Ueenbies,
Gewoonstruiegras,
Bochtige smele C3O), Rood
-zwenkgras
(l5),
en Fijpestroatje
(5).
Sfeerbepalend ziJn ook de enkele Jenever- en
Lijeterbeseen.
Hat open karakter geeFt goede
mogelijkheden san droogteresistente soorten
uit de mosleag zoala:
Breekbleadje (5),
Purpersteeltje
(5),
Muisjesmoe
(1),

Klauwtjesmos C3), Kussentjesmos, Bronsmos en
Gewoon —
en
Zandhaarmos.
Uerder
komen
korstmossen ale:
Groan bekermos,
Schildmos,
en Steenkorstmos voor.
Het bodemlaven is ook goad ontwikkeld
wat blijkt
ult schimmelsoorten ale Zwartwordende bovist,
Geschubde inktzwam en Aerdappelbovist.
Door een aantal
rigoreuze
snoeikampagnes
(onder andere
met
chemieche
verdelgingsmiddelen)
is
er
veel
dood
materiaal voor handen wet ean groeiplaats
levert voor hat Meniezwammetje.
Kr-uipbrem

De
overgangevorm near
het
moderne
(exheide) grasveld is 3c genoemd.
Elk van de
hiervoor genoemde grassoorten bedekt hier 5
meer van de bodem.
Dearnaset duikt ruim 5
witbol op en soorten ale Fioringras
(1),
Reukgras (l), Duinriet (1) en Straatgras.
De verschillende boomsoorten zijn ook met een
pear
procenten
talrijker.
De
drie
heidesoorten daarentegen nemen met ettelijke
procenten minder deel en bremsoorten zijn
hier niet aen te treffen.
In de mosleag ziJn
In
vergelijking met het voorgeande
type
Breekblaadje,
Tluisjesmos,
Bronsmos
en
Zandhaarmos vervangen door gewonere soorten
zoals Puntmos en Sterremos.
Door de vele
grassen wordt de bodem zo aFgeechermd dat
alleen een enkel plukje Xanthoria 19 aan te
trefFen op ean steen oF een. boometam.
Lien cia
mUcorrhizaschjmmels
komen L)liegenzwam
en
Aerdappelbovist voor.
a

Als

Zwarte zegge

laatste kategorie blljFt over 3
Dit was 15 Jeer geleden nog een heideveld van
de
kwalitejt van 3b.
Maar hier
is
de
vergrassing al verder voortgeschreclen.
flit
tpe grenst ean de bostjpen la en ld en vormt

a

met
1
waarchijniijk aen trap naar
de
ontwikkeling van aen Eiken - berknbos. Op
piekken kraaiheide na komen
wat
er geen
heide- oF
bremsoorten
voor.
Wel
zijn
prakties alle eerder genoemde boomsoorten
vertegenwoordigd. Dok steen er een solitaire
Jeneverbesboom en enkele exemplaren
van
c3ewone viler en Wilde appel. In de kruidlaag
komen
pianten
vaor
ala:
Knikkend
w1leroosje,
Blggekruid,
diverse
zuringsoortan
en Faarebiaem.
Onder de
grassen is Pijpestrootje dominant C'-iO) met
Bochtige smele (l5), Rood zwenkgras ((1O),
Gestreepte witbol (5), Schaduwgras C5),
Ueldbeemdgras
(3), Gewoon atruisgras C3)
en Tandjesgras (2) ala begeieiders.
In
de
moslaag zlJn Klauwtjesmos,
Glanzend platmos
en Haakmos vertegenwaordigd. De korstmos— en
schimmeiflora is ronduit arm te noemen.
Alleen
rand
de
bomen
komen
Oroene
knolamaniet en Baardlge melkzwam voor.
Een uitputtende soortenlijst vindt u
bijiage 1.
ala
Bij aen verdere bespreking
van de implikaties van de verschiilende
terreinvormen
voldoet
het
voorgaande
overzicht.

Schapezuring
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3.1 GeoloQie en geomorfo1oie.
Uoor de oorsprong van het terrain moeten we zo'n
2±0.000 jaar in de tijd terug near de "3e ijstijd" van het
hat Saalien.
Door de langzamerhand dalende
Pleistoceen;
Lange strange
ternperatuur verdwijnt veal van da vagetatia.
leiden voor veal
ujinters en slechts korte zomers
plantesoorten tot plaatselijk uitstervan. Dearmee komt de
noordwestelijke
en die wordt door de ook then al
bodem
stormen weggeblazen. Hat gevoig daarvan is dat Nederland
am hat eens
afvlakt. De heuvels warden de dalen ingeblazen,
simpel te zeggen.
Hat overgrote deal van de neeralag in die tijd valt in
In zo var die sneauw rand de Noordpool
vorm van sneeuw.
de
valt krijgt die geen kane meer te smelten, daarvoor ziJn de
Hat zo opgebouwde
gemiddelde Jaartemperaturen te laag.
sneeuwpakket zakt langzaam (met enkele meters per Jaar) van
de Noordpaol en de Scandinavische bergen al. Tijdens hat
voortbewegen van die gletsjers worden rotsen algebroken en
losliggende stenen en grand in hat ijspakket opgenomen.
Zo voortschuivend bereikt dit landijs oak Naderland.
Ruwweg de noordelijke heift van one land wordt er mae bedekt.
Tar hoogte van de liJn Groningen — Emmen laat het ije veel
(formatie van Drente)
van de opgenomen stenan en grand los.
Bovendien wordt in hat hidden — Saalien daar door stuwing van
de ondergrond uit de omgeving een heuvelrug gemodelleerd; de
Honderug.

vrij

De temperaturen stijgen door gewijzigde klimatologische
omstandigheden en hat landijs begint te smalten. Alle nag in
hat ijs aanwezige stenen bliJven terplekke liggen in zaver ze
niet door woaste smeltwaterstromen getransporteerd warden.
(Formatie van Twente) Een van die woeste smeltwaterrivieren
sliJt een del uit direkt ten oosten van de Hondsrug. Wanneer
meer dan ean schriel beekje over is,
van daze stroom
wonen er mensen in de omgeving die hat de Hunze zullen

fiat

noemen.

ondergrond komt bij dat smelten wear vrij en voor
permanent bevroren is gaat die wear op de
elders de formatie van Twente. Uoor een
wind,
bedekkende plantegroei is hat nog te koud. Bovendien moeten
de zaden waaruit die planten moeten gaan groeien worden
aengevoerd,
door de wind of door diaren,
ult zuidelijker
Want de 110.000 jaren diepvries heeft er niet een
streken.

zover

De

die niet
en vormt

over leeld.

Er
breekt flu een tijdperk aan dat Eamien is genoemd.
Dit is een interglaciaal. De plantegroei komt wear op gang en
de dieren trekken Nedarland wear binnen. De keileem verweert
in daze periode;
er vindt bodemvorming pleats.
Daze opbloei
duurt echter maar 30.000 jaar. Dan breekt de volgende iJstijd
hat Weicheelien.
Daze aL1e ijstijd" heerste van 100.000
Ban;
tot 10.000 Jeer geleden. Er ligt deze keer geen ijsdeken van
de Noordpool tot aan hier, maar er valt wel zo veal sneeuw in
de winters dat alleen ean schaarse toendrabegroeiing zich ken
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handhavan.

Wear aterven vale soorten hier in hat land uit en
gaan da stuifzanden op de wind. Na de koudate seuwen ontstaan
op lokaal nivo wear smeltwaterstromen. De Hunza krijgt wear
veal
deblet maar 00k hat stelsel van de Drentache Aa direkt
ten westen van de Hondrug ontstaat. Op enkele pleatsen valt
zoveel smeitwater aF te voeren dat er zalF5 kuilen In de
Honderug slijten.
Dat gebeurt ondermeer tar hoogte van
Schuilingsoor-d.
Hat Jongate

inter;laciaal duurt tot op de dag van
vandeag en wordt ale tijdperk het Holoceen genoemd. Uoordat
de vegetatie
zich wear goad kan ontwikkalen, wet met hat
zelFde probleem van zadengabrek ala na hat Saalien gepaard
gaat,
treden er immense zandveratuivingen op. Hat klimaat is
arctisch en de winden ziJn overwegend noordwestelijk zodat
onder andere Noordzeebodem ala ean dekzand In Drente wordt
aFgezet.
Gedurende de eerste vijFduizend Jaar van het
Holoceen kan zich tar hoogte van het Kniphoratboach een
natuurlijke vegetatie ontwlkkelen.
Slechts het grillige
klimaatsverloop is hierbij ean hindernis. De opgaande lIjn in
de graFiek met hat gemiddeld Jaartemperatuursverloop is geen
rechte.
Zo
is ult stuifmeel anal5e5 gebleken dat gedurende de
aerate tweeduizend jeer van het Holoceen dennen de meest

voorkomende soorten waren in Nederland, de aerate tien eeuwen
nog samen met berken.
Daarna zijn gedurende
drieduizend jaar eiken,
elzen en iepen de
dominante soorten. Tenslotte rukt landbouw
(ij&)
begeleid door beuken op. (Veenstra '75)

5[1e0
load z and

3.2
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(zwart)

(donler

Omdat

de vegetatie zich moet zien te
handhavan op mineralenarme zandgrond wordt
hat geen uitbundige begroeling. Slechts na
hat
vastleggen
van de
mineralen
uit
afgestorven plantedelen in de vorm van humus
is bodambedekking mogelijk omdat hierbij
veal van de benodigde voedingszouten wear
beschikbaar komen
(mineralisering).
Dit
proces van humifikatia vindt plaats op an Iii
de bodem en is daarmee gekoppeld aan de
vorming van een podzolbodem.

B2

B2ir

rood—
bruin)

(bruin)

B22

B3

80

(uicht

ei1brain)
C

blondzand

Laten
we die
podzolisering
eens
bekijken
aan
de hand van de in
het
Kniphorstbosch veal voorkomende haarpodzol.
Op
de
grond tussen de Struikheide en de
Bochtlge smele liggen afgavallen bladeren,
afgestorven grassen,
dode takjes en andar
planteafval; da 5trooisellaag of AO. Hier is
ook
de
bodemfauna te vindan:
nematoden,
mijten,
springstaarten,
pissebedden
en
dergelxjke. Wanneer de grotare dleren de
plantedelen
verkleind
hebben
grijpen
schimmels en bakterien er op aan. Tevens

fig.

haarpodo1grond

diepte

in Ce onder bet

eaaiveld

wordt door gravers dit materiaal gemengd met gestaenten uit
de ondergrcrnd tot een Al — laag. Daarin wortelen ook ails
Onder de bruinzwarte strooiseliaag ontstaat zo een
planten.
die bestaat ult zand met
doorujortelde donkergrijze laag
daar tuscan veal vormioze humus.
Dc humus blijEt zich daar echter niet ophopen. Er valt
In Nederland meer regen dan er water verdampt met ale gevoig
stroomt.
neerslagoverschot door de bodem wag
dat
hat
zo
Oplosbare stof Len uit hat zand en oak uit de humus kunnen
Deze
uitspoalan. Daarbij epelen oak de humuszuren sen rol.
organischa afvalzuren ontstaan bij hat vertaringsprocee van
Za zijn insteat het bodammiliau enigszins te
planteresten.
verzuren en beinvloaden zo de oplosbaarheid en daarmee de
mogelijkheid voor opnama door planten of uitspoeling door
regen van bepaalde mineralen. Een en ander heeL t tot gevoig
bodemlaag
can lichtgrijze
onder de donkergrijze,
dat
ontstaat; het loodzand of A2. Daar spoelt de voor plantagroei
via wortelkanalen bijvoorbeeld,
belangrijke humus wel lange,
mear is minder aanwezig den in cia erboven of de eronder
gelegen laag.
Door nag niet geheel opgehelderde fsisch — chemische
proceesen cleat veal van de opgeloste humus vervolgens near
Die laag heet B2h.
sen smells laag op + 30 cm diepte.
in
Dearonder ligt de B22 — horizont die deals bestaat uit
zandkorrels met ean humushuidje en deals ult etrepen of
vlekken wear de humus de korrels aan elkaar verkit. Deze
Near
"Fibers"
lopen naar boven toe door tot in cia B2h.
beneden toe worden de humushuidjes dunner en de beworteling
het
Tot op zo'n 80 cm diepte
schaareer (B3 — zone).
geval
dekzend,
one
in
moedermateriaal,
onveranderde
Die laag heat C — horizont. Mocht verder
aangetroFfen wordt.
in de ondergrond nag ean Formatie keileem voorkomen dan wordt
De naam ABC — grond zal nu oak
die ale D — horizont benoemd.
duidelijk zijn.
Naast haerpodzolen zijn in hat )(niphorstbosch oak
veldpodzolen te vinden. Die horan bij wet nattera gronden
Dat
waarop zich meastal can "vochtige heide" ontwikkelt.
bodemvocht heeFt invloed op de mate en de richting waarin de
Daardoor zijn de bodemhorizonten
humus is te verplaatsen.
minder scharp van elkaar te ondarecheiden en corns zelfs
halemaal niet meer te scheiden. (zie Figuur 2 in 2.2) Ean dik
pakkat planterasten humus, en zand wordt ale Ap eangeduid. Er
AB — horizont,
sen
Al+2 onderscheiden van
wordt
een
In de
voornamelijk op de kisur, grijebruin boven roodbruin.
B2 — laag zit tu5sen da zandkorrels veal vormioze humus die
gestrand is op cia korrels die door ijzer — humuskomplexen
verkit zijn.
Ueeial begint direkt hieronder cia keileem. Nu is sen
het
wat
zeer elecht waterdoorlatend,
keileemaFzetting
ontwikkelen van een vochtig podzolprofiel op de hagere
De rode kleuren in cit profiel warden oak
gronden verklaart.
varoarzaakt door de biJmengingen van keileem. Die Formatie
is
dat
van Drente kan oak diaper in de ondargrond zitten,
afhankelijk van cia dikte van hat dekzand.
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is

Hat
leat zich flu oak uitleggen wear-am het aannemelijk
dat er ainds eeuwen geen bce zal hebben geetaan op hat

terrain bekend ale hat Kniphoratbos. Onder een bos ontwikkelt
zich ean halt— oF aen loopodzol.
Dearin is de humus niet
vormloos
aenwazig maar ale
"moderbolletjes".
Dat
zijn
uitwerpselen zoals die door mijten en springetaarten uit aen
bas geproduceerd warden en die zijn ale
100 mlkrometergrate bolletjes tuscan de zandkorrels in de A - horizonten
terug te vinden. In hat Kniphoratboach Is geen moderpodzol te
vinden en due zal er oak wel geen boa gestaan hebben, aithans
geen goad ontwikkeld toe.
4-

Vaaggronden war-en er terplekke nag niet 5000 Jaar
geleden en ale ze er war-en is dear nu niets meer van terug te
vinden.
De huidige vaaggronden zlJn van recentere datum. Dat
zal verderop besproken warden. (zle 2.3 historle)

3.3 Archeo1oje en hitorie.
Op de huidige varm van hat Kniphorstbasch ziJn naast de
vegetatie zeiF,
de
geologle met klimaat,
gesteente en
bodemvormende processen de meneen van lnvloed geweest. Die
antropogene bijdrage valt ulteen in
een
archeologiech
beschreven en een historisch beschreven deel. Uanwege de
voortgang van het verheal is hat hier ale ean geheel
neergezet.
De
padvinderij
was in 1S'±6 niet de aerste
menselijke
organisatievarm die een tar-rein op de westhelling van de
Hondsrug verkoos ale kampplaats.
Ze zijn daarin onder andere
voorgegaan door ean groep "Mammoetjagers" die ometreeks
80.000 ,jaar voor onza Jeer-telling tar plaatse neeretreken.
Dat was dus vroeg in hat Weichselglaciaal. Hoe vaak hun kamp
gehouden 15 is niet precies bekend. Wel hadden ze al dezelfde
gewoonte ale de huidige kampeerders am gereadschappen te
verliezen.
Enkele van die vuurstenen
werktuigen zijn later terug gevonden in
hat Kniphorstbasch,
evenals dat nu nag
met roestvrijstalen maccan,
bijlen en
aluminium tenthat-ingen gebeurt. Behalve
die
slordigheden
valt
van
hun
aanwezigheid niets meet- te bespeuren.
Oak in het streven daarnaar doen ze aan
cia Scouts van nu denken.
T )

I

burijn

& krornbeksteker

van de Rendierjagers

Een soortgelijk vet-heal
gaat op
voor de
"Rendierjagers".
Zij
hebben
tuscan 30.000 en 13.000 voor- Christue
de Hondrug enkele keren bezocht wet ult
twee vindplaatsen blijkt.
Oak van hun
aenwezigheid blijkt in de vegetatie
uitereard niats.
UanaF die tijd is het gebied vele

karen bezocht door kielne groepen
Jegere en vissers die spot-en van hun
kampplaatsen, hun Jachtresten en ean

pijipunten (.4-

2000 v.C.)

deel van hun stenen tberktuigen hebben achter gelaten.
Daze
overblijfselen zijn te vinden totdat,
rand 7000 jear geleden
de eersts agrariech ingestelde mensen zich komen vestigen.
Deze groep staat bekend ale de "Hunebedbouwars". Dat van hen
graven te vinden zijn in bet Kniphoretboach zal niemand zijn
ontgaan.
Interessanter is dat van de weinige sporen van hun
woonplaatsen er twee in dit gabled liggen.
Daze kultuur geat over in die van de graFheuvels.
Daarvan liggen er binnen de grenzen van hat terrain dat door
hot NFK gebruikt wordt alleen al vier. Hat zijn de heuvels
zoals de readerots,
met de rood — witte paaltjes er omheen.
Uerder heeft daze groep net ale de vorige,
her en der in hat
gebled sporen van landbouw nagelaten. Daze spot-en beslaan het
volledige
tijdperk
vanaF
de hunebedbouwsrs
tot
de
vroagrniddeleeuwse potstalkultuur.
Al die tijd is hat gabled
dus bewoond geweest.
Hun invloed op do vegetatie zal
voor ledereen duidelijk zijn. Zonder de
hunebedbouwers was er geen groeiplaats
voor
Ongenerfd hunebedmos
(Andreaea
rupestris) of Racomitrium heterostichum.
Twee
mossoorten die alleen op zure
gesteenten zoals graniet kunnen groeien.
2onder
hat
door hat
landijs
uit
Scandinavia aangevoerde graniet en do
bouwers die de stenen aan do oppervlakte
brachten waren die soot-ten beperkt tot
de EiFEel en Scandinavia zeif. Wat, hoe
klein den ook,
toch aen gebrek in do
nationale Flora zou zijn.
De
andere invloed op de vegetatie
vat-men
do
grafheuvels.
Deze bestaan
veelal uit gestapelde plaggen. Dearvoor
zijn due A0— en Al—lagen uit de omgeving
geplunderd.
Heuvels geven een ander
grondwaterpatroon. Ze hebben een noorden een zuidhelling met
vaak elk ean
eigen specifieke vegetatie doordat de
geslepen bijltje
zon aen de ens kant wat minder en ean de
(± 2000 v.C.)
L)erder
andere kant wet extra straalt.
zijn graven en grafheuvels nog lang ean reden
geweest voor
mensen om niet te dlcht in de buurt te komen en wegen om heen
te
leiden wat een relatieve rust garandeert, oak
voor de
natuur
ter
pleatse.
Door de
bodemrijkdom
hat
die
samengebrachte strooisel en humus veroorzaken,
vinden vooral
27

soorten

uit hat Beuken - elkenbos hier een

plek.

Ean al ingrijpender invloed deden de
landbouwers gelden die stukken vegetatie
verwijderden,
de A — horizonten
ult de
bodem mengdan met de ploeg en ar aen
coortenarme vegetatie op verbouwden ale
rogge met akkeronkruiden. Omdat grand die
jeer na jeer voor ekkerbouw wordt gebruikt
gauw uitgeput raakt, 'pasten de boeren ult
die tijd ean stelsel toe waarbij een akker
meer can
keer in de dna oF vier jeer
gebruikt wend.
In de niet gebruikte jaren
konden akkeronkruiden het humusnivo dan
wear op pail brengen.
Het grondbeslag was
daarmee wel dna tot vier keer zo groat.
(Brandt '76)
De menselijke invloed ward starker
toen
op
de
hoge
zandgronden
de
potstalkultuur de ontwikkellng van het

schrabber

(± 2000

'v.C.)

esdonpenlandschap in gang zette.

In de "ijzertijd" werd behalve can geavanceerder metaal
oak ontdekt dat huisaFval en dienlijke mest een zo

gebruik,
gunstige

invloed op de groei van voedingsgewessen hadden dat
het braak laten liggen van de akker overbodig werd. Hierdoor

konden mean mensen van de toch al ontgonnen grand leven.
De
bevolking koncentreerde zich in dot-pen en ontwikkelde aen
eUsteem am zoveel mogelijk van de koetbare mest van hat vee
op de akker, de as, te kunnen krijgen.
Schapen bleken uitermate geschikt am hun voedsel op
de woeste gnonden te gaan helen.
Wanneer can kudde enige
jaren de kans krijgt veranderen ze can mager boa in een
heidevald.
Struikheide is van alle planten ult hat Eiken —

berkenbos het best beschermd tegen dit kultuurstelsel. Heide

groait altijd semen met:
Bochtige amele,
Rood zwenkgraa en
Pijpestrootje.
Schapen zullen ala ze de keuze hebben,
.jong
gras verkiezen boven heideplanten die dearmee selektief
gemeden warden en dus relatief veilig zijn. Daarmee hebben de
schapen een bijdrege geleverd aan de ontwikkeling van immense
heidevelden. Tot zo'n heideveld heeft het Kniphorstbosch
behoord.
De
schapen van de donpsgemeenschap van Anloo warden
overdag op de heide meat- s'nachts in de potatal gelaten.
Een
potstal heeft een venlaagde bodem waanin de mest wordt
opgevangen.
Om de hanteerbaarheid van die mast te verbeteren
wet-den
en stt-ooisel en plaggen,
de AD van de haarpodzolen,
aen toegevoegd.
Dat stt-ooisel werd semen met de plaggen VOOr
de huizenbouw en die voor het gebruik ala brandatof gewonnen
op dezelfde heidevelden. Dit is een gigantieche en jaariijks
terugkerende roofbouw op de beschikbare voedingszouten van de
hogare zandgronden gaweest.
Waarbij bovendien geregeld alle
oude planten wet-den verijderd waarmee ruimte voor kiemende
heidepianten VnIJ
kwam.
Alle mechanisch of dienliJk te
verwijderen mineralen wet-den zo verzameld in de potstallen en

en
de as
op de dearvoor geeigende tijden uitgereden over
Dit steleel heeft van da vroege middeleeuwen tat
ingeploegd.

Hat hoeft dan oak geen
in de twintlgete eeuw gefunktioneerd.
verbazing ta wekken dat bijvoorbeeld de Noordeech bij Anloo
een bolle indruk maakt

Neast de agrariache, pleegden meneen nag aen aanelag op
de gronden wear zich nu slechte heidevelden konden handhaven.
Dat gabeurde ala onvoorziene bijkomstigheid van hat in die
tiJd gebruikelijke transport. Door de opbloei van de handel
ontatonden verkeerstromen tussen Groningen en Coevorden.
Transport in en door d'Olde landachap was elechts mogelijk
met wagens en karossen. Oak daarvoor waren geen doorgaande
wegen beschikbaar en daarom maakten de voarlui gebruik van
Dit waren niet meer dan sporen over de
trek- of hessewegen.
Dc voerlieden trachtten zoveel mogelijk de weke
heidevelden.
badems van de beekdalen te vermijden en zochten dus de hoge
enkele
Een
dergelijk spoor is misechien
zandgronden.
tientallen .jaren bruikbaar maar langzamerhand anijden de
Zoals ledereen weet die op de zandwegen
wielen de grand in.
rand Anloo wel eene geprobeerd heeft het ingereden spoor van
lukt dat alleen bij dezelfde
zijn voorganger te volgen,
Lj
Daarom werd in 1588 de spoorwijdte van
asbreedte.
Rijnlandsche voet en 1 duim voorgeschreven. Wanneer een weg
te veel kuilen vertoonde of te diep raakte ingesneden ward
spoor
die
verlaten en ward vlak er naast aen nieuw
ontwikkeld.
Die sporen en kuilen werden door dat geros
loB zn1
en gerij ontdaan van de vegetatie met ale gevolg
dat hat vrijkomende zand weer op de wind kon
gean.
Dit leat in Nederland noolt lang op zich
wachten met ale gevolg dat de sporen door de
Zo ontetonden hale
wind warden uitgeblazen.
suetemen van langgerekte 1,5 a 2 meter brede
premOrenalo
dalen afgewisseld met 2 tat 3 meter brede
zandgrond

ruggen.

(va.algri

Nu lag hat Kniphorstbosch op de route, ale
men van Groningen near Coevorden trok en op twee
plaatsen zijn de 1,20 meter brede sporen daar
Er ligt een stel onder
dan oak terug te vinden.
het heideveld direkt westelijk van Bronbeek en
er is aen aantal terug te vinden evenwijdig ean
zijn te herkennen vanaf de
Geniaweg.
Ze
de
raadsrots tot aen de grafheuvel achterop het
aostelijk
van
Grate
verkennerskamp,
de
lijkt niet onwaarschijnlijk
Het
kampvuurkuil.
zelf een zandverstuiving, door te
dat die kuil,
Oak
veel gerij in de midcleleeuwen is ontstaan.
laagte midden in het welpenkamp ligt in het
de
verlengde van de hessewegen.
Hat is zeer wel
mogelijk dat de sporen hier zo dicht bij elkaar
hebben gelegen dat oak de tussenliggende wallen
op de wind zijn gegean,

fig.
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Verder zal de heide dear,
dicht biJ
5Anloo wet intensiever zijn gebruikt, misachien
ean
keer te vaak geplagd?
In
elk
gavel
ontwikkelde het Kniphorstbosch zich tot sen
aaneengesloten
duinlandechap
van
zandverstuivingen.
Dit
heeft geduurd tot de
tweeds
half t
van de vorige esuw.
Al
die
verstoven gronden liggen pee sen eeuw op de
huidige plek.
In die geologiach gezien
korte
tijd,
heeft zich flog geen podzolprofiel wear
kunnen ontwikkelen.
Dergelijke jonge bodems

heten deerom vaaggronden. Alleen in de bovenste
centimeters is ean zich ontwikkelende podzol te

vermoeden.
Dat die gronden tot rust gakomen zijn is
oak wear ean mensen te danken. Een rijke Familie

etreek

rand 1870 in daze kontrelen neer,

kocht

de woeste grand op die fist meer voor de
potstalkultuur ward gabruikt an
zich aen
landhuis bouwen wear flu hat natuurkampeerterrein
is
(noorweetelijk van Bronbeek).
De familie
Kniphorst liet de stuifzanden met Grove den
beplanten,
list walletjee eanleggen om percelen
te kunnen onderacheiden en hale stukksn omwerken

list

11g.

diepte

in c onder

het naaiveld

tot aen parkachtig bos mat ondarmeer beuken. Ale
methods cm de voortwoekerende zandverstuivingen
in te perken is dat zonder meer sen sukees

Daar dennen enkele duizenden Jaren na de laatste
ijstijd verdwenen ziJn uit Nederland an ze door het hale Jaar
groene
karakter veal water verdampen en de ondergroei
overachaduwen, zijn natuurbaschermers er minder gelukkig mae.
geweest.

In de dertiger jaren verwlerf hat Ilinisterie van Dorlog
terrain waarbiJ het de naam "Kniphorstbosch" behiald.
Semen met de heidevelden van Schipborg en Schuillngeoord, die
door
de oprukksnde kunetmeet ook
aen hot potstalstelsel
onttrokken
(de
konden worden,
en de eikehakhoutbossan
"Strubben") verkreeg de kazerne van Zuidlaran zo een echiet—
en oefenplaats neast de deur.
Een deel van hat terrain kwam
in handen van Steatebosbeheer die het op haar beurt weer aen
het rlinisterie van Defensie verpachtte.
Lioor
de natuur heeft deze eigendomswisseling in elk
geval
onrust
cia
vorm van lawaci
ongeregelde
in
en
veal
werden er
aanwezigheid van
mensen betekend.
Lierder
geregeld percelen gekapt en ingeplant met diverse soorten
nam bij
exotiech naaldhout.
de tweede wereldoorlog
Na
Defensie de behoefte ean veldtrainingen toe.
Naast de
Het
"poortechietbanen" ward er sen
"stormbaan" aangelegd.
Kniphoretboech bleek zeer geschikt ale bivakplaats. Daarnaast
Het ingraven
werden er allerlai gevechtsoefeningen gehouden.
en kamoefleren
van mensen en voertuigen (wet tot kuilen en
aFgerukte
tot
takken
leidt),
(wet
sluipoeFeningen
en
veel
vegetatlebeechadiging en kale grond ken leiclen),
gerij
voor aen— en afvoer wet tot spoorvorming en vervolgens
hat
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schaven van cia wegan eanleiding gaf.
Zo ontstond hat huidige
beeld van hat Knlphorstbosch met aen zeer open struikenarme
vegetatie boven aen van kuilen doortrokken bodem. Op het hele
oeFenterrein Anloo (238 ha) komen per jeer 565 werknemers
van DeFensie met 729 wiel— en 2'i rupevoertuigen.
Daarnaaat
hielden ongeveer 1560 militairan gedurende hat jear een
bivakoaFening
drledaagse
op cia 23 hektaren
van
het
bivaktarrein Kniphoratbosch (samen 0,62 man.jaar/hektare).

Amerikaanse vogelkers

In 132Lf ward hat aerate Pinkaterkamp met 170 deelnemers
gehouden bij Diaver. Na wat omzwervingen via Hooghalan,
Odoorn en Drouwenerzand en ean gedwongen pauze van 19'±O tot
"±5, streak men in 19'i6 near in hat Kniphoretboach bij Anloo.
Er waren toan al 1515 deelnemers ult cia wijda amtrak en er
was behoeFte aan ean centraal gelagen kampterrein.
Met karnp
een
traditie en de samenwerking
ward
wear
met
de
terreineigenaar
(DeFensie) en de dorpsgemeenschap van Anloo
In 1960 werd zelFe in eigen
groelde uit tot recht hartelijk.
beheer een waterleiding aangelegd am het Pinketerkamp van
goed drinkwater te voorzien.
Met deelnemersaantal in die
jaren beloopt 1000 tot 1500.
UanaF 197'± stijgt dit gestaag
naar do 2500 van 1581 am daarna rand de 2L±00 te stabiliseren.
Daarmee is de belasting van Scouting voor hat terrain
opgelapen tot 0,69 manjaar/hektare. Gedurende vier dagen
warden 38 hektaren van het bos zo netjes mogelijk benut am el
die scouts ean grandioos kamp to laten beleven.
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Mhlieueffakten van scouting.

Scouting Nederland gast er prat op dat hun "primitief
karnperen" zich laat onderscheiden van wet andare mansen op de
hat "rekreatief kamperen". Wear die vrije
"camping" doen;
gebruik
van
gekenmerkt wordt door hat
tijdsbeateding
ingerichte
dearvoar
en
een
hulpmiddelen
industrile
karnpplaats deFiniren ze het primitief kamperen ala volgt:
zo veal
waarbij
Een sabere stijl van kamperen,
natuurlijke
van
wordt gemaakt
gebruik
mogelijk
hulpbronnen. Hoeveel, is afhankelijk van de leeFtiJd en
Deze vorm van kampereri
ervaring van de kampeerder.
speelt zich aF binnen hat kader van hat oecologisch
evenwicht en het natuurlijk milieu waarin de kampeerder
zich bevindt (kamppeermap 'Bi).

Daze stiji is tot ontwikkeling gekomen door ekonomische
en
er zijn weinig dure hulpmiddelen bij nodig,
motieven,
gevoel voor romantiek en avontuur. Sinds hat samenbrengen van
die aspekten aan hat begin van daze eeuw door Lord Baden
Powell is er niets wezanlijks san verendard. Hij schreef ook
dat je hat kampterrein zo moest achterlaten dat
al voor
wet in termen ala
niemand ken zien dat je er gestaan had,
oecologie en natuurlijk milieu in de huidige defenitie terug
komt.

In hoeverra Scouting in daze opzet slaagt valt te meten
betreden, berijden, en graven, en
san eutrofiring, varvuiling en verstoring. (van Mourik '85)
zullen achtereenvolgens besproken
kategorian
zes
Daze
warden. Daarbij zal enige uitleg gagaven warden over oorzaken
Hat Noordelijk Pinkster Kamp wordt hierbij als
en gevolgen.
Hieruit vloeien adviezen voort die
gebruikt.
leidraad
warden
zodanig zouden kunnen
gedragingen
hoe
aengeven
aan
of
vermaden
dat
nog
minder
schade
aangepast
varanderd,
Daarbij
is
het
goad
hat natuurlijk milieu wordt toegebracht.
twee zaken in het oog te houden. In de aerate pleats wordt in
aen Scoutingkamp niet alleen gekampeerd mear oak hat "spel
van verkennen" gespeeld mat thama's an wedstrijden. Dat
heeFt oak milieueffekten en zal daaram integreal warden mae
de tweede pleats is Scouting niet de enige
In
besproken.
Da eFfekten die anderen
gabruiker van het Kniphorstbosch.
merendeel buiten het
veer
hat
veroarzaken vallen echtar
bereik van daze analjse.
san de rnilieueffekten van:

1.1 Betreden.

Onder betraden moat in dit verband warden verstaan: het
kisten
tenten (750),
aanwezig zijn van mensen (2'fOO),
vionders en dergelijke druk uitoefanen op de badem en
(500),
Daardaor
(de getallen gelden veer hat NPK).
de vegetatie
bodem,
van
da
loawoelen
bodemverdichting,
ontstaan
efsterven
van
vegetatiaverstikking, vagetatie beschadiging,
eventueel
individuele planten en kaal warden van de bodem
door
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gepaard geand met erosie of eutraFiring. Bodemverdichting en
loswoelen warden in sterkare mate door berijden veroorzaakt
en daarom in de volgende paragraaf besproken, evenals erosie.
Aan eutroFiring is een aigen paragraaf gewijd.
Jedereen
die wel eens gekampeerd heeft zal
hat
verschijnsel van vegetatieverstikking kennen.
Dear waar
langer dan een pear dagen sen tent of kist heeft gestaan ziJn
de planten eronder plat gedrukt, gelig van kisur en evantueal
geknakt en beschadigd.
Flat gedrukt en gaknakt is voor de
measte
planten uit de kruidlaag,
het betreft
immers
voornamelijk grassan,
niet dodelijk.
Zolang dat deal van de
plant leeft blijFt hat zichtbaar mear als de veatbundels
in
die delen maar niat verbroken zijn 15 er alleen
estatischa
schade.
Da gauge kleur wordt veraorzaakt doordat da plantan
reageren aisof ze begraven zijn.
Het daglicht dringt fiat
meer
tot de plant door en geewisseling
(zuurstof
en
kooldioxide) met de buitenlucht is gehinderd.
De meeste

planten vertonen dear-op strekkingsgroal am weer "bovengronds"
te komen an onttrekken de daervoor benodigde stoffen aan de
"begraven" delen,
vandaar de kleurverandering.
Wanneer hat
begreven niet te len; duurt kan dat proces volledig warden
tsr-u;
gedraaid.
Een kemp van vier dagen is dus weinig
schadeiijk in dit apzicht. Het nadeel voor de planten blijft
beperkt tot energie var-lies. Energie die anders voor groei of
zaadvorming gebruikt had kunnen warden.
Faa bij meer dan 300
kampeerdagen
per Jaar op een tar-rein warden
blad— en
stamgroel van bomen op het kampeerterrein aantoonbaar geremd.
(Weinreich '83)
LJegetatiebeschadiging,
afsterven
van
planten
en
kaaiworden van de bodem ziJn drie opeen volgende stadia. Dear
ziJn metingen san verrlcht. (Weinreich '83)
Er volgen hier
twee.
Een bospeedje van ean meter breed is ne Li000 keer
betreden voor 100 kaai. Een kleine wag van 2 meter breedte
wear 5600 pessanten overheen lopen is voor 50 keel.
Dat
betekent voor hat Finketerkamp dat een bospeadja waar
alia
welpen twee keer lange heen en terug lopen of ails ouders op
de
bezoekdeg sen keer lange komen,
van sen graspad in een
zandpad wordt veranderd. Nu bestaan dat soort paden niet zo
veel in hat Kniphorstbosch maar een soortgalijke invloed doat
zich wel gelden op de wegranden,
de berman en op hat terrein
onder dr-uk bezochte tenten ale 't Seepeert
(kamprestaurant)
of de staftenten.
Om di effekten in hat Finksterkamp zo precise mogeuijk
te kunnen meten zijn 17 pq's gemarkaard (zie 1.3 en bijlagen
2).
Ale voorbeelden van drukke tenten Zijfl:
(pq — nummers
tussen haakjes) de Perstent (1),
't
Seepeert (2,
de
3),
Welpenstaftent
Scoutehoptent
(Li),
de
(5),
de
Lierkennerastaftent
(6)
en de Rowan & Sherpeataf tent (10)
gekozen.
(Jan
hat
de avenge drukbezochte plaatsan zijn:
Raadsrotsveld (12,
13,
iLi) en hat verkennerastafterrein (7)
bemonsterd. Oak plaatsen die een vnij lage belasting dragen
zoals: viak naast de Perstent (9), in de buurt van da Rowan &
Sherpastaf tent (11),
achter de Scoutshop (8),
de plaats van

d verkennersvleggemast
noorden
bekeken.

(15),
en can plekje met heide ten
de Orate kempvuurl<ull
(17)
zlJn sstemetias
Er
is oak
can volstrekt ongastoorde situatie

van

bekeken: de grafheuvel blJ de noordwestalijka ultgang van hat
Uerkennersterrein (16).
Wannaer can verandering minder den 5 bedraagt is die
ale
niet
signifikant beschouwd omdat dit
binnen
de
schattingsfout ligt.
In
de tabellen betekend "a" aenwezig
maar te welnig am in can getal uit te drukken en "J" Jonge
of kiemplanten mat cn exakt aantal.
Hat pq in de parstent bevatte

65 grassen en 1O Schepezuring. Het
kwam

half onder de tafel te liggen.
was can tendena near afnemende
bedekking
door grassen mat
ala
gevolg
kale
grand.
Duidelijke
hergroei trad niet op.
Dc volgende
winter geE vooral een herverdeling
van
de
diverse
grassoorten
onderling.
Kale
plekken
warden
vooral door Jonge planten van Gewone
Grate veldbias gekolaniseerd.
In
't
Seepeert werd de 15
kale grand door het kemp tot 70
uitgebreid.
Zowel in een pq met 60
struisgres ala in een pq met 30
Straatgras werd de dominerende soort
tot 10
gereduceerd.
Hergroei zet
Grote weegbree
al
na een pear weken
in.
Hat is
vooral
aen hat verwoestende gebruik
van dit terreindeel te wijten dat hergroei fiat volledig
pleats vindt. Door hat lang keel blijven ken stagnerend water
een versiempende en de wind een erodarende werking uitoefenen
waardoor ar aen uithalling ontstaat,
zodat oak can nleuwe
soort als kolonist optreed; Pijpestrootje.
Onder de Welpenstaftent 15 ongeveer 3 van de bodem met
vegetatie
bedekt,
de rest met dennenaalden.
Na
can
Finksterkamp is het keel. Een Jaar later zijn er weer een
aantal andere onvoorzichtige kiemplanten. Tot bodembedekking
zal het zo naoit komen. Dat is overgens vriJ
normaaj.
ander een dennebos (id).
Met hale
Jaar door is er overachaduwing en sen deken
van naalden schermt de bodem af.
Daarbij
hebben
de bij
de afbraak
van
naalden
vrijkomende stoff'en can remmende invloed op
de kieming en vestiging van andere planten.
Onder de Scoutshop warden door
hat
kamp de 70 grassen en 15 Pilzegge tat 0
respektievelijk 10 gereduceerd. Tormentil
3 wordt volledig uitgeroeid maar staat
binnen twee maanden weer te pronken.
De
grassen
groelen slechts
langzaam
biJ,
waarschijnlijJ omdat oude exemplaren als
dood materisal de gronci aFdekken.
Kleefkruid
Filzegge
vestigd zich wel opnieuw. De motorcross, sen
Er
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evenement van wereldklasse,
pleegt in september sen tweeds
aansiag, door er hat starthuisje te piaatsen-. Na de winter Is
de bedekking bljna op het oude nivo, behaive dat Tormentil 19
verdwenen.
In
de
bedekklng
onder
de
Uerkennersstaftent halveert die van Piizegge,
wordt die van L1gend waistro tot ean tiende
Qeraduceerd en verdwijnen Schapazuring
en
Furpersteeltje.
Ce
rest blijFt
ongeveer
konstant.
Hergroei treedt er,
oak
door
veralempen van de bodem, vooreerst niat op. Na
de winter valt aileen de 1O aanwezigheid van
een tredtolerante nieuwkomer Op; Straatgras.
Do Rowan & SherpastaFtent
veroorzaakt
geen
signifikante
verandering
in
do
bodembedekklng
Alleen in de mosiaag zijn
Breekbiaadje en Haarmos sen maand na hat kamp
duideiijk aFgenomen.
Daar echter in september
een wag ten behoeve van do motorcross over dit
pq wordt aangeiegd is dat niet mear dan sen
akademisch bezwaar. Daarbij verdwijnt dus ails
vegetatie!
Na eon Jaar zijn slechts wat
schaarse kiemplanten van gewoon Struisgras en
Bochtige smele to vinden.
Aen
de pq's op hat veld voor
de
Raadsrots vait weinig verandering aF te lezen.
Alleen recht voor de Raadsrots is sen tendons
naar lichte beschadlglng waar ta neman
(13).
Die tijdens do motorcross door sen morsvlek
van
benzine
of oils
ruimschoots
wordt
Gewoon haarmos
overtroffen. Na de winter blijkt oak sen ander
pq brandschade door sen chemische staf te
hebben opgelopen (12).
De vegetatie van hat onbeviakta pq
herstelt zich redeiijk tot hat oorspronkelijke nivo.
Op
hat
terrain van de verkennersstaf
drukt
hat
Pinksterkamp
de
vegetatie
zonder dat
dit
voor
do
afzonderlijka soorten in cijfars is hard te
maken. Oak hier treedt versiemping en erosle
van
do
bodem op.
Na
een Jaar is
do
uitgangssituatie weer beroikt.
Aileen hat
Liggend walstro 15 sinds september deFinitief
verdwenen.
Do
pq's 0,
3,
11 en 15 tonen aan dat
rustig gebrulk van het terrein, zelfs met veel
mensen
in
de buurt,
geen (meetbare) invioed
heeft op de vegetatie. Twee opmerkingen passen
daarbij:
Aan hat pq

Dagkoekoeksachtar do Scoutshop biiJkt
bloerii
dagan na hot kamp toch schade te zlJn
opgetreden.
Dit
zou verklaard
kunnen worden uit
weggogoolde vloolstoffen die pas na dagen via hot
worteistelsal schado berokkenen.
- Do
aEname in do bedekking van pq 11 treedt op na do
motorcross en is mogelijk door betreding door bezoekers
—

iLk
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daarvan veroorzaakt. Zo kort voor cia winter toegabracht
hat
blijkt die schade zich niet te herstellen voor
volgenda pinksterweekeinde.

17 15 aen geval apart. HoBwel hat goaddeels
Hat pq
bulten de omheining van ean patrouillekamp vial is er ean
tendans tot schade ta bespauren, niat aan aen gavoalige soort
als Kraaiheide maar aan de grassen en zeggan. Herstel treedt
echter nog hat zalfde seizoen op.
is binnen
pq 16,
De vegetatie boven op de grafheuvel,
Wat geheel volgens de
de gebruikte meetopzat onbetreden.
verujachting was.

Samanvattend vallen aan dit deal van hat onderzoek
volgenda konklusias te varbinden:

de

kruidiaag en moslaag vegetaties hebben zich da
zodanige
een
ontwikkeld
met
dacennia
soortensamenstelling dat een wisselende balasting met
primitieve kampen verdragan wordt. De meeste tenten
niet elk Jeer op precies de zelfde pleats en
staan
toegabrachte schade wordt met piantesoortan uit de
direkte omgeving opgevuld.
wear ander
de pq's blijkt dat Jonge planten,
— Ult
oF
kiemlingen,
ten onder gaan gedurende hat kemp,
L)oor
aen
andere aktiviteiten in hat Kniphorstbosch.
zoals
belangrijk deal is cit de normala jeugdsterfte,
andar dennen.
veldbias
en
van
Pilzegge,
t3ewone
— Kiemplanten
Schapezuring dragen toch nag belangrijk bij ean de
eerste kolonisatie van kaal geworden stukken.
— Stukkan
die na een Jeer nag niet weer voiledig
een
minder
vragen duidelijk om
zijn,
begroeid
belastende teak in hat Finkaterkamp.
— De

laatste

met daze metingen wordt bevestigd wat eardere proeven
In bos— en heideterreinan
oak al eantoonden (Weinreich '83).
zijn grassen an zeggen hat minst kwetsbaar voor betreding.
en Kraaiheide lOx zo gevoelig
Daarnaast is Struikheide 2x,
voor tred. Heel groF gezegd laat zich dat vergelijken met een
voetbalveld; dear groeit geen heide en wel gras.

wear dicht groeien van open plekken gebeurt
Met
Roodzwenkgras,
Ruig
achtereenvolgens door soorten als:
Kruipend struisgras, Heidespurrie, Liggand waistro,
haarmos,
Klein tasJaskruid met als laatste Struikheide (Beije '85). De
meeste vegetaties in hat Kniphorstbosch bliJven teken bij
Dit komt fiat eileen door herhaalde
Liggend
walstro.
betreding mear wordt oak veroorzaakt door efFekten van
In cia betreFFende paragreaF komt
eutroFiring en zure regen.
dit uitvoerig ter sprake.
De relatieF grate bijdrage in cia kolonisatie van kale
Filzegge en Schapezuring leat zich ult
grond door veldbies,
Deze drie
de eigenschappen van die planten zeiF verkiaren.
In
dat
zaad
zitten
veal
soorten hebben relatieF grate zaden.
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reserve stoffen opgeslagen die de plant aen sardige omvang
kunnen doen bereiken voordat voedingastoffen uit-da—omgevlng
hoeven warden betrokken.
Door ale aerate op aen keel etuk
redelijk groot te zijn overechaduwen ze andere,
later
kiemende of minder anal groeiende soarten in de direkte
omgevlng.
Neast snel kiemende en grote zaden speelt oak het
beetand zijn tegen uitdroging in de Feile zon ean rol.
Er
zlJn in bet kiempiantenstadium geen schaduw gevende en dauw
vast houdende buren.
Den toch kunnen groelen vreagt stevige
pianten die biJvoarbeeld haren op de stengels en bladeren
hebben zoals de Gewore veldbies. Want haren kunnen helpen bij
de temperatuur en vochtreguiatie.
Naast
kiemplanten van de
kruldlaag zeif zijn de kiempianten
van bomen en struiken dear te
vinden.
Een deel daarvan
zou
moeten doorgroeien tot In de elgen
laag,
eileen dat deel wat op een
piek kiemt wear de struiklaag of
boomleag onderbroken is. Wear al
aen
gezonde boom of struik staat
zal
de
kiemling sterven
san
overschaduwing of konkurrentie am
wortelruimte. Nu is de boomleag en
ook de etruikisag lang niet zo
dicht ale die zou kunnen zijn.
Lioor in elk geval aen deel moat de
verkiaring daarvoor in de effekten
van
betreding gezocht
warden.
Kielne bomen en jonge strulken
Blauwe bosbes
zijn eileen op weinig betreden
plaatsen ale boskatagorie lb en de helde achter Branbeek te
vinden.
Kiemplanten van elk,
beuk, bark, lijsterbes en kers
zlJn oak wel te vinden maar de iaatste 10 tot 20 Jaar Is er
nauweiijks een groot geworden. Dat betekent dat een boom of
strulk die door welke oorzaak dan aok, zlekte of wind,
verdwljnt,
niet vervangen ken worden.
Jonge planten die het
kiemetadium te boven zijn warden alleen aangetroffen langs de
rand van
al
grate struiken en den hat liefet verecholen
tussen
de takken van Braamstruiken.
verschillende
De
Braamsoorten zlJn buitengewoon goed in staat bivakkeerders
ult de buurt te houden, zoals u alien bekend zal zijn.

adviezen voor betreders:

veratikking

van de vegetatie door:
tenten met los grondzeii
te gebruiken wet overdag kan worden opgerold, de tenten
dan zo mm mogelijk betreden.
— kisten
en andere vlakken op pootjes of op de kale
grond (wag) neer te zetten.
L)ermijd beachediging van de vegetatie door:
— massale
verplaatsingen op de wegen te houden of,
indien dat
ondoenlmjk Is, te voorkomen, (bezoekdag
L)ermijd
-

biJ aen langer durend kemp

3B

aFechafFen)

aluipwegen over de vegetatie te voorkomen (tuscan
tenten door) door amheiningen te plasteen.
(kiemplanten)
- de overgang van grasland naar struiken
en de walletjes te ontzien.
- druk bezochta tenten op kale grand te pleatsen.
Hijgkamp en de gebieden if, lb en 9 zoveel
- Bronbeek,
Uooral niet steeds dichter bij de
mogelijk te ontzien.
struiken gaan kamperen.
-

i.2 Berijden.
Scouting
verbazing
dat
misschien
wekt
Het
Hat merendeel
milieueffekten zou veroorzaken door beri.jden.
loch gaat het NPK
van de leden is immers ruim onder de 18.
gepeard met sen behoorlijke rijbelasting. De meeste staf komt
veel bagage en kampeermateriasl
met de (persanen)auto (250),
wordt door auto's met eanhanger (50) en transportbusjes (50)
(5)
vervoerd.
Een eantal groepen laat zich per touringcar
is
Ueel deelnemers kamen op de Fists en oak dat
brengen.
meer
steeds
ateen
stat-ks
teneur
am
Tenslotte
is
rijden.
materiaal per vrachtauto (25) oF trekker met wagen (15) aan
de
kamp apbouw en het pleatsen van
De
slepen.
te
(afval)kontainers is ondenkbaar zonder zwaar vrachtverkeer am
nag maar te zwijgen van de brandweer (5) (Geschatte aantallen
voertuigen tussen haakjes).
effekten van berijden op niet kunstmatig verharde
De
grand valt enigzins te vergelijken met het lange trekken van
sen grate hoeveelheid mensen. near naar mate de druk die de
ziJn de efFekten
wielen op de bodem uitoefenen grater is,
zo
kan
racefiets
zwaarbeladen
Een
bereikt.
eerder
schadelijker zijn dan sen legs eanhanger. LJeel onderzaek aan
daze materie is gedaan vanuit de landbouw. De begaanbaarheid
van landbouwgrand voor werktuigen is van groat belang.
ziJn metingen gedaan aan de effekten van berijden op
Daarbij
Usnuit Defends zijn die
de grand door landbouwtrekkers.
onderzoeken aangevuld met vergelijkingan met rupsvoertuigan
en metingen van efFekten op de natuurlijke vegetatie van hun
aefenterreinen. 6ezien het gebruik van trekkers in hat NPK is
het goed aen de hand dearvan de bekende eFfekten als
voorbeeld te besprekan.

nemen we hat rijden op zandwagen onder de
loep. Dear zijn die wagen voor en ale zodanig is er weinig op
dat
Een aspekt is wel het vermelden waard,
aan te met-ken.
bocht
Een
voertuig
dat
de
zijn de eFFektan van "bochtslip".
neemt zal altijd twee wielen over de bodam wringan. Naar mate
gebeurt
(dus energie)
dat met meet- sneiheid en aedruk
De
bodem.
ontstaat het risiko van hat loswoelen van de
elkaar
zandkorrels die met het humus — ijzerkamplex san
Dan
(zie 3.2)
vat-kit
zaten warden van alkaar losgebroken.
maakt.
ontstaat los, mul zand wat de wag slecht berijdbaar
Meatbavendien kan los zand net ale in de tijd van de
hassewegen op de wind gaan. (zie 3.3) Dat heat winderosie.
neast bet Jaarlijkse "schaven" van de
is,
Winder-asia
Als

eat-ste
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wegen in opdracht van Defensie, ean belangrijka oorzaak voor
hat steeds diaper koinen te liggen dear van. Dat is te zien
voor de Scautahop bijvoorbaeld en geeft ondermeer aanleiding
tot plasvorming en dearmee tot ontoonbare welpjes.
Loawoelen van de bodem ken ook een gevolg zijn van
overmatige betr-eding zoals in 't Seepeert wear de vagetatie
zo var verdwiJnt dat de kale bodem ken warden losgetrapt. De
dear-op
volgende er-asia is waarschiJnhijk de varkiaring voor
hat holle var-loop van de grand onder 't Seepeert en de keuken
erneast.
Door de pleevorming die deer wear aen gevoig van is
"verslampt" de bod&n. Daarbij spoelt hat water de kleine
bodemdaeltjes in de porin tussen de grater-a zandkorrels.
Wanneer- hat aanweziga leven, de zuurstof ult de in de porin
aenwezige lucht heeft verbruikt, verstikt die bodem. Planten
met gezonde bladeran boven de grand en
gave wortels arm
overleven dat,
maar
kiemplanten kunnan zich nauwelijks meer
vestigen.
Dit dichtslibben verstoort in
belangrijke mate da hergroei rand hat
keukenterrain,
de watertappunten en hat
UerkennersstaFkamp.
Behalve loswoelen heeFt rijden op
niet kunstmatig verharde wegen oak aen
eFfekt wat verdichting wordt genoemd.
De
zandgronden van hat Kniphorstbosch zijn
door de wind aangavoerd.
Dat
heeFt tot
gevoig dat alle korrels los en willekeurig
door alkaar liggen met veal ruimte er
tussen.
ruimte
cirkuleert
In
die
bodemlucht, vindt water-transport plaats en
vinden
planten,
heerworteis
van
bodemachimmels en kleina bademdieren hun
weg.
Door hat gewicht van hager gelegen
pakketten zand ziJn diaper in da grand die
ruimten, poriën, minder groot en minder in
aantal.

Dat

porinvolume

door

is

de
natuurlijke
klinking aFgenomen
zijn
eerste eeuwen nadat die pakketten
aFgezet.
Zolang op de bovengrond maar
poriënvolume
niets
drukt
blijFt hat
goeddeels intakt.
Hat wordt zelFs door de
Rimpelmos
en
aktiviteit
bodemdieren
van
plantewortels eangevuld.
Nu zal
hat iedareen die in hat kamp wel eens aen
toegangspoort heeft gebouwd zijn opgavallan dat je ean
piketpaaltje makkalijker de grand in krijgt naast den in de
wag.
Dat komt doordat herhaald, garnotoriseerd, en dus zwaar,
verkeer bodemverdichting veroorzaakt.
Heal sterk treedt dat
op bij rupsvoertuigen, die niet alleen zwaar zijn maar ook de
trillingen van de motor ongedempt doorgeven aen de grand
zadat de oppervlakkige bodemlagen in elkaar warden getrild.
Die
trillingen warden door luchtbanden gedempt maar herheald
rijden heeFt even sterke eFFekten. Een .keer rijden met een
landinrichtingswerktuig (Caterpillar D6), geeFt aen verhoging
van de indringingsweerstand van onbereden zandgrond tot ,B
in

9D

2

kg/cm

(Weinreich '63).
Ale daarnaast hat gegeven gehouden
dat plantewortels ten hoogete een kracht
kunnen
uitoefenen van 3,0 kg/cm2 dan zal duidelijk zijn dat het
rijden,
manoeuvreren en parkeren van motorvoertuigen strikt
tot de al bestaande wegen beperkt zou moeten blijven. flit
efE'ekt van
bodemverdichting door berijden en de dearuit
volgende verminderde bewortelbaarheid van de bodem is een
belangrijke oorzaak van hat Jaarlijks breder worden van de
wegen. Uaor parkeren en uitwijken wordt telkens weer de berm
uiordt

gebruikt en op de duur wordt die bij de wag getrokken.
Deardoor komen steeds meer van de aanwezige bomen en
struiken dicht bij de weg te steen. Dearuit vloeit enerzijde
het risiko van hat door loawoelen bloat komen van de wortels
en eventuele beschadiging voort.
Anderzijds leidt het rijden
tot bodemverdichting tar plaatse en het daarmee gepaard
gaande afeterven van die wortels. Ale vuistregel ken gesteld
warden
dat dat ean boom zich onder de grond net zo
var uitstrekt ale de kruin dat bovengrands doet. Due is het
rijden of parkeren onder een boom eigeliJk al Lout.
adviezen voor berijdars:
— Hou voertuigen
laad— en
— Zoek

eileen op de wegen.
losplaatsen zo uit dat er niet door of
(pleats
warden
over
de vegetatie gereden hoeft
kontainers).
— Uoorkom in elk geval het manoeuvreren op de heide.
— Hou ten alie tijde de laagst mogelijke sneiheid aan.

L3 Graven.
oefenterrein
kwart
van
hat
hale
Zeker
ean
Strubben/Kniphorstbasch bestaat uit geroerde grand.
Uoar aen
deel komt die verstoring van de natuurlijke bodemgelaagdheid
op rekening van de vele wegen. Lioor hat overige ligt de
oorzaak bij hat doelbewust graven van kuilen. Betrof dit
de
(en schuttersputjes bij
vroeger vooral afvalkuilen,
flu blijven graafaktiviteiten beperkt tot HUDO —
militairen)
kuilen (75) (houd—uw—darmen—open, latrines of veldtoiietten),
paalgaten en speelkuilen. Faalgaten hebben niet meer invloed
voor
aen
epeelkuilen,
konijnehol
en
dan
een
blijven veelal beperkt tot de Grate
hindernisbaanvijver,
am kale grand
Naast incidentele vergravingen,
kampvuurkuil.
voor ean illegeal kampvuurtje te krijgen, of stiekem plaggen
schadelijke
tafelvuur,
blijven
steken
voor
het
graafaktiviteiten zo beperkt tot de hudokuilen. Maar dat
batreft dan ook jaarlijks zo'n 75 stuks.

BiJ de tafelvuren passen nag wel enkele kanttekeningen.
die staan ontstaat automatisch een druk betreden pleats
tie stoker
en do kok
en in hat NPK zijn het er gauw 200.
moeten hun werk kunnen doen. Daarnaast is de pleats van een
vuurtafei na af loop van hat kemp some te herkennen aan
blondzand tussen de vegetatie en aen brandplekken. Het is
elke scout duidalijk dat beide een gevoig zijn van hat
Wear

doorzakken of —branden van de vuurtafel.
ledereen weet oak
dat dat niet moet maar onwetendheid hearst over hoe dat
bereikt kan warden.
De kampeervaardigheidskommlsaje beveelt
aen am:
"Samenhangende grand onder de struiken vandean te
halen" (kampeerwijzer '85). Dat is dan grand uit de A - lagen
en de
samenhang kamt van schimmeidraden en wortels van de
belendende struiken. Een strulk ontdoen van sen deal van zijn
wortelmasse is uit oecologisch oogpunt net zo verwerpelijk
als hat gebruik van plaggen cm sen bruikbare
vuurbadem te
verkrijgen.
Eater
is het
Idee am sen gepionlerde
(uit
atammetjes en touw apgebouwde) tefelbak met sen aude Jutezak
te
bekieden en op te vullen met uit een hudakuil of uit de
Grate kampvuurkuil gewonnen blondzand
(C — laag)
(m.m.van
Meek '85).
hat sen stuk cud tentdoek of sen koakplaat Is het
zelfde te bereiken. Ala het goed gebeurt is al het zand na
af loop op de plaats van herkomat terug te bezorgen.

graven van ean hudokuil kan ala voarbeeld dienen
hoe er gegraven zau moeten warden in sen natuurterrain
wanneer er geen andere oplossingen den sen kuil bereikbaar
zijn.
oek allereerst sen plek die niet door een boom
overdekt wordt zodat er waarschijnlljk geen belangrijka
wortels In de grand zullen zitten.
Beef den de voorkeur aan
sen onbegroelde (wegrand, naaldentapijt) pleats boven sen met
grassen begroelde lokatie. flaar kiss in elk geval sen plek
zonder heide of andere strulken of off iciee]. beschermde
planten.
Steak eon plag,
Indian er toch vegetatie aanwezig
was,
zo groat
dat do planten in takt blijven maar klein
genoeg am hanteerbaar te zijn. Met formaat van sen stoeptegel
Is aen goad kompromis.
Steek de plaggen za diep dat SO van
de wortelmassa met
aanhangende grand meekomt.
Oat wil
bodemkundig dus zeggen; de A — lagen. Leg de plaggen apart
met de vegetatle boven.
Blj voarkeur op ean onbegroelde
pleats in de schaduw van struiken. Oeregeld begieten heipt
Met

van

hat

overleven.
Indien er

stroaisel
ligt prabeer dat dan bijeen te
schrapen en op aen apart hoopje te bewaren.
Bedank dat de bodemlagen or eeuwen over gedaan hebben
am zich zo te formeren. Met verdiant derhalve aanbeveling ze
geecheiden to houdon.
Zorg in elk gavel dat de A — lagen ala
bovenste en do B — lagen ala op aen na bovenste zijn tarug te
starten nadat de kuil zijn diensten heeft bewezen.
Dit Is
bijvaarbeeld te bereiken door de grand gescheiden op eon
dekzeil of sen stuk landbouwplastik te bewaren. Dat voorkomt
oak dat naburige vegetatles begraven warden want dear tussen
krIjg je het zand bij het dichtgooien noait meer vandean.
Zoals in de paragraaf aver eutrofiëring zal warden
uitgelegd moet de bavenste driekwart meter van de kuil er za
oorspronkelijk magelijk uit kamen te zien.
Ala de kull dus
gebruikt wordt am lets in te starten moat dat diaper
gebeuren. Mau dear bij hat graven rekening mee.
Eli hat dempen van da kuil kunnan In de volgorde C—B—A
de verschillende bademlagen warden terug
gestort.
Stamp
daarbij do C — en B - legen matig en de A — lagen liafst
helemaal niet aan.
Met is bater de kuil bol te vullon en hat
i2

inklinken door de natuur te laten doen.
Regenwater speelt
daarbij ean belangrijke rol. Indian nodig kun ,je dat imiteren
door er schoon water overheen te gieten.
Cat bespoedigt het
klinken en in droge ti,jden is dat sowieso bevordelijk voor de
herplante plaggen.
Heel
belangrijk is hat am plagloze
gedichte kuilen met wat in de omgeving passend strooisel,
afgevallen bladeren en dade takjes in diverse stadia van
vet-taring,
te
bedekken.
Dat
heeFt niet alleen
aen
kamoeflerand effekt,
de kuil is verstopt,
maar bovendien
wordt daarmee de bodemsohimmelFiora eangevuld,
die van hat
graven ernstig te lijden heeft gehad.
Vele en misschien wel ella natuurlijke planten van de
arme
zandgronden
kunnen alleen leven als
ze
kunnen
samenwerken
met bepaalde bodamschirnmels.
Dat zijn
de

zogenaamde mcorrhizaschimmels.
doarwoekeren net als andere
11corrhizaschimmels
bodemschimmels met Fijne draden de ruimten tussen de
zandkarrels. Ce zo ontstane zwamvlokken leven echter
niet ten kosta van andere organismen,
zoals hat
zwemmerseczeem
(ook een schimmel) leeft ten koste van
mensalijke huid. Ca zwamvlokken ziJn door die valledige
doorwoekering
van
dB bodem instaat dear
kleine
voorraden vaedingszouten op te sporen en aan
te
spreken.
Nu kan aen schimmel van minerelen alleen niet
leven.
Een groene plant ken dat wel als er tenminste
zonlicht bereikbaar is om Fotosnthese uit te voeran.
Bodemschimmels komen uiteraard oak plantewortels tegen.
Mcorrhizaschimme].s kunnen nu ean samenwarking met hat
worteistelsel van aen hogere plant eangean. Daarbij
ontvangt de plant schaarse mineralen zoals fosfaten en
krijgt de schimmel energierijke stoffen zoals 5uikers.
o'n 5amenwerking mat wederzijds voordeel heat ean
symbiose.
Sommige schimmels kunnen met verschillende
planten ean smbiose vormen. Zo kan de zwamvlok van de
Vliegezwam zowel samenwerken met een berk als met aen
larix. Ce zwamvlok van de Baardige melkzwam daarentegen
is
speciE iek
voor de berken.
Oak
grassen
en
heideplanten
hebben hun mcorrhizaschimmels zonder
welke ze nauwelijks kunnen overleven.
Hat ontbreken van die schimmels is waarschijnlijk een
de aorzaken dat ean plek als de Grate kampvuurkuil
niet
dicht groeit. Omdat effekt bij aen gedempte kuil te vermijden
is het dus goad am wat extra Ao — en Al - lagan in de
vorm
van strooisel oF humus aver een vergraven plek te storten. Er
zitten overal genoeg zaden in de grand, maar zonder de nodige
bodemschimmels warden eventuele kiemplanten nooit groat.

van

Behalve het door elkaar goaien van de bodemlagen en hat
plaatse vernietigen van de schimmelFiora, heeFt graven
een nadelig effekt. Daarvaor moeten we wear even terug
near de paragraaf over bodemkunde. Ce bavenste B — horizont
van de haarpodzol
bestaat ult zandkorrals die door een
ingewikkald chemisch humus — ijzerkomplex aan elkaar gekit
tar
nag

I.i3

zitten.
Dat verkitten ken zo stark ziJn dat op aen bepeald
nivo ella ruimtan tussen de zandkorrels opgevuid raken.
Dan
ontstaat ean,
oak voor door de bodem aijpelend regenwater,
ondoordringbare leag:
waterhard genaamd.
Uoor zolang de zo

stagnerenda watervoorread strekt is er voor de dear eanwezige
planten ruimschoots water binnen worteiberejk.
Oat betekent voor die pianten een belangrljk voordeel
want met grondwaterstanden van minder dan 1,60 meter is water
nogal eens ean beperkende Faktor voor de groel van pianten In
hat
Kniphorstbosch.
Juist
Jonge
pianten en bij
vooriJeeld Dopheide
van bereikbara
waterbuff are
afhankeiijk.
Hat
is
dan ook
dit
rnechanisme dat bet mogeiijk maakt dat
op
de
hoge zandgronden In Drente
zovee].
vennetjes
voorkomen.
Want
zandgronden
ziJn zeif heel
goad
doordringbaar voor water.
Flassen
ontetean
alleen
wanneer
bet
bodemopperviak
verslempt
is
of
wanneer
een ondoordringbere
iaag,
waterhard
of keileem,
in
de bodem
zit.

Hat zal duidelijk ziJn dat zo'n
waterstagnerende leag, door graven OF
zelfs maar boren voor een paalgat,
iekgaprikt wordt.
Ja hoort hat nag
niet gorgelen maar varder is hat net
of ar een badkuip leeg loopt. Grotere
kompiexen van die aard zijn ar in het
Kniphoretboech fiat te vinden maar op
de vierkante meter kan hat betekenen
dat graven laidt tot hat afsterven
van bepaaide planten.
Het enige wat
daar tegen heipt
is
niet graven.
Uermijd
daarom
hat
graven
in
vegetaties
die uit
lets
andere
bestean dan gras.
adviezan

voor

gravers:

Gevlekte

orchiB

- Beperk het graven zoveel mogelijk.
- Graaf eileen in al kale grand, bljvoorbeeld

langs
wegrancien of onder aen strooiseltapijt.
- Steak indian toch nodig, hanteerbare dikke piaggen en
leg die met de vegetatie boven in de schaduw.
- Probeer
de bodemlagen gescheiden te houden en bewear
ze
niet tussen de planten in zodat ze
in
de goede
voigorde tarug gestort kunnen warden.
— Bedenk
bij hat graven van een kuii al dat je hem zo
dicht wilt gooien dat hat iijkt of er noolt gegraven is.
— Gebruik eileen het lichtgele blondzand (C — horizont)
voor alie kiusjes wear zand bij nod.ig is.
— Andere zaken dan de eruit gekomen grond moat dieper
den 3/± meter onder de opperviakte terrecht komen.
LjLj

'&.'k EutrFiring.
21jn betreden, berijden en graven aktiviteiten die
rnilleueFfekten veroorzaken,
eutroFiring,
vervuiling en

verstor-ing zijn milieuefFekten, die den oak deals ult de drie
t)andaar
genaemde bezighedan kunnen voortvloeien.
dat a].
enkele karen near daze paragreef isvooruit gewezen.
Alle planten uit hat Struikheide — Kruipbremverbond en
Eiken — berkenbas essociatie zijn aangepast aan ar-me
omstandigheden.
Zowel
in cia bodem ale
in hat
grondwater
cia

bevinden zich deer weinig voedingszouten. De eanpassingen ean
die ar-me grond bestaan ondarmeer- uit: zeer eEFicint omgaan
met
de
beschikbare
miner-alan,
door
humiFikatie
en
podzolisatie
vestleggen en voor hergebruik
beschikbaar
stellan
van
die
nutrinten
en
door
met
sUmbiose
mcorrhizaschimmele alle in de bodem aenwezige mineralen
explaiteren.
Nu is hat niet zo dat twee kaer zo veal,
oF zalfs tien
keer zo veal miner-alan voor de meeste planten dodelijk is.
UrijuJel
alle
planten groeien beter wannaer
atmeer
meststoffen beschikbaar zijn.
Hat gevaar- schuilt
in
hat
verschijnsal dat andere plantesoorten bij meer miner-alan
nag
sneller groeien dan cia oorspronkelijke soot-ten doen.
Stel
dat we aen halve emmer zand uit de Grate
kampvuurkuil halen en die varmengen met een halve emmer
stalmast.
Flantan
we
in
dat
gt-ondmengsel
flu
een
Struikheideplant,je en een Grate brandnetelplantje en begieten
dat trouw een paar waken,
Dan zal hat heideplantje veal
sneller groeien den die dat op Bronbeek gekund zou hebban.
Hat heideplantje zal echter binnen ean paar waken overwoakerd
rakan door een gigantiache brandnetalstruik. Dat proces
waarbij cia oorspronkelijke soot-ten (Struikheide) varvangen
warden
door
soot-ten
die niet thuis
hot-en
in
hat
Kniphorstbosch
(Grate brandnetel),
is hat grate gevaar van

eutroFiring.
Hier valt natuurlijk de tegenwerping
te maken dat
scouts
gewoonlijk
niet met stalmest slepen door
hat
Kniphorstbasch en daar oak slechts met moeite brandnetels te
vinden zijn.
Dat
is wear.
De processen van autrofiëring
vindan
veal
subtieler en kleinschaliger pleats en
de
bemastingsgraad trakt gelukkig nag gaen brendnetels aan.
Wet at- wel gebeurt laat het volgende staatje zien.
Uolgens berekeningen van hat I.I.N.
laidt de militaire
eanwezigheid
op 23 hektaren bivakterrein
bij
Anloo in
kilogrammen per hektara per Jaar tot een bemesting van:

(vergelaken met cia bemesting door de "zure regen" en
die gabruikelijk is in de landbouw)

Lj5

zoals

bivak
zure regen
landbouw

stlkstof

Fo5faat

0,3

0,1
1,1
25

10
9:50

tabol 1 Aangebrachte hoaveelhejd voedingszouten
in
door drie verschillende oorzaken. (Weinreich '83)

kg/ha.j

oals uit de cijfers in do paragreaf historie (3.3)
blijkt is do belasting van het NFK bij benadoring even groot
ala
die van hat militaire bivak.
Uoor het Kniphoratboach
kunnen we dus de cijfers voor hat bivak vardubbelen. Met zal
iederoen duidelijk zijn dat een stikstof verrijking van 600
gram per
hektare per Jaar
in het
niet valt bij eon
landbouwbemesting van eon halve ton. We kunnen dus voorlopig
flog
geen suikerbieten talon in hat boa.
Wet eon kamp aan
nutriënten aanbrengt is wel vergelijkbaar met hat grotere
aandael in de eutrofiring van de zure regen.

L

De zuro regen is
vooral bekend goworden
door
kampagnes van de overheid waarin in zuur oplossende
beelden,
naalden verliezende donnebomen en verzuurde
dodo vissenvijvers warden getoond. Dit aspekt van de
luchtvervuiling waarbij stikstof— en zwaveloxiden in
water zuur reageren on zo aen verzurend effekt
habbon
is ook in het Kniphorstbosch terug to vinden. o wordt
eon
mechanisme vermoed waarbij de zuren aluminium uit
do bodamgesteenten (hat zand) vrij maken. Dat aluminium
vergiftigt de rncorrhizaschjmmol van de Struikheida.
Met ala gevolg dat de heidestruiken bi.j
do minste
beschadiging
of
een
maandje
droogto
sterven.
Waarschijnlijk is dat eon van de oorzaken van do
vergrassing van hat heideveld rond do Readarots.
Luchtvervui].ing,
meestal
aangoduid
ala
zure
regen,
voert naast die zuurvormendo oxidon ochter ook
mestatoffen aan. Stikstofoxjcje is daar zolF al ean van.
Met
water vormt hat ean nitraation en nitraat is aen
bekende maatstof. In de onderlinge konkurrentie tussen
plantesoorten blijkan soorten ala Pijpestrootje en
Bochtige smele dearmee beter overweg te kunnen dan
Struik— of Dopheide. Zoals ock blijkt uit de vale
grasplakken in hat Kniphorstboach die ooit door heide
beheerst
warden.
Niet alleen hot ontbreken
van
verschralende
ingrepen ala regolmatige
bograzing,
afplaggen on branden maar ook de verrijkende
working
van do luchtvervui.].ing heeft aen duidelijke invloed op
de vergrasaing van de heide.

Hot

lijkt

op

muggoziften

om

naast

die

nutrintendepositie door do zure regen nog to praten over
eutroFiring door bivakkeerders en kampeerdors. De raden
daarvoor ligt hierin dat wear do zure regen overal ongeveer
evenvoel valt,
eutroFiring ala milieueffekt van scouting
9:6

heel plaatselijk, op de vierkante meter, desastreus oF in elk
geval van invloed kan zijn.
de
de grootste bijdrage;
te beginnen met
Om eens
hudo's. Stalmest is in hat verheal met de brandnetel gebruikt
is
Er
ala voorbeeld voor zeer mineralenrijk materiaal.
Wet
boa.
gesteld
dat
stalmeat
niet
voorkomt
in
het
daarbij
raen en konijnen achtorlaten is indardaad geen
paarden,
mear at- toch wel mae vergelijkbaar. Ean belangrijk
stalmest,
verachil is echter dat hat met kleine beetjes tegelijk wordt
gedeponeerd in plasts \'an par gierwagen vol. Zulke kleine
dat een klubje mestkevers hat in een paar dagen
beetjes,
Wat in een hudo
kunnen vat-apt-alden en ondar de grond wet-ken.
bij elkear wordt gebracht is in dit opzicht geen klein beetje
Ean verstandige mestkever begint er den oak
meer te noemen.
waarschijnhijk den oak alleen ean hat
Hat
is
niet aan.
van
brandnetelzaad
in hat Kniphorstbosch te danken
ontbreken
dat die planten at- nag niet groelen.
Boman, struikan en grotere grassen
in
steat am de bodem tot zo'n 80 cm
zijn
Met zou den oak
diepte te doorwortelan.
zo
zone
die
verdienen
aanbevaiing
ongestoord mogeiijk te houden en Faeca1in
diaper den pakweg drlekwart meter onder
bet maaivald te begravan. Door de ligging
van het terrain op de rand van de Hondsrug
mineralen,
weggestopte
de zo
zulien
verdund door de ondiepe grondwaterstromen,
Daar gaan
naar de Drentsche Aa spoe].en.
tientallen jet-en overheen en zoals uit de
daze
valt
blijkt
neeralaggagevans
eutroFiring weg tegen die van da zure
Door bet relatief diape begraven,
regen.
Gewone
buiten bereik van de bawortelingszone,
hoorn- wordt
invloed op de lokale plantengroei
bloem
voorkomen.
grootste bijdrage
De op een na
Kookwater,
wordt waarschijnlijk geleverd door hat afgleten.
iekbier en dergelijke
koude koFFie,
spoelwater,
waswater,
warden in het gebruik verrijkt met mineralen en eventueel
milieuvreemde verontreinigingen. Sinds bet afgietputje is
afgeachaFt "mieteren we alias tussen de rodondenderons" am
Met
(Sonneveld +'60)
ean bekend kabaretier te citeren.
moet voor
Er
aFgietputje had enkele duidelijke nadeien.
Er is er nooit
gegraven warden en dan doen we liever niet.
HJ moest er
cen
de buurt als we water kwijt moeten.
in
aitijd ala nieuw uitzien voor de inspektie en dus gebruikten
we hem mear niet.
via een vetvanger te
Hat
advies om "afgietwater
deponeren dear wear een tent oF kampkeuken kan staan"
natuur.
voorkomt
geenszins gestoomde oF geutroFierde
'05) Analoog ean de gegraven hudo zou den ook
(kampeerwijzer
Zowel bij de
bet aFgiet putje in ere moeten worden hersteld.
tenminste 00 cm diep en met ean
keuken als bij de waspleats,
de
putjes
moeten
aFvai
vetvanger
deugdelijke

1±7

nutrintenbelasting kunnen drukken.
Ce laatste bijdrage komt op de gezamalijke rekening van
betreden en berijden en a5pekten ale hakken,
sprokkelen en
maaltijden
beraiden.
Enerzijds warden konstant planten
vernield en vartrapt en delen van de levende organismen
gescheicien
en
daarmee
aan
de
vertarings— en
humifikatieprocessen prijs gegeven. Anderzijds warden door
knoeien en mat-sen allerlai stoffan van natuurlijke oorsprang
aan de mineralen kringlopen toe gevaegd.
Uertrapte planten
zijn met direkt schadelijk voor hun omgeving.
Maar op de
pleats waar ze tarrecht komen ontstaan,
door de verhoogde
humifikatia, lokaal wel extra nutrinten.
Zo zullen haksplinters verteren op de duur,
maar
daarmee verhagen ze, ale hat at- meer ziJn, wel de beschikbare
mineralen van ganoeg naar te veal voor de omringende planten.
Al daze zaken zijn vooral schadelijk ale het met "ta veal op
dezelfde plek" gebeurt.
In dit licht moeten oak de resten van kamp en kookvuren
warden bekeken.
Uerbrand hout levert as. Ce energie van de
zon die door middel van fotosuntheseprocessen in hat haut was
vast gelegd,
is gebruikt ale licht en warmte. Wet overblijft
zijn niet vergasbare mineralen die oak in hat hout varwerkt
zaten.
Ean deugdelljke asafvoer is uit het oogpunt van
eutrafi&-ing den ook wenselijk.
Het zau in dit vet-band dan
00k
aanbeveling verdienen am gedeeltelijk verbrand hout op
enigerlei wijze te bewaren tot aen volgende gelegenheid,
inplaats van verepreiden door hat terrain.
Asresten haren
ultereard in de afvalkontajner.

adviezn voor eutrofieerders:
—

Gebruik hudokuilen zolang ze diaper ziJn dan driekwart
Gebruik voar alla afgietwerkzaamheden afgietputjes

meter.
—

van tenminste driekwart meter diepte.
— Maak
daarbij gebruik van een vetvanger die geregeld
met hat andare afval wordt afgevaerd.
- Probeer veel geknoaida en gemorste materlalen op
een
kielne oppervlakte te voorkomen.
Uerwijderen heeft de
voarkeur,
verspreiden is aen alternatief, laten liggen
is dat fiat!
Probeer lokale ophopingen van dood,
dierlijk materiaal ta voorkomen.
—
-

plantaardig

of

Koncentrear en bewaar brandhout voor hergebruik.
'1.5 Uervui1in.

Uan alle milieueffekten is vervuiling waarschijnlijk de
meest bekende.
Er gaat geen dag voorbij zonder dat aen of
ander aspekt van milieuverontreiniging in de krant aandacht
krijgt.
Milieuverantreiniging leat zich omschrijven ale:
al
die processen waarbij vreemde, er van nature niet voarkomende
stoffen,
terrecht komen in: de lucht, hat water of de bodem.
Uaak
warden
processen waarbij natuurlijke stoffen
in

onn8tuurlijk grate en daarmee giftige konsentraties warden
aangebracht oak ale milieuverontreinlgjng gekarakteriseerd
maar die zijn in dit rapport ale eutrofiring onderecheiden.
Zo gedefinieerd veroorzaakte cia grefheuvelbouwer die
zijn vuurstenen bijl vet-get geen en de scout die een nylon
tentharing vergeet wel milleuvervuiling.
Nu vergeten scouts
nogal eans een tenthering meat- daar ligt toch
fist cia
vervuilende invloed van hat kemp.
(m.m.
Kielman
'83)
Ean
invloed die overgens klein is in verhouding tot andera
reglonale en Cinter)natlonale vervuilingsinvloeden.

Ueel gemotoriseerd verkeer in sen
is
verwerpelijk
vanwege
uitlaatgassen, oils en benzine morsen en
geluidsoverlast voor cia Fauna. hear met
een
belengrijke autoweg
lange
het
terrein,
die
overal en voortdurand
hoorbaar is en aen Jearlljkse motorcrass
in
hat
terrain
en
de
geregelde
eanwezigheid gematoriseerde medewerkers
van Defensle levert het kemp toch mear
sen
marginale
bijdrage.
Ulterste
voorzlchtigheid is wel gapast bij ella
gemotoriseerde attributen op hat punt
van
lakkage en mat-sen tijdene
hat
bijvullen
of
aftappen.
Alle
aerdoliederivaten moeten ale Funest voor
cia
natuur warden
beschouwd.
Zoals
morsplekken van de motorcross eantonen
sterft de valledige vegetatie af.
(zie
Lj.1) Leg atdergelijke werkzaamhaden
bijltje (+ 2000 v.C.)
een zeiltje onder en voer ze uitsluitend
op da zandwegen.
Hat
zelfde
geldt evenzeer voar handelingen
met
petraleumlampen of diverse verfklusjes. Dat de afdruk van een
beschilderd objekt in doorgeschoten halen en druppels vet-F in
cia vegetatie te herkennen is, meg niet voorkomen. Oak in zo'n
gavel past er ean kiaedje onder.
bos

bij

uit

In
hat verlengde van de opgang
die openhaarden,
houtkachels en allesbranders habben gemaakt de laatste Jaren,
is
er veal onderzoek gedaan aan de vervuilende wet-king van
daze apparaten.
Daarult is naar voren gekomen dat eigenhijk
alleen de traditionele brandstoffen,
wear onder hout,
een
aanvaardbat-e
milieubelasting veroorzaken. Geverfd bout en
kunststoffen geven daarantegen een vervuiling die, zij hat op
klelnere schaal, niet voor die van het Ruhrgebied onder doet.
Hat
advies ult de kampeerwijzer om via "alles wat brandan
kan, moat verbrandt worden" van hat meeste afval af te koman,
verdant dan ook geen navolging. Het alternatief, alles in de
afvalkontainer,
geeFt welliswaar alleen ean verplaatsing van
hat
probleem near de afvalstortplaats.
Maar door die
afvalkoncentratie blijFt de vervuiling voor de provinciale
overheden in principe beheersbaar.
In
het licht van het fiat verbr-anden van kunststofFen

rnoBt trouwens oak ernstig gewaarschuwd
warden tegan bet
gebruik van "rubberen kooketaven".
Hoewel hat misachien de
sfeer
in
het kamp enigszins drukt verdient toch hat advies
ult de kampeerwijzer am ijzeren kaakraosters te gebruiken oak
uit milieukundig standpunt de voorkeur. Misschian dat met het
invoeren
van de "rookzeeF" zowel de eFeer ala bet milieu

gediend zijn.

adviezen voor vervuilers:

Voorkom bet lekken oF marsen van niet natuurli,jke
stoFFen door ze eileen te verwerken boven aen zeiltje
op de zandwegen.
- Uerbrand
geen andere produkten dan de traditionele
brandstoFFen.
- Laat
op geen enkele wijze milieuvreemde produkten
achter.
-

f.6 VarstorinQ.
In
oacologische zin wordt vaak alias wat in dit
hooFdstuk behandeid is, betreden,
vervuiling en dargelijke
opgevat ala verstoring.
Do normale,
natuuriijke situatie
wordt in al die gevallen aangetast. De reden am dear dan toch
een aparte paragraaf aan te wijden is er in galegen dat
ean
aaTltai
verstoringsaspekten fiat op iogische wijze bij de
varige kategorien waren onder te brengen.

2o moeten er nag wet woorden besteed warden
aan het
aspekt onrust. De aanwezigheid van veal mensen geat gepaard
met extra licht en geluid.
Nu valt hat Kniphorstbosch met
aangrenzend een autoweg en aen schietbaan bepaaid niet in een
stilte gebiad.
Vogeltellingen geven dan oak eon relatieve
armoe ean en in het gebruikte gedeelte zal niemand ooit aen
ree betrappen.
Dierbezoek biijFt in hat kamp beperkt tot
muizen,
konijnen
en kultuurtolerante vogelsoarten
ala
kokmeeuwan en eketers. Behalve door bet daadwerkelijk zien oF
ruikan van mensen laat de rest van de makroFauna zich al op
grate afstand aFschrikken door de met hat kamp gapaard gaande
lichtaFFekten en geluiden.
Ljoar
de rest van de Fauna,
waar onder die op afstand,
zou een terughoudende opstelling van verlichting en hat
nalaten van in elk gavel nachtelijk gedruis, welkom zijn. Het
toegeven aan da roep am disco is bagrijpeli,jk maar dat
vermaak haort toch tan ene male niet in een nachtelijk
boa
thuis.
Hat is misschien goad in dit verband te bedenken dat
niet bet gedr'ag van insekten s'nachts rond een lamp ala
vreemd maet warden opgevat.
Maar dat Juist die lamp s'nachts
in de natuur hot vreemde objekt is.

Een heel ander probleem hangt semen met hat brandhout.
Gedurende vier dagen warden er honderden vuurtjes gestoakt.
(+1600 branduren) Liaar al die vuurtjes wardt dor,
droog
sprokkelhout gezocht in de amringende vegetaties. Naast de
walletjes betreFt dat vooral de gebieden:
ib, iF, 6, 6b, 7b,

B en nisschien S (zie 2.1, kaart 3). Uoor zover dat terreinen

Gb en B betreft hoeFt dat weinig oacologische bazwaran op
leveren,
dat
zijn weinig weardavolla monokulturen
te
(aenpianten van aen soort). Uoor alle avenge gebieden
betekent het Jaarlijks massaal houtsprokkelen ean zware
aanslag op het aanwezige bestand dood hout.
En dood hout is
niet volstrekt nutteloos Voor da natuur.
6,

ledereen kent natuunlijk hat verhaal dat de specht
een dode boom nodig heeFt am zijn nest in uit te hollen
mear ar is meer. Er bestaat ean hele samenleving van
vooral insekten met hun larven, schimmels en bakterien
die in dood hout een voedsel-,
nest— en woonplaats
vinden.
Sekende
rapresentanten daarvan zijn:
de
dennescheerder,
een insektelarve die de leag tuscan
schors en hout van dennebomen eat.
Met Elfenbankje en
de Berkendoder,
schimmels die hat aerste begin maken
met het verwerken van boom tot humus.
Mijten en
duizendpoten die laven van de in hat hout groeiende
schimmeidraden.
De

meeste

insektan

kunnen

zaiF

oak

geen

hout

verteren. Om er toch van te kunnen levan "kweken" ze op
het hout bakterien en schimmels die ze den wel kunnen
eten. Op hun beurt warden de insekten wear door
vogels gegeten.
Zowal de relatiave armoede aan vogeis
als hat mear beperkt voorkomen van saproFtische (van
dood mateniaai levende) schimmels kan een aanwijzing
zijn dat er te weinig dood hout in het bos over bli.jft.
Hat zou den oak aanbeveling verdienen geen hout te
sprokkeien in de gebieden: ib, iF en 9. Met valt te overwegen
"eauwig vuur"
am voor da kookvuurtjes net als voor het
brandhout aan te laten voeren.

Een verhaal apart vormen beschadigingen van de natuur.
Uroeger verbood de padvinderswet dat an flu schrijven de
"groene tien" voor dat hat fiat mag. Er is waarschijniijk ook
te
en waarschijnli,jk zelFs gaen Nederlander
geen scout,
vinden die het beschadigen van de natuur goedkeurt an toch
Oak in hat NPK wordt een hudo zo geplaatst dat
gebeurt het.
moat warden gebogen am de
ingang te
een boomtak opzij
van die
betreden.
Na vier dagen met vijfentwintig mensen
is die tak 200 keen
inrichting gebruik gemaakt te hebben,
verbogen oF ruim voor die tijd gaknakt.
ten
Oak in het NPK warden kabelbanen oF pionierwarken,
behoeve van hat spel, zo stevig aan ean boom verankerd dat

hat gebruikte touw de schors inenoart.
Oak in hat NFK zijn zoveel bijien, zagen en messen
aanwezig dat en wel een pear in een boom teracht moeten
komen, alie goede bedoelingan ten spijt.

r

is bij al daze,

Met
gelukkig schaars
ingrapen goed de effekten voor de beschadigde boom te
kennen. Uan een boom leven en groeian behaive de tappen
van de takken (met bladeren) en van de wortels eileen

Si

pear milimeter tucson hat hout van do stem en do
schars er omheen.
Daarbij inbegrepen zijn de laatste
jaarringon van zowel hat hout als do best.
In
dat
gedeelta zitten oak do Funktionole vaatbundols die hat
transport in de boom verzorgen.
Hat vareist woinig voorstellingsvermogan am
in to
zien dat hat zo oppervlakkig gelegen leven van eon boom
kwetsbaar is.
Elke vaatbundel onderhoudt in principe
hat
kontakt tuscan eon worte]. en sen bijbehorendo tak.
Dwarsverbindingen in de stem zijn relatieF schaars en
fiat insteat eon omvangrijka besohadiging op to vangen.
Rondom insnoeren is voar eon boom waarschijnlijk even
Funast
als rondom do best verwijderen,
namelijk
dodelijk.
Bahalve door mochanisahe belasting (spanning op
hat tauw)
ken eon rond lopend koard do boom oak op
termijn vermoorden. Eon boom wordt elk Jeer lets
dikker.
Een
r-uim
aangelegt tauw
(OF erger
nag
ijzerdraad)
komt op die manior,
in do loop van Jaren,
strak te zitten en snoert aisnog in,
met
het zelFde
kwalijke gevaig.
Kleinere bosohadigingon maken in elk gavel kantakt
tussen
do levende zone en de
buitenlucht.
Die
buitonlucht zit vol met schimmelsporen,
wasrondor die
van
planteziektenverwokkers an parasieten,
zoals do
Berkendader. Die zwam ken nadat eon spore door een
bosahadiging eon berk is binnen gedrongon de boom
binnen twee Jear omleggen.
Zo zijn or
nag vole
"Ftapathogonen" die door een schaarse wand kansen
goboden warden.
In
volgraeid bos is dat eon normale
gang van zeken.
BiJ hot schaarse bomenbestand van het
Knipharstbasch is elk verlies betrouronswaar-cI omdat
hergroei nauwelijks optreedt.
da

Met wat simpele ingrepen zijn al die beechadigingen te
voorkomen. Kies daorgangsplaatsen met stahoogte. (hudoingang)
Gebruik bomen hover niet als hauvast on neem ale dat den
toch moot wet extra slegen rand de stam en beecherm die met
wat Dud tentdoek oF eon Jutozak. Gobruik eon boom in elk
geval niet ala katral waarbij hot touw hangs,
on due in,
do
best schuurt.
Hou snijdend gereodschap in een passende
schede,
bij
voorkour eon schede met hangslot,
en maak do
sleutel zoek.

adviezen voor verstoorders:
—

—

Hou zolang het donker is rust in hot kemp.
L'ermijd omvangri,jk gebruik van schijnwerpers

en

Fluktuerenda verhichting.
— Uoorkom s'nachts in elk gavel elektronisch lawaai.
— Voorkam
dat al hot dade hout,
overal
wordt
weggeheald. (Jul eventueel ean met brandhout van elders.
— Frobeer
door verstandig gebruik,
touwinsnoeringen
rand
bomen te voarkornen.
Leat zeker noolt
eon
bevestiging zitten.

5.1 Het terrein in de toekomet.

Hot huidige gebruik van do terreinen bij Anloo door hat
hot
flinistarie van IJefensie blijft beperkt tot een dee]. van
Kniphorstbosch als bivaktorrein en de Strubben ale overig
gemotoriseerde
niet
(DOT)
voor
cefenterrein
gevechtsituatiesimulatie en koartleesoefeningen. Dear past
kennelijk uitstokend rekreatief medegebruik in de vorm van

dagtourisme,
gezien
hot
doelatelling
afzonderlijke

motorcrossen en scoutingkampen bij. Zelfs past,
een
medegebruik,
dat
incidente].e van a].
ale natuurbehoud in dit pakket hoewel hot met
aktiviteiten op gespannen voet staat.

van
do
mechanisatie oak op hot nivo
Daar
de
landsverdediging is doorgodrongen ontstaat do behoefte aan
oefenterreinen voor gevechtsvoertuigen. Daarmee moeton in
pelotoneverband (EDT) of compagniosvorband (CDT) oefeningen
BiJ voorkeur moot elk korps in do
gehouden kunnen worden.
gelegerd
is kunnen aefonen. Uoor eon
hot
waarin
provincie
Hot
poloton is daarvoor ongevoor 250 hektare terroin nodig.
Kniphorstbosch met do aanliggende Strubben hobbon samen bijna
die benodigde opporvlakte (237,9 ha). Wat ligt due moer voor
de hand dan doze terroinon samen tot eon eenhoidsoefenterrein
(EDT) om to vormen.
Eon pantsorinfanteriopeloton staat onder bevel van een
luitenant of eon off icier die dat nag moot wordon (vaandrig)
en bestaat uit zo'n 20 tot 50 man verdoeld over drio tot vier
groepon met elk eon sergeant. Lioor het vervoer on do strijd
vijf
over
vier
of
beechikking
ze
do
hebben
dergelijko
oefening
van
aen
Uoor
eon
gevechtsvoortuigen.
eenheid 15 eon terrein nodig wear eon driotal inrichtingen
voorkomen: uitgangsstolllngon, zandbanen en vrlj terrein.

Allereeret moot hot terroin toegankelijk zijn voor hot
Daarvoor is eon rondbaan nodig van zo'n 20 meter
peloton.
breed die zoals de naam al suggeroert globaal do omtrok van
bij
houden
do
voertuigen
volgt.
Dan
terrain
hot
100
meter
75
tot
gevochtsakties onderling een af5tand van
Wat betekent dat eon front al gauw 'iOO motor breed is,
aan.
dat hoot do gevochtsbreedte. Daarbij is hot uiteraard niot do
bedoeling in rechte evenwijdige koereen van hot ene aindo
near hot andere uiteindo van het gabled te rossen. Naar allo
eon
vereist
zodat
manoevroerruimte
is
richtingen
terreinbreedte van 600 meter ale gowonet wordt beschouwd.
Uordor is hot wenselijk dat in doze richting eon aental
Ale
zandwegon
aangelegd.
evonwijdige
warden
globaal
richtgotal wordt daarbij vaak over eon breedte van 20 motor
gesproken. Dat is vergelijkbaar met do huidigo Genieweg.
oen aanvallend gevecht worden aan hot one uiteinde
Blj
Daarvoor is
van hot terroin uitgangsstellingen ingenomen.
eon halve
do gevechtsbroodte, eon diepte van ongevoor
bij
kilometer vereist. Dat gebiod wordt oak verondarsteld dokking
en kamoof logo mogelijkheden te bieden.
Daaraan vast bestaat or dan bohoofte aan eon zone
waarin het oprukken gestalte ken krijgen. In dat gobiod horen
53

niet aaneengeslaten,
stukken terrain waar alias
mag wet do voertuigen aan manoeuvroerbaarheid in huis hebben.
Deze
"free for all"
(f.F.a,)
torreinen krijgen in de
wandaling nag al eons de naam zandbakken.
Om vorstuivan te
voorkomen zal eabter geregeld warden ingezaaid met gras en
heide mengseis en zullen boomsingels wordan gohandhaaf'd.
dan

oak,

In
hat verlengda van die twee kilometer bestaat or dan
behoafte aan aen terrain voar verdedigend opstellen.
Zodat alle gevechtshandolingen: aenvallan, vertragend gevacht
en vardedigan nageboatst kunnen warden. Oak dit laatste neamt
wear
eon vijfhonderd meter in boslag zodat hat tatale EDT:
600 m x 3 km = 250 ha groat moot zijn.Het hole gebruik vraagt
natuurlijk am eon zeer open struktuur van hat terrain. Daar
achter varklaard is dat "waardevalle natuuriijko elementen"
en
"archoolagischa monumenton" ontzien zullen warden en
vanwege hat verstuivingsgevaar or in Anloo voel boomsingels
nodig zullen blijven is or hoop dat eon groat deal
van do
opgaande vegetatie avoroind zal blijven. (SMT d 9Lf)

weer

Bij
hat opstollon van hot inrichtingsplan en hot
beheerspian zal gebruik warden gernaakt van adviezon van:
do
Nationale Read vaor Landbouwkundig Onderzoek,
Hot Rijks
Instituut
vaor
Natuurbeheor,
do
Stichting
voor
Bademkartoring,
het
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en
Gebouwen en do Read voor Oudhoidkundig Bodernonderzoek.
Het
iigt dan oak niet in do bedoeling op karto termijn
met de
werkzaamheden te beginnon. Eind 1965 is er sprake van zeker
vijF Jaren vaorbereidingstijd.
Met name zal or andarzocht
warden wet do mogelijkheden voar multifunktianeel gobruik van
do militaira aefanterreinen zijn.
Daarbij wordt vooral
godacht aen rekreatiof medegobruik. (SMT d 'B'i)

Wanneer

eon vaorzichtige inochatting wardt gemaakt van
al doze plannen op hat godeelte van het
Kniphorstbasch
dat wordt gabruikt door hat
Noordelijk
Finketerkamp
komt
hot
volgonde
beeld
naar
voren.
Waarschijnlijk wordt op die plaats hot
"uitgangsgebied"
gasitueerd zadat verandoringen hoaguit to vinden zijn in hat
verbreden van eon eantal naordzuid lopande wegen on eon
eantal tankstolplaatson.
Hot bliJFt oak op do middellange
termijn do bedoaling hot bivakterrain (23 ha) Xniphorstbosch
to handhaven.
Wet eon reden moor is voar do verwachting dat
die hook van hot terrein kampeerbaar blijFt.
do

off okten

van

Liaar hot tot in lengto van Jaren doen plaats vinden van
het Noordalijk Pinksterkamp bij Anloo valt hoop te puttan uit
do
richtlijnen 7 en 11 uit hot Struktuurschema Militaira
Terrainen deel d, do rogeringsbesiissing:
Aan het meervoudig gebruik van militair terroin zal
warden medegeworkt ala do aktiviteiten verenigbaar

—

zijn.
—
is

Bij

lokatiokeuzo on gebruik van militairo

terrainen

hot straven or op gericht,
dat zo mm
mogelijk
nadelige govolgen aptreden voor do rokroatie (o.a.).
5L}

5.2 Uraagtekens rand de besluitvorming.
Er
moet nag enige aandacht warden besteed ean wet op
lokaal,
ragionaal an nationeal nivo is gebaurd, zodat ean in
mear dan een opzicht minder geschikt terrain met diverse
oecologische
en kulturala wearden ward aangewezen
als

oeFerplaats voor rupsvoertuigen. flat de Strubben/Kniphorstbos
zoals hat terrein bij da overheid bakend steat, moat warden
heringericht tot een eenhaidsoefentarrein (EDT) blijkt voor
het eerst uit hat Struktuurschema Militaire Terreinen (SMT)
deal a,
dat
in maart 1581
is verschenen.
De definitieve
baslissing van de regering valt in juli 19ft± mat hat
ver5chijnen van SrIT deal d.
In dat zelfde deal d staan oak
de richtlijnen:

Bij lokatiekeuze en gebruik van militaire tarreinen
hat straven ar op gericht,
dat zo mm
mogelijk
nadeliga
gavolgan optradan voor da landbouw,
de
rekraatia,
de volkshuisvesting
en andere
civiele
11
is

belangan.

12 Bij lokatiakeuze inrichting en gebruik van militaire
terreinan
zal
steeds warden gestreeFd near
het
voorkomen dan wel beparken van geluidshinder.
13 Bij lokatiakauze inrichting en gebruik van militaire
tarrainan is hat streven er op gericht zo mm
mogelijk
schada toe ta brangan aan hat natuurlijk
milieu,
cultuurhistorisch
waardevolle
objaktan
an
hat
landschap.
Richtlijnan
die hat onbegrijpelijk maken dat het
terrain bij Anloo ale EDT wordt aangewezen.
Immers, zoals in
paragraaF
de
vorige
is
uitgalagd,
heaft
ean
pantserinFantariapeloton 260 hektara nodig am te kunnen
oefenen.
BiJ Anloo is mear 237,9 haktara beschikbaar. flat is
den nag uit te braiden door ar 12 hektaren bij te verwarven
maar zelFe den bliJft het klein,
zondar mogelijkhaid voor
uitbraiding.
Hat hale gabiad ligt ingeklemd tussan de dorpan
Schipborg an Anloo an da onderlinge verbindingswegen dear
tussen
en mat
Annen an Schuilingsoord en de
autowag
Zuidlaren — Gieten.
De lokale dafansiatop onderschrijft dat
bazwaar volledig.
(m.m. Musch 'BE) Door da intansivaring van
hat
gebruik
zullen
de earsta viar
genoamda
dorpen
onherroapalijk
ta
makan krijgan
mat
aen
toenemanda
geluidshmnder in de vorm van schietoaFaningen en zwaar
transport. Hetgaan duidali,jk niat strookt met richtlijn 12.
Aan kultuurhistorischa,
waaronder
weardan zijn in bet gebied ta vinden:
—
—
—
—
—
—

resten

archeologische

van naderzattingen uit da laatste 10.000 jaar

bi.jbahorende sporen van akkarbouw

hunebedden

grafheuvels
vlakgraven
urnavalden
Es

— hessewegen
Juist

de onderlinge samenhang en do historische opeenvolging
doze monumenten van onschatbare waarde en daarom zou
het
als komplex voor toekomotig onderzoek bewaard moeten
blijven.
Hot
is do relatie tussen nederzetting,
akker en
grafplaatsen
die
voor onderzoek
van belang
is.
Eon
prehistorischo
graf'heuvel
die in de
middeleeuwen
als
rechtplaats werd gebruikt zoals do "Galgeberg" geeft eon
verband in do tijd aan.
Dat
is
vergelijkbaar met do
graFheuvel die in het Pinksterkamp als Raadsrots, plaats van
samenkomst voot- de welpen,
wordt gebruikt. Wanneer al doze
ob,jekten
door do R.0.B.
in kaart zijn gebracht zou op grond
van
richtlijn 13 wol eens 50 tot 100
hektaro
niot
toogankelijke obstakels in hot terrein kunnen liggen.
rnaakt

Aan natuurwaarden heeFt het gebied eveneens potenties
in zich. Er is eon redelijk grote soortenrijkdom en eon grote
variatie
in milieutpon
(zie 2.1)
zodat hot door eon
dDelmatig
beheer tot eon schitterend natuurgebied
kan
uitgroeien.
Eon gebied wat gepast zou zijn als randzone van
het
Stroomdallandschap van do Drentsche Aa,
do Orote
Landschaps
Eenheid
CGLE)
wear do
Strubben
en
hot
Kniphorstbosch geologisch en hdrologisch too behoren.

Wanneer daarentegon do inrichting tot oeFenplaats voor
govechtsvoertuigen vorm krijgt zal het terrein praktisch elk
van do huidige natuurwaarden verliezon De grond is uitormate
erosiogevoolig.
Hot bestaat uit Fijnkorrolig,
lemig zand.
Dnderzoek van StiBoKa heoFt uitgowezon dat een oeFenterrein
op zandkorrels van 160 tot 180 mikrometer grootte moet worden
gevostigd.
(Woinreich
'03)
Do bodemkaart geoFt eon 1150
varirond tussen 135 on 165 mikrometer. Dat zijn due kleinere
en dearmee makkelijker door de wind te transporteren korrels.
Hot zolFde rapport adviseert ook leemarm zand (minder dan 5
van do korrels kleiner dan 50 mikrometer). Hot minimum bij

Anloo ligt op 5 en dat kan plaatselijk oplopen tot 17 aldus
(StiBoka '77)
Hetgeen ook niet verwonderlijk
is aangozion keileem op minder dan 1,20 meter diopte voorkomt
en in do buurt zelfe dagzoomt (aan do oppervlakte komt).
de bodemkaar-t.

Do keileempakketten veroorzaken oak op eon aantal
plaatsen tijdelijke waterstagnatie.
Eon oplossing ale hot
doorbreken van die stagnerendo lagen (diepploegen)
is,
behalvo onbogonnen werk door do dikte van do keileemFormatie,
00k
F unest
voor do voedonde grondwaterstromen van
de
Drontsche Aa.
Anderzijds heeFt stagnatie in kombinatie met
bodomvordichting door berijding eon verstikkendo invlood op
do vegetatie,
waarop aFsterven en aiweer erosie volgt.
(zie
Lj2)
Inzaaien van gras en heidomengsels als remedie tegen
erosie zal uitorst moeizaam blijken amdat hot overgrote deol
van hot gebied bestaat uit vaaggronden.
Dat
levert eon
duidelijko hindernis op voor do vestiging van planton door
het humusarme karakter.

Al
met al
wekt het verbazing dat de regering de
beslissing heeFt genomen om een toch duidelijk
minder
geschikt terrain ale de StrubbenfKniphorstbosch tot EDT aan
Wet duidelijk tegen de wensen van de Diraktie
te wijzen.
Werken en Terreinen Noard Nederland ingaat.
Gebouwen,
Een
besli5sing
die niet anders den op door omstandigheden
onvolledige gronden genomen ken zijn.
Dat
onvalledige
karakter is dan oak zeer wel aannemelijk to maken.

5.3 De uitgangssituatie an hat plan.

Bij het begin van do tachtiger jaron had het Ministerie
van DeFensie in Groningen, Friesiand en Drente, hat Landsdeei
in
Noord
hun tarminologie,
de
beschikking over
acht
aefenterreinon van
verschiilende
grootta.
Dot
waron:
Appelbergen (35 ha), Oudemolen (22 ha), Baggoihuizen (25 ha),
5allorveld (367 ha), Anloo (238 ha), Havelte Dost (1.287
ha), Havo].te West ('-i'-15 ha) en Dijkveld (27 ha). Daarnaast had
men
beschikking
over schiettorreinen met daarbij
eon
onveilige zone zoals bij Anloo (De Strubben) en Witten (met
LJan
hat Witterveld).
die terreinan was eigenlijk eileen
Havelte Dast groat genoeg voor een moderne aefening met
meerdero gevechtsvoartuigen.
Hat was dan oak zonder meer
duidelijk dat do logerkarpsen uit do kazernes van Assen,
Havelte,
Staenwijk
en Zuidlaren
zouden aandringan
op

uitbreiding van die mogelijkheden.

Hat Ministeria van Defansie stalde dearom een nationoal
op
plan
waarin do behoefte aan
oefenterreinen
ward
gestruktureerd en vast gelegd op: 7 Compagnie DoFen Terreinen
(COT), van elk 1000 hektaren en geschikt voar 200 manachappon
met 20 voertuigen,
en 15 Eenheids Oefen Terreinen (EDT) van,
zoals in paragraaf 5.1 is beschreven,
250 hektaren zodat ean
peloton van ten hoageto 50 man met niet meer dan 6 voertuigen
ult do voeten ken.
In hat al eerder genoemde SMT a uit maart
1981
was
hat bovenstaande opgenomen met
de
daaruit
konsakwenties voor hat Landedeel Noord:
2 CDT'n en 5 EOT'n.
kwam,
Lioar de COT'n
Do
lokatios warden ar ook bijgezet.
gezien hat Formaat,
alleen Havelta in aanmerking.
Uoor hat
tweede CDT werd een oude claim van Defensie op gronden in de
Lauwerszeapolder uit do kast gehaald; do Ilarnewaard. Ca EOT'n
had men gepland bij Anloo,
bij Assan (Witterveld) en maar

liefst dna bij Havolte.

aals uit do opsomming van do toen
(1380) in gebruik zijnde oefenterreinen blijkt, had buiten de
terrainen eileen hat Ballo&vald nag
een
voorgestolde
bruikbaar Formaat.
Dit terrain was in do loop der jaran door
zoveel
archeologisaho,
biologieche
en
goalogische
onderzookers bezocht die saman een zo immens aantal to
hadden
beechermen
waarden
ontdekt
dat
de
daaruit
voortgevloeide stroom rapporten eon onoverkomelijke hindernis
Bovandien valt dit terrain in
voor Dafensie was goworden.
zijn geheel binnen hat Straomdallandschap van do Drentsche Aa
en hoof t ook daardaar eon beschormde status die hat
gebruik
ale aefonterrein moeilijk maakt.
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5.'f De COT'n.

Rend Havelte bestondan plannan em hat gebied wear 70
van cia basteande oeFenterreinen
invielen de status van
Nationaa]. Park te verlenen.
Zover is hat niet gekomen, maar
op da
lokale inspraakbijeenkomsten en in de adviezen kwam
toch
sen
wet voorzichtigera
benadering
naar
voren.
Uiteindalijk ZDU dat uitpakken tot hat plan veer sen CDT —
minus. (Wit '8'-f) Daarmee werdt aen terrain bedeeld wet wel

hat vereiste Formaat,
ten minste 1000 ha, heaFt maar slechts
sen deal van hat jaar (32 waken) veer compagnies
oefeningen
wordt gebruikt.
De rest van hat ,jaar kunnen er twae oF dna
peletons ceFanen (EDT made gebruik).
Daarnaast wil hat
deFinitieva voorstal
csrir
ci) 330
hektaren veer overige
aeFeningen handhaven (DOT).
Daarmee neemt zowel het ruimte

beslag als de overlast veer de omgeving hopelijk aF.
De
claim van het Ministenie van DeFensie op de
Flarnewaard ken aek niet zonder mean warden geFFektueerd. De
Provinciale Staten van Groningen en Fniesland zagen nu mean
in sen
rekreatieve bestemming veer dat gebied en cok de
Gameente Ulrum werkte tegen.
Uiteindelijk warden door hat
Haagse OerechtshoF de Provinciala Staten van Groningen aan de
ouda
toezegging
aan
hat
Ministenie
gebonden.
De
innichtingswerkzaamhedan
werden onmiddellijk gestart
en
aktievoerders hadden ondanks greta manifestaties hat plait
bij voorbaat venloren. (Akksrmans '83)
De oppervlakte
van da Ilarnawaard bisdt naast sen COT
nog extra ruimte en hat oefentarnain kreeg derhalve cia status
CDT — plus.
Wat wel op gelijktijdig medagabruik door enkele
peletens naast sen compagnie zal wijzen.
5.5 Os £OT'n.
De eerste signalan dat er verandeningen op komet waren
werden opgevangen door da kampleiding van hat NPK.
2ij waren
gewand om met DeFensie driejaanlijksa afsprakan te maken over
hat gebruik van hat bivakterrein Kniphorstbosch.
In
1981
bleak de terreinbeheerder echter mean een
jaarkentrakt te
willen sluiten.
Als motivatie ward gewezen op de te greta
druk op het terrain,
veroorzaakt doer hat nog elk Jaar
groeiende kemp. Zoals bleek uit de invantanisatie
in
1980
(Weinreich
'83)
was dit argument niat steekhoudend.
Da
gebruiksdruk in mandagen per hektara per Jaar kemt in Anloo
inklusief
Scouting op 1,3 wear alle avenge
Defensie
terreinen op waarden hager dan E,0 oplopend tot 57,1 liggen.
De kampleiding vermeadda dan eak dat er andere bezwaren
speelden,
mean heeFt geprebeerd kanstruktieF mae te werken
aan elk dear DeFensie aangedragan alternatief.
Alleen da
Mannewaand bleaF daarbij evereind maar was vanwege hat
onvel(ba)groeida
karakter
en cia
excantrische
ligging
veoraleenet niet eanvaardbaar-.

Per
25 augustus 1982 na cia inspraak en adviesronden
verschenen deal b en c van hat SMT.
Hierop werden de
betrokkan gameantaradan,
de provinciala ovarheid an lokala

natuurbeschermers attent. Want ondanks geuite bezwaren waren
do plannen voor Anloo en het Witterveld bij
het
Dude
gebleven.
Met name omdat or geen alternatieven waren voor de
geplande terreinen en bij Havelte ook al eon aantal EOTn
waran ingeleverd.
Er
ward sen ambtelijke kommissie ingesteld door de
Frovinciale Staten om naar alternatieven to zoeken voor het
Witterveld en do terreinen bij Anloo.
IJear speciaal over hot
eerste net als over hat Ba1orveld zoveel bekend was geworden
dat eon beschermde status nodig leek. Deze kommissie is niet
tot bruikbare resultaten gekomen.
Daarop hebben do Gemeenten
Anloo,
Assen en Raids,
later semen met de Gemeente 3eiien,
sen nieuwe kommissie ingesteid.
Daze heeFt sen bruikbaar
voorstel gedaan in do vorm van sen Lj50 hektaren groot, aan do
landbouw to onttrokken, gebied Do Hear — Laaghalervaen.
L)ervoigens zijn ella betrokkonen in slaap gesust met de
mededeling dat or twee bruikbaro alternatieven bij Ce Haar
waren en dat due zowel hot Witterveld ale hat Kniphorstbosch
— Do Strubben
net ale het Ballorveld waron veilig gesteld
van de bedreiging to warden amgepioogd tot speelplaats voor
tanks.
Do RARD heeFt opnieuw inFormatie avonden beiegd,
flu
voor hot gebied De Haar mear tot hat voorjaar van 199L1 was op
bestuurlijke nivo sues tameiijk rustig.

Ondertussen bleeF de biding van hot NFK gekonFronteerd
met
Jaarlijkse
terugkerende
besbommeringen
rond
do
toestemming voor hot kamp en het verwijt van de to hogs druk
voor hot terrain.
Do verantwoordelijke stichting heeFt zich
in 1883 georinteerd op de mogolijkheden eon en ander eons to
laten ondorzoeken.
196L1
Dat resulteerde in april
in oen
aanvraag bij do Biologiewinkel waar het onderhavigo rapport
uit is voortgevloeid.
In
Juli
198L± verscheen deol d van het SMT waarin do
beslissing zoals de regering zich die voorstolde.
Hieruit
bleak dat Do Hear ale alternatieF word aanvaard voor hot
Witterveld en het Balborveld,
Dijkveld,
Baggeihuizen en
Dudemolen zouden warden aFgestoten. Hat Witterveld blijFt ale
voiligheidezono gehandhaaFd. Voar do terreinen bij Anioa
wilds men niat meer doen dan bij do inrichting rekaning
houden met rekreatieve en natuurlijke waarden en do R.O.B.
bij hot inrichtingsplan betrekken. Ligt voor het NPK hier do
redding,
want wear rekreatieve waarden instand
warden
gehouden zulien do traditionele rekreanten toch
welkom
blijven,
voor natuur— en
landschepbeschermers en op rust
gestolden uit do omgeving was dezB uitkomst vanzelFsprekend
zeer onbevredigend en oak zeer onverwacht.

Do lokale pore pakt do berichtgeving op.
Ce Gemoente
Anloo geeft eon vouwbiad uit:
"vanouds,
van nu en straks?"
Eon groep Drentee kunstenaars begint eon projekt resulterend
in do
uitgave:
"Een stukje oerlandschap in Drenthe".
Do
kommissie c.q.
veronigingen dorpsbeiangen geeft samen met do
werkgroep milieuzorg eon rapport ult: "Het most wel de moeite
waard
blijven
am
5000
jaar
cuituurgeschiedanis
te
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vardedigen." met daarin een uitgawerkt alternatiaF voor hat
EDT
Anloo.
De aFdeling Brologie van het laboratorium voor
Plantenoecologie geeft ean vegetatiekundige inventarisatie
uit:
"Badreigd landschap nader bekeken." Neast al dat
geschrijF gaat ean plaatselijke delegatie op bezoek bij
de
"Bijzondere Tweeda Kamerkammiseje voar do struktuurschema's"
en
komt in hat voorjaar van 1985 eon delegatie van do LIUD en
van de PvdA in Anloo praten. Do Tweede Kamerleden van de PvdA
neman zelfs de moaite het terrain to bokijken.
Wanneer staatssecrotarjs J.van Houwelingen op 27 juni
1385 hat voorste]. moat verdedigen maken de regeringspartijen
hat hem
niet echt lastig.
Met zijn antwoorden maakt do
staatssecretarjs bij de lokale belanghebbenden echtar geen
baste beurt.
Uolgens hem: zijn er geen alternatiaven, is hat
aanwezige bos door DeFensie goplant on ean weardevoile
verrijking en stean rand alle tumuli paaltjes zodat de
militairen er omheen zullen rijdon.
De
Werkgroap
Milieuzorg wijst do Kamer
en
do
staatesecrotarjs or in een tweetal schri,Jvans op dat zij wel
een alternatioF hadden uitgewerkt, zowel binnen de provincie
Drente
(bij
Emmen) ale binnen do Gemoente Anloo
(bij
Annervoon), dat DeFensie slochts margineal bos heeFt geplant,
kleine
stukjes an uitsluitend monokultut-en
zodat
van
weardevol
niat
gasproken mag warden en dat or
meetkultuurhistorischo monumenten den graFhauveis in bet gebied
to vinden zijn en dat Juist de samenhang at- tussen het belong
uitmakon.
Maar het zijn achterhoede gevechten, de beslissing
is gavailen.

5.6 De toakomst.

Uooriopig gaat de aandacht van hat Ministerie van
DeFensie,
speciaai van de Direktie Gebauwen,
Werken en
Terreinen Noord Nederland,
uit near de inrichting van do
Marnewaard en do terreinen bij Havolte.
Uoor do plannen bij
Anloo
moeten
voor de gebieden Da
Strubben
en
Het
Kniphorstbosch het bostammingsplan gewijzigd warden want hat
huidige staat geen zwaar gamotorisearde aefeningen toe en
geeFt niet hat hale gebied militaire status.
Tegen die
wijzigingen kunnen omwonenden en andere
belanghabbendon
bezwaarschriFten indienen voordat de Gameente die plannen
vast stelt.
Do Gemeente Anloo zal overgens heiomaai fiat
happig zijn

am die wijzigingen door te voeren.

Dan zal or eon ambtelijke werkgroep warden samengeste].d
die het inrichtingspi.an moat samenstellen. Die werkgroop moat
daarin
de
adviozon
van do Raad
voor
Oudheidkundig
Bodemonderzoe}ç verwerken.
Adviezen die pas gegevon kunnan
warden ale de R.O.B.
onderzoak in bet void heaft iaten
uitvoeren.
Dan moot do werkgroep rekening houden met do
adviezen uit do rapportonserie van hot R.I.N. en de StiBoKa
die inrichting moeilijk zullen maken. Wanneer de provinciale
ovorheid
da
grenzen van do Grote Landschaps
Eenheid
Stroomdallandschap van do Drenteche Aa trekt op grand van de
waterschaidingan
an de goologi5che pakkatten
valt
hot
cn

toekomstige
EDT binnen de G.L.E.
zadat oak nag
een
milieuefFektrappartage (MER) nodig is. Uit za'n MER zal weer
het verlies aan natuurwaarden door beechadigingen,
het
erosiegevear en
de beinvloeding van de grondwaterstromen
naar voren komen. Daarnaast zullen den misschien eindelijk al
de
alternatieven eens serieus warden meegewogen. Al met al
ligt hier een zware taak vaor de werkgroep am ondanks de vele
beperkingen de regeringsbeslissing in een inrichtingsplan
vaor het EDT Anloo am te zetten. Uiteraard biedt oak dat plan
dan weer mogelijkheden tot bezwaarschriFten.

zijn due nag meer den voldoende aanknapingspunten
voor iegaal verzet door de plaatselijke aktiegroepen.
Indien
zij
voldoende steun van de Gemeentelijke en Provinciale
overheden krijgen is het nag niet aens onmogelijk dat er
uiteindelijk
toch
voar
een
ander
alternatieF
dan
Strubben/Kniphorstbas wordt gekozen.
Konstruktiever overleg
den dat daar in het verleden aver gevoerd is met alle
betrokkenen
lijkt
dearvoor een
eerste
vereiste.
De
koiperatieve hauding van de stichting NPK verdient wat dat
betreft navolging en zelFs wel beloning in de vorm van
blijvend medegebruik van het Kniphorstbosch.
Er

Bi
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Semenvatting.

is
Dit
onderzoek near do efFekten van scouting
voor 2600
opgahangen aan ean jaarlijks pinketerkamp (NPK)
deelnemers. De kamporganisatie kampte met eon meningsvorschil
met de terroinbeheerder (hat Ilinisterie van DeFensie) over de
belasting van hat Kniphorstbosch en heeft daarom een vraag
gedeponeerd bij do Biologiowinkel van do Rijks Universiteit
Groningen.
Het onderzoek is toegespitat op de vragan: Welke schade
richt hat kemp aan? Treedt er herstel opT Hoe snel gaat dat
zijn
die
ZiJn
or adviozen to bodenken en
Jierstel?
maken?
Welke terraindelen zijn
hat
to
begrijpelijk
kwetsbaarst? Wet zijn de mogelijkheden van hat terrain in do
is
toekomst wanneer hat tot eenheidsoeFenterrein (EDT)
ingericht? Hoe is de afweging om tot die inrichting over ta
gaan tot stand gekomen? Loor hat beentwoorden van die vragen
permanente kwadraten,
is gebruik gemaakt van methoden ale:
veldinventarisatios,
kritische participatie,
interviews en
literatuurstudie.

Hat tot-rein iigt ten noorden van Anioo lange de autoweg
Doze
2uidlaran—6ieten
die vrijwel de Hondsrug
volgt.
eon stuwwal ult do Saale-ijstijd,
vormt met eon
heuveirug,
dik keileempakket do waterocheiding tussen hot dal van do
de viarda
Hunze en dat van do Drenteche Aa.
In de laatsta,
ljstijd is dear een pakket dekzand overheen afgezet. Daarin
Sinds da
hobben zich void— en haarpodzolen ontwikkeid.
mammoetjagers (80.000 ,jaar goleden) is hat gabled door mensen
iaat5te 10.000 Jeer is hot waarschijnlijk
bezocht.
Do
redelijk permanent bewoond.
De
invloed van mensen bliJkt uit de historische
begroeiing met heideveiden. Die hoot-den biJ de potstal—en-es—
kultuur van de Drentee dot-pen.
(Jerdar is hot gebied gebruikt
da handeisroute Coevorden — Groningon wet blijkt uit de
in
vale hessewegen. Die wegen hebben veal zandverstuivingan
veroorzaakt
zodat
eon duinlandschap is
ontstaan
met
vaaggronden.
De laatste partikuliere terreinaigenaar
heeFt
rond do eeuwwisseling geprobeerd die zandverstuivingen to
bedwingen door hat aanplanten van Grove den. Sinds hat eon
militair terrain is C± 1930) is hot wainig meet- verandard.
Neast de middeleeuwse zandverstuivingen is ongoveer eon kwart
van de bodem geroard.
De begroeiing bestaat uit een mozaiak
van
hot
Struikheide - Kruipbremverbond en hat
Eiken —
berkenbos, waarin relatieF veal dannan en grassen voorkoman.
Dok
hat "primitief kamperan" zoals Scouting Nederiand
toepast veroorzaakt milieuefFekten die in ean zestal
kategorien zijn onder to brengen. Samen veroorzaken die
eFfakten van hot NPK eon evengrota torreinbolasting ale hot
bivak van de militairan zaiF. Uergeleken met de belasting van
andera militaire tart-amen is die druk varwaarioosbaar.

dat
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Do zes milieueffakten zijn:

Betreden leidt tot gaplette vegetatie.
Wanneer dit slechts
kort gebeur't,
in do orde van eon paar dagen, zal volladig
herstel optreden.
Ernstiger is beschadigde vegetatie en
kaal warden van do bodem. Gevaran als erosie en versiempen
bedreigan do hargroai en daarmee het bos.
Hat verdient
aanbeveling zoveelmogelijk drukkende vlakken (kisten) van
do grand te halen (op pootjes) en druk belopen plaatsen op
al
kale (zandwegen) of vergraste stukkan te plannen.
De
zone tussen open plekken en de omgevende struiken is
hat
gevoeligst (kiemplanten).
Berijden kan bodemverdichting en loswoelen van de bodem
veroorzakan met als gevolg erosie en plasvorming.
Weinig
rijden,
met
lage snelheid en lichte voertuigan
is
het
enige dat heipt.
Rijden beschadigt gauw de vegetatie dus
strikt op do wegen blijven is aanbevelenswaardig. Oak de
wortels van planten zijn kwetsbaar, verdichte bodem kan
tat
afsterving leiden.
Graven heeft al 25 van do podzolprofielen verstoord en
belemmert deardoor hot herstal van de begroeiing. De trend
am graven te beperken valt toe te Juichen. Uoor de noodzakelijke kuilen (veldtoiletten) geldt:
Dikke hantearbare
plaggen steken (staoptegelgrootte) en die levensvatbaar
opbergen (schaduw).
Badomlagen goscheiden houden en geen
andere vegetaties begraven.
llaen diaper dan 80 cm
storten.
Bi.j
hat dichtgooien bol opvullen en fiat
aanstampen.
Hat
toevoegen van water
(klinking)
en
bijpassend strooisel (schimmeiflora) heipt do hergroei.
Gebruik waar zand nodig is alleen blondzand.

Eutrofi&in ontstaat door verhoogde mineralisatie bij het
afsterven van plantan of hat extra aanbrengen van dood
plantaardig of dierlijk materiaal (zoals Faacaliën). Hat
totaal effekt voor hat terrain is verwaarloosbaar maar op
kleine schaal komen schadelijke effekten voor.
Daarom
hat
morsen en knoeien beperken en
nutriëntenrijke —
produkten afvoeren of diaper dan 80 cm bagraven. Hat
gevaar schuilt vooral in,
door eutrofiring uitgelokte,
overwoekaring door bosvraemda plantesoortan (Brandnetel).
Vervuiling is in eon natuurterrein uit den boze. Elke
toevoeging van een niet natuurlijke stof moot voorkomen
warden. Dank daarbij aen: chemisch toilet, geknoaide varf,
gemorste petroleum of eon olie lekkende auto. Oak het
verbrandan van ella niet gebruikelijke brandstoE' Fan geeft
vervuiling en moot dus voorkomen warden.
Verstoring is gabruikt als rest katagorie. Licht en galuid
kunnen als zodanig werken.
Een tarughoudende opstelling
verdiant aanbeveling.
Kookvuurtjes varbruiken veal hout.
Hot
gevaar van leegroof van hot terroin aen een in de
boskringloop balangrijk produkt als dood hout dreigt.
Beschadiging van bomen en struiken blijft cm aandacht
vragen. Elke ingreep tar voorkoming verdient hulde.
Dank
daarbij
aan het afdokken (Jutezak) van to belasten
plaatsen.

De
inrichting van het terrain tot EDT behelst hat
geschikt maken voor een pelotonsoeFening ( 50 man) met
gevechtsvoertuigen (+ 5).
Daarvoor zullen een rondbaan rand
het tar-rein en ean aental evenwijdige zandbanen in hat
tar-rein warden aangelegd. Naast her en dat- wat stukken wear
rijoefeningen wor-den betracht zijn dat de
alle
enige
ingrepen.
Een bivakterrein blijft daarbij gehandhaaFd en
richtlijnen spreken van de intentie am rekreatief medegebruik
instand te houden. Lloor da ear-ste vijF jeer zijn geen
verandaringen te verwachtan. Dear-na moat in goad over-leg
medegebruik door hat NPK mogeli,jk blijven.
De aFweging van dit plan op rageringsnivo heeFt
nogal
wet weerstanden opgaroepen. Hoewel hat tar-rein klein is, een
minder geschikte bodem bezit en diverse archeologische en
biologieche
wear-den
draagt
die
hat
gebruik
zullen
bemoailijkan,
is
het in de afweging met andere terreinen
aldoorkandidaat gebleven. Mogelijk heeFt hat Feit,
dat er
over andere kandidaatterreinan,
in tegenstelling tot Anloo,
veel onderzoeksrapporten war-en varschenen hierin ean rol
gespeeld.
In elk gavel is er-,
tot grate verrassing van alle
lokeal betrokkenan, bij de aEweging geen aandacht besteed ean
de door hen naar vat-en gebrachte alternatieven. Hat gevoig
van daze procedure is wel dat de protesten vooralenog niet
zullen verstommen.
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1itratuur.

S . Akkerman

De beslissende slag om de Lauwersmeer.
1683 Noorderbr-eedte 7e Jaargang nummer 3
Anonrnus
Bodemkaart van Nederland, blad 12 Dost, Assen
1677 Stichting voor Bodemkartering Wageningen
AnonWmus
De Strubben/Xniphorstbos,
Hat moet wel de moelte waard
blijven om 5000 Jaar cultuurgeschiedenis te verdedigen.
1665 ommissie c.q. vereniging IJorpsbalangen Annan, Anloo,
Anderen, Gasteren, Schipborg, Schuilingsoord
- werkgroep milieuzorg Gemeente Anloo

Anonmus
Nooduitgave Kampeermap
198'±
commissie kamperen Scouting Overijssel

Hengelo

Anonmus
Struktuurschema Ililitaire Terreinen
1981, 1983 en 198'± deal a, b, c en d Ministerie van Defensie
Ministerie van L)olksgezondheid,
&
Ruimtelijke Ordening en
Milieu Den Haag
H.

M . Beije

Dnderzoek naar de effecten van militaire aeFeningen op bodem,
vegetatie en Fauna.
Kieming en vestiging van plantesoorten uit heide milieus.
1982 RiJks Instituut voor Natuurbeheer
Leersum
rapport 7
H.M.Beije
Onderzoek naar de eFfecten van militaire oefeningen op bodem,
vegetatie en fauna.
Ruimtebeslag en inrichtingspatroon van voorzieningen binnen
enkela heideterreinen.
19O'±
Rijks Instituut voor Natuurbeheer Leersum
rapport 10

H.M.Beije
Onderzoek

& J.6.Urielink

naar de effecten van militaire oefeningen op bodem,
vegetatie en Fauna.
Effecten van berijding na 10—20 Jaar op de bodem en vegetatie
van hat Uddeler buurtveld en de Arnhemse heide.

Rijks Instituut voor Natuurbeheer - Stichting
Bodemkartering
Learsum — Wageningen
rapport 11

19B

J.J.Den Held
Beknopt overzicht van Nederlandse PLantengemeenschappen.
1979 Koninklijk Nederlands Natuurhistorische Liereniging

H.Garms & W.Eigener
Dieren en plantengids van Europa.
1970 Elsevier Amsterdam
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voor

H.Heukels & R.van der Meijden
Flora van Nederland
1903 Wolters—NoordhoFF 6roninen
I.D.de Jong
DeFensie waist over het Nederiandse Landschap.
1985 Natuur en Milieu
Se Jaargang nummer 2

W.D,Margadant & H.During
Beknopte Flora van Nederlandse Biad— en Levermossen.
1582 Ihieme Zutphen
F.van Mourik, H.van Teijlingen & P.L'ertegaal
De Natuur onder vuur.
1885 Ekoiogie Utrecht

E.Musch, H.von DJimen Krumpelman & A.Rademakar
Een stukje oerlandschap in Drenthe.
198'-i
eigen uitgava Annerweg 2, Anioo
S.E.Stumpei Rienks
Grassen, varens, mossen en korstmossen.
1980 Met Spektrum Utrecht
D.J.van der L)een & J.R.Eerkes
Kampeerwij zer
1985 kampeervaardighejdscommissie NFK

Ueendam

J A. Weinreich
Onderzoek naar de efFecten van militaire oeFeningen op bodem,
vegetatie en Fauna.
Ingreep—effect relaties tussen militaire oefeningen en hat
natuurlijk milieu.
1983
Rijks Instituut voor Natuurbeheer Leersum
rapport '-1
.

J .A .Wit

Genoeg militaire oefeningen in Havelte.
1982 Noorderbreedte 6e jaargang nummer 3
B.O.van Zanten & D.Biok
De vegetatie van het Kniphorstbos en De
Strubben,
bedreigd
landschap nader bekeken.
1585 Laboratoriumvoor Planten Decologie R.U.Groningen
T.Zwart & L.Touwen
Defenen in goede banen.
1980 excursiegids Studiekring voor Cultuurtechniek

Drachten

BIjiage 1

500rtenhijst.

Alfabetische op5omming van de in het onderzochte deal
van hat Kniphoratboach voorkomende soorten. De nummers achtar
de wetenschappelijke naam geven aan hoeveel soarten van hat
zelfde geslacht in totaal in de tabal te vinden zijn. L)an da
gebruikte afkortingen betekend: b: boom, 5: struik, k: kruid,
C: grasachtige,
g: gras,
v: varen,
m: mos,
km: koratmos,
zwam of schimmel.
Z:
De laatste nummers geven aan in welke
tabel hat voorkomen van die soort wordt beschreven:
1: boomlaag,
2:
struikisag,
3: kruidlaag en '1: moslaag.
Nederlandse naam:

Wetenschappelijke

groep

laag

naam:

Aardappelbovist

Amerikaanse aik
Amerikaanse vogelkers
Appel
Appelschurft
Baardige melkzwam
Beekpunge
Berkenboleet
Beuk
Blauwe bosbes
Blauwe knoop
Bochtige smele
Boomkorstmos
Boompjesmos
Boswilg
Braakrussula
Braam
Brede stekelvaren
Breekblaadje
Bronsmos
Dagkoekoeksbloem
Dalkruid
Dopheide
Duinriet
Duizendblad
Dwerggras
Eekhoorntjesbrood
sen korstmos
een levermos
sen korstmos
Groan bekermos
Eenstijlige meidoorn
Eikvaren
Elfenbankje
Etagemos
Europese larix
FiJn laddermos
Fijnspar
Fioringras
Gels trilzwam

Scieroderma aurantium
Quercus rubra 3
Prunus serotina 3
Malus sjlvestris

Lj

Lienturia inaequalis

Lactarius torminosus
Lieronica beccapunga

3

Trachpus scaber
Fagus s1vatica
Uaccinium mrti11us 2
Succisa pratensis
Deschampsia Flexuosa 2

b
b
b
z
z
k
z
b
a
k
g

Hpogmnia phsoides

km

Climacium dendroides
Salix caprea 3
Russula emetica
Rubus species

m
b
z
a
v
m
m
k
k
s
g
k
g
z

Dropteris dilatata
Camp1opus fragilis

2

Fleurozium schreberi
Silene dioica
Maianthemum bifolium
Erica tetralix
Calamagrostis epigajos
Achillea millefolium
Mibora minima
Boletus edulis 2
Xanthoria aureola 2
Lophocolea heteroph1la
Cladonia fimbriata 2
Cladonia portentosa 2

Cretaegus monogna
Polpodium vulgare
Trametes versicolor

H1ocomium splendens
Larix decidua

km

1

69

1

1
1

3
3
3
1

2
3
3
1
Li

1

3
2
3
Li

Li

3
3
2
3
3
3
3
1
Li

km
km

1

b
v
z
m
b

1

Eurnchium preelongum 2 m
Ficea abies
Agrostis stolonifera
Tremella mesenterica

1

b

1

3
1
Li

1
Li

1

2 g

3

z

1

Geoorde wilg
Geschubde inktzwam
Gestreepte witbol
Gewone ereprijs
Gewone gaffeltand
Gewone hoornbloern
Gewone veldbies
Gewone vlier
Geujoon biggekruid
Gewoon dikkopmos
Gewoon haarmos
Gewoon sterremos
Gewoon struisgras
Gladde witbol
Glanzend platmos
Grasklokje
Grauwe wilg
Groene knolamaniet
Groot laddermos
Grootbloemmuur
Grate brandnetej.
Grate stinkzwam
Grove den
Haakmos
Heidespurrie
HondedraF
Jeneverbes
Judasoor
Kastanjeboleet
Klauwtjesmos
KleeFkruid
Klein kruiskruid
Klein tasjeskrujd
Knikkend wilgeroosje
Kraaiheide
Kruipbrem
Kruipende boterbloem
Kussantjesmos
Liggend waistro
Ilannetjes ereprijs
Meniezwammetje
Moerasrolklavar
Muisjesmos
Muizeoor
Paardebloem
Pijpestrootje
Plizegge
Pitrus
Plooibladmos
Puntmos
Purpersteeltje
Rankende heimbloem
Reukgras
Ridderzuring
Rimpelmos

Salix aurita 3
Coprinus comatus
Holcus lanatus 2
Veronica chaemadrgs
Dicranum scoparium
Cerastium Fontanum
Luzula campestris
Sambucus nigra

3

b
z
g
k
m
k
c
b
k

Hpochaeris radicata
Brachthecjum rutabulum m
Poltrjchum commune 2 m
Ilnium hornum

m
g
g

Agrostis capillaris 2
Holcus mollis 2
Plagiothecium denticulatum m
Campanula rotundifolia k
Salix cinerea 3
b
Amanita phalloides 2
z
Pseudoscieropodiurn purum m
Stellaria holostea 2
k
Urtica dicica
k
Phallus impudicus
z

Pinus s1vestrjs

b

Rhutidiadeiphus squarrosus m
Spergula morisonii
k
Glechoma hederacea
k
Juniperus communis
b
Auricularia auricula
Boletus tadinus 2
z

Hpnum cupressiForme
Galium aparine 2
Senecio vulgaris
Teesdalia nudicaulus
Chamerion angustiFolium
Empetrum nigrum
Genista pilosa 2
Ranunculus repens 2

Leucobrum glaucum
Galium saxatile
2
Veronica oFficinalis 3
Nectria cinnabarina
Lotus uliginosus
Grimmia pulvinata
Hieracium pilosella 2
Taraxacum species
Ilolinia caerulea

m
k
k
k

k
s
s
k
m
k
k
z
k
m
k
k
g
c
c

Carex piluliFera 2
Juncus eFFusus
Eurhunchjurn striatum 2 m
Calliergonella cuspidata m
Ceratodon purpuraus
m
Corydalis claviculata
k
Anthoxanthum odoratum
g
Rumex obtusiFollus 3
k
Atrichum undulatum
m

1

3
3
3
Li

3
3
1

3
Li
Li

3
3
Li

3
1

3
Li

3
3

3
1
Li

3
3
1
1

3
Li

3
3
3
3
2
2
3
Li

3
3
2
3
Li

3
3
3
3
3
Li
Li

Li

3
3
3
Li

Rode bosbes
Rode kiaver
Rood zwenkgras
Ruwe bark
Ruwe smele
Schaduwgras
Schapezuring
Schermhavikskruid
Schildmos
Sikkelsterretje
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree
Speenkruid
Sporkehout
Steenkorstmos
Stekeibrem
Straatgras

Liaccinium vitis-idaea 2
TriFolium pratense
Festuca rubra
Betula pendula 2
Deschampsia cespitosa 2
Poa nemoralis 3
Rumex acetossela 3
Hieracium umbellatum 2
Farmelia saxatilis
Dicranoweisia cirrata
Dryopteris cartusiana 2
Flantago lanceolata
Ranunculus Ficaria 2
Frangula alnus
Xanthoria parietina 2
6enista anglica 2
Poa annue 3

Struikheide
Tandjesgras

Calluna vulgaris

Tormentil
Liarkensgras

L)eelbloemige salomonszegel
Ueenbes
Lleenbies

Ueldbeemdgras
Ueldzuring
Uliegenzwam
L)ogelmuur

Wilde kamperfoelie
Wilde lijaterbea
Wintereik
Wolverlei
Zachte berk
Zandhaarmos
Zandzegge
Zoete kers
Zomereik
Zure kers
Zwartwordende bovist

Danthonia decumbens
Fotentilla erecta
Polygonum aviculare
Polygonatum multiFlorum
Oxycoccus palustris
Scirpus cespitosus
Foe pratensis 3
Rumex acetosa 3
Amanita muscaria 2
Stellaria media 2
Lonicera periclymenum
Sorbus aucuparia
Quercus petraea 3
Arnica montana
Betula pubescens 2
Folytrichum juniperinum
Carex arenaria 2
Prunus avium 3
Quercus robur 3
Prunus cerasus 3
Bovista nigrescens

s
k
g
b

g

1

g
k
k

3
3
3
3

km

1

m

Lj

v

3
3
3

k
k

b

1

km

2
2

s

g

a
g
k
k

k
a
c
g
k
z
k
a
b
b
k
b

2 m

3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
1

1

3
1
9:

c
b

3

b
b
z

1

nomenklatuur volgens: H.Oarms & W.Eigener (schimmele)
I-L.Heukels & R.van der Ileijden (hogere
planten)

W.D.Ilargadant & HDuring (mossen)
S.E,Stumpel Rienks (korstmossen)

71

2
3
3

1

1

9:

BiJlage 2

vegetatie opnamen.

In
de ondersteande tabellen ziJn de opnamen van de
vegetatie bijeen gezet,
de seer-ten uitgesplitst naar de laag
waarin ze meestal voorkomen.
De getallen stellen percentages
voor wear-in de soorten de bodem bedekken. Bij tientallen moet
rekening gehouden worden met een schattingsfout van ongeveer
5'.
Uerder is gebruik gemaakt van afkortingen: een "a" veer
aanwezigheid die niet in procenten is ult te drukken. Een "j"
geeft kiern— of Jeugdige planten ean. Een eventueei getal
achter de
"a"
of
betekent dat er precies
"j"
zoveel
exemplar-en zijn aangetroffen.
De nummering sluit aan bij die
van de vegetatiekaart op bladzijde 16.

Bijiage 2.1 boomlaag.
soort:

la lb lc ld le if 3a 3b 3c 6

Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
Appel
Appelschurft
Beuk
Boomkorstmos
Boswilg

Cladonia fimbriata
Eenstijlige meidoorn
Elfenbankje
Europese larix
Fijnspar
Gele trilzwam
Geoorde wilg
Gewone viier
Grauwe wilg
Green bekermos
Grove den
Jeneverbes
Judasoor

a
1

a

3

1

1

3

a
a

a
a
a

a

a
3

a
a

a

1

a

a

a

a

a
a

a

a

a

1

a

a
'-10

GO
a
5
a
5
a

a

a

3

3

1

1

1

1

a

10 3

Schildmos
Sporkehout
Wilde lijsterbes

5
5

3
3

Winter-elk

a

2

a

a

3

1

1

10 3
10 3

3
5

S

a
a

a

1

a
a

5
a
a

1

a

50

a

15 5

a
a
a

10 15 5

1

2

a
5

a
3

a

a

1

3

1

1

10 30 20 3
a

a
B
3

a
a

Zomereik

30 10 20 3

Zurekers

5

3

open plekken

10 5

50 10 10 5

72

2
a
2

a

10 30 10 5

a
1

oetekers

a

a

aE

Ruweberk

Xanthoria aureola
Zachte berk

1

7

1

20 10 3

a
5

a
1

5

5

70 35 30 30 20 10

Rijiage 2.2 struiklaag.
la lb lc id le if 3a 3b 3c 6

soort:

Blauwe bosbes
Braarn

5

0

1

1

1

a
a

1

1

1

a

a

1

a

a

a

3
5
a
a

a

1

a

a
a

a

3

Kruipbrem

Steenkorstmos
Stekeibrem

a

Struikheide

Ueenbes
Wilde kamperfoelie

1

1

a

1
1

1

1

1

1

1

Rode bosbes

3

a

1

Dopheide

Meniezwammetje

0

a
5

Kraaiheide

7

1

5

a

a

1

3

1

a

5
a

a
1
1

1

bijiage 23 kruidlaag.
soort:

la lb ic id le if 3a 3b 3c 6

Baardige melkzwam
Beekpunge
Berkenboleet
Blauwe knoop
Bochtige smele
Braakrussula
Brede stekelvaren
Dagkoekoeksbloem

a
a
a
a

Dalkruld

Duinriet
Duizendblad
Eekhoorntjesbrood
Eikvaren
Fioringras
6eschubde inktzwam
Gestreepte witbol
Gewone ereprijs
Gewone hoornbloem
6ewone veldbies
Gewoon biggekruid
Gewoon struisgras
Gladde witbol
Dwerggras
l3rasklokje

6roene knolamaniet
Grootbloemmuur
Grote brandnetel
Grote stinkzwam
Heidespurrie
Hondsdraf

a

a

a
a

a

a
a

a

10 20 10 20 15 20 15 25 30 5
a
3
a

1

a

a

a
a
a
a

1

a

a

a
2

1

1

1

1

a
a
1

1

5

1

a

5

a
5

1

1

a

a

a

1

1

10 3
1

1

a
1

1

3

3

a
5
a
a
2
a
3

1

a

a
a
a
a

50

a

a

1

8

a

a
a

7

1

a

1

3

1

a

a
a
3
a

10 5

1

1

10
3

a
a

a
a

a

a

a

a
a

a
a

a
a

a

73

1

a

a
a

a

a
a

a

a

soort:

Kastanjeboleet
Kieefkruid
Klein kruiskruid
Klein tasjeskruid
Knikkend wiigeroosje
Kruipende boterbloem
Liggend waistro
Mannetjes ereprijs
Moerasroikiaver
Muizeoor
Paardebloem
Pijpestrootje
Filzegge
Pitrus
Rankende heimbloem
Reukgras
Ridderzuring
Rode kiaver
Rood zwenkgras
Ruwe smele
Schaduwgras
Schapezuring
Schermhavikskrujd
Smalie weegbree
Speenkruid
Stekelvaren
Straatgras
Tandjesgras
Tormenti].

Uarkensgras
Ueelbl. Saiomonszegei
Ueenbies
Veidbeemdgras
Ueldzuring
Uliegenzwam
Uogelmuur
Woiveriej.

Zandzegge

la lb ic id le if 3a 3b 3c 6
a
a

a
1

1

1

1

3

5

2
5

1

a

1

3

2

a
a

1

S

1

1

3

a

a
a

a

1

3

3

5
a
a
a

10 3

10 20 Li0 5

10

a

1

1

1

a

a

1

1

1

1

5
1

a

a
a

1

S

1

a

S

10 10 10 15 20

3
3
a

3
3

1

1

3

3
a

a
5
3

1

5

1

3

1

a

1

1

3
3

1

1

1

a

3

3

a

a
a

a

1

3

10 1
2
3

3

3

1
1

1

a

1

al

3

15
a

a
3

1

a

3

1

a

1

1
1

5
a
5

2

a

1

3

a

a
a

Lj

a

a
1

6

a

a

a
1

1

7

3
a

al
1

1

a
a
1

1

3
a

a
a

a

a
a

a

1

a
a

Bijiage 2.'f moslaag.
soorten:

la lb ic id le if 3a 3b 3c 6

Aardappelbovist
Boompjesmos
Breekblaadje
Bronsmos
Etagemos
Fijn laddermos

a

a

a

a

a

1

1

a

5

1

1

a

a
a
a
a
1

1

7L

1

1

1

a

2

7

0

soort:

la lb ic id le if

Gewone gaffeltand

a
a

6ewoon dikkopmos
6ewoon haarmos

Geuioon sterramos
Olanzend platmos
6root laddermos
Haaknios

Klauwtjesmos
Kussentjesmos

Lophocolea heteroph11a

a

a

2

3

Rimpelmos

Sikkelstarretje

Zandhaarmos

2wartuiordende bovist
dood materiaal
kale grond

1

a

2

a
1

a

a

a
5
a

a
a

8

2

a

5

a

1
1

a

5

a

a

1

6

1
1

3

1
1

3

1
1

B

3

1

3

7

8

3

a

3
a

6

a

2

1

a

Plooibladmos

Purper-steeltje

a
1

Muisjesmos
Puntmos

a

1
1

3a 3b 3c 6

a

1

a

a
a

1
1

a

a
a

1

6

a
a

2

2

a
1

S

1

5

1

1

a
60 15 60 50
30 50 20 60

75

'-±0

'±5

90
20 50

'±O

30 30 95
70 30 60

Bijiage 3.1 kaart 5, p -

plaatsen.

kaart

DEEL "Kl4lpHoRsrBos

schaal

!IJ
1

:

5000

100 meter

hoogte
laagte

grens v

een dad of heuvel

Q grafheuvel
walletje
w egen

kordinaat—
lijn 564

kordinaat —

lijn

243

$ij1agn 3.2 pq

—

opnamen.

Bedekkingspercentages van een aantal vierkante meters
op
een aantal ti.jdstippen tussen het 55sth en het
56ste Noordeli.jk Pinkster Kemp. De data ziJn weergegeven door
respektievelijk twee cijfers voor het Jaar, twee cijFers voor
de maand en twee voor de dag.
grond,

pq 1,

in de persten
datum: 8±0607 8±0612 8Li0626 BL±0731 BL±0823 850523

soort:

ochtige smele
Fioringras
Gestreepte witbol
6ewone veldbies
Gewoon struisgras
Klauwtjesmoe
Liggend waistro
Pijpestrootje
Puntmos
Rood zwenkgras
Schapezuring
Schermhavikskruid
Ueldbeemdgras
dood materiaal
kale grond

pq 2,

soort:

S
5

5
5

5
5

5
5

5
5

10
30

5

5

51

25

25

B(j20)
25

20

15

2
2

1

1

1

1

1

1

1

a

1

3

2

5

3

3

10

5

5

5

3

1

1

1

1

1

15

10

10

10

10

10

10
20

10

10
10

20

15

10
15

15
5
1

SCj)

5

20

10

B

in 't Seepeert
datum: 8'±0607 8"±0612 8"±0626 8'i0731

Bochtige smele
Dewoon sterremos
Gewoon struisgras
Klauwtjesmos
Pijpestrootje
Funtmos
Rood zwenkgras
Schapezuring
Straatgras

5

a

a
a

J10
a

dood materiaal
kale grond

20
25

10

3

3

5

10

1

650523
30

L±

60
3

"±O(j)

5

a

10

5

5
5

77

10

a

1

15

15

5

5

70

50

"±0

'-±0

pq 3, wegrand in 't Seepeert
soort:

datum: 8±0607 8Lf0612

Bochtige smele
6ewoon struisgras
Xlauwtjesmos
Paardebloem
Pijpestrootje
Funtmos
Rood zwenkgras
Schapezuring
Smalle weegbree
Straatgras
Uogelmuur
dood materjaaj.

pq L±,

soort:

in

5

1

1

1

1

5

10

10

6

a

20

15

10

10

3

3
3

3

6

1

a
1

10
10

3

30

3

10

10

5

5

20
70

20

15

L±0

60

20
70

75

.j15

a
1

de welpenstaFtent

datum: BL±0607 8'±0612 B±0626 6±0731 OL±0323 650523

Gewoon struiegras
Pijpestrootje
Rood zwenkgras
Straatgras
Zoete kers
dood materiaa].

kale grond

pq 5,

soort:

8'±0923 650523

25

10
15

kale grond

O0626 B±0731

a

3
a
a

1

5

1

J3
55
±5

30
70

30
70

20
80

Lj5

50

25
70

in de scoutshoptent
datum: BL±0607 BL±0612 8±06E6 6Li0731 6Lk0323 850523

Bochtlge smele
Fioringras
Pilzegge
Rood zwenkgras
Tormentjl
Ueldbeemdgras
dood materiaal
kale grand

0

10

10

10

S

30

1

1

1

1

1

1

15
25

5

10
10

15
15

3
5

5

3

3

20
60

20
25

10

1SCJ)
10
5

15
2
5

50
20

20

1

15

'-jO

5

30

78

l5(j)

'-10

pq 6,

in da verkennersstaFtant

soort:

datum: 8'±0607 8'f0612 BL±0626 0'±0731 8'±0923 050523

Bochtige smele
Gewoon struisgras
Grove den

5

3

2

10

10

10

2
0

3
10

5
5

a
10

Heidespurrie
Liggend walstro
Pilzegge

10

1

1

20

1

1

10

10

10

15

Rood zuienkgras

10

B

5

3

Schapezuring

1

Ueldbeemdgras

5

5

5

3

5

5

dood materiaal
kale grond

30

20

20

'±0

50

20
60

20

3

20
30

Purpersteeltja

Straatgras

a

1

15
a

10

'±0

pq 7, verkennersstaFterrein
soort:

datum: B'±0607 B'±0612 B'±0626 8'±0731 8'±0923 050523

Bochtige smele
Gewoon struisgras
Grove den

Liggend walstro
Pilzegge
Purpersteeltje
Rood zuenkgras
Tandjesgras
Ualdbeemdgras
dood materiaal
kale grond

10
a

5
a

5
a

3
a

3
15

3
10

3

3

a

a

j3

5
a

5
3

15

10

10

12

15

10

10

a
5

B

10

20

15

15

15

lB

15

1

1

1

1

3

5

15
10

25
20

25
20

25
25

25
20

15
15

79

pq 0, buiten de scoutshoptent
soort:

datum: 8L10607 8LI0612 8LI0626 0LI0731 0LI0523 050523

Bochtige smele
Dopheide
Gewoon haarmos
Klauwtjesmos
Liggend walstro
Pilzegge
Furpersteeltje
Rood zwenkgras
Schapezuring
Tormentil
dood materiaal
kale grond

25

23

1LI

5

5

3

a j

a

1

1

1

5
10
3

5
10
3
18
a
2

5
10
3
10

20

30

30

LID

LID

10

15

15

20

20

20
a
3

15
10

J

15
3

12
3

10

15

15

12

10

l(J)

a

a
5

10
2
15
l(JS)
2

2

pq 5, buiten de perstent
soort:

datum:

Bochtige smele
Braam
Gestreepte witbol
6ewone hoornbloem
Gewone veldbies
Gewoon struisgras
Grove den
Xlauwtjesmos
Purpersteeltje
Schapezuring
Schermhavi}cskrujcj

8LI0607 0LI0612 8LI0626 8LI0731 8LI0823 850523

10

0

6

6

10

1

1

1

5
a

10

10

10

5
a
5

a

a

30
15
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26

25

10
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15
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15
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5

5

3
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1

5
2

3

1

1

1
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al
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5
a
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a

Straatgras
dood materiaal
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pq 10. in do rowan & sherpastaFtent
datum: 8L10607 01±0612 8L±0626 8'±0731 01±0523 850623

soort:

Bochtige 5mele

Breekblaadje
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10

Cladonia Fimbriata
IJopheide

a
5

a
5

Gewoon haarmos

10

10

5

5

a

a

1

1
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5

Gewoon struisgras
Groeri bekermos

Liggend waistro
Filzegge
Rood zwenkgras
Tandjesgras

25
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5
a
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5

3
5
5

3
5
5

a
a

a
a

5

5

1
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1
1

1
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pq 11, buiten do rowan
soort:

&
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20

15

35

00
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sherpastaftent

datum: 81±0607 81±0612 81±0626 81±0731 81±0823 850523

Bochtige smele
Breekblaadje
Cladonia Fimbriata
Dopheide
Gewone veldbies
Gewoon haarmos
Gewoon struisgras
Groen bekermos
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25

25
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10

8

a
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a

a

a

1

1

1
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Klauwtjesmos
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a
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1

1

3

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

3
3
5

a

a

a

a

a
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5

5
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5

1

1

1

1

a
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

Rood zwenkgras
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5
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3
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a

a

a
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a

a
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25
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Liggend walstro

Pijpestrootje
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5
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1
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pq 12, achter de Fouragetent op hat raadsrotsveld.
500rt:

datum:

00607 B"±0612 B06E6

Duizendblad
Gestreepte witbol
Gewoon dikkopmos
Gewoon struisgras
Grove den
Heidespurrie
Funtmos

a

dood materiaal
kale grond
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a
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a
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5
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3

a

1
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8'±0731 8'±0823 050523
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pq 13, midden op hat raadsrotsveld
soort:

datum:

8'±0607 89:0612 89:0626 89:0731 8'±0323 050523

Bochtige smele
Gewoon struisgras
Grove den
Heidespurrie
Furpersteeltje
Rood zwenkgras
Schapezuring
Ueldbeemdgras

5

3

3

3
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a
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a
5

5
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10
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dood materiaal
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pq 19:,

soort:

3
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3
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1
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a
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20

op hat raadsrotsveld
datum: 09:0607 OL±0612 89:0626 8'±0731 8'±0923 850523

Bochtige smele
6ewoon biggekruid
Gewoon struisgras
Grove den
Xlauwtjesmos
Liggend waistro
Muizaoor
Pilzegge
Rood zwenkgras
dood materiaal
kale grond
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a

15
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5
3

5
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5

5
5

10
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15
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5
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a

2

10

1

5
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20
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10

a
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5
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pq 15, op de rand van de kielne kampvuurkuil

soort:

datum: 8'±0607 8Li06l2 OL±0626 8Li0731 8k0923 650523

Bochtige smele

Breekblaadje
6ewoOn struisgras
6rove den

Pijpestrootje
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3

5

0
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5
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5
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5
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3
5

5
5

3

5

5

3
8
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5
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1

1

1

1
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5
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Tormentil

dood rnateriaal
kale grond

pq 16, de grafheuvel op het

soort:

datum: OL±0607

Bochtige smele
Braam

Dopheide
Gewoon dikkopmos
Gewoon haarmos
Gewoon struisgras
6rove den

Klauwtjesmos
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1
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5

verkennersterrrejn
8'10626 8'±0731 OL±0823 850523
20

20
5

22

5

a
5

a

5

1

10

10

10

a
7

1

1

2

2

2

15

ji

15

15

17

3
20

5

5

6

5

5

1

3

15
10

22

25

15

j5

j10

15

5

5

Liggend waistro
Pilzegge
Rood zwenkgras
Tormentil

5
3

5
3

10
1

10
5

5
3
10
5

dood materiaal

30

30

30

25

kalegrond

30

25

5

5

5

5

3

1

03

20
5

3

pq 17, achter op het verkennersterrejn
scort:

datum: BL±0607 BL±0612 6'f0626

Bcchtige smele
Braem
Breekblaadje
Dopheide
Gewoon struisgras
6rove den
Kraaiheide
Liggend waistro
Fijpestrootje
Plizegge
Purpersteeltje
Tormentil
dood materiaal
kale grand

6L±0323 650523

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5
1

1

10
j3
15

5

5

6

10

15

15

16

15

a

1

15
10

10

10

10

5

5

1

1

1

5

2

1

1

8
3
a

I0

50

50

60

50

5

10

10

8

10

8t.f

10
10

