
DE STRUBBEN/KNIPHORSTBOS

Natuurwaarden
Hans Dekker

• De Strubben/Kniphorstbos heeft een grote natuurwaar-

de. Ondanks een sterke achteruitgang van een aantal bij-

zondere plantesoorten, heeft het gebied een boven-regionale

waarde. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gege-

ven van de bijzondere natuur van het gebied.

Flora en vegetatie
In de vorige eeuw bestond het grootste deel van
het komplex uit heide, vennen en stuifzand.
Hiervan zijn in de huidige eeuw delen bebost met
naald- en loofhout. Andere gedeelten zijn dichtge-
groeid met berk, vuilboom, lijsterbes, zomereik
e.d. Aan de noordkant van het terrein komt langs
de Schipborgeres oorspronkelijk strubbenbos voor.
Al op oude kaarten, zoals de Napoleontische kaart
uit 1812, wordt het terrein aangegeven als open
bos, wat kan inhouden, dat het bos dit open karak-
ter had verkregen door extensieve begrazing.
Door het aanwezig zijn van al deze verschillende
terreintypen, heide, vennen, aangeplant bos, spon-
taan bos, hakhout- en strubbenbos, is de verschei-
denheid aan begroeiingstypen eveneens groot.
Daarnaast komen in deze terreintypen soms zeer
bijzondere plantensoorten voor. Hoewel het
gebied rijk is aan paddestoelen, wordt deze groep
organismen vanwege gebrek aan gegevens niet
behandeld.

Heide en vennen
Over het algemeen komen in het gebied heideve-
getaties voor van relatief droge tot zeer droge
bodems. Struikheide en bochtige smele overheer-
sen dan ook veelal. Soms komen ook kraaiheide,
kruip- en stekelbrem voor. De vegetaties die we
aantreffen zijn vaak verarmde varianten van het
struikheide-kruipbremverbond. Op enkele plaat-
sen is de situatie door stagnerend regenwater wat

vochtiger en daar kunnen we dopheide aantreffen,
samen met o.m. veenbies. Hier tendeert de vegeta-
tie naar het dopheideverbond. In de 70-er jaren
werden door medewerkers van de provincie
Drente nog acht plaatsen met de in het dopheide-
verbond thuishorende klokjesgentiaan gevonden.
In de 80-er jaren waren er nog twee over, terwijl in
1992 alleen nog op één plaats twee planten werden
gevonden in een vrijwel dichtgegroeide heidere-
likt. Op veel plaatsen bevindt zich keileem dicht
onder het maaiveld. De aanwezigheid daarvan is
aan de soortensamenstelling ter plaatste goed af te
lezen. Met name op deze plaatsen is de vegetatie
soortenrijker en komen er bijzondere soorten

het gebied voor. Van de 10 vindplaatsen zijn er
nog slechts drie over. Medewerkers van de
Katholieke Universiteit Nijmegen doen sinds 1991
onderzoek naar de relatie tussen verzuring, beheer
en kieming van met name valkruid en rozenkrans-
je in het gebied. De gevlekte orchis kwam in de 70-
er jaren op vier plaatsen in het gebied voor. Uit de
jaren '80 zijn geen vondsten bekend. In 1990 ech-
ter werden op één plaats weer enkele planten
gevonden. Helaas zijn de planten ook door onver-
laten gevonden en worden regelmatig planten uit-
gestoken.

Daar waar de bovengenoemde bijzondere soorten
voorkomen behoort de vegetatie tot het borstel-
grasverbond. Goed ontwikkelde borstelgraslandve-
getaties zijn tegenwoordig zeer schaars. Deze vege-
taties blijven in stand door maaien en afvoeren
en/of extensieve begrazing.
Op een klein aantal plaatsen komen nog natte
plekken en vennen voor. Over het algemeen zijn
de natte plekken sterk vergrast en bevatten geen
bijzondere soorten meer. Het Boekweitveentje aan
de westzijde van het gebied valt op door het vele

Heide

voor, zoals blauwe knoop, wilde tijm, kruip- en ste-
kelbrem, echte guldenroede, hengel en liggende
vleugeltjesbloem. Op enkele plaatsen komen zeld-
zame tot zeer zeldzame soorten voor zoals rozen-
kransje en, iets minder zeldzaam, valkruid en
gevlekte orchis. Van rozenkransje zijn in
Nederland buiten de duinen nog slechts drie vind-
plaatsen over. Helaas is de vindplaats van rozen-
kransje in dit gebied maar ongeveer één dm2

groot, zodat er maar één kalamiteit hoeft plaats te
vinden en de soort is weg. Valkruid kwam in de 70-
er jaren nog op een vrij groot aantal plaatsen in

Overgang

riet gekombineerd met grote lisdodde, pitrus, sna-
velzegge, kruipend struisgras, veenpluis en water-
navel. Het oorspronkelijke voedselarme karakter
van het veentje is door overbemesting grotendeels
verloren gegaan. In een ander veentje zijn nog wat
planten van een voedselarm milieu te vinden als
veenbes en lavendelheide, samen met eenarig wol-
legras. Helaas groeit dit veentje langzaam dicht
met opslag.

Bos
De flora en vegetatie van de bossen verschilt onder-
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ling sterk. De vegetatie van de aangeplante en
recent ontstane spontane bossen draagt vaak nog
duidelijk het stempel van de vroegere heidevegeta-
tie. Bochtige smele, pijpestrootje en struikheide
komen veel voor. De aangeplante bossen bestaan
vooral uit grove den, Japanse larix, fijnspar, zomer-
eik en beuk. De uit opslag ontstane bossen worden
gevormd uit ruwe berk, vuilboom, zomereik en

Strubben

grove den. Daar waar de aangeplante en uit opslag
ontstane bossen al wat ouder zijn verschijnen typi-
sche bosplanten als brede stekelvaren, veelbloemi-
ge salomonszegel en kamperfoelie. Op één plaats
is de zeldzame smalle beukvaren gevonden. De
eikestrubbenbossen in het noorden van het gebied
hebben een fraaie vegetatie met een keur aan bij-
zondere soorten. Hier vinden we b.v. bosanemoon,
zevenster, dalkruid, lelietje der dalen en veelbloe-
mige salomonszegel. In het recente verleden is
hier nog knollathyrus gevonden, maar na grondig
zoeken in 1990 werd deze soort niet meer terugge-

vonden. De aan keileemvoorkomen gebonden
knollathyrus is een uitermate zeldzame soort
geworden en is in Drente nog slechts van twee
plaatsen bekend. In 1992 is muskuskruid terugge-
vonden, een zeldzame soort van rijke bossen op
vochtige bodems.

Op sommige plaatsen is adelaarsvaren massaal aan-
wezig. Op wat meer open plekken vinden we de
rode en de blauwe bosbes.
Strubbenbos is een zeldzaam bostype in Neder-
land. De grillige groeivorm van de bomen is ont-
staan door de vraat aan knoppen en jonge scheu-
ten door schapen van de schaapskudde die hier in
het verleden graasde. De strubbenbossen behoren
vegetatiekundig tot een rijke variant van het eiken-
berkenbos met overgangen naar een Drentse
variant van het eiken-haagbeukenbos. Op de over-
gang van strubbenbos naar heide komt veel hengel
voor.

Op sommige plaatsen vinden we regulier hakhout-
bos, dat vegetatiekundig van minder belang is.
Door het bos lopen op verschillende plaatsen
fraaie houtwallen, die soms rijkelijk begroeid zijn
met eikvaren.

Rode lijst soorten
In 1990 is de 'Floron-Rode lijst van de in
Nederland verdwenen en bedreigde planten' ver-
schenen. Hierin worden veel soorten genoemd
die, indien tegenmaatregelen uitblijven, binnen
afzienbare tijd zullen verdwijnen. Een aantal rode
lijstsoorten komt of kwam in het gebied voor.

Dalkruid, Valkruid en de Gevlekte orchis

Mossen
Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat er zeld-
zame tot zeer zeldzame mossoorten voorkomen.
Recent is een rode lijst van in Nederland verdwe-
nen en bedreigde mossen en korstmossen versche-
nen. Een vijftal in de Strubben/Kniphorstbos waar-
genomen soorten zijn hierin opgenomen. Er is één
soort opgenomen die met verdwijning uit ons land
bedreigd wordt. De andere zijn kwetsbare soorten.
Dit zijn soorten die duidelijk achteruit zijn gegaan
maar nog niet zo zeldzaam zijn, dat ze binnenkort
bedreigd worden met verdwijning. Hunebedmos
vormt hier de nog enige levenvatbare populatie in
Nederland. Sommige mossoorten zijn in het pleis-
tocene deel van Nederland zeldzaam, maar komen
op kalkrijkere bodems meer voor. Dit zijn b.v. soor-
ten die groeien langs de schelpenpaden en op de
muur van de granaatbaan.
De konklusie is dat het gebied voor mossen van
zeer groot belang is.

Broedvogels
Uit een in 1990 uit gevoerde broedvogelkartering
blijkt, dat de broedvogelbevolking sterk gevarieerd
is. Er werden 63 soorten broedvogels aangetroffen.
De kompleetheid van de broedvogelbevolking
hangt samen de grote afwisseling in het gebied tus-
sen heide, veentjes en diverse bostypen. Van de
voor open heidelandschappen typische broedvo-
gels valt de aanwezigheid de boomleeuwerik op.

Soort Kategorie

Gevlekte orchis

Knollathyrus

Liggende vleugeltjesbloem

Rozenkransje

Smalle beukvaren

Valkruid

Wilde tijm

3
1
2
2
3
2
3

Kategorie 1: Lijst van zeer sterk bedreigde soorten;

Kategorie 2: Lijst van sterk bedreigde soorten;

Kategorie 3: Lijst van bedreigde soorten.
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Roodborsttapuit en tapuit ontbreken echter. Dit
geeft aan dat de broedvogelbevolkingvan de hei-
degebieden binnen het gebied niet optimaal is
ontwikkeld. Oorzaken zouden het intensieve rekre-
atieve gebruik (Scouting-kamp, motorcross, dagbe-
zoek) en het militaire gebruik kunnen zijn.
Op de overgang van open terrein naar bos komen
een aantal karakteristieke soorten voor als boom-
pieper, geelgors en gekraagde roodstaart. De bos-
sen zijn rijk aan kleine zangvogels als glanskop,
zwartkop, tuinfluiter, fluiter, bonte, grauwe en klei-
ne vliegenvanger, boomklever en boomkruiper. In
de naaldhoutpercelen komt een aantal kararakte-
ristieke soorten van naaldbos voor, zoals zwarte
specht, kuifmees, zwarte mees, goudvink, kruisbek,
barmsijs, goudhaantje en vuurgoudhaantje.
Daarnaast zijn deze bossen van belang voor de hier
broedende roofvogels als havik, sperwer en bui-
zerd. De wespendief is een onregelmatige broedvo-
gel. Tevens zijn broedende rans- en bosuilen aan-
getroffen. Andere opmmerkelijke soorten van het
gebied zijn sijs en appelvink. In de veentjes zijn
soorten aangetroffen als wilde eend, waterhoen en
rietgors.

Recent zijn boomvalk, veldleeuwenk, bosrietzanger
en braamsluiper uit het gebied verdwenen.
In 1986 werd door de Vogelbescherming een boek-
je uitgegeven met daarin opgenomen een lijst met

Kruisbek, Appelvink, Groentje

Veenbes, Bosanemoon en de Adder

bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland.
Van de daar als bedreigd genoemde soorten ko-
men in ieder geval boomleeuwerik, gekraagde
roodstaart en geelgors in de Strubben-Kniphorst-
bos voor.

Trek- en wintervogels
Veel informatie is hier niet over beschikbaar. Van
het paapje is bekend, dat doortrek is waargenomen
op de heide. In het winterseizoen is het gebied
belangrijk i.v.m. het voorkomen van klapekster en
diverse roofvogelsoorten. Het paapje en de klapek-
ster zijn eveneens opgenomen in de lijst van
bedreigde vogelsoorten in Nederland.

Reptielen en amfibieën
Van het gebied zijn 4 amfibieënsoorten en 3 rep-
tielensoorten bekend. Dit zijn gewone pad, bruine
kikker, heikikker, groene kikker, hazelworm, klei-
ne hagedis en adder. In het gebied is recent geen
uitvoerig onderzoek gedaan naar het voorkomen
van deze soorten. Er zijn wel recente waarnemin-
gen bekend van hazelworm, kleine hagedis en
adder. Met name kleine hagedis komt vrij alge-
meen voor. In het Boekweitveentje komt de groe-
ne kikker voor. In het kader van het soortenbe-
houd is met name het voorkomen van bedreigde
soorten als adder en hazelworm van belang.

Zoogdieren
Een aantal zoogdieren blijkt algemeen
voor te komen. Dit zijn konijn, haas, ree,
mol en eekhoorn. Van de roofdieren
komen vos en bunzing in het gebied
voor. Ten noorden van het gebied is de
steenmarter waargenomen. Als kleine
zoogdieren kunnen bosmuis, aardmuis,
veldmuis, bosspitsmuis en egel worden

genoemd. Aan de zuidkant zijn daarnaast de vol-
gende vleermuizen gevonden: dwergvleerrnuis,
ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Over de egel,
wezel, hermelijn en een aantal muizesoorten is
geen of weinig informatie voorhanden.

Dagvlinders
In een blok van 5 x 5 km (een zgn. uurblok) waar-
in het gebied valt zijn tussen 1980 en 1992 26
soorten dagvlinders gevonden. Het gebied is niet
systematisch onderzocht. Hierdoor kunnen soor-
ten zijn gemist. Bijzondere soorten van het gebied
zijn bruine vuurvlinder, groentje en heivlinder.
Deze soorten zijn gebonden aan een vrij droog
heidelandschap, waarin enige afwisseling is te vin-
den. Vooral het groentje heeft een meer besloten
landschap met heischrale vegetaties nodig. De
bruine vuurvlinder, de heivlinder en het groentje
gelden landelijk als vrij zeldzame soorten, die
bovendien een grote indikatiewaarde bezitten
voor hun milieu. Daarom zijn deze vlinders in het
Beschermingsplan Dagvlinders als prioritaire soor-
ten aangewezen. Andere bijzondere soorten die in
het gebied zijn gezien zijn o.m. groot dikkopje,
eikepage, boomblauwtje en oranje zandoogje.
Het gebied staat momenteel in dit opzicht speci-
aal m de belangstelling, aangezien het de bedoe-
ling is de bosparelmoervlinder er te herintroduce-
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ren. Momenteel komt deze vlinder in Drente
alleen nog voor bij Schoonloo. De vlinder heeft
bos nodig waarin vrij kleine open plekken aanwe-
zig zijn met een heide- of heischrale vegetatie.
Hierin moet hengel voorkomen, aangezien de
soort hierop zijn eitjes afzet. De noordkant van het
gebied voldoet aan deze kriteria.

Konklusie en aanbevelingen
De Strubben/Kniphorstbos is een bijzonder waar-
devol natuurgebied. Niet alleen door de boeiende
landschapbeelden die het oude strubbenbos en de
gevarieerde heide en boomheide bieden, maar
vooral door het voorkomen van bijzondere orga-
nismen. Het aanwezig zijn van bedreigde en in de
rode lijst opgenomen hogere planten als rozen-
kransje, valkruid en gevlekte orchis, alsmede van
een vijftal sterk bedreigde mossoorten geeft de bij-
zondere plaats van het gebied aan. Ook avifaunis-
tisch blijkt het gebied van belang te zijn. Met name
adder, heikikker en hazelworm zijn kritische amfi-
bie- en reptielensoorten die nog in het gebied
voorkomen. Bruine vuurvlinder, groentje en hei-
vlinder zijn de belangrijkste dagvlinders van het
gebied.

Van een aantal soorten ontbreken gedetailleerde
gegevens, b.v. van loopkevers, sprinkhanen, som-
mige zoogdieren, trek- en wintervogels en padde-
stoelen. Daarnaast bestaat de indruk dat van een
aantal soortgroepen bij nader onderzoek meer
gedetailleerde gegevens boven water kunnen
komen. Daarom is het aan te bevelen om van het
gehele gebied een aantal inventarisatieprojekten
op te zetten, vooral voor hogere planten, padde-
stoelen, insekten, zoogdieren, vogels, reptielen en
amfibieën. Ten behoeve van een goed beheer zijn
niet alleen soortgegevens van belang, maar is een
goede vegetatiekartering eveneens belangrijk.
Hierdoor wordt de uitgangsituatie van het moment
goed vastgelegd en kunnen ontwikkelingen wor-
den gevolgd. Daarnaast kunnen niet onderkende
vegetatiekundige waarden naar voren komen. Het
is daarom van groot belang op korte termijn een
vegetatiekartering te laten plaats vinden.

Een goed beheer leidt tot behoud en ontwikkeling
van belangrijke natuurwaarden. Voor een groot

aantal bijzondere en/of bedreigde plantensoorten
is de Strubben/Kniphorstbos van groot belang. De
natuur-wetenschappelijke waarde van het gebied is
daarom bijzonder groot te noemen. Sommige
soorten zijn recent echter sterk achteruit gegaan
(klokjesgentiaan, valkruid) of zelfs verdwenen
(knollathyrus). Hieruit kunnen we konkluderen,
dat het gebied onmiddelijke aandacht verdient om
de soorten die er nu nog aanwezig zijn te behou-
den. Dit houdt in, dat er extra zorg aan het beheer
van het gebied dient te worden geschonken.
Alle huidige en toekomsige aktiviteiten dienen tot
het behoud van dit waardevolle gebied te leiden.
De Strubben/Kniphorstbos is het meer dan waard!
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De rijkdom aan paddestoelen is bijzonder groot
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MEDEDELINGEN & BOEKEN
Noorderbreedte redakteur krijgt

Eekhoff-prijs

Op 5 oktober heeft Noorder-

breedte redakteur Meindert Schroor de

Eekhoff-prijs ontvangen van de gemeen-

te Leeuwarden voor historisch onder-

zoek in deze gemeente. Een weten-

schappelijke jury, onder voorzitterschap

van Prof. Dr. P. Kooij, stelde unaniem

dat de bijdrage van Schroor, getiteld 'De

demografische ontwikkeling van Leeu-

warden in de 17e en 18e eeuw' de beste

was van de zeven manuscripten die bij

de jury waren binnen gekomen.

Het jury rapport vermeldt dat de bijdra-

ge van Schroor een zeer zorgvuldige

analyse behelst van het bevolkingsver-

loop van Leeuwarden in een periode die

binnen de historische demografie als

'lastig' bekend staat omdat het bronnen-

materiaal nogal weerbarstig is. Van dit

relatief schaarse bronnenmateriaal is

door de auteur op een inventieve

manier gebruik gemaakt. En waar het

primaire bronnenmateriaal tekort schiet

heeft hij op originele wijze andere bron-

nen in het onderzoek betrokken.

Zo heeft hij bijvoorbeeld ontbrekende

sterftecijfers trachten te kompenseren

door de fabrikage van doodskisten in de

beschouwing te betrekken. Hetjury rap-

port vermeldt verder dat Schroor een

brugfunktie vervult tussen de geografie

en de geschiedenis. Zijn specifieke spe-

cialisatie, de historische geografie, heeft

inmiddels een hoge graad van perfektie

bereikt. Dat is iets wat Noorderbreedte

lezers stellig al was opgevallen in de

degelijke bijdragen die Meindert heeft

geschreven voor Noorderbreedte.

Burgemeester Te Loo reikte de prijs uit

aan de winnaar. Van af deze plaats wil-

len bestuur, redaktie en medewerkers

Meindert van harte geluk wensen met

deze terechte erkenning.

jan Abrahanse

Middeleeuws Friesland.
De economische ont-
wikkeling van het ge-
west Oostergo in de

vroege en volle middeleeuwen. GJ. de

Langen, Groningen, Woltm Noordlioff/

Forsten, 1992. 395 pp., ül. f58,-.

De afgelopen jaren verschenen van de

hand van Gilles de Langen, sekretaris

van de Vereniging voor Terpenonder-

zoek, regelmatig publikaües over mid-

deleeuws archeologisch onderzoek in

Noord-Nederland. Hij baseerde zich

daarbij vooral op oude, niet eerder uit-

gewerkte opgravingen, wat onder meer

artikelen en monografieën opleverde

over strukturen en vondsten op het

Friese platteland (Oldeboorn) en uit

Leeuwarden {Gouverneursplein,

Speelmanstraate.a.). De ideeën die hij

bij het uitwerken opdeed illustreren het

belang van de dokumentatie van het

Biologisch-Archaeologisch Instituut in

Groningen enerzijds, en van de bijbeho-

rende vondsten, in dit geval opgeslagen

in het Fries Museum in Leeuwarden,

anderzijds. Het werk van De Langen

vormde daarnaast een van de inspiratie-

bronnen voor de opgraving van het graf-

veldje van Oosterbeintum, het eerste

Friese terpenonderzoek in lange tijd.

Met deze publikaties en andere initiatie-

ven had De Langen zijn kruit echter nog

niet verschoten; deze zomer promoveer-

de hij in Groningen, bij H.T. Waterbolk,

op een proefschrift over het kerngebied

van zijn aktiviteiten, middeleeuws

Oostergo. Het werd een proefschrift

met een ouderwetse omvang (bijna vier-

honderd bladzijden) en met een schat

aan niet eerder gepubliceerde of anders-

zins slecht toegankelijke gegevens. Zijn

konklusie 'dat de middeleeuwse archeo-

logie van een afzonderlijk gewest als

Oostergo nog in de kinderschoenen

staat' is echter onontkoombaar. In die

zin is deze promotie geen sluitstuk van

een onderzoek, maar een beginpunt,

wat ook de oorspronkelijke opzet was.

In het boek staat het kultuurlandschap

centraal, zoals dat vanaf de 10e eeuw

gestalte kreeg. Vanzelfsprekend worden

de sociale en ekonomische aspekten van

de samenleving die dit landschap vorm-

de niet verwaarloosd. Even vanzelfspre-

kend is het voor de schrijver dat alle

aspekten van het kultuurlandschap aan

de orde komen, dat het integraal wordt

bestudeerd.

De vijf hoofddelen van het boek be-

schrijven achtereenvolgens het land-

schap, de ontginning, de sociale eenhe-

den, het verschijnsel slad (Leeuwarden),

en de dagelijkse ekonomie. In het oog

springende lacunes zijn de bovenregio-

nale kontakten (sociale netwerken die

archeologisch te herkennen zijn aan de

cirkulatie van zogenaamde prestigegoe-

deren) en de voorgeschiedenis. Deze

lacunes zijn goed te begrijpen, en han-

gen nauw met elkaar samen. De eeuwen

voor De Langens periode zijn juist de

eeuwen waarin de genoemde netwerken

zo'n in het oog springende rol spelen.

Over deze periode schrijft Egge Knol

een proefschrift, dat in een stadium van

afronding is. Ook de opgravingen bij

Wijnaldum, in Westergo, houden zich

met deze problematiek bezig. Het zou

dan ook onterecht zijn De Langens

dikke boek onvolledigheid te verwijten,

terwijl het juist gekenmerkt wordt door

de ordening en presentatie van een berg

waardevolle gegevens.

De konklusie: een onmisbaar boek voor

iedereen die de smaak van de middel-

eeuwse archeologie van Noord-

Nederland te pakken heeft, en een feli-

citatie waard.

jurjen Bos

Reklifikatie

In Noorderbreedte 1992-5 zijn

in het artikel 'Friese boeren wer-

ken mee aan natuurbeheer' van

mevrouw Van der Linden - Nijdam enke-

le bijzonder storende fouten geslopen.

In het artikel staat dat Pieter de Jong, de

intelligente initiatiefnemer van de

Vereniging Eastermars Landouwe in

Oostermeer woont in zijn ruime woon-

keuken aan de Malewei. Hier had moe-
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