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ENKELE GEOLOGISCHE- EN HISTORISCHE ASPECTEN . 

De wordingsgeschiedenis van het deel van Voorne, waarop het landgoed *Mildenburg* is ge
legen, kan terecht bewogen worden genoemd . 
Tot circa 6000 ?.1 5000 jaar voor Christus was een belangrijk gedeelte van zuidwest-Neder
land stroomgebied van oud-holocene riv :cren; moerassen en zoetwatermeren bepaalden JVer 
grate ui tgestrektheid het landschapsbee•d . Omstreeks 5000 voor Christus (overgang van 
Boreaal naar Atlanti cum) werd, door sti jging van de zeespiegel (deze positieve zeespiegel
verandering wordt *Atlantische transgressie * genoemd), dit gebied door zeewater overstroomd. 
Voor de teen bestaande kust werd door de zee klei afgezet, waardoor een waddengebied ant
stand . Op deze wadafzettingen werden later door de branding strandwallen gevormd . 
Door openingen in deze strandwallen drong het zeewater het achterliggende stroomgebied 
der holocene rivieren binnen en in de loop der ti jd ontstond een kwelderlandschap, dot vri j 
ver landinwaarts drong . 
Deze kwelder bestond uit kleiplaten, doorsneden door met zand en klei gevulde kreken . 
Dit kweldergebied kwam al heel spoedig onder inv loed van zoet grondwater, doordat de ri
vierwateren hier hun stroombanen moesten vinden . In deze Atlanti sche fase werd, door voor
namel i jk riet- en biezenvegetaties, een veenlaag gevormd (omst reeks 3000 jaar voor Chris
tus) . 
De veenvorming kon zich echter niet ongestoord voortzetten, want door gestadig rijzen der 
zeespiegel began de aanval op de oude strandwal. Het oude duinlandschap, dot op deze 
strandwal was gevormd, was ti jdens de Romeinse bewoning in deze streken, nog aanwezig. 
Caesar, Plinius en Strobe spra ken van een moerassig terrein met hogere en drogere plekken . 
Met dit laatste wordt het oude duinlandschap bedoeld, dot het achterliggende moerasgebied 
van de zee afsloot . 
Uit historische berichten en archeologische vondsten in het kustgebied van Zeeland en Hol
land blijkt, dot de vernieling van de oude strandwal met de daarmee gepaard gaande over
stroming van het moerasgebied, pas na 400 na Christus is aangevangen . Bi j deze verwoes
ting werd het zand der oude duinen 1.Jt op de veenlaag weggeslagen . 
Voor de vernielde kust bouwde de zee echter nieuwe zandbanken op, die,door de branding 
verplaatst, op de veenlaag werden afgezet . Aangenomen wordt dot de Heveringen de eerst
gevormde zandplaat is, waar later weer nieuwe duinri jen tegenaangroeiden . 

Oms·.-reeks 1300 (hierover zijn de meningen verschillend, zie litt. 6) werd de Noorddijk aan
gelegd, die, op de pleats van de huidige manteling, het gebied waarin nu *Mildenburg* ligt, 
omgaf. Aangenomen mag warden dot dit gebied een oude strandvlakte was. 

De gegevens die zijn gebruikt voor de samenstelling van dit overzi cht, zijn ontleend aan de 
publicaties die in de litteratuurli jst zi Ill vermeld onder de nummers 4, 5, 6 en 11) . 

Sipkes, die veel gegevens over de geschiedenis van *Mi ldenburg* heeft verzameld (I itt . 12), 
heeft gevonden dot het landgoed het eerst voorkomt op een kaart daterende uit 1697; uit de 
bi jbehorende beschri jving bl i jkt, dot het gedeeltel i jk uit boomgaard en bos bestond . Het 
landgoed was teen geringer van omvang don nu; het beslot;g n. l . ruim 8,6 ha (nu ruim 22 ha), 
waarvan iets meer don 5,8 ha uit bos bestond (thans c irca 17 ha) . 
Tot nu toe zi jn over het bos geen gegevens bekend van de ti jd v66r 1697, de ligging der sic
ten k~m de suggestie geven van oud cultuurland, vooral daar de l:urcht van Jacoba van Beie
ren aan de latere *Mildenburg * grensde, meet dit niet onmogelijk warden geacht . 
In de loop der tijd ging het landgoed naar verschillende eigenare n over en u it documenten 
di e op de verkopingen betre kki ng he bbe n, blijkt steeds weer dot een gedeelte van *Milden
burg * uit bos bestond . 
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O p een kaart doterende uit 17858 getekend door E. van Dintel 0 v ertoont het daarop inge
tekende trace der grote lanen zeer v eel ov ereenkomst met het huid ige v erloop. Of deze 
kaart desti jds bedoe ld is geweest a ls bep lantingsschema 8 don we I a ls weergave van de 
toen bestaande toestandu is niet d ~J i del ijk. 
Sipkes v eronderstel t dot in 1799- 1800 de lanen geplant z i jn met ui tzonderi ng e chter van 
de grate e ikenloan; omdot deze laatste n.l . nog niet voorkomt op een kaart van 1850. De 
grate e iken laan zou vo lgens Sipkes e chter ni e t long no 1850 z i jn geplant want in 1888 
wordt deze loan v ermeld in *Wandelingen door Nederland*v deel Zuid- Holl and1 door 
J. Craandi jk. 
Door deze grate e iken laan a ls de belangrijkste loan is te beschouwen, volt het te betwij
fe len of de veronderstell ing dot deze loan later zou zijn geplant don de ove rige, juist is. 
Oak de gegev ens ove r de ouderdom van de beuken tegenover de boswa chte rswoning, me
ken deze zaak nie t duidel i jker. De heer L.C. v an Buren deelde mee0 dot bi j het apruimen 
van een der aude exemplaren in 1955 bi j deze boom 150 jaarringen zi jn gesteld en dot 
er in he t hart van de boom z ich een gat bevond0 waarvoor near schatting 30 jaarringen 
bij geteld kun1nen warden. Deze bomen kunnen dus omstreeks 1780 - 1790 zi jn geplaot, 
zodat de vraag of de beplanting naar de kaart of de kaart near de beplanting is, hiermee 
evenmin is opgelost. 

Toen in 1938 het *Administmtiefonds Rotte rdam* het landgoed in bezit kreeg, bestond 
he t voar he t grootste deel ui t hakhoutbos. Het· beheer van het *Administratiefonds* was 
e r op gericht het hakhoutbos op te le iden tot opgaand bos. 
De heer van Buren vert·el t hie rover dot e r in de oorlogsjaren '43 - '44 voaral veel hak
houtstobben zijn gerooid . Deze we rden door pluimveehouders uit de omgev ing al s brand
stof gebru ikt. 
De Stichting *Het Zu i d~Ho ll ands Landschap*'8 die in 1957 het landgoed in eigendom 
kreeg0 ging met haar beheer op de0 door het *Administratiefonds Rotte rdam* ingeslagen 
weg verder. 
Het hu idige karakter van *Mi ldenburg* a ls ·opgaa nd bos is dus voor groat deel te danken 
aan he t werk van deze beide laatste e igenare n. 
Deze vorm van beheer v erdient zeker de voorke ur8 dear thans het bos de nodige rust 
kr i jgt8 en kan er naar warden gestreefd he t bos een zo natuurl i jk mogeli jke opbouw te 
ve rscha ffen. De St ichting *Het Zuid=Holla nds Landschap* ken don bogen op een goed 
ontwi kkeld duinbos op zeer korte afstand van zee. 

* M ! LD ENBURG * EN RECR EAT I E. 

Gezi en de ontwikkel ing a p Rozenburg 8 di e zonder twijfel een intensievere bewoning 
van het e i land Vaorne met z ich mee :zal bre ngen11 en oak de massale uittochten v an 
recreatie-zaekenden uit de agglomera tie Rotterdam op vri je dagen en in het vakantie
se izoen11 ken warden aangenamen dot de druk der recreatie op het westen van Voorne, 
z ich in de toekamst sterke r za l doen gelden. 
Er is geen reden am aan te nemen dot *Mildenburg * hiervan niet hoer deel zal krijgen. 
ln tegendeel. 
Dit behoeft niet verantrustend te zijn11 mits het beheer zo is gericht dot aan de natuur
wetenschappelijk belangrif ke gedeel ten van het te rrein geen schade wardt gedaan. 
Uit dit oogpunt gez ien0 is het zeer ve rhe ugend en geruststellend, dot de Sti chting *het 
Zuid=Ha llands Landschap*8 het Bialog isch Station *Weeve rs' Duin* heeft v erzocht de 
natuurwe tenschappe lijke waarde van *Mildenburg* te bepalen. 
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V .E G E TA T I E K A R T E R I N G • 

Het is niet eenvoudig de natuurw e tenschappelijke w a a rde van een te rre in, in al haar 
facetten, te beoordelen. Een gedeta i lleerde vegetatiekaort is hi erbi j echte r ee n belang
rijk hulpmiddel , w a nt door in de vegetati e een w eerspiege ling gez ien ka l" warde n van 
de milieufa ctoren en van de geschiedenis van het gebied8 ve rstre kt een dergeli jke kaart 
belangri jke informaties ove r de e r voorkomende leve nsgemeenschoppen. 
Bovendien is een vegetatiekaort van betekenis voor de pra kti jk, b .v. voor het opste ll en 
van een beheersplan6 door z ij een duidelijk ove rz icht geeft ove r de grootte en Ji gging 
van de in het gekarteerde gebied onderscheiden vegeta tie-eenheden. (I itt . 14). 
De natuurw etenschappelijke w aardebepaling van *Mildenburg* is don ook geschi ed met 
behulp van een vegetatiekartering, die in 1962 is gereedgekomen. 
In de loop van 1963 z.al het onderzoek warden uitgebre id met een nauw keur ige broedvo
gel-inventarisatie, een micrometeorologische- en een bodemkundige korokterise ring van 
enkele belangri jke vegetatieeenheden. 

METHODIEK . 

V oor het gestelde doe I was een vri j sterk gedetai lleerde kaart een ve reiste . Het blee k 
e chter onbevredigend *Mi ldenburg* in te del en naor de thons ge ldende eenheden van 
het plantensociologische systeem. De oorzaak hi'ervan moet warden gez.ocht in he t vol 
gende: 

1. Het bos is, in ve rge I i jki ng met binnenduinbossen op het vaste land van 
Noord- en Zuidholland, vri j jong. Het ligt bovendien tame! i jk ge lsol ee rd . 
Hierdoor heeft een aantal kenmerkende soorten, die elders in overeen 
komstige oudere en minder geisoleerd li ggende binnenduinbossen w ~ l 

voorkomen, nog geen gelegenheid gehod z ich te vestige n. (Buiten beschou
w ing zi jn gelaten de in *Mi ldenburg -A· door de me ns ve rspreide soorten a l.s : 
Pr imula vulgaris (stengelloze sleutelbloem), Po lygonotum odoratum (Salo
monszegel ) en P. multiflorum (V eelbloemige salomonszegel ), Anemone 
nemorosa (Bosanemoon)u Asperula odorata {Lieve-vrouwe-bedstro), .. 
Vinca minor (Maagdepalm)u Lamium go leobdolon (Gele dove ne tel )v Arum 
macul atum (Gev lekte Aronskelk), Stellaria holostea (G rootb loemige muur). 

2. De inv loed van de mens, die z ich door de eeuwe n heen z eer ste rk heeft 
doen gelden. Duidelijk blijkt dit o .a . aa n de gre nze n van de onde rsc.he i 
den vegetatietypeni voor een groat deel zi jn dez e gre nzen door mensen
hand gemaakt {b .v. sloten, greppel s en paden) . 
Bovendien zi jn e r nog theoretische bezworen aan , te voe ren tegen het ge
bru i k van het systeem van Braun-Bianque t bi j de samenstell ing van een 
locale vegetatiekaart {vgl . Doing litt 1 en van der Maarel li tt. 8) . 
V oor deze karte ring is een methode toegepast6 waorbi j in hoofdz aak is uit
gegaan van de phys iognomische ve rschi llen met daa rbij zoveel mogelijk 
floristische kenmerken (-.gl . van der Maorel , litt. 8 hoofdstuk V) . 
Allereerst is e r een nauwkeurige bomenkaart gemoakt (schoo l 1 : 1000) 
van de meest voorkomende soorten, nl . Cuercus robur (Zome rei k), Fagus 

I 

silvati ca (Beuk), Ulmus d iv . species (lep)8 Acer pse udoplato l"'u(Esdoorn), 
Fraxinus excelsior (Es), Betula verrucose (Ruwe berk) , en Alnu!' gl uti nosa 
(Zwarte els). Late r z ijn de drie eerstgenoemde soorten gesplitst in *jong* 
en *oud*. 



-4-

Vervolgens z ijn de grenze n van de st ructureel ve rschi llende gedeelten van het bos op 
de kaart vastgelegd. De voornaamste structurele v erschi lien z i jn de ve rschi lien in dicht
heid van de struiklaag, het al of niet aanwezig z ijn van esn ,..sluierlaag ", (laag bestaan
de uit de soorten d ie om de planten uit kruid-, struik- en boomlaag slingere n) (litt. 8) 
hi e r meestol gevormd door Rubus d fruticosus (Bosbraam), en Lonice ra periclymenum 
(Wi I de kamperfoel ie) en de hoogte en dichtheid van de kruidlaag. Van de kruidlaag zi jn 
in veel geva llen de aspectbepa lende soorten en combindties doa rva n a ls criterium ge-
nomen. 
Door he t bi j dez e kartering ging om het bos van het landgoed *Mi ldenburg*, is de gaos
afscheiding tussen de percelen 46 en 47 al s grens genomen. Perceel 47 is ni et gekarteerd 
omdat daarin du idelijk de inv loed van het aangrenz ende duingebie.d merkbaar is. 

DE 0 N DE R S CH E ID EN V E G ~-TAT I ET Y PEN . 

De hoofdindeling der vegetaties is gebaseerd op het voorkomen van de aspectbepalende 
boomsoorten . Hier volgt een ove rz icht der onderscheiden hoofdtypen : 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 

Q ue rcus robur, (Zomereik), 
Quercus robur, (Zomereik), 
Quercus robur, (Zomereik), 
Quercus robur, (Zomereik)0 

Quercus robu r, (Zomereik), 
Fogus si lvati ca, {Beuk)0 

Fag us si lvati ea, (Beuk), 
Ulmus species, {lep), 
UlmuSl species, (lep), 

o ud , 
j on g , oude exemplaren v erspreid voorkomend, 
j on g , 
jong en Betula v e rr u c ose , 
jong en Fr axin us e x cel s i o r, 
oud , 
j on g , 
Q t:J:<:l i 1 

jong, 

Splitsing van dez e typen in een of meer kleinere eenheden bleek noodz akelijk en is, 
zoal s reeds eerder ve rmeld, geschied naar ve rschillen in structuur en naar verschillen in 
floristische samenstell ing. 

BESCHRIJVING DER TYPEN MET ENKELE SUGGESTIES INZAKE HET BEHEER. *) 

A 1. Dit type behoort tot de ouqste en mooist ontwikkelde gedeel ten van het bos, met 
f raaie oude eiken tot+ 20 mete r hoog. 

Opmerkelijk is in dit gedeelte de gesloten struik- en sluierlaag, het uiterlijk geeft de 
stellige indruk, dot hier de inv loed van de mens, ve rgeleken bij ande re gedeelten, 
minde r ste rk is geweest . He'laas beslaa t dit type slechts een klein gedeelte van het bos, 
in totao l c irca 0,6 ha, te weten eer:} deel van de percelen 41 en 4 2. 
Beheersmaatregelen kunnen in dit geqeelte van het bos nagenoeg achterwege bli jven . 
Desnoods kan een enkele jonge eik warden gekapt, moor alleen don, wanneer dit be
slist noodzakelijk is. De hier aanwezige berken moeten ongemoeid warden gelaten, oak 
omgeva llen exempl aren niet ve rwi jderen door deze aan mossen ee'n gunstige groeiplaats 
bieden, hun takbemesting een gunstige inv loed heeft op de humusvorming en z i j boven
die n het natuurl i jke aspect verhogen. 

*) Bi j de odv iez en voor het aanplanten van struikgewas is de keuze der soorten gebaseerd 
op de richtl i jnen voor beplantingen, door Chr.G.van Leeuwen en H. Doing opgesteld in 
hun publi catie *Landschap en Bepla nting in Neder la nd* (litt. 7). 
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Ter nadere karakterisering volgt hi er een opname gemaakt in perceel 42. Bi j deze 
opname is, evenals bi j de overige, de bedekkingsgraad en sociabi I iteit aangegeven 
vo lgens de school van Braun-Bianquet . 

30 augustus 1962, * Mi I denburg * opname 5, proefv I akte 20 x 20 m. 

boomlaag 
lianen 
hoge st ruiklaag 
lage struiklaag 
slu ie rlaag 
hoge kruidlaag 
lage kruidlaag 
mosl aag 
strooisellaag 

*) enkele Meland.rub. en grassprieten. 

boomlaag : 

Quercus robur 
Betula ve rrucose 
Sorbus aucuparia 
Acer pseudoplatcmus 
Robinia pseudo-acacia 
Ulmus spec. 

struiklaag en lianen : 

Alnus glutinosa 
Acer pseudoplatanus 
Sorbus aucuparia 
C rataegus monogyna 
Ulmus spec. 
Rubus ef frut i cos us 
Ribes cf. si lvestre 
Ribes uva-crispa 
Fraxinus excelsior 

Humulus lupulus 
Lonicera periclymenum 
Hedera he I i x 
Bryonia 9ioica:. 

sluierla ag : 

Rubus cf fruticosus 
Lonicera per iclymenum 

hoogte m. 

20 
12 
10 
10 
12 
10 

8 
8 
8 
6 
6 
2 
1 
1 
1 

6 
6 

20 
3 

3 
3 

bedekking % 
60 
5 

20 
5 

80 

5 

100 

diam . m. 

0,4 - 0,5 
0,05- 0,2 
0,07 
0,1 
0,1 
0,1 

hoogte m. 
8-20 

-18 
3-8 
1-3 

0,5-3 
0,5- 1 *) 

0-0,5 

0-0,07 

4,1 
1 1 1 
x . 1 
x . 1 
x . 1 
x. 1 

x. 1 
x. 1 
1.1 
1.1 
x . 1 
x . 1 
x . 1 
x. 1 
x . 1 

2. 1 
2. 1 
x. 1 
x. 1 

4.4 
4.4 



foto 1. 

D e v e g e t at i ek art er i n g v a n 11 M i 1 d e n bur g 11 

is i n h o o f d z a a k g e b ase er d o p d e v e r s c b i l
I e n in d e o p bo u w van h e t bos . 

D e fo t o's 1 e n 2 geven gede e l ten weer 

met een overee n komst i ge b oomlaag , g e 

vor m d door v r ij o u de e ik en , waarvan de 

o n dergroe i ech t er du i deli jk v ersc h illend 

is . 

H e t ged ee lt e op foto 1 wordt g e k en m e rkt 

do o r ee n r ijk e sl ui erlaag die hoo f dzake 

lijk uit W ild e k amperfoe li e ( Lonicera 

p er i c ly rne nurn) e n u i t H op (Hu m ulu s lu 

pulu s ) b es t aa t ( z i e p ag . 5 , Al ). 

Van h e t gede e lte op foto 2 i s de b e gro e i 

ing onder de oude e iken veel minde r g e

slot e n , vooral het ontbreke n van de sl u i 

erlaag do e t dit type duide l i jk ver sc h i l

l en van h e t gedee l t e op foto l.( z i e pag . 

7, A2). 

foto 2. 
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kru idl a ag : hoogte m. 

Cal amagrostis canescens 
Melandrium rubrum 
Geranium robertianum 0, 2 1 I 1 
Fragaria cf vesca 0, 2 1, 1 locaal 
Fraxinus excelsior (K) 0, 3 x. 1 
C'uercus robur (K) 0,4 x. 1 
Gal ium moll ugo 0, 6 x. 1 
Geum urbanum 0, 6 x.1 
Rumex cf sa ngu ineus 1,5 x. 1 
Stachys si lvati ca 0,6 1 I 1 
G I e choma hede ra cea 0,2 x . 1 
Roegneria can ine 1,0 1, 2 
Voleriano offi c ina! is 0,4 x. 1 
Rosa can i no ssp coni no 0, 6 x . 1 
Viola spec . 0,1 x. 1 
Brochypodi um si lvoticum 0,4 x. 1 
Hedera heli x 0,2 1.1 
Herocleum sphondylum 1,0 x. 1 
Galeopsis tetrohit x.lo 
Alliorio offic inolis 0,2 x . 1 
Hol cus lonotus 0, 5 x .2 
(Urti co dioico) 0,9 1.1 (greppel) 
(Festuco gigantea) x . 1 

A2. Eveneens een oud gedeelte moor in tegenstelling tot het vorige type zijn 
hi e r dui del i jk sporen van mensel i jk ingri jpen waor te nemen. 

De ondergroei onder de oude eiken is wot de struik loog betreft veel minder gesloten 
en door de ofwezigheid van een sluierlaog ols bij A1, geeft dit gedeelte mee r een 
parkachtige indruk . We I iswoar is er vri j veel opslag, vooral van Sorbus oucuporia 
(Li jsterbes)·, en Acer pseudoplotonus (Esdoorn); moor deze dunne, hoog opschietende 
stammetjes zi jn niet in stoat de indruk te geven van een gesloten geheel . 
Het voorkomen van Galeopsis tetrahit (Hennepnetel), een soort die veel op kopvlak
ten en ruderale ploatsen voorkomt, versterkt de indruk van v roeger intensief ingri j
pen. Daorentegen duidt de aanwezigheid van llex aquifolium (Hulst); spontaon opge
komen, mogel i jk op herste l. 
Aonplanten van bi jvoorbeeld Frongula olnus (Sporkehout); Corylus avellana (Haze
loar), Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts); Sambucus nigra (VIier); Crotaegus mono
gyno (Eensti jl ige meidoorn), ~oni cera periclymenum (Wi I de kamperfoel ie); en Rubus 
cf frut icosus (Bosbroom), kan hie r misschien verbetering brengen. Als eventuele can
plant s loogt, kunnen late r wat jonge bomen worden gekopt, woordoor het uiterlijk 
van dit gedeelte dot van het vorise, toch wel nouwverwante type, meer zol benode
ren en , eve nals dit thans voor A 1 het geval is, zal ook dit gedeelte don in ruimere 
mote broedge legenheid bieden oon vogels die in kruid- en struiklaag broeden. 

De onderstoande opname is gemookt in perc.eel 37. Soorten die ook in de opnome van 
A1 (opnome 5) voorkomen z ijn met een x gemerkt . 
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5 september 1962, *Mi ldenburg *, opname 7, proefvlakte 15 x 20 m. 

boomlaag 
strui klaag 
lege struiklaag 
lia nen 
kruid laag 
kruid laag 
kruidlaag 
moslaag 

strooisella ag 

boomlaag : 

x Q ue rc us robur 
x Ulmus spec 
x Betula verrucose 

Cra taegus monogyna 
(Sal ix spec.) 

stru i kl aag : 

x Crataegus monogyna 
x Sorbus aucupari a 
x Acer pseudoplatanus 
x Ulmus spec. 

Viburnum opu lus 
x Fra xinus excelsior 

Lig ustrum vulgare 
Pru nus spec . 

x Ribes uva-crispa 
x Ribes sil vestre 
x Alnus gl utinosa 

Lianen: 

x Hedera helix 
x Humu lus lupulus 
x Loni ce ra periclymenum 
x Bryonia dioica 

Kruidlaag : 

Rubus c£ caesi us 
x Stachys si lvatica 

G:llium a parine 
x Roegner ia canine 
x Hederahelix 
x Vio la spec. 
x Lonice ra periclymenum 

Aegopodium podagraria 

bedekking in % 

70 
25 
30 

1 
1 

40 
40 

100 

hoogte m 

20 
20 
18 
12 
20 

6 
6. 

6 
6 
5 
2 
1, 5 
2 
1,5 
1, 5 
6 

6 
3 
5 
1,5 

1,5 
1 

0,8 
0,2 
0, 25 
0,4 
0, 3 

Hoogte m. 

6- 20 
2- 6 

- 2 
0-6 
1 - 1,5 

0,5 - 1 
0 - 0, 5 

0- 0,07 

diam. m. 

0,1 -0, 6 
0,05- 0,35 
0,05 - 0,15 

0,4 

veel opslag 
veel opslag 

op wat oude 
stronken . 

4. 1 
1.1 
x. 1 
x. 1 
(1 ex.) 

2. 1 opslag 
1. 1 ops lag 
1. 1 ops lag 
1.1 opslag 
x.1 
x. 1 
x. 1 
x. 1 
x-1.1 
x. 1 
X. 1 

1.1 
1.1 
1.1 
x . 1 

3. 1 
2. 1 
2. 1 
2 .2 
2. 3 locaal 
2. 1 locaal 
2. 1 
2. 1 locaal 
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X Me I andri um rubrum 0,8 1 . 1 
X Urtica dioica 1,5 1. 1 
X Geranium roberti anum 0,4 1.1 
X Rumex cf sang uineus 1,5 1.1 
X Fragaria cf vesca 0, 3 1.1 
X Geum urbanum 1,5 1.1 
X Glechoma hederacea 0, 3 1.1 
X Valeriana officinalis 0,4 1.1 

llex aquifolium 0,4 x. 1 
Symphytum officinale x .l 

X Rosa can i na ssp can i no x .l 
X Quercus robur (K) 0,3 x.l 
X Frax inus excelsior (K) 0,3 x. l 

Acer pseudoplatanus (K) 0,4 x. l 
Crataegus monogyna (K) 0,4 x.1 
Dryopteri s austri a ca 0,8 x. l 
Pol ygonatum odoratum x. l 
Allium vineale x. 1 
Rubus idaeus 0,5 x.1 
Eupatorium cannabinum 1, 5 x.1 
Ang~l ica si lvestris 1,7 x.1 
dun gras x.2 

X (Brachypodium si lvaticum) la~gs ... het pad. 

A3. Dit type bevindt zich direct ten zuiden van het kampeerterrein aan de grate 
eikenlaan . Het onderscheidt zich vooral van de overige gedeelten met oude 

Quercus robur (Zomereik), door de zeer dichte, hoge struiklaag, waarin Crataegus mo
nogyna (Eenstijlige meidoorn) domineert. 
In de eveneens hoge kruidlaag zi jn Rubus .c f caesius (Dauwbraam) en Urtica dioica 
(Grate brandnetel ) de aspectbepalende soorten . 
Vooral in het belong van de kampeerders verdient het aanbeveli~g dit gedeelte onge
stoord te laten. 

A4. Gelegen in het westen van perceel 38. In tegenstelling tot het vorige type is 
hi e r de struikl aag we inig ontwikkeld. We I zi jn er veel zeer jonge bomen, 

waarschijnlijk opslag, en vrij veel jonge geplante Fagus silvatica {Beuk). De hoge 
kruidlaag is spaarzaam ontwikkeld en bestaat voornamel i jk uit Rubus cf caesius (Dauw
braam); de lage kruidlaag wordt in hoofdzaak gevormd door een vrij dichte ·vegeta
t ie van Aegopodium podagraria (Zevenblad) en Hedera hel ix {Kiimop). 
Acht men het wenselijk he.t zeer aantrekkelijke wandelpad door een niet te dicht bos 
omgeven te z i en, don kan de bestaande toestand word en gehandhaafd. In de loop der 
ti jd kunnen don enkele jonge bomen, met nam.e daar waar zi j te dicht staan, warden 
gekapt. lndien aan een .meer gesloten bos de voorkeur wordt gegeven, is een beplan
ting, zoals bi j A 1 gesuggereerd, hi er toe te passen . 
lngri jpende voorzieningen ten behoeve van de recreatie,. dienen hier achterwege te 
bl i jven, daar dergel i jke maatregelen in deze oude bosgedeelten een ongunstige in
vloed zullen hebben op de ontwikkeling van deze levensgemeenschap. Ook de waar
de voor rust ige .r:ecreatie·zal door in gri jpende maatregelen verminderen . 
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A5. Dit type beslaat voornamel i jk het noorde lijk deel van perceel 38. Door de 
geri nge l::iedekking door de struiklaag en de grate hoeveelheid jonge tot zeer 

jonge opslag' van Quercus robur (Zomere ik); en Ulmus spec. (lep) ; doet het uiterl i jk 
van dit type onbevredigend aan. Voor een niet on belang ri jk deel wordt dit goedge
maakt door de dichte, hoge kruidlaag, waarin Rubus cf caesius (Dauy·,braam); Urt ica 
dioica (Grote dovenetel) en Anthriscus si lvestris (F iu itekruid); domineren met locaal 
een lage vegetatie van Aegopodium podagraria (Zevenblad) . Deze hoge, dichte 
kruidlaag onderscheidt dit type van A4. 
Om in dit gedeelte verbeteri ng te brengen, moet warden getracht de struiklaag te 
herstellen door het aanplanten van diverse struiken (zie A2) en enkele lianen als 
Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie) en Rubus fruticosus (Bosbraam) aan het 
beplantingsschema toe te voegen. 

A6.. Dit type wordt gevormd door de oude lanen, voornamelijk in het oostelijk 
' · deel van *Mi ldenburg * en beslaat in totaal circa 1,8 ha . 

Vanzelfsprekend is aan deze lanen de invloed van de mens duidelijk zichtbaar. 
Landschappel i jk hebben zi j echter onbetwist hun waarde. Deze lanen worden veelal 
gekenmerkt door opslag van voornamelijk Acer pseudoplatanus (Esdoorn) . (0,5- 6 m 
hoog) en een dichte, hoge kruidlaag waarin Rubus cf caesius (Dauwbraa m), Urti ca 
dioica (Grate brandnetel), Anthriscus si lvestri s (Fiui tekruid) en Stachys si lvoti ea 
(Bosandoorn): aspect bepalend zi jn . 

A7. Evenals het vorige type, wordt dit gevormd door oude e ikenl anen . Differen
tierend ten opzichte van de vorige eenheid is hi er vooral de samenstell ing 

. van de kruidlaag, die voornamel i jk bestaat uit Rubus cf caesius (Dauwbraam); Stachys 
silvatica (Bosandoorn) · en Eupatorium cannabinum (Leverkruid) . Vergeleken met type 
A6 ontbreken hi er, althans met een redeli jke bedekking, de soorten Urtica dioica 
(Grote Brandnetel}i en Anthriscus si lvestrus (Fiuitekruid), terwi jl Eupat~rium canna
binum (Leverkruid) .: frequent voorkomt. 

B 1. In dit gedeelte· is Quercus robur (Zomereik) dominant en komt Betula Verru-
cose (Ruwe berk) verspreid voor. Over het algemeen zijn de bomen vrij jong, toch 
komen ook oudere exemplaren Q uercus robur voor. 
Volgens de heer L.C. van Buren zi jn deze jongere eiken niet geplant (mondelinge 
mededel ing) en dus als natuu rl i jke opslag te beschouwen . 
Dit vegetatietype is gekenmerkt door een harmonische opbouw. De weinig tot locaal 
vrij dichte struiklaag, waari n o.a . llex aquifolium (Hulst) voorkomt, sluit goed aan 
bi j de we I ig groeiende, z eer dicbte kruid-sluierlaag van Rubus d friticosus (Bosbraam) 
en Dryopteris austriaca (Brede stekelvaren). Verder vindt men in de kruidlaag o .m. 
Convallaria majal is (Le I ietje-van-Dalen) en in kruid - en boomlaag vri j veel Hedera 
helix (Kiimop), die hier aspectbepalend is. 
Daar I lex aquifol ium (Hulst) beschouwd wordt als een *cl imaxsoort*, wi jst het voor
komen van deze soort op een vergevorderd stadium in de successie. (litt. 7) . Bi j de 
kenschetsing van plantensociologische eenheden maakt Doing bi j zi jn studie over bos
vegetaties gebruik van *Artengruppen * {groeperingen van soorten). I lex aq~:~Hc;>lium 
(Hulst) is vermeld in de soortengroep die hi j kenmerkend acht voor het Convallario
Quercetum roboris (Duin-eiken-berkenbos) . Van deze associatie zegt hi j, dot deze 
voorkomt als *natuurlijk bos op jonge, ongestoorde bodemprofielen en als geplant bos 
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op vroeger cu ltuurland t:!at zich long genoeg heeft kunnen ontwi kkelen om tot ni euw 
evenwicht te komen . k (litt. 1) . 
Het hier onderscheiden vegetatietype vertoont inde rdaad veel overeenkomst met dit 
Conva llario-Quercetum. 
Het verdient .aanbevel ing, dit vegetatietype, gelegen ten noorden von de kleuter
school, met uitzondering van het kappen van een enkele jonge eik, door waor door 
te dichte groei van deze bomen de harmornische opbouw van het bos ve rstoord dreigt 
te worden, met rust te laten . 

B2. In opbouw en soortensamenstelling wijkt dit type weinig of van het vorige; 
' de beschri jving van B 1 is wat dit betreft ook grotendeels hi er van toepassing . 
De boomlaag is hier echter over het algemeen minder oud en Hedera helix (Kiimop) 
is hier niet aspectbepalend. Deze soort komt locaa l wel voor, moor speelt geen be
langri jke rol . 
Dit typ& vormt ,een belangrijk aaneengesloten gedeelte van het bos, in hoofdzaak 
slechts onderbroken door paden en een oude loan; enkele stukjes van geringere om
vang bevinden zich in perceel 29 en 30. In totaal beslaat dit type rvim 2 ha. 
Wat het beheer betreft geldt hi er evenals voor B 1, slechts door jongere e iken kappen 
waar dit wensel i jk is om een harmonische opbouw van het bos te bevorderen . 
Het enkele jaren gel~en opengekap'te gedeelte in perceel 26, ten noorden van de 
oude kastanjelaan, kan door het slechten van de gre.ppels en regelmatig maaien ge
schikt worden gemaakt als pick-nickplaats. 
Hieronder volgt een tweetal opnamen,· in verschi lende del en van dit type gemaakt. 

Opname *Mi ldenburg* nr. 
Datum 
proefv I akte 

boomlaag dekking % hoogte m·: 
struiklaag 
struiklaag 
sluierlaag 
kruidlaag 
kruidlaag 
moslaag 
strooisellaag 

boomlaag: 

Quercus robur 
Betula verrucosa 
Fag us si lvati ea 
Sorbus aucuparia 

struiklaag: 

Crataegus monogyna 
Sorbus aucupari a 
Ulmus spec. 
Acer pseudoplatanus 
Viburnum 9pulus 

... 

11 
l september 1962 
10 x 20 m 

70% 7-14 m. 
25% 2-7 m. 

5 % 1..:2 m. 
80% 0,5 - i _m. 

0, 5 - 1,5 m. 
10 % 0- 0,5 m. 

lOO % 0,05 m. 

diam .m.hoogte 

0,1 - 0,3 
0,05- 0,2 
0,08 
0,10 

14 m 4. 1 
14 m x. 1 
8 m x. 1 

14 m x. 1 

7m 2. l 
2m x.i 
7m 1.1 
7m x. l 
2m )(.1 

14 
3 september 1962 
15 x 20 m 

60 .. % 6- 15 m. 
10 % 2- 6 m. 

1 % 1-2 m. 
80 % 0,5 - 1,6-•.m. 
20 % 0,5- 1,5 m. 
10 % 0- 0, 5 m. 

100 % 0,05 m. 

diam.m. hoogte 

0, 1 - 0,5 15 m 3. 1 
0,2 - 0,4 .. 14 m 2. 1 

6m x-1. 1 
6m x.1 

2m x.l 
~ -



foto 3. 

D e b osgedee1t e n op de 

foto's 3 en 4 hebben 

gemeen de dominanti e 

v a n d e Z o m e r e i k ( Q u e r

e u s robur ) in de bo om -

1aag , overigens i s de 

structu u r v a n deze ge-

d e e 1 t e n tot a a 1 v er s c hi 1-

1 e n d. 

In h e t g edee l t e op foto 3 bevinden zich in 

de bo o mlaag oud e re e i k e n; de ondergroe i 

wordt g e vormd door ee n vrij d i cht e s t r ui k

l aa g e n een welig gro e iende kruid - s l u i er -

1aag van Bosbraam ( Rubu s cf frut i c os u s) en 

Brede st e k e 1v are n ( Dryopt e ris austr i a c a ) 

z i e pag. 11 , B l ). 

Van het ged ee 1t e dot op foto 4 i s te zien , 

i s de s truik l aag s l ec ht s s paarz aa m ontwik

keld , ee n s lui e rl aag on t br ee kt gehee l ( z i e 

pag . 16 , CS). 

Ook kamt op be i d e fo to' s h et v e r sc hi l in 

struc tu ur van de k r ui d l aag d u ide l i j k to t ui

ti ng. 

foto 4. 



S ambucus nigra 
C.uercus robur 
(I lex aquifol ium) 
Prunus spec. 
Alnus glutinosa 
Fagus si lvati ea 
Betula verrucose 

lianen : 

Humulus lupulus 
Hedera he I ix 
Rubus cf fruti casus 
Lon i cera peri c I ymen urn 

kruid- en s lyier~aag: 

Rubus cf fru t icosus· 
Melandrium rubrum 
Dryopteri s austriaca 
Po lygonatum odoratom 
Conval laria majalis 
G eranium robertianum 
Rumex cf sanguineus 
Lonicera pe ric lymenum 
Humulus lupulus 
Q uercus robur (K) 
Aegopodium podagraria 
G I echoma hederacea 
All iaria officina! i·s 
Stachys silvatica 
Anthriscus si lvestri s 
Geum urbanum 
Galeopsis tetrahit 

• 

Lamium galeobdolon (loc.) 
{l mpatiens parviflora) 
Urtica dioica 
Ribes spec. 
Hedera he I ix 
Fraxinus excelsior 
Rubus idaeus 
Holcus lanatus 
(Dac tyl is g lomerata) 
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3 m x . 1 
1,5 m x. 1 

.:... 

2 m 4 .3-4 
1 m 1. 1 
1 m 1.1 
0,8 m x. 1 
0,3 m x. 1 
0,3 m 2.1 
1,5 m x .1 

x .1 
x . 1 

0,3 m x . 1 
0, 2 m 2.1 

2.1 
0, 2 m x. 1 
0,6 m x . 1 
1,0 m x .1 

x. 1 
0,6 m x . 1 
0, 3 m 2.4 
0, 3m(1.1 ) 
0,7 m 1.1 

0, 3m x. 1 

1,5 m x . 1 
3 m (x. l) 
2m x. 1 
2m x. 1 
3m x. 1 
3m x .1 

7 m 1.1 
12 m 1.1 
3m x. 1 
2,5 m x. 1 

1,5 m 4 .4 
1m x. 1 
1m 2.3 loc . 
0, 8 m (x . 1) 
0,3 rn x. 1 
0,2 m x.1 
1,0 m x. l 
o,5 m ·l. 1 
1,5 m 1.1 
0,5 m x. 1 

0;4 m x. 1 
0,3 m 1.1 

1,0 m x. 1 
1,0 m 2.2 
1,0 m (x. 1) 

B3. Dit type gelegen ten westen van B2, in de percelen 29 en 30, verschilt 
van beide vorige eenheden door het totaal ontbreken van eeli sluierlaag, 

terwij l ook de kruidlaag een gehee l ender aspect vertoont . 
De struikla ag bestaat voornamel i jk uit Crataegu; monogyna (E6ns~yl ige meidoorn ) 
en is vrij di cht. De kruidlaag, hoofdzake lijk gevormd door Rubus cf caesius 
(Dauwbraam), Urtica dioica (Grote Brandnetel}, Anthriscus silvestris (Fiuitekruid} 
e n Aegopodium podagraria (Zevenblad}, is niet zeer dicht . Waarsch i jnlijk wordt 
dit ve roorzaakt door het weinig licht doorlatend vermogen van de plaatseli jk 
zeer di cht b i j eengroe i en de Cartae8us monogyFICjE6nsti j I i ge me i doorn). 
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Als toevluchtsoord en broedgelegenhe id voor vogels is dit type waardevo l en men 
moet hi er dus bi j eve ntueel dunnen z eer voorz ich tig te werk goon . 

B4. De verschi li en in struik- en kruidlaog maken een onderscheiding van het 
vorige type noodzakeli jk. De struiklaog is h ier veel minder gesloten . Hier
van heeft de kruidlaag duidelijk kunnen profiteren . De dpminante soort 

is Urtico dioico (G rote Brandnetel), die hi er een we I ige vegetotie vormt, met door
ender zeer veel Aegopodium podagraria (Zevenblad ). De soorten Rubus cf caesius 
(Dauwbraam) en Anthriscus silvestris (Fi ui tekruid), d ie in het type B3 aspectbepalend 
zi jn, spelen hi er geen rol. 
Het gedeelte longs het pad is geschikt voor het maken van een recreatiegelegenheid. 

B5. Ten opzichte van B4 vertoont dit type weinig ve rsch il ; boom- en stru iklaag 
komen overeen, moor het aspect van de zeer di chte kruidlaag wordt hi er 

door andere soorten bepaald, n. l. door de soorten Urtica dioi ca (G rote Brandne tel), 
Aegopodium podogra ria (* ) en, de in het vorige type ontbrekende soort, Rubus cf 
caesius (Dauwbroam). (*) Zevenblad. 

C. Evenals in de onder B onderscheiden eenheden, is in de booml aag van de 
type C, Quercus robur (Zomereik) dominant. In tegenstelling tot B komen 

er geen oude exemplaren van deze soort voor . 

C 1. Met uitzondering van oude exemplaren Quercus robur die zoals gezegd, 
hierin niet voorkomen vertoont d it bi jzonder fraaie gedeelte grote over

eenkomst wat betreft de opbouw en soortensamenstelli ng met type B1 . 
Hoewel Hedera helix (Kiimop) niet z o uitbundig voorkomt als in type B1, is de to
tale bedekking zeker nog van dien aard dot dez e soort tot de aspectbepalende soor
ten mag worden gerekend . 
Perceel 40 wo.rdt grotendeels door dit type bedekt, ruim 0,3 ha. 
De suggesties i':lzake het beheer zoals bi j B 1 gemaakt, zi jn ook hi er van toepassing. 

C2. Van dit type is de boomlaag wat jonger don die van de O\Ce rige onder C 
ondersche iden eenheden. Voorts onderscheidt dit type z ich door groter 

vochtigheid; het voorkomen van soorten al s Fi I ipendula ulmaria (Moerasspiraea), 
Thalictrum flavum (Poelkruit) en Valeriana officinalia (Valeriaan) wijst hierop. 
De gehele opbouw van dit gedeelte, met de vri j dichte struiklaag en de zeer dich
te kruid-sluie..d Qag!t het reeds in geringe mate voorkomen van jonge exemplaren 
llex aquifolia (Hulst) en Dryopteris austriaca (Brede stekelvaren), wijzen op een 
jongere fase van de typen B1 en Cl. De be.ide laatstgenoemde soorten zijn in on
derstaande opname niet vermeld, buiten d~· proefvlakte komen zij echter wel voor. 
Voor dit ook in natuurwetenschappelijk opzicht waardevolle gedeelte, dot circa 
0,4 ha in het oostel i jk deel van perceel 43 beslaat, is eveneens een uiterst zorg
vuldig beheer geboden . 

30-8-1962, Mi ldenburg opname 4, proefv ldkte 20 x 20 m. 
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bedekking % hoogte m. 

boom loa g 70 6- 10 
struiklaag 30 2-6 
st ruik laag 10 1 - 2 
li a nen 2 0- 8 
sluierlaag 70 0,3- 1 
kruidlaag 10 1 - 1,5 
kruidlaag 30 0,3- 1 
kruid laag 5 0 - 0,3 
moslaag 
strooisell aag 100 0,05 

boomlaag : hoogte m diam. m. 

Quercus robur 10 0,10 - 0,3 3.1 
Betula verrucose 10 0,05- 0,15 1.1 
Acer pseudoplatanus 9 x. 1 
Sorbus aucuparia 8 0,05 - 0,1 x.1 

struiklaag : 

Cratoegus monogyna 6 1.1 
Acer pseudopl a tonus 6 1.1 
Ulmus spec. 4 x .1 
Sorbus aucuparia 6 1.1 
Sal ix cinerea 6 x.1 

Sluie rlaag en lianen : 

Rubus cf fruti cosus 2 3.3-4 
Lonicera periclymenum 6 2. 1 
Humulus lupulus 8 2.1 
Hedera he I ix 3 x.1 

Kruidlaag: 

Urti ca dioica 2 3.3-4 
Stachys si lvati ea 0,8 1.1 
Thai i ctrum flavum 2 1.1 
Fi I ipendula ulmaria 2 1.1 
Mel a ndrium rubrum 0,6 1.1 
Gal ium aparine 1 1.1 
G I echoma hederacea 0,2 1.1 
Hedera he I ix 0, 1 x.1 
Quercus robur (K) 0,2 x.1 
Roegneria canina 1,2 x.2 
Herac leum sphondylium 1, 2 x.1 
Geum urbanum 1 x.1 
Geranium robertianum 0,2 x.1 
Fraxinus excelsior (K) 0,3 x. 1 
Sorbus aucuparia (K) 0,4 x.1 
Rumex cf sanguineus 0,2 x.1 
Polygonatum odoratum 0,8 x.1 
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hoogte m. d iam. m. 

Vo leriana offi c ina I is 0,4 x . 1 
Equ ise tum a rvense 0, 3 x. 1 
Rosa ca nina ssp can ina 0, 2 x. 1 
Bra c hypodium silvatic um 0,7 x. 1 
G a leopsi s cf tetrah it (kn) 1 x.1 
Alliaria offi c ina! is . 0, 2 x.1 
Ribes spec. 0, 6 x. 1 

C3. De structuur van dit type benadert het meest die van type B3. De oude 
eiken buiten beschouwing gelaten, meet het verschi I in hoofdzaak warde n 

gezocht in de bedekking e~ samenste ll ing van de kruidlaag . • 
Dit gedee lte, ea 0,3 ha van de percelen 35 en 37 bedekkend, heeft eveneens een 
vri j di chte struiklaag, in hoofdzaak gevormd door Crataegus monogyna (Eensti jl ige 
Meidoorn) . De kru idlaag is v rij hoog en di cht, de aspectbepalende soorten zijn hier 
Urti ca d ioi ca (Grote Brandnetel), Aegopodium podagraria (Zevenblad) en vooral . 
veel Rubus d caesius (Dauwbraam) . 
Dit gedeelte vormt een uitstekend biotoop voo r vogels die hun nest over het a lge 
meen in de kru id laag bouwen (kruid laagbroeders), zoal s o.a. Nachtegaal , Roodborst, 
Fi t is en Tjift ja f. 

C4. Dit type ve rtoont z eer veel overeenkomst met het vorige. De a anwezig-
heid van .een vrij dichte lage struiklaag naast de eveneens vri j dichte hoge 

struiklaag , geeft de indruk dot dit type zich wat gunstiger heeft kunnen ontwikke
len don het vorige. 
De hoge, wel ige kruid laag onderscheidt z ich van die van type C3 door het voorko
men van Anthriscus silvestris (F iuitekruid) en de afwezigheid van Aegopodium poda
gra ria (Zevenblad). 
Aan kruid- en struik laagbroeders biedt dit gedeelte een uitstekende broedgelegen
he id, een reden om dit gedeelte zoveel mogelijk te ontzien. 

C5. Bi j dit type is de struiklaag slechts spaarzaam on twikke ld, hetgeen diffe -
rent ierend is t .o.v. type C4. De kruid laag is v rij hoog en dicht en even

a ls bi j C4 zijn de aspectbepa lende soorten Rubus cf caesius (Dauwbraam}. 
Urticci dioi ca (Grote Brandnetel) en Anthriscus silvestris (Fiuitekruid). 
Mocht he t wenselijk zi jn in d it gedeelte van het bos een pick-nick gelegenheid of 
iets dergel i jks te scheppen, don biedt een gedeelte van dit bos-type voor dit doe I 
een geschi kte ge legenheid. Dit I i jkt in tegenspraak met hetgeen bi j C3 is gezegd, 
rnaar ind ien het noordwestelijk deel van perceel 37, dot .JJOn het pad ligt, hiervoor 
wordt gebru ikt, zal de verstor ing, die een dergel i jke gelegenheid nu eenmaa l met 
z ich meebrengt, in de belendende percelen weinig meer merkbaar zi jn don die 
welke wordt veroorzaakt door het bestaande vri j drukke p6d. Het is echter een ver
eiste, dot de begrenz ing doelmatig wordt uitgevoerd . 

D. De boomlaag van de ender D onderscheiden typen is over het algemeen 
vri j jong en wordt hoofdzake l i jk gevormd door O uercus robur (Zomerei k) 

en Betu la v errucose (Ruwe Berk), terwi jl Alnus glutinosa (Zwarte Els) en Acer 
pseudoplatanus (Esdoorn) verspreid voorkomen. 



Naast ov e r eenkomsten in s tr uctuur kunnen ook f lor istisch e 

kenm e rken een eventuele verwantschap met andere v e geta 

t ietyp e n aantonen . In dit geval wijst het voorkome n v a n, 

a lle e n nog m aar , jong e exemplaren van de Brede steke l

varen (Dry opteris austriaca) op een jonger stadi um van d e 

ond e r sch eid e n vegetati etypen Bl en Cl (zie pag. 14, C2) . 

fo to 6. 

fo to 5. 

D e m anteling, met Beuken (Fagus s ilvatica) tot 20 met e r 

hoog, is in ve e l opzichten een waardevo l g ede e l te ( z i e pag. 

20, Fl). Kenmerkend voor de s tructuur van de gedeelt e n 

waarin de beuk domineert is het vrijwe l ge heel ontbr e k en 

v an een kruid- en struiklaag (zie pag . 22 - 2 3 , G) . 
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D1 . Dit type beslaat een v rij groot opperv lak in het westelijk deel van *Mil-
denburg*, ci rca 2 ha in de percelen 42, 43, 44 en 45. 

Het ka ra kte r is vooral door de gemengde boomlaag geheel anders don de vorige 
onderscheiden eenheden . Ook de samenstel ling van de struiklaag is anders. Dez e is 
hier n.l. vrij di cht en wordt in hoofdzaak gevormd door Crataegus monogyna (Een
stij lige Me idoorn) en Viburnum opulus (Gelde rse roos) . Deze laatste soort geeft aan 
de stru ikla ag een geheel eigen aspect. Wel moet worden opgemerkt, dot op ve le 

p laatsen de toestand waarin de struik verkeert, zorgen baart. Het is niet onmogel i jk 
do t dit bostype een ontwikkelingsstadium heeft bereikt, waarin deze struik zich 
niet meer kan handhaven. 
De hoge dichte kruid laag wordt voornameli jk gevormd door een we l ige tot twee me
ter hoge vegetatie van Urtica dioica (Grate Brandnetel) . Het voorkomen van Eupa 
torium cannabinum (Leverkruid) en Valeriana officina! is (Va leriaan) en van Humu
lus lupulus (Hop) als I iaan, is een indicatie voor het vri j vochtige karakter van dit 
type. 
Het is van belong, omwille· van de er nu voorkomende planten en dieren en de te 
verwachten vegetatiesuccessie, de ontwikkel ing van deze levensgemeenschap op 
de voet te volgen . In verband daarmee is het gewenst dit gedeelte met rust te la ten . 
(He t gedee lte gelegen in perceel 43 wijkt, vooral door het ruderale karakter, .. .f 
enigsz ins a f van de rest . Het is wenselijk voor de bestaande afscheiding van de hui 
z e n a an de Zeeweg, maatregelen te treffen die tot verbetering van de bestaande 
toestand le iden) . 
De onderstaande opname is gemaakt in het oostelijk deel van perceel 44. 

30- 8-1 962, Mi ldenburg opname 9, proefv lakte 20 x 20 m. 

bedekking% hoogte m. 

booml aag 60 6- 13 
struiklaag 30 2- 6 
stru iklaag 1 0,5 - 2 
kruid laag 10 1,5 - 2 
kruidl aag 40 0,8 - 1,5 
kruid laag 5 0,2 - 0,8 
kru idlaag 10 0 - 0, 2 
lianen 0- 8 
moslaag op enkele oude stronken. 
strooisel laag 95 0,05 

boomlaag : hoogte m. diam. m. 

O uercus robur 12 0,1 -0,2 3..1 
Betula v errucose 13 0,2 - 0,3 2.1 
Al nus g lutinosa 12 0, 2 - 0,3 x.1 
Sorbus aucuparia 8 0, 1 x. 1 
Crcitaegus monogyna 8 0,1 x. 1 
Acer pseudoplata nus 12 0,15 x. l 
Frax inus excel sior 12 0,15 x. l 



st ruikla ag : 

Crataegus monogyna 
Viburnum opulus 
Rubus spec . 
Sorbus aucuparia 
Acer pseudoplatanus 
Sa mbucus nigra 
Ribes si lvestre 
Ribes uva-crispa 
Alnus glutinosa 

lianen: 

Humu lus lupulus 

kruidlaag : 

Urti ea dioi ea 
Glechoma hederacea 
Gal ium aparine 
Anth riscus sil vestris 
Calamagrostis canescens 
Geran ium robertianum 
Melandrium rubrum 
Geum urbanum 
Ranunculus cf acris 
Po lygonatum odora tum 
Valeriana offi cinal is 
Stachys si lvati ea . 
C rataegus monogyna (K) 
Ange li ca silvestris 
Eupatorium cannabinum 
Rumex cf. songuineus 
Festuca gigantea 
Alliaria offi cina l is 
(Hedera he I ix) 

- 1 6-

hoogte m. 

6 2. 1 
6 2. 1 
1 1. 1 
6 x. 1 
6 x. 1 
4 x . 1 
2 x . 1 
1,5 x . 1 
1 ,5 x.1 

8 x . 1 

2 3.3-4 
0,2 2.1 
1 2. 1 
2 1.1 
1 1.2 
0,7 1.1 
1 1.1 
1 x. 1 
0,3 x . 1 
1 x. 1 
0,8 x. 1 
0,8 x. 1 
0,2 x.1 
1 x . 1 
0,4 x. 1 
0,1 x. 1 
1 x. 1 
0,2 x . 1 
0,2 ( 1 • 1 ) 

D2. In dit type is, hoewel G.'uercus robur (Zomereik) en Betu la verrucose 
(Ruwe Berk) dominant zi jn, de boom laag zeer gevorieerd. Doorin komen 

o .a . ook voor Fogus si lvatico (Beuk), Froxinus excel si or (Es), Ulmus spec . (lep) en 
Acer pseudoplatanus (Esdoorn). De weinig tot locaol zeer dichte struik laag wordt 
in hoofdzaak gevormd door Cratoegus monogyna (E~ndi jl ige meidoorn ). 
!n de we I ige tot twee meter hoge kruidloag zi jn de soorten Rubus cf caesius (Dauw
braam), Urti ca dioica (Grate Brondnetel) en Aegopo"di um podagraria (Zevenblad) 
ospectbepalend. De instandhouding van deze di chte vegetotie is longs het brede 
graz ige pad, dot d ruk wordt betreden en dikwi jls als speelterrein dienst doet, aon 
te bevelen; beschadiging van dit bosgedeelte wordt hierdoor beperkt en bovendien 
wordt een natuurl i jke bescherming van de aangrenz ende bospercelen bevorderd. 
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D3. Dit bostype vertoont veel overeenkomst met het vorige. 
· In de kruidfaag, hier eveneens hoog en dicht, ontbreekt echter al s ospect -
bepalende soort Aegopod ium podagraria (Zevenblad), daarentegen komt Anthriscus 
silvestris (Fi uitekruid) hier veelvuldig voor. 
Dez e vegetatie- eenheid beslaat een sma ll e st rook gelegen tussen het achte rste 
ka mpee rterrein en de grote ei ken laa n. 
Dit bostype doet hier uitstekend dienst, door het dit kampeerterrein onttrekt aan 
het oog van voorbi jgangers in de grote eiken laan. In dit verband is het aan te ra
den de huidige vegetatie zich ongestoord te laten ontwikke le n. 

E. He t abundant voorkomen van Fraxinus exce lsior (Es) onde rscheidt d it type 
van de overige, naar ouderdom ge li jke, eenheden waar in , ev enals hier, 

O ue rcus robur (Zomereik) dominant is. Naast deze beide soorten kome n tevens Be
tula ve rrucose (Ruwe berk) en Alnus glutinosa (5) verspreid voor. 
De tot hoog opgaande struiklaog, voornomeli jk bestoande uit Cra taegus monogyna 
(Eenstijlige meidoorn), is niet ~er dicht. Vooral Anthriscus silvestris (Fiui tekruid) 
en Urti ca dioica (Grote Brondnetel) vormen de hoge dichte kruidlaog, met daar
onder een locaal vrij_dic hte v egetatie van Aegopodium podagrario (Zevenblad). 
Tene inde de rust van het kampeerterrein en, aan de andere kant , die van het z eer 
geslaagde wande lpaadje, te verzekeren, is het wenselijk in het gedeelte van per
ceel 32 geen ing ri jpende maatregelen te treffen . 

De onderstaande opname is gemaakt in perceel 16. 

1-9- 1962, *Mi ldenburg * opname 10, proefv~akte 20 x 20 m. 

bedekking% hoogte m. 

boomlaag 2 15 - 20 
boomlaag 70 6- 15 
stru i klaag 20 2- 7 
struiklaag 2 2 
lianen ? 
kruid laag 5 1,5 - 2 
kruid loag 60 0,5 - 1,5 
kruidloog 30 0- 0,5 
mosloog 
strooisellaag 60 0,02 

boomloog : hoogte m. diom . m. 

Quercus robur 15 0, 1 - 0,2 
Froxinus excel sior 15 0,1 - 0, 2 
Solix spec. 20 0,4 
Betul a verrucose 15 0, 15 
Al nus glutinosa 15 0, 15-0,25 
Acer pseudopla tonus 12 . 0, 1 

\ 

struiklaag : hoogte m. 

C rotoegus monogyna 7 

3. 1 
3.1 
x. 1 
x. 1 
x. 1 
x. 1 

2. 1 
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struik laag: hoogte m. 

Sorbus aucupari a 7 x. 1 
Rubus cf fruti cosus 2 T.1 
Sambucus nigra 4 x . 1 
Viburnum opulus 5 x. l 
Ribes uva-crispa 1, 5 x.l 
Fraxinus excelsior 6 x. l 

lianen : 

Humulus lupulus 7 x.1 

kruid laag: 

Urtica dioica 2 3. 1 
Anth riscus silvest ris 2 2. 1 
Aegopodium podagraria 

0,5 3. 1 
Gal ium aparine 1 2. 1 
Rumex cf sanguine us 1,5 2. 1 
G lechoma hederacea 0,2 2.1 
Melandrium rubrum 1 1.1 
Alliaria officinalis 0,2 1.1 
Festuca gigantea 1 x.l 
Stachys si lvati ea 0,9 x. 1 
Equisetum arvense 0,5 x.l 
Geranium robertianum 

0, 2 x . l 
Dryopteris austriaca 1 x.l 
Ranunculus repens 0,3 x.l 
Geum urbanum 0,2 1..1 

Fl. Een gedeelte van de manteling, die het bos van de westelijk daarvan ge-
legen duinen afscheidt, wordt voor een groat deel gevormd door oude tot 

ruim 20 meter hoge Fagus sivatica (Beuk) . 
De ondergroei van dit type Fl bestaat uit een weinig bedekkende, ijle vegetatie 
van o.a . Rubus of caesius (Dauwbraam), Eupatorium cannabinum (Leverkruid), 
Stachys silvatica (Bosandoorn) en Hedera helix (Kiimop). Een struiklaag ontbreekt 
vri jwe l geheel . 
Gezien het zeer bi jzondere karakter van de mantel ing en haar beschermende 
functie tegen de zeewind voor het achterl iggende bos, is hi er de uiterste zorgzaam
heid geboden. (zie verder bi j G . opmerking over de structuur). 

F2. Dit type wi jkt weinig af van het vorige. Het maakt eveneens deel uit van 
de mantel ing; boom- en struiklaag zi jn vri jwel identiek aan die van type 

Fl. Het ve rschil moet warden gezocht in de kruidlaag, waarvan hier de bedekking 
vrijwel nihil is . Het is opmerkelijk, dot het aantal soorten in de kruidlaag in ver
gelijking met de bedekking, toch nog vrij groat is. (zie opname nr. 2) . 



I , 
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Op de overigens vri .jwel onbegroeide oost-hell ing van de mantel ing, kornen in dit 
type enkele met mos begroeide plekken voor (bu iten de proefvl~kte) . De hier ge
vonde n soorten zijn : Mnium affine (Rondbladsterremos) en Mnium undulatum (ge
rimpeld sterremos). De bedekking van deze groeiplaatsen door de mossen is 100 %. 
(z ie verder bij G. ·opmerking over de structuur). 

29-8-1962, *Mi ldenburg * opname 2, proefvlakte 18 x 21 m. 

boomlaag 
boomlaag 
stru iklaag 
kruidlaag 
moslaag 
stroo isellaag 

boomlaag: 

Fagus si lvatica 
Querc us robur 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 

stru ikloag: 

Acer pseudopl a tonus 
Fraxin us excelsior 
Popu lus cf canescens 
Rubus cf caesius 
Ulmus spec. 
G'uercus robur (K) 

kruidlaag: 

Moehringio t ri nervio 
Ste llorio media 
Festuca giganteo 
Myce l is mu ral is 
Melandrium rubrum 
Violo spec. 
G I echoma hederaceo 
Aqui legia v ulgaris 
Ranunculus cf ocris 
Geranium robertionum 
Arctium spec. 
Poo pratensis 
Polygonatum odoratum 
All iaria offi cinal is 
dun gras 

bedekking% 

70-80 
10 

1 
2 

25 

diem . m. 

0,4 - 1,1 

hoogte m. 

10- 25 
6- 10 

0,2- 1 
0,03-0,3 

0,02 

25 
20 
20 
20 

0,5 
1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,3 
0,3 
0,3 

4.1 
x . l 
x.1 
x. 1 

x. 1 
x. 1 
x . 1 
x. 1 
x. 1 
x . 1 

1.1 
x. l 
x.l 
x.1 
x. l 
x. l 
x.l 
x.l 
x.l 
x.l 
x.l 
x. l 
x.l 0 

x .l 
x. l 
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F3. Dit type ligt oon de ondere zijde van *Mildenburg*, n. l. in het oostelijk 
deel oon de noordz i jde van het gozon voor de boswochterswoning. 

be onde rgroei verschilt, wot de krui.dloog betreft, zozeer van de beide vorige een
heden, dot een onderscheid wensel i jk is . 
De kruidloog hier is v rij hoog en dicht en wordt hoofclzokelijk gevormd door Anthris
cus silvestris (Fiuitekruid) en Urtico dioi co (Grote Brondnetel); deze vegetotie pro
fitee rt hier kennelijk van het opzi j invollend licht. 
Door de bomen kwolijke ouderdomsverschijnselen vertonen (in de zomer van 1962 
broken nog enkele zeer zwore tokken of) is het te verwochten dot ze binnen niet ol 
te longe tijd, in verbond met het gevoor dot ze voor de bezoekers opleveren, zullen 
worden opgeruimd . 

G . Afgezien van de boomloog,· die evenols bi j de typer:J : F hoofdzak~li jk uit Fo-
gus si lvoti co (Beu.k): r · ' bestoot, hi er echter vri j jong is, is er veel over-

eenkomst tussen de structuur van dit type en die der typen F 1 en F2. 
De struik loog ontbreekt vri jwel geheel en de bedekking der kruidloog is zeer gerjng. 
In sommige gedeelten is een i jle vegetotie van Rubus cf coesius (Douwbroom), 
Urt ico dioico (Grote Brondnetel), Alliorio officinolis (Look-zonder~ook), Aegopo
dium podogrorio (Zevenblod), of Geranium robertionum (Robertskruid) oonwezig . 
Voorol de loo tste drie soorten zi jn in sommige gedeelten ospectbepolend. 
In het gedeelte woorin de onderstoonde opnome is gemookt, is Alliorio officinolis 
(Look-zonder-look) de ospectbepolende soort . 

29-8-1962, *Mildenburg * opnome ·13, proefvlokte 10 x 15 m. 

bedekking % hoogte m. 

boomloog 
boomloog 
struikloog 
lionen 
kruidloog 
mosloog 
st rooiselloog 

boomloog: 

Fogus S,i lvotico 
(G'uercus robur) 
(Be tu I o verrucoso) 

Lionen : 

Humu lus lupulus 

Kruidloog: 

Allior io offici noli s 
G I echomo hederoceo 
Rubus spec. 
Urtico dioico 
Frox inus excelsior (K) 
O uercus robur (K) 

90 

10 .· 

100 

6- 12 
1 - 6 

0,5- 6 
0- 1,5 
0- 0,4 

. 0,03 

d iom. 0, 1-0,3 m. 12 
12 
12 

1,5 

0,2 
0,2 
0,3 
0,05 
0,1 
0,2 

5.1 
(., "1) >;c. 

(x.1) 

2.1 
x. 1 
x.l 
x .1 
x. 1 
x .1 



l<ruidlaag (ve rvo lg) : 

Crataegus monogyna (K) 
Equ ise tum arvense 
Geum urbanum 
Anthr iscus si lvestris 
Acer pseudoplatanus (K) 
Geranium robe rt ianum 
Me I andri um rub rum 
G a leopsis cf tetrahit 
gras? 

struiklaag: 

Crataegus monogyna 
Sorbus aucupa ria 
Sombucus nig ra 
heester? 

- 21 -

0,05 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0, 15 
0,4 ' 
0,4 

hoogte m. 

4 
6 
3 
1,5 

x. ~ 
x. l 
x. 1 
x. l 
X, 1 
x. 1 
x. l 
x. 1° 
x.2° 

x.1 
x. 1 
x. 1 
x. 1° 

De waarde van de bostypen F1 8 F2 en G , moet vooral worden gezocht in de bi jzon
dere structuur8 die voor deze gedeelten kenmerkend ::.is. Hoewel deze gedeelten hier 
zi jn aangeplont8 vertoont hun structuur v eel ove reenkomst met natuurli jke beuken
bossen waar in de bodembegroei ing ~en soort het aspect bepaalt, of waar de bodem
kruidlaag praktisch afwezig is. 
Door Moor (I i tt. 1 0) wordt de structuur van het zu ive re beukenbos, het Fagetum typi
cum, a ls een *open zuilenhal * getypeerd. Door de di chte schaduw blijft de struike
tage laag en a rmoedig, de kruidlaag is over het algemeen zwak ontwikkeld; nu en 
don z i jn e r gedeelten waar ~en soort het aspec t bepaalt, andere soorten komen don 
slechts verspreid voor. 
Waarschijnlijk het best vergelijkbaar met de Nederlandse beukenplantages (in 
*Mildenburg *' met een deel van de Manteling) zijn de oppervlakten beukenbos bijna 
zonder kruidvegetatie, door Moor ook bi j het Fagetum typicum gerekend; voor de af
wi jkende structuur van dergelijke gedeelten is volgens Moor geen duidelijke oorzaak. 
De a rmoede aan bodemmossen, veroorzaakt door de aanwezigheid van het slecht 
verterende beukenstrooisel, is karakteristiek voor het Fagetum typicum. (litt . 10). 
In minder officiele publicaties wordt voor beukenbossen waarin geen of bi jna geen 
ondergroei te v inden is ook wel de term *Faget~m nudum * (naakt beukenbos) gebruikt. 
(I i tt. 13). 
Karakter istiek z i jn, op voedsel ri jke gronden in de montane zone van de gebergten in 
Europa9 de statige beukenwouden die zich van andere loofbostypen onderscheiden 
door de geringe ontwikkeling van de struiklaag . Deze wouden hebben echter, in te
genste lling tot de in *Mildenburg * onderscheiden beukenbossen, w~l een rijke bodem
begroeiing {li tt. 3). 
Als ve rge lijkingsob ject, floristisch , bodemkundige en micrometeorologisch met (zo 
mogel i jk) de natuur l i jke overeenkomstige vegetaties en met de overige in *Mi lden 
burg * onderscheiden eenheden, zi jn deze gede~~en zeer waardevol en interessant . 
Het is aan te raden de soorten Frax inus excelsior .Uimus species, die in sommige ge
deelten vrij Veel in de boomlaag voorkomen, in de loop der ti jd te laten verdwi jnen . 
Een te groot aantal van dez e soorten vertroebelt n. l. het oecologisch beeld, ontstaan 
door de inv loed van factoren als lichtintensi teit, samenstelling van het licht en hu
musvorming, dot typisch is voor dez e beukenbossen . Op plaatsen waa r in dit bostype 
de boomlaag met de genoemde soorten is gemengd, komt de invloed van deze boom-
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soorten tot uiting in de samenstell ing van de kruid loctg; dez e plaotsen· ·v ertonen n. l. 
een opmerkelijk voorkomen van Urtico dioica (G rote Brondnetel) en Rubus cf caesius 
(Douwbraam). . 
De soorten Acer pse udopla tanus (Esdoorn), Quercus robur (Zomereik) en Betula ve r
rucose (Ruwe berk) zu llen e en stePke ve rzuring van de grond1 zoals een zuive r beu
kenbos dit in ens humide kl imaa t te zien geeft, enigszins compenseren; een ge ringe 
vermenging v an he t· beukenbos me t deze soortim is dus op zi jn pleats. 

H. In de boomlaag van di t type is Ulmus spec. (l ep) dominant, daarnaast komen 
Acer pseudopla ta nus (Esdoorn) o- Ouercus robur (Zomereik), Populus nig ra {Zwar

te populier), e.a . De oude bomen z ijn tot ci rca 25 meter hoog . 
De struiklaag wordt in hoofdzaak gevormd door z eer veel opslag van Ulmus spec. 
(lep) en Acer pseudoplatanus {Esdoorn),. (00 5- 6 meter hoog) en Sambucus nigra (VIier) . 
In de dichte, hoge kruidlaag zijn de soorten Anth riscus silvestris (Fiuitekruid), Utrica 
dioica (Grate Brandnetel) en Aegopodium podagraria (Zevenblad) aspectbepalend . 
Het gedeelte dot het noorden van de manteling bedekt wi jkt enigszins of van de 
overige, in de oostelijke helft van *Mildenburg * gelegen delen die tot dit type be
horen . De bedekki·ng door Anthriscus silvestris (Fiuitekruid) is hier geringer, terwijl 
het voorkomen van Eupatorium cannabinum (Leverkruid) en Valeriana officinalis 
(Valeriaan) wi jzen op een wat vochtiger ka rakter. 
Gezien de ligging van de tot d it type behorende gedeelten, is het minder geschikt 
voor recreatieve doeleinden, het gedeelte in de mantel ing meet in ieder geval on
aangetast bl i jven. 

I. Dit type heeft eveneens Ulmus spec (lep) als dominante soort in de boomlaag. 
-:-

"Hier is op vele plaatsen het voorkomen van cindere boomsoorten geringer, zodat 
Ulmus in dit type sterker dominant is don in het vorige. Het voornaamste onderscheid 
is echter, dot de boomlaag in dit type veel jonger is don in type H. 
De struiklaag wordt gevormd door veel opslag van voornamel i jk U lmus spec . (lep), 
dooc..Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) en Sambucus nig ra (VI _ier) . In de 
vrij hoge, dichte kruidlaag z ijn de soorten Anthri scus silvestris (Fiuitekruid), Urtica 
dioica (Grote Brandnetel) en Aegopodium podagraria (Zevenblad) aspectbepalend. 
Locaal komen enkele in opperv lakte geringe g roeiplaatsen van een tweetal mossoor
ten op de bodem voor, n. l. van de soorten Mnium undulatum (Gerimpeld sterremos) 
en Eurhynchium praelongum (Fi jn laddermos). · 
De I igging van verschi llende tot dit type behorende gedeelten is waarschi jnl i jk vri j 
gunstig voor het maken van pi ckni c kplaatsen . Misschien kan bij het maken van plan
nen in deze richt ing, voorkeur warden gegeven aan de gedeelten gelegen in het 
westen van perceel 30 en in het noordwesten v an perceel 27. 

J. De Boomlaag van dit type bestaat vr i jwel geheel uit doorgeschoten hakhout van 
voornamel i jk Frax inus excelsior (Es), Acer pseudoplatanus {Esdoorn) en Ulmus 

· spec. {lep); Alnus glutinosa (Zwarte Els) komt ve rspreid voor. 
De struiklaag is vri j di cht e n wordt hoofdzakel i jk gevormd door Crataegus monogyna 
(Eensti jl ige meidoorn)8 Sambucus nig ra (VI ier) en opslag van Ulmus spec. (lep). 
In de. hoge welige kruidlaag zijn Anhr iscus silvestris (Fiuitekruid), U.rtica dioi ca (Gra
te brandnetel) en Aegopodi um podagraria (Zevenblad) aspectbepalend . Tenzi j het be
houd van het aangrenzende landgoed van wi jlen Mevrouw Hudig, dot voor een gropt 
gedeelte door dit vegetati etype wordt bedekt, vei I ig wordt gesteld, is het wensel i jk 
dit type te handhaven. 
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lmmers, vroeger be~tond ' Mildenburg* hoofdzokelijk uit dit bostype, daarom is he t 
zeker interessant dit gedeelte a ls v'ergel ijkin.9sobjec t te behouden, daarbij komt nog, -dot dit gedee lte als bran voor het nodige geriefhout dienst kan doen. 
Het gedeelte van dit type, ge legen in het zu id-oostelijk deel van perceel 38 is ge
schikt voor het maken van een pickni ckpl aats. 

K. Di t type, bestaande ui t z eer dicht., jong hakhout van Alnus glutinosa (Zwar-
te El s) en Ace r pseudoplatanus (Esdoorn), beslaat een smalle strook aan beide 

zijden van het pad dot loopt tussen de percelen 36 en 45. · 
Hoewe l het a ls beschermi ng voor het achterliggende bos zeer goed voldoet, is het 
als omzoming van een wandelpad minder geslaagd . Verwi jderen of sterk uitdunnen 
van een groat deel van het bestaande hakhout is, v oor het verkri jgen •. van een aardi-
ger doorzicht, aan te bevelen. Waar dit nodig is kan . G uercus robur (Zomereik) 
en Betula verrucose (Ruwe berk) warden aangeplant. Oak is dit gedeelte geschikt 
voor het maken van een pi cknickgelegenheid . 

L. Dit type beslaat een klein gedeelte van perceel 18, n.l. een deel van deaf-
gesloten *Kromme loan ~. De boomlaag bestaat uit Aesculus hippocastanum 

(Paardekastan je), v ri j oude exemplaren . 
De ondergroei hiervan vertoont zeer veel overeenkomst met type G; een st ruiklaag 
is afwezig en de kru idlaag bestaat ui t een loge, i jle vegetatie van Geranium ro
bertianum (Robertskruid) en Hedera he I ix (KI imop). 
Hoewel het jammer is dat dez e loan niet meer als zodanig in gebruik is, vormen de 
oude bomen een zeer te waarderen achtergrond voor de mogel i jk te scheppen pick
nickplaats in het e r voor gelegen opengekapte gedeelte . 

M. Hieronder z ijn somengevat recente beplantingen, uitgevoerd met diverse 
soorten struik- en boomgewassen . Meestal zi jn deze plantsoenen vri j di cht 

en wordt in de jongste delen, om de groei van de geplante gewassen te bevorderen, 
de kruidlaag regelmatig weggeschoffeld . 

N. Hiertoe behoren de grasachtige begroeiingen, welke, met uitzondering van 
het grazige, enigszins ruderale terreint je in percee l 43, vri j regelmatig 

warden gemaaid. 
De .doorki jkjes op deze terreinen v erhogen zonder twi jfel de landschappel i jke waar
de van *Mildenburg * en de beide kampeerterreintjes zi jn een dorado voor de kampe
rende leden v an de Stich ting *Het Zuid-Hollands Landschap*. 
Een mogelijkheid, de waarde va n dit type terreinen te verhogen, is het maken van 
bloemenweitjes (met strikt Nederlandse soorten). Hier mogen de recreatiezoekenden, 
kinderen zowel als vo lwassenen, naar harte lust bloemen plukken. Dit is vooral voor 
de kinderen van de Oostvoornse scholen en koloniehuizen zeer belangri jk. 
Voor deze bloemenweitjes komen eventueel in aanmerking, de percelen 4, 25, het 
terreintje in perceel 43 en mogelijk het zu ideli jk deel van perceel 18. 
Ongetwijfeld zal het scheppen en onderhouden van dergelijke terreinen, vooral de 
eerste jaren, een verzwaring van het beheer met z ich mee brengen, maa·r de educa
tieve waarde die hiervan .uitgaat weegt ruimschoots tegen deze belasting op. Een bard 
bij de ingang waarop stoat : *Streng verboden bloemen te plukken *, wekt geheel an
dere gevoelens op don een bard met a ls tekst b.v.: *Vandaag vrij bloemen plukken in 
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de daarvoor bestemde bloemenweitjes*. 
Ook moet men niet uit het oog verliezen, dot hoewel het terrein bestaande uit de 
percelen 4 en 25, landschappel i jk geslaagd is, dit terre in floristisch toch weinig 
interessan ts heeft te bieden . Waarschijnlijk is de bemesting met kunstmest, die 
wordt gegeven om de hooiopbrengst te verhogen, h ier debet aan . 
Door de OJecologie van een bloemenweide anders is don die van een hooiland, zul
len de beheersmaatregelen moeten warden aangepast. In het bi jzonder wordt hi er 
gedocht aan de percelen 4 en 25. 

** *** *** 



Ond e r de oude , tot 25 meter hoge, Iepen (Ulmus div. spe

c i es ) zijn in de dichte , hoge kruidlaag de soorten Fluite 

kruid ( Anthri scus silvestris), Gra t e brandnetel (Urtica 

dioica) en Ze v enblad (Aegopodium podagrar ia) aspectbepa 

len d (zi e pag _. 24 , H). 

foto 8. 

foto 7. 

H e t kampeerterrein is ee n dor a do voor de kamperende l eden 

van de Sti c htin g "Het Z uid - Hollands Land schap , bov end i e n 

v e rb ogen de doorkijk j es zo nd e r twij fe l de landschappe l i j ke 

waard e v an ''Mild e nburg "' . (zie pag. 26 , N ). 
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Enk e le g eg e v e n s ov e r d e mo sv ege t atie . 

Bij ee n mossenexcursi e met.de he er A. Akkerma ns, biol.cond . te leidef\ z i jn de on
derv indingen t i jdens deze excurs ie in *Mi ldenburg * opgedaan, door de heer Akker
mons in het onderstoande schema somengevat . 

In *Mil denburg * z ijn de groeiplaa tsen van mossen te ve rdelen in twee typen: 

· I. bodem: z ond, a l of n iet met verteerde humus 

I I. stommen en stronken : hout of vermol md hout 

I. bodem. De bodem heeft op de meeste plaatsen geen mosbegroeiing . Uitzon-
deringen z ijn : 

a . greppels en a fgestoken kantjes deze plaatsen zijn gunstiger don de v lak
ke bodemu doordat z e vochtiger z i jn en vri jwel niet bedekt met onverteer
de humus en kruiden . De ·mosbedekking op deze plaatsen is meestal lOO %. 

G evonde n soorte n : 
l. Mn i urn hornum (v n I. deze soort) 
2. Lophocolea heteroma lla . 

b. met mosbegroeide stuifhe llingen (oost - helling) op open plaatsen tussen beu-
ken in de mantel ing (type F2). De mosbedekking van _deze plaa tsen is l 00%. 

G V..J.Id evon en soorten : 
l . Mnium cuspidatum (aspectbepalend) dez e soort is typi sch voor binnenduin-

bossen. 
2. Mnium a ffine 
3. Mnium undu latum 
4 . Eurhyng ium stockesi i 
5. ·B.ra chytec ium rutabu lum 
6. Lophocolea hetromo ll a 
7. Tortell a frag ilus (?) 

11. stammen en stronken . 

a . stronken : ha lf vermo lmd, meestal geheel bedekt met een tapijt van 
Brachythec ium rutabulum. 

b. tegen lev ende bomen . 
Ove r het o lgemeen z i jn alleen de vochtigste plaatsen op de stam, hi er de 
westkantf me t mas begroeid. Bi j een aontal oude bomen zi jn ook rriossen 
gevonde n aan de *droge * z iide van de stam, n .l. in de afvoerge ulen van 
he t regenwoter . 
Vee.lol bev indt z i ch a lleen aon de onderzijde van de stom, woor het 'mi
li eu he t vocht igst is, e en goed ontw ikke lde mosvegetatie . Het is niet on
waorschi jnl i jk dot de hoogte van de met mos begroeide zo~e, in verband_ 
met de vochtighei du correleert met de hoogte van de kruidlaag. 
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1. Berkenstammen : hierop z i jn geen mossen gevonden, wel algen . 
2. Beukenstammen : (gl ad!) idem ~ 
3. Eikenstammen : vee l stammen van de oudere bomen zi jn aan de westkant 

van 0-50 cm begroe id met : 

Eurhyngi um stockesii 
Plagiothecium lae tum 
Hypnum cupressiforme var. imbricatum 

De eerste twee soorten komen het meest voor, ~etzi j al s 
monobegroeiing, va n een van beide, hetzij door elkaar 
groeiend. Bi j slech ts enkele bomen z i jn hoger don 50 cm, 
verspreide kussent jes gevonden van 
Di cranoweisia c irrata (tot op de eerste grote z ijtakken, 
c irca 5 m hoog) . 

4 . O ude lepen : (westkant) . De meeste iepen z ijn onbegroeid of hebben een 
i jl e mosvegetatie. Een stam is gevonden met een zeer dich
te vegetatie van : 

Metzgeria fu rcata van 0-200 cm . 

Op een andere stam z i jn gevonden de soorten 

Homalothec ium (=Campothecium) sericeum 
Plagiotheci um denti culatum ssp. denti culatum 
Eurhyng i urn stockes i i 

Verder is op deze bomen Tortul a laev ipila gevonden . 

In v ergelijking met a ndere, gelijksoortiger loofbossen steekt *Mildenburg*, met in 
totaal 15 soorten blad- en leve rmossen minder gunstig of .. Zoals reeds eerde r is opge
me rkt, is het be langr ijk omgevallen bomen niet te verwijderen omdat deze gunstige 
groeiplaatsen vormen voor mossen . 

*Mildenburg * a ls rese rvaatbos. 

Het bos van het landgoed *Mildenburg * wordt niet beschouwd als productiebos, maar 
al s rese rvaatbos. Di t is een zeer gelukkige omstandigheid, vooral. door het opperv lak 
bos in het westen van Nederland, en in het bi jz onder dicht longs de kust, zeer ge ring 
is. He t feit dot hier een du inbos ligt, dot zi ch sinds het als reservaatbos in beheer is, 
vri jwel ongestoord heeft kunnen ontwikkelen8 is daarom ook van groot belong, zowel 
voor de wetEmsc hop al s voor de recreatie, nu en in de toekomst. 
Een methode van beheer, die voor een dergelijk rese rvaatbos de meest bevredigende 
en waarschi jnli jk ook de meest eenvoudige zal zijn, is de gedeelten die hiervoor ri jp 
zijn al s *absoluut reservaat* te bestempelen; d .w.z. dez e delen aan hun lot over te 
late n en hierin geen beheersmaatregelen te t reffen. (I itt . 2) . 
De gedeelten die hiervoor, in ho<;>fdzaak in aan~erking komen z i jn de op de vegetatie
kaart onderschei den eenheden A 1, A3, A6, A7, B 1, B2, B3, C 1, C2, D 1, D2, D3, F 1, ~2, 
Hen L. Jongere;.gedeel ten die voor dez e beheersmethode nog niet geschikt zijn z ullen 
de eerste ti jd de nodige zorg ve reisen, tot het stadium is bereikt, waarop ook deze .ge
dee lten we inig of geen beheer meer nodig hebben . 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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LIJST VAN SOORTEN gevondenin *Mildenburg * indezomerenherfstvan 
1962, aangevuld met oudere waarnemingen van de 
heer W. Dortmond, deze laatste zi jn met een x ge
merkt. 

BOMEN : 
Acer campestre {Spaanse oak) 
Acer platanoides {Noorse esdoorn) 
Acer pseudoplatanus {Esdoorn) 
Acer saccharum (Suikeresdoorn) 
Aescu I us hi ppocastanum (Paardekastan je) 
Alnus glutinosa {Zwarte els) 
Betula verrucose (Ruwe berk) 
Fag us grandi folia (Ameri kaanse beuk) 
Fag us si lvati ea (Beuk) 
Frax inus e xcelsior (Es) 
Ginkgo biloba (Ginkgo) 
Picea abies {Spar) 
Pinus nigra {Zwarte den) 
Populus nigra (Zwart.e populier) 
Populus alba (Witte abeel) 
Populus canescens {Grauwe abeel) 
Quercus robur (Zomereik) 
Robinia pseudo-acacia {Acacia) 
Sal ix alba (Schietwi I g) 
Salix cinerea {Geoorde wilg) 
Sal ix div. species (Wi lgen, div . soorten) 
Tilia platyphyllos {Grootbladige linde) 
Ulmus div . species {lep, div . soorten) 

STRUIKEN: 
Corylus avellana {Hazelaar) 
Crataegus monogyna (Eensti jl ige meidoorn) 
Euonymus europaeus {Kard i naa I smuts) 
I lex aquifol ia (Hulst) 
Phi ladelphus spec. {Jasml.,jn) 
Ribes uva-crispa (Kruisbes) 
Ribes si lvestre (Aalbes) 
Prunus div. spec. {Pruim, div. soorten) 
Rubus div . species (Broom, div . soorten) 
Rubus idaeus {Framboos) 
Sgmbv.c~;~~ . ni~Jra(VI ier) 
Sarothamnus scoparia {Brem) 
Sorbus aucupari a {Li jsterbes) 
T axus baccate (T ox us) 
Ulmus spec. {lep) 
Viburnum opulus {Gelderse roos) · 
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KRUIDEN : 
Aconitum spec. (Monnikskap) 
Aegopodium podagra ria (Zevenblad) 
Agrostis canine (Kruipend strui sgewas) 
Agrostis stolonifera (Fioringras) 
All iaria offi cinal is (Look-zonder-look) 
Alium vineale (Kraailook) 
Angelica silvestris (Engelwortel) 
Anthoxantum odoratum (Reukgewas) 
Anthriscus silvestris (Fiuitekruid) 
Aquilegia vulgaris (Akelei) 
Arctium spec (KI is) 
Arrhenaterum elatius (Frons raaigras) 
Asperula odorata (Lievevrouwebedstro) 
Ballota nigra (Stinkende ballote) 
Brachypodium silvaticum (Boskortsteeltje) 
Bryonia dioica (Heggerank) 
Calamagrostis canescens (Piuimstruisriet) 
Calystegia sepium (Haagwinde) 
Capsella bursa-pastoris (Herderstasje) 
Cardaminae flexuosa (Bos veldkers) 
Carex otrubae (Valse voszegge) 
Cerastium holosteoides (Hoornbloem) 
Chelidonium majus (Stinkende gouwe) 
x Chionodoxa luci I ice (Sneeuwroem) 
x Claytonia perfoliata (Winterpostelein) 
Cirsium palustre (Kale jonker) 
Cirsium vulgare (Speerdistel) 
Convallaria majalis (Lelietje-van-dalen) 
Cotoneaster spec. (Dwergmispel) 
Dactyl is glomerate (Kropaar) 
Dryopteri s austri aca (Brede stekelvaren) 
x Dryopteris filix-mas (Mannetjesvaren) 
Epi lobh1m montanum (Bergbasterdwederi k) 
Equisetum arvense (Heermoes) 
x Eranthis hyemal is (Winterakoniet) · 
Erigeron canadensis (Canades.e; fi jnstraal) 
Eupatorium cannabinum (Leverkruid) 
Festuca gigantea (Reuzenzwenkgras) 
Festuca pratensis (Beemillapgbloerr) 
Filipendula ulmaria (Moerasspiraea) 
x Fragaria moschata (Grate bosaardbei) 
Fragaria vesca (Bosaardbei) 
Galeopsis tetrahit (Hennepnetel) 
Gal ium aparine (Kieefkruid) 
Gal ium mollugo (Glad walstro) 
Gal ium pc lustre (Moeraswalstro) 
Geranium dissectum (SI ipbladige ooievaarsbek) 
Geranium robertianum (Robertskru id) 
Geum urbanum (Nagelkruid) 
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Glechoma hederacea (Hondsd ra f) 
Glycer ia dec linata (Geta nd v lotgras) 
G lycer ia max ima (Liesgra s) 
Hede ra He I ix (KI imo p) 
Heracleum sphondyl ium (Bereklauw} 
Ho I cus lanatus (Witbol ) 
Ho I cus moll is ( Zac_b.h:o. :Wi t bol) 
Hordeum murinum (Kruipe rtje) 
Humulus lupulus (Hop) 
Hypericum perforatum (St . Janskruid) 
Hypochoer is ra di cata (Biggekruid) 
lmpatiens parv iflora (Kiein springzaad) 
lmpatiens noli-tangere (Springzaad) 
Iri s pseudacorus (Gele lis) 
Jun cus effu~us (Pi trus) 
Juncus ten u is {Tengere rus) 
Lamium album (Witte dovenetel ) 
Lamium galeobdolon {Gele dovenetel) 
Lapsana communi s (Akkerkool) 
Ligustrum vulgare {Liguster) 
Lol ium perenne (Engels raaig ras) 
Loni cera per iol ymenum (Wi lde kamperfoelie) 
Lotus cornicu la tus (Ro lklaver) 
Lys imach ia nummularia (Penningkruid) 
Melandrium rubrum (Dagkoekoe ksbloem) 
Moehri ngia t r inerv ia (Dr ienerv ige muur) 
x Muscari botryoides (Druifhyacin t ) 
Mycel is mural is (Muursla) 
x Narcissus pseudo-narcissus (Wi I de Narcis) 
x O rn ithogalum nutans (Knikkende vogelmelk) 
x O rnithogalum tenuifo lium (Smalbladige vogelmelk) 
O rn ithogalum umbellatum (V~gelmelk) 

Parietaria offic inali s (Giaskruid) 
Phalaris arundinacea (Rietgras) 
Phragm i tes commun is (R i et) 
Plantagb lanceolate (Smalle weegbree) 
Plantago ma jor (G rote weegbree) 
Poa annua (Straatgr as) 
Poa pratensis (Beemdgras) 
Poa t r ivial is (Ruw beemdgras) 
Pol ygonatum multiflorum (Veelbloemige salomonszegel) 
Polygonatum odoratum (So lomonszege l) 
Pol ygonum amphibium (Veenworte l) 
Polygonum convo lvu lus (Zwaluwtong) 
x Pol ygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop) 
Pol ygonum sa chal inense (Sa c hal in-duizendknoop) 
Prim ula vu lgaris (Stengel loze sleutelbloem) 
Prunella vu lgaris (Brunei) 
Pul i coria d ysenter i ea (Heelblaad jes) 
x Pulmonaria pi cta (Longkru id) (niet wild) 
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Ranunculus acris {Scherpe boterbloem) 
Ranunculus repens {Kruipende boterb loem) 
Roegne ri a can i no {Hondstarwegras) 
Rosa ca nina ssp canina (Hondsroos) 
Rosa spec. (Roes) 
Rumex a ce tosa (Veldzu ring) 
Rumex cf sanguineus (Bi oedz uring) 
Sagina procumbens (Liggende vetmuur) 
Saxifraga granulate (Knol steenbreek) 
Scrophulaira nodosa (Helmkru id) 
Senecio fl uviati I is (Lancetbladig kruiskruid) 
Stachys si lvati ea (Bosandoorn) 
Stellaria holostea (Grootbloemige muur) 
Stellaria media (Muur) 
Symphytum officinalis (Smeerwortel ) 
Taraxacum officinale {Paardebloem) 
Thai ictrum flavum (Poelruit) 
Trifolium pratense (Rode klaver) 
Trifolium repens (Witte klaver) 
Urtica dioica (Grote Brandnetel) 
Valeriana dioi ca (Kieine Valer iaan) 
V2) er iana offi c ina! is (Valeri aan) 
Veron i ea chamaedrys (Gewone e repri js) 
Vicia cracca (Vogelwikke) 
Vinca minor (Maagdenpalm) 
Viola hirta (Ruig vioo ltje) 
Viola odorata (Maarts viooltje) 
Viola riviniana {Riv··inus viooltje) 
Allium ursinum (Dos look 
Arum maculatum (Gev lekte a ronskel k) 

MOSSEN : 
(de Nede rlandse nomen zijn ontleend aan de mossentabel van drs W. Margadant) . 

Brachythecium rutabulum (Dikkopmos, stekelslaapmos) 
Dicranoweisia ci rrhata (sikkelsterretje) 
Eurbyngium §tQ~~e~il (= E. praelongum) (fi jn laddermos) 
Homalothecium (= Campothecium) sericeum (zi jdemos) 
Hypnum cupressiforme va r. imbricatum (een klauwtjesmos) 
Lophocolea heteromalla (heterophylla) (een kantmos) 
Metzgeri a fu rcate (boomvorkje) 
Mnium affine (rondbladsterremos) 
Mnium cuspidatum (spits sterremos) 
Mnium hornum (gewoon sterremos) 
Mnium undulatum (ger impeld sterremos) 
Plagiothecium denticulatum ssp. denticulatum (een platmos) 

Plagiothecium laetum 
Tortella fragilis (?) 
Tortula laev ipil a 

I 

(een pi atmos) 
(een kronkelbladmos) 
(boomsterret je) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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K IN<:: (;,[11,1,.,'-

~.OUO. VIIou on" MlT.IOfo4Gf TO'T Ut,_.JONGI! OVt:AC.US f\01 t"N r.£T\.o\.A vt.RI' , Sll!.L .... UO' 
W£LKOE llADL VHL..IWIWS CP CAISIVS 1.N STACkYS SILV ... ET GAUOPSIS Tnl' 

OUf:IIIC.US 1101. ,000, UIA OK:H'T'I: HOGf S TilL VNL c;.aATI\lGU$ ..oN , HOCOE KROLMET 'Vl'H AUM.IS UCAE! 
tHUfiTKA~ 

~ ltOQ.. OUD, VUL )()NC;l TO"t U :f" ..IOf'«<.E IOMf"' YNL FAQJS SII.V . STIIoL £.N HO<;IO ltiWL_GfRIHC;.. VNL 
81JS et CA£$1U.5. \IRU PJC,HT.! ~GE \I(GefATtl VAN AI:~I'OOILIM fOOD (H WlavtA H£L 

~· OUO . VU L .JOtotGE TOT Z ffllo .JOHGI fll , HOGI ~ LAGf sn\L <ioEI'IiiNG , I(II,OL VNl I'V&US U CAE: 
VA.TICA. DIOtCA £N AoNTHiiiiSo(.US S ILV LOCML AK.Of'OOIUM POD 

OUt:"(:US A08 . OVDE l.ANfN. VfflAL MET 01'.5LI\G VN\,. AC&I!o I'HUOOI"L (05 · 6 -). DICWTl' N~f KJ!.Dl..MFT I 
~US.VATICAOIOICA, AN~ftl$(:\15 SILV IN 5 TI'C.HYS $ 1LV 

QUIA(~ A06 , QUOf: LANI!N~ Sll!.l ZU" GliiiiNG"; MOL VNL AVIUS er CAESIUS, I.TA.~VS SJLV EN IUP.f\.TOI'III\J 
~M. 

~. VAV JON G, OUDER't: r;,,, IN &IT'Ul.A VtliiA VUI.SPR't:IO ~II.OMIEND . WIINJG TOT l OC.. V IIIIJ OIC.._ 
Sl"RL, M'T OA l l'X A,Q ; ZUA OICH TE ltAUIO •SLio11E" L.M6 VAN kUftU$ Cf' FRVT., lONIC.EM PER EN DI'IVOI"l 
AVSlA MI!T t.ONVALLAIIJA. MAJ . IN II.IIIUI O· EN &OOMLAACj. HiOIM HfliiC 

IDEM , X.ONDEI'I. HE OI!M HI!I.JIC IN KI'I.VIO o &.l 600MLAAG · 

QVEI'CVS AO&. Vli.U JONG, lNKflE OVO(A' P Vtiii.S"'liO 'w'OO'IICOMlNO: ...,_U OIC)-4Tf $TRL ; M.ADL NIE T "1.1. 
OICHT 1/NLIIIU&U$ C, CAIESIUS, UI'I.TICA OIOIC-". AHTHAI ,CVS Sll.V tiN Af C.CI"'OOVM POD 
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Vegetatiekartering landgoed MILDENBU RG te Oostvoorne. 

Stichting 'Het Zuid-Hollands Landschap', Biologisch Station 'Wcevers' Duin' tc Oostvoorne, opname 1962, 0. van der Laan 

QVIIII,Ci.JS RO&. V"l.J .JONG liNKn.E OUDE .... IM Vlii.&Pf\£10 VOOfi.~[NO , STf'L GEI!:ING , £11111, OIC"'!Tf VC:GUA 
~ OtOICA Vol AIGOfi'OOtVt.d f'OO 

QUfRCVS fi.O& . VIW ..,.,G, EN~If: Lf OUOf.Ril (Ill, V(ASnr.liO VOClfPoK()M~ND &TIItL CiEI'U.N6, 1MCMTl Yf!GET"ATII! 
VAN f\UIWS CF CAUIVS. V"TICA D'OtCA lN Al GOPOOIUM P'OD 

QY!; RCUS fl,()6 , V!'\U JONG, 8!lUV. VEM Vf~~I!O VOORKOMr:N O, W IIN IG TOT I..OC , YRU OIC~TI! STI\L MrT O A 
IL(If A.Q, · U(f\ DICH'T1 KII.I,.UO. $l0101L.AAG YA}ol !'IVIW'S CF FRIJT, U)NICiii'A PI'M [N D"YOf'TI"I5 AVSTII MET 
CONVAUAII. ~ Jo,tAJ ; IN KMUiO• r N &OOttAL AAG 1-!IOtM WI!UX 

QVf"<:VS 11.08 .J!OrotG, Vf'U OICHTE STN...., ZIU D!Of'Tt MJI.utO·~UIIi"l..AAG V,.N A.v&u.S Cf '"Vf IN l.ONICEAA 
NR Mlt"T V££1. VIITICA DtOICA. SQCIII\Tl"NitUt<l YI:Gl'TAT'If "'" OA f'IUPI"NDLII.Jiro ""-""4 THAUCTIU.JM FL.AVVM. 
YALfflii .... NA On MAO<IY~ S.ILV~ ~NtO OIIIYOf'TERIS AC.IST" Ef'f !lEX AO 

~-. VW .IOf.tG , Vr.IJ tMCWTt ~( 5TIU ... ; l< f\OIOlAAG VNL VRTICA OIOICA, AIGOPOOIVM ~ EN 
'<o'OOI'AL VU.L Jllli&W Cl' CloEJ.Ill§ 

QUIP.CV$. ROB VA.U JONG, 1-t()(;IE EN lAGI! lTP.L ¥ 1\I.J DIC:MT, HOGI OICWTE I(AlJIDLAAC. VNl P.UGUS Cl CAtll · 
VS. I.MTICA OIO ICA l!N ANTHitiKUS SI LV 

OUEII.CV\ ltotl ""U .JOf'tG; SlltLGEitiNG . DtCHTI kltDl VNl. RV&liS CJ" CAESIVS, UATlCA OIOICA £N 
AN'TWRISCUS SILV 

9UIIfii.C.US. 1\08 £N &ITVLA Vf.:ltP. VltU JONC. OtCiiT &OS MET Al.NV.S GlVT' VEitSPitEIO \1001\I(()MIIINO, STill Vll.i.J 
OiCHf VN'L Vt&uP.NVM OPVL, WU ICit V(GETATII( VAN UIITICA DIQ ic;A (TOT 2 m) M£T O A VALEII. OF,. EN 
i'VF> c;...,..a 

OV~P.M AOB [ N' 8l'TVLA VlrltR , OVI!I'IW t G(NO ""U.JONG. 805, WI!IH*G TOT l.OC z.EIIt OICMTe VII.U t-«XiE STN.. 
VN'L CIJIATAIGUS .....:»~ W tuGE TOT l. ln HCGI JCII.DL YNL • V&US C'F CAI'SoiVS. UATICA OrofCA !N Af~O.UM 

""' 
OU~t\QJS Roa £N KTVl.A YU," YtVJ .lONG , ST"L. V"U OfCWT, K"OLVNl "VM.IS CFCALSIUS, ~TtCA EMOICA 0' 
A.Nll-IIIIISCUS SI LV 

OUf"CUS l'r.O&. fN F'I\A)CIN VS £•c . V"IJ .JONC. GIM INGO 805, Al.NLJS 6Ltlr I N !IETVL.A Vf M "'" S t>I!.EJD VOOA.. 
KOMfN O , TOT HOQG OI"C.AAN OI , N IET Zl!" 0.Q-4TI SfiU VNL CIVIT MON.; HOGE f)tCMTf ICADt.. VNL. A N TH .. I S· 
CU$ SILV EN V"TI(A DIOICA Mf'T AfG()POOIVM POD 
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~. OUO. ~TAL V"UWIEL(iU.;f.f"L.ONTIIJIIIrPC.fND WI! IN'JO IMDli(MtNOir UL.f kiiD\. Mf fOA II,V&VS CJ' 
CAI.SlUS. t'UPATO"II.JM CAN , ST~VS Sn.V IH l-lt'DEAA 1-tll 

FAGIJl Slt.\1, OUO, VII,LI DIC.,ff V(GfTATIE VAN A NTH!t iSCVS SjLV EN V~TICA OIOICA 

~ VIW.JONO &C6. STIID,..VfU.JWILOH'T&fi.! KfND. KDIEMINO AADL 2 EE=I'!. Gl~IN(#.JCM) wti NlG N' tJO:M 
KfHDf_ UU V£CfcTATlf 'VAH OA MJeU$ Cf CAUIUS UI'!.TtCA DIOtCA AWAIIIA OFP' GfV.HIVM 1'!.011 A.E C.O · 
POOI~,Jt~.4 f'OO 

~, 0V0 SOMJ M fT ACE" PUUDO~ QUE"~ 1\011 , "DI'VI.U$ Nlc.AA f A ZU.fl V!:EL 0 ""l.AG (OS 11• 
OICHT£ I-IOGE IO\OL VNL ANTHII,ISCUS Sll.V [ N U II,TICA OIOICA MET Af<OOPOOIUM P00 

OOOfiGI!SCHOTIN c.tMf.NGD "KAKHOVT80S. YNL fllAXINU$ EXC. l'oC.ll\ ,lUOOPl. £N IAMUl $1"(C"; ALH\IS c;.L_ .... f" 

VI "VMrD vroc»-.l'iOMENO JTIU.. ""U DI'CHT VN L C~A1' N10N EH SAM8UCUS N/c.M . HOG[ WILIGE Klii.OL MrT 
~ ZU:PI VUL AN'floill.tSOJ$ SILV U~."ftCA OI()ICA fiN A£GOf'00+Va.t P'OQ 

.JONC: io4AKWOVT, oiiLNi./1 c.urT (N AC£ 1'1 ~~UDOP~. ZEEP. DICH'T Geft\.ANT C.EEN ONDEAG'UlEI . 

•\UCtJWS W1Pf'OC:A31'ANtJy , OVDt lAAN LAG£ Gfi\INGE VEG£T'ATtf VAN GCMNI\IM '-ONJlTIANUM J N HtoE~A 
H!L 

lll,fCf"N'Tf lEP'l.ANTING, GIMENGO, M£ESTAl. 2££R DtCJ.tT 

GA'ZON . 
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QVERCVS 1\0BVIII , OVO; VFII..I HOC~ STRUIKI.A.'.G LOC Z EER Ol ti-<TE SI.VIEIU.AAG VAN RUIWS CF FRUT EN 
t.ONICER" PER.; KII.Dl. ME T O.A. l lflt AQ., VALEI'IIANI'. OFF. , FR.O.c.I\IU.-. VEKA, &IIACMYPODIUM SILV., &~Oft< · 

QUfRCUS 1\QQ.,OI.ID: ~U OPEH MET JONCE TOT ZH R J CI!'¥0E OUEP.CV$ 110&. EN BETVI.A VERR ; STRL. VR IJ OI>EN: 
WEU GE KIIOl VNL. P.U!IVS a: CAES IUS EN STACHYS S I LV MET GALEOPSIS T!TII.. 

OUUCUS P,OB ,DUD, ZEE II OICHTE HOG£ STRL. VNL . CRATAEGVS MON.; 1-!0GE KIIOL. MET VE H 1\UBUS CFCAESlUS 
EN Vl'.TICA, DIOICA. 

GVEPtCUS ~00., OVO; \IE~L JONCE TOT U:ER JONGI: IIOMH-1 VNLFAGIJS SILV. ; STill. EN HOG£ KRO\. Gfii!Nt;, VN L 1\U
IIOS CF C ... ESIUS; ""'U DIC.H"TE LAGE VEGrTATIE VAN AECOPOOIVM F'OO. EN I-IEOERA 1-!El 

~ .. OUOE LANfN, VHI..Al MET ~l!oli VNL, ACER PSiVDOPL- ( aS -6 ,..); 0104U HOGE "'Rei.. MH }'IU· 
!1\J$ Cf' CA~SIU$. URTICA OIOIC .... AN THRISCUS S ILV. EN ST....CH'!'S SI LV. 

QUfi'.CUS 1\0!1., QUO( LANEN; !tnU_ 'Z~~~~ GUIING,; KROL. VNl fiV&U!t CFCAESIIJS. STACHYS SI LV. fN I UPATOI\ IUM 

~M 

QVEIICUS. 1108 .• YIIU JON~. OUO£Rl !;:ll. EN 8 ETIJI.A Y£1111. Yf ll!tPREID VOO!lKOMEND: WfiNIG TOT L0C. VIIU DICI-flE 
STilL. ~oAET O.A. llEil AQ.; ZEEII OICI-lT~ KI'.UID·!tLUIEIIL..t.oO.G VAN "U81JS CF ~RUT .. LONICEI'IA PEI'I- EN DIWOI'TE~ IS 

AVSTII. MH CONVALI.ARIA MAJ .. IN I<IIVID- EN I!OOML ... AG HE DEIIA H ELIX 

IDEM , lONDEk HEDEIIA HEll)( IN 111\VID. EN 800MI.AAG-

QIAIICUS ~08 .. VRIJ J ONG, ENKflf OVOEIII;f D.. YEIISP'REID VOOIIIIOM!ND; YIHJ DICHT£ STII.L. ; KI'.DL. N IET 1:Eill 
~U8U.S CF CAUl US . UI',TICA OIOIC .... .O.NTNII ISGUS SI LV EN _.,EGOPOOIUM POD-
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Vegetatiekartering landgoed MILDENBURG te Oostvoorne. 

Stichting 'Het Zuid-Hollands Landschap', Biologisch Station 'Weevers' Duin te Oostvoorne, opname 1962, D. van der Laan . 

Qut:~C\.1$ "-O!L VI'IIJ JONG, EN~E"U!: OVOfl'lf !~. V(f0,$PIIfl0 VOO,.,KOMENO ; STI'IL.GEAIN G. ZIEFI DICHTf VEGiTA· 
~A 01010. EN "fGoOPOI>IUt.l POD 

OV!>ACUS !WO', VII.U JQNG, ENKELE OUOERE Ell_ VEI\SI'REIOVOOAKOMEND; 5TRL.<iEIIING ; DIC!-lTE VIOGETit.T IE 
VAN IIU&U5 CF C.o..FS IUS. UI\TICA DIOICA EN ... EGOPODIVM POD 

QUERCUS 1\06., VI\U JONG, I!ETIJLA VERI\. VU\S PfiEIO VOORKDMEN D: WEINIG TOT LOC., VRU OICHU STF\L. I<IET O.A. 
ILEJI AQ. ; ZEEI'I. OICHTE KI'ILIIO- SLUII!RLMG VAN 1\UI!US CF FI\IJT, U)NICER.-. PEII. EN DP.VOPTEAIS AUSTI\. MH 
CONVALLAP.IA MAJ. ; IN KRVID· EN &oolotl ....... G HEDEAA HELIX-

QUEACUS "06., JONG, 11'1\IJ OICHTE STI\L., ZE£1\ OICI-ITE KI\UIO·Soi.-UIEP,lAAG V"N 1\UBVS Cf FRVT. ION LONICEP.A 
PER. MH VfEL UII.TICA OIOICA, SOOI'.TENRIJI<£ VEGETATIE M£l O.A . FILIP~NDULA ULM .• THA LICT IIUM FLAVUM, 
VALERIANA OF~ .. Poii.AO-IYP"ODIIJM Sli..V~ WIIN IG ORVOPT~RIS AliSTP.. EN llEX AO. 

QU!RCIJS M&., VIIU ..lONG; VA IJ DIC,_.,.f ~GE' STill.; kRVIOLAAG VNL URTICA OIOIGA, AEGOPODI VM POD EN 
VOORAL VHL AU&U.S CJ' C ... ESIVS 

QVERCUS II.OS . VPILJ JONG; STIII..GEP.ING; OIG!TE kii.Ol. VNL. FI.VSUS e t CAESIUS. UP.TICA OIOICA EN 
ANTH RISCVS SILV. 

QUEACUS RO&. EN &ETULI\ V£11.P. . . VIIU ..lONG DICHT SOS M~T 1\LNUS Gllll: VERSPIIEIO VOOP.KOMENO; STJ'.l . VP.IJ 
~~CPH~~l- VI8UP.NUM OPI.Il.; Wli"LIVE VEGETAT IE VAN UIHICA DIO ICA (ToT 2 m) ME T O.A VALEII OFF EN 

OVEII.CUS 1\0S. EN SETLJt.A I{EII.R., OVf'l'iWEGENOVIIIJ ..lONG 1105; Wfi NIG TOT UX:. ZE£1\ 0 10-ITE VP.LJ HOGE STI'il 
VNL.CII.ATI\EGUS MON..: WUJGE TOT lon. HOGE KROI... VNL. RUS~ CF CAESIL/5. UIITICA DIOICA EN _.,EGOPODIVM 

"''· 
QVU,WS ROI!.. EN I!.ETVl "'- Vl!lll'i. VII.U ..lONG; STII.L. V~U OICHT : KRDL. VNL IIU&V5 Cl CAESIUS, UIU ICA OIOICA £N 
ANTI-II'iiSCUSSILV. 

9UEI'iCVS ROl. EN Fl'i ... XINVS EXC, vt'.U .!ONCO GEMINGO 805, ALN\JS GLUT. EN 8ETULA VfRFI . ViRS~FIEID VOOII · 
KOMI!NO; TOT HOOG OPC.MNDE, NIET ZEEA DICHTE STI'il . \INL. CMT. MON. , HOCE OICHT E I<RDL VN L. ANTt-11\IS
CUS SILV. EN UIO.TICA OIOICA M!T A!GOPOOIUM POD 
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~-- OVO, !>TIO.L. VRUWE"LG-EI--IEH ONT8 FIEI<! N D, WIINIG 8 EDEI<M!NOE Ul.E I<ROI.. M ET O,o. l'IVP,IJS CF 
CA£511JS, !UPATORIUM CAN., STACI-IV'S Sill/. H < 1-'fOER.O. f-1101.. 

FAGIJS SILV., OVD; STilL. VIIIJ WHGEHI!'ELONT BIIE I<END. VII IJWUGEEN 1(1101.. 

FAGIJS $ 1LV., OIJtl. VP.U 0 1Ci1TE VEGETATlE VAN ANTHP.ISCUS ~ILV EN VIITICA OIOICA 

~- VIIU JONG 11-05; $TAL. V1'J.IWEL ONT BIIEKENO. BEDf"-MING IUIOL Z:EiE R GElliNG. SOMS W EINIG l'I£Dek 
:~~~-';~O~£GET.O.TIE VAN G A 1\V&VS Cf CAESIUS, IJIIT ICA OIOICA,ALLIAIIIA OFF, GER .... NI\JM 1106 . .O.EGO · 

YLMU$ ! ~EC. OYO, 50MS MET ACEP. ~EVOOPL QUERCVS 1108., P"OPV~U$ N IGP.A EA Z:EER VEEL OPSLAG (0 5 · 6 ..,) 
OICHTE HOGE ki'IOL VNL ANTMIIISCUS $ 1LV. EN UIO.TICA OIOICA Mn AEGOPODIUM POO. 

0001\GESCHOTEN GfM~NGD HAKI--IOVT805, YNl. f l'iAXIN US ElK. ACE/\ P~EUOOPt-. EN VU•' US S PI<C., ALNVS G.lUT. 
VEI\~REID VOOIIKOMEND; STAL VIIIJ OICHT VN I.. C~AT. MON. EN SAMBUCUS NIGM; HOG-E WELI GE KIIDL M ET 
VOOMI.. ZEEI\ VEEL 1'\NTHI\ISCUS SILl{ , U1\TIC,O. DIOICA !N "'-EGOPODIU"" POD. 

..IQNC HAI(HOUT. ALNUS Gl.VT. EN ACEII PSEVDOPL., 2'EER DICHT GEPLANT ; <iEE"' ON !)EIIG-ROE I. 

c:r=ULVS HIPf'OC.-O,:fTANUM, OUDf I.AAN. LAGE, GElliN G£ VEGETAT IE W\N CfP.ANIUI.ot PIOIIEI\TIANVM EN HWEAA 

RECI!!NTE !IEPLANTING, GfMENGO. MeESTAL l'EEII OICHT. 
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Vegetatiekartering landgoed M ILDENBURG te Oostvoorne. 

Stichting 'Het Zuid-Hollands Landschap', Biologisch Station 'Weevers' Duin te Oostvoorne, opname 1962, D. van der Laan. 

~. Vl'.IJ JONG. llNI'IE"LE OVOf~E ~X. Vl'~SPII.E"IO VOOIIKOMEND, STJIL. G~IIIING . Zlfl\ DICIHf VEGHA· 
Tll V,+.N URTICA ~OIC.O.. EN MGOPOOIUI<ol POD 

OUEI'ICUS 1'.0&"., VII.U .JONG. ENK!L! OVDEII.E EX. VEI'IS"''t iO VOOIII<OMf NO; 5TI\l.Ci!I\ING: OICI-iTE V£GETATIE 
~ CAESIUS, UIIT ICA OIOIC" EN AEGOPOOIVM POD. 

QUEIICUS 1\01!1 .. VI\U JONG. &ETULA VEil. I'. V!I'.SPI'IEIO VOOI\KOMENO ; WEINIG TOT LOC., VIIU OtCHn STRL. '"'Er OA. 
IH~ A.Q. : UEII. OICHTE KPIIJIO- SLUifi\L.AAG VAN I'IUI!IUS CF FRVT, LONICf"'.O. PE"~ - EN 01\VOPTERIS AUSTI'I. MET 

QUEFICUS P,QII., JONG, \IP,U DICHTE STP,L~ :ZiER OICI-ITE I(II.UID· l».UIERLAAG IIAN I\U6 US CF FI\VT. ~N tDNICERA 
PEII.. MET VtEL VIIT ICA OIOICA, SOORHN!H.I/'C.E \IEGETATll MET O.A. FIU PENOUL'< ut.M., THALICTIIUM FLAVUM , 
VA.LERIANA OrF, IIRACHVJI'ODIVM .SILV., waiNI<i ORYOPTERIS AIJSTR. EN llf)( AQ. 

9Vtii.CVS 1\0&, \IPIU .lONG; YI'.IJ DICHTf HOGE STill .; KPIUIOI.AAG VNL. UATICA DIOICA, A£GOP0DIUM ~D EN 
VOORAL VllEL RUIIU.S Cl' CAESIUS. 

QVEJ'.CU!. 11.08 .. VRU JONG; STI\ L. GEII.ING; DICI-ITE KRDL. VNL. 1\U&US C~ CAESIUS, URT!CA DIOICA EN 
»I'Tl-III.ISCUS SILV. 

9UEI\CU$ 1101'> EN BETVLA VE!O,fl. . YRU ...ICING. OICHT !lOS MET AlNUS Gtur. VEIISPAEID VOORI<OMENO; !.TRL. VRIJ 
~~c:.~=t - VlfloURNUM OPVL.; WELIGE VEGETATlE VAN UI'.TICA OIOICA (TOT 2 rn) ME T O.A. VALEA. OFF. EN 

QVEIICUS 1\08. £N 11~ VERI\., OYERWEG.END Vf!IJ JONG !lOS; WeiNIG TOT UX:. :ZEEI'i DICJ.n'l: VP.I.I I-IOGE STIO.t 
VNL CIIATAEGUS MON.; Wt:UGE TOT l rn. HOOE 1<11.01.. VNt . llti!IU5 CF CAESIUS, UP.TICA OIOICA E"' AEC.OPOOIU"-' 
0'00. 

:~~~ic~~~~~~ IIETVLA VERR VIIU JONG; 5TIIL. VRU OICHT; I<RDL VNt RU!MJ.S U CAESIU.S, URTICA. DlOICA Elll 

9VERCUS 1\0&. !N FRAXINliS fXC., YRIJ J ON CO GI!Mr:NGO !lOS, AI.NUS GtuT. EN flETVLA VERII. . VEI\.SPREID VOOf'i
I<OMENO, TClT HOOG OPc.AAN!>E, NIET ZEffl DIGHTE STRL. \INL.CMT. MON. ; HOG£ OICI-ITE KIIOL VP.IL. ANTHI'I IS
C.VS SILV. EN UflnCA OlOICA Mfl A.fGOPODIVM POO_ 
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~, 0V0, STI\L. VI\IJWfl(,fHE[L ONTI!II\E"KfNO, WE INIG !EOEI'IK~NOf; IJr,...E 1(1101. M H O.A 11\UI!IUS Cf 
C'<UIV~, fVP.-.TOI\11./M c.o.N ., STA~YS $1L\I I!N loi£0EI\A HH 

F"'GUS SILV., OVO; STil l . VRIJWElGfHE"ELONTEIIIEKENO, VI\IJWUGEEN I'IIIOL 

FAGVS S ILV., OVO. VI\U OICHTE VEGETAT!E VAN ANTHIU.!.CUS SI LV EN URT ICA OIOICA 

F,I..GUS .SILV , VI\U .lONG 110:!.; STilL VIUJWH ONT&IIEKEND. ~DI:'KKING 111\0L ZEEII GERING. S0MS W!i_INIC> IIEDI!K
KENDE IJ LE VEGETATIE VAN GA. IIUWS CF CAE.SIUS, URT!CA DIOICA. ALUARIA OFf. GERANIUM 1\011. AE CD · 
POOIUM POD 

ut.MU~ SPEC .• OUO, SOMS MfT ACE!'. PSEUOOPL. CIVEIICVS AOII .• PO~LUS N IGI\A E.A UEA VEEL O~lACi (OS -E..,) 
OICHTE HOGE KilO!.. YNL. ANTHI\I$CVS SILV EN VIITICA DIOICA MET AEGOPODIUM POD 

0001\GE.SCHOTEN (Of.M~NGO W.IIHOIJTliDS, YNL. FRAli.INU.S Eli.C ACER PS~UOOPL. EN VI.MV5 .SPEC., ALNUS G.LUT 
\IE PI~REIDVOOII~MENO; STRL. \11\IJ DICHT VNL. CAAT. MOI'I. EN SAM liVCU.S NI~. HDGE WHIG£ KII.OL "1ET 
VOOII.Al ZEEII VEEL ANnliiiSCUS .!.IL\1 , UI'.TICA DIOICA ~N AEGOPOOIU"" 1'00. ' 

-'ON'G HAKHDVT. ALNUS GLUT. EN ACER P3EUDOPL , ZEEII. DICHT c.EPLANT. GHN ONOERG-110£1. 

C!Cl.US HIPPOCASTANUM , OUD£ I.AA"'. LAGE, GrRINGE VEG.ETAT!E V/O.N GEI'.ANIVM IIO&ERTlJINUM EN H~DEI'IA 

P.ECENTE &Ef'LANTING, GfMENGD. MEESTAL %EEA OICHT. 
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9U'Iii'CVS I\08 UI'I, OUO; ~IJ HOCf $TIWIIU . ..........C L0C Zfi<R OICJ.IT E SI..UIIii'U.AAG VAN RIJDUS CF FRUT EN 
LONICERA PER.; KIHI\. . MI!T QIO.. 11.0 ,._Q., VALERIANA OFF. , FRAGMIA V(SO\, &IVt.CMYI'ODIUM 51\.V., llfOEK-

QVtRCUS 110&, OUO: VI',U OPEN ~E"t JOHCE TOT ZI!'ER J {)NIO;f QUEFICUS 110&. EN IIETVLA VERI\ ; STFil . VRU OPEN: 
W HIGE KIIOL VN L RV&VS CF CAES!VS U-1 STACHY$ S ILV. MET G.O.LfOP$15 T ETI\ 

OUERCU$ 1\0B.,OUO; 'ZE'E II OICNTE HOG£ STill. VN L. CRATA.E(OUS "'ON.; I-IOGE l<l'oDL. MET VEEl I'IUIII.JS CI"CAESIUS 
EN UIITICA OJOICA. 

~- OVO: VEEI.JONGE TOT Z EEA JONC.E IIOM~N VNl.FAGl/5 $1\.V.: STill.. EN HOG!! KI\OL.GEIUNC, VNL RU
!11.15 Cl' C"ESIUS; VRU OIC:HTE l ... CE VEGflATIE VAN Af(OOPOOIUM POO. EN loi£0£AA HE\. 

QUEI\CIJS 110& .. OUO; VH LJONG!! TOT ZUII JONGE E'X.; HOGE El'( LAGE ST"R\.. GiiiiN(O; Kl\01. VNLIIUWS CFCAESIVS. 
URT ICA OIOICA EN ANTHRISCUS SILV. t.OC..._..l AfGOf'OOIVM 1'00. 

QUfiiCUS ROll .. OVOE t.ANEN, VtiHAL MET OPl v.G VN~. ACifii'SiVDOPL. (GS ·6 ,..); OI(.HTE HOG~ IIFIOL. M E1" 1\U· 
~VS. UFITIC.AOIOoC.a. • .a.NTHfii5CUS SILV. El"-4 $TN:I-IYS SI LV . 

QVERCUS lloP> .• OVDI: LANi N ; lTIIl. ZU/1 Gii\ING.; KRDL. V"'L.IIVIIUl CFO.ESIVS. ST.a.CHY$ SILV. fN IV~ ... TOI\IVM 
~M. 

OV~I\CI.IS 1\011 .• VIIU .JONG. OUOERE t:ll.. t"N IIHVL.A VERR. V£1\SPREIO VOOIIKOM! N O; W!INIG TOT L.OC. VII.U OICH"TE 
STRL. l-4n· O.A. ILiK Jt,Q. : ZE"511 OICHTE KI\VID ·SLVIEII.i..AJIG- VAN 1\UMJS CF ,RUT .• I.DNICEI\Jt, PEI'I. EN OII.YOPTI!~I$ 

AVSTI\ MET CONVALLAIIIA MAJ . • IN 111\UIO· EN !IOOI\4LAA10 HEOER.A HELill 

IO'I!M . ZONOEII HE O'I!AA HELl)( IN 111\UIO . EN &OOMI.AAG. 

0Vi11CU5 11011, VFIIJ.JONG. l N KflE OVOEIIE !11. . VEF15P'Rf10 VOOFIIIOMfNO: VFIU OIGHTf STill. ; KIIDL. N IET "ZUII 
Oleo-iT VNL RU IIVS C' C"f.SIUS. U II"TICA DIOIC .... ANTf.IFIISGVS SII.V EN AEGOPOOIUI-4 POD. 


