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Figuur 1.
Het geinventariseerdegebied is dik omlijnd.
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1 •. INLEIDING-------------.,;--

Even ten zuiden van Amersfoort liggen langs
de Lunterse beek, die ter plekke ook wel Heiligenberger-
beek heet, enkele eeuwenoudeｬ ｡ ｮ ､ ｾ ｯ ･ ､ ･ ｲ ･ ｮ Ｎ Deze
landgoederenzijn de Heiligenberg,deHertekop en Lockhorst.
De Hertekop en een deel van Lockhorst liggen ten westen
van de beek, terwij 1 de i:eiligenberg en het overige ｾ ･ ､ ･ ･ ｬ ｴ ･ van
Lockhorst hier ten oostenvan liggen.
Tezamenmet de nabije geinventariseerdeom,;eving vormen
deze landgoedereneen gebied van ongeveer12Ö ha(zie kaart).

I

Aileen het westelijke Lockhorst is vrij te betreden(in
･ ｾ ｳ ･ ｲ ｩ ､ ｯ ｭ en beheerbij het Utrechts Landschap).De
overige gebiedenzijn particulier bezit of eigendomvan
de stichting "de 3Ç>om"(:-leiligenberg).

In het rijkgeschakeerdegebied met bos,beken,weiden,akkers
en houtwallen valt de Heiligenberg ïan verre al op door
de met'zwaargeboomtebegroeidekloosterheuvel.
Ingrepen in het landschapin de afgelopenjaren hebben
het gebied versnipperd.Toekomstigeplannenvan de
gemeenteLeusden en ､ ｾ provincie ､ ｾ ･ ｩ ｧ ･ ｮ Ｍ ｮ ｯ ｧ meer onheil
te brengen.
Niet alleen in het kader van een kilometervak onderzoek
voor de veldbiologischewerkgroep, maar ook met het oog op
een toekomstigeaantastingvan het gebied is door mij
geprobeerdhier een indruk van het landschapte geven en
aantal facetten nader uit 'te werken.
Op de kaart is de omvang'van het geinventariseerde
gebied weergegeven.Ook is daarophet huidige grondgebruik
aangegeven.
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2. HISTORIE------------

Reeds in vroege tijden was er in
het leusdensegebied sprake van bewoning en bebouwing.
Dit is niet zo verwonderlijk, daar een deel van Leusden
op de Utrechtseheuvelrug ligt. Dit deel van de heuvelrug
ligt op ongeveer50 meter boven N.A.P• • loor de eerste
bewoners(rond1500 v Chr.) was het kennelijk prettig om
hoog en droog te wonen, want hun woonplaatsenlagen op de
Leusderberg.
Er zijn zelfs sporenuit het mesolithicum(totca JOOO v
Chr.) aangetroffen.Opgr9vingen toonden ook vondstenuit

.de bronstijd(tot 500 v Chr.).
De eerstegeschrevenberichtenover Leusdenstammenuit
de 8e eeuw na Chr••
Op 8 juni 777 schonk Karel de Grote aan de St-üaartenskerk
te "Trecht"(.Utrecht) verscheidenelandgoederen,waaronder
ook Leusden.(Kerkelijkeinstellingenhaddenvroeger een grote
ｩ ｾ ｶ ｬ ｯ ･ ､ Ｎ Het door 30nifacius Bestichte klooster Fulda had
bV. 15.000 hoeven in eigendom).
ｉ ｾ de oorkonde,waarinKarel de Grote Leusdenwegschonk,
staathet volgende te lezen:

" ••• hoc est villa nostra nun
cupantelisiduna in pago qui vocatur flethite super alveum
hemi cum omni integritate. vel adiacentiisseu appendiciis
suis. id est tam terris.mansis.domibus.edificiis.mancipiis.
silvis.campis.pratis.pascuis.aquis.aquarumvedecursibus.
mobilibus et immobilibus omnia et ex omnibus quantumcumque
wiggerus comes ibidem ｾ ･ ｲ nostrum ｢ ･ ｮ ･ ｦ ｩ ｾ ｩ ｵ ｭ te nuit.
etiam et forestesilIas quarum vocabula sunt hengestcoto.
fornhese.mocoroth.widoc.que sunt de ambabuspartibus hemi••• "

de vertaling:

".

:

'.

Dit is ons goed Lisiduna(Leusden)genaamdin de gouw die
Flethite heet, aan de rivier de Eem, met alle toebehoren,
met wat erbij ligt of wat erbij hoort, dat wil zeggenmet
gropden,boerderijen,huizen,optrekken,onvrijen,bossen,velden,
graslanden,weiden,metwater of waterlozingen,roerendeen
onroerendezaken, met alles en de opbrengstuit alles,
zoveel als graaf ｾ ｩ ｧ ｧ ･ ｲ daar van ons in leen had; en
bovendiendie "bossen" waarvan de namen zijn Hengestcoto
(Henschoten),:ornhese(Vernheezebij de Amersfoortseeng of
Hees bij Soest),Mocoraht(1Jaarn?),,Vidoc(wsch.Weede bij •
Hoogland), die liggen aan beide zijden van de Eem.

Met het woord foresteswordt blijkens verschillende
auteursniet strikt bos bedoeld, maar een jachtveld.
met bos,velden,woestegrond en water.
Het bos rond Leusdenmaakte waarschijnlijk deel uit van de
Sylva ｾ ･ ｮ ｨ ･ ｾ Ｌ een oerwoud dat in de pagus Flethetti lag en
in 855 vermeld wordt. Namen als Joudenberg,Renswoude,'tｾ ｯ ｵ ､
enz. herrinerendaar nog aan. In zijn "Bosrelicten in de
GelderseVallei" meent "'eeversuit oude bosrestanten(oa.
van de Heiligenberg) op te kunnen maken dat dit woud tot
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het <uerceto-carpinetum(Elken-haagbeukenbos)behoorde.
Dit woud zou vnl. in de 14de eeuw ontgonnenzijn. Het
komt in ieder geval niet meer voor op de kaartenuit
de 16de eeuw.

De bisschop van de ｓ ｴ Ｍ ｾ ｡ ｡ ｲ ｴ ｾ ｮ ｳ ｫ ･ ｲ ｫ Ｌ die het leusdense
gebied nog steedsin bezit had, schonk bepaaldedelen aan
de abdij van St-Paulus. ｾ ｩ ｴ was een benedicterklooster,
dat in 1006 door bisschopAnsfried op de Hohorsta(=Heiligen-
berg) gesticht werd. . . I
Deze plaats wordt door een Tielse kloosterling, ｧ ･ ｮ ｡ ｡ ｾ ､
Alpertus, als volgt beschreven:"DeHohorst is een metIdicht
geboomtebeBroeide heuvel, westelijk begrensddoor de
Lunterse beek en aan de oostzijde door een ｯ ｮ ｡ ｦ ｺ ｩ ･ ｮ ｢ ｡ ｾ ･

moerassigewildernis. Deze moerassigewildernis aan ＿ ｾ
oostzijde van de berg is de plaats waar Hamersveld( 11usden-
centrum) ligt. Hiervan is bekend dat er in de ｾ ｩ ､ ､ ･ ｬ ･ ｾ ｵ ｷ ･ ｮ
veen gegravenwerd. 7ellicht is dit ook de oorzaakvan
het langwerpigeverkavelingspatroon. ｾ
In de 11de eeuw vas de St-Anthoniuskerk(waar,teoud-Le sden,
nu alleen de toren nog van bestaat)de parochiekek .
voor Lisiduna,Hamersfeld,Amersforde;Hoflake,Stuthenborch,
Hohorst en BaChevorde(Bavoort).De St-Anthoniuskerk \
behoorde toe aan het klooster op Hohorst. Dit klooster
werd in 1054 echternaar Utrecht verplaatst. De Amersfoorters
gingen tot 1250 naar Leusdenvoor zij hun eisen kerk hadden.
De kloosterbergnu, zo'n 1000 jaar later, bestaatnog steeds.

Minder nauwkeurig is aan te geven wanneerde naam Lockhorst
voor het eerst in deze omgeving opduikt. De oudste, doch
onbetrouwbare,berichten bewerendat reeds ten tijde van de
Denen en Noormanneneen familie van Lockhorst, wonend te
Leusden, haar goederenaan ｓ ｴ Ｍ ｾ ｡ ｡ ｲ ｴ ･ ｮ opdroeg.
Betrouwbaregegevensstammenhier pas uit 1247.
De naam Lockhorst vinden we terug als Luchurst,Lochorstof
Lokhorst. De naam zou duiden op lage horst, i.t.t. hoge
horst, dat de naam Hohorst zou verklaren.
Behalve Lockhorst, bezatende heren van Lockhorst ook nog
anderegoederenin Leusden en ook de Coelhorst bij Hoogland.
Verder hadden zij in 1254 de tienden in Eemnes,Eembrugge
en het Woud. De lagere jurisdictie te Soest,Hees,Emmeklaar
en Scherpenzeelviel ook onder hen. Zo lijkt het of
Lockhorst veel invloed had, doch dit was slechtsschijn.

De
macht die Lockhorst had, bleek niet juridisch of economisoh
te zijn, doch eerderpolitiek en militair. Het huis was
dan ook versterkt met wallen,poortenen een graoht. Het
moest beschermingkunnen bieden aan omwonenden.Als erkende
ridderhofstad(1536)had de eigenaarreoht op een plaats
in het riddersohap.
In de loop der eeuwengroeide de bevolking, waardoor ook
het aantal hoeven zich uitbreidde. Dit leidde tot het
instellenvan een marke, die uit 26 hoevenbestond.Men
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kan deze hoeven in 4 groepenverdelen,
-op de Leusderberg,
-op het heetveld(heet=heide),

-in Leusbroek,
-langs de 1untersebeek.

De marke werd overigens ingesteldna de ontginning van
Leusbroek, welke aan het einde van de .12de eeuw plaatsvond. .
Pas in de 15de eeuw was de marke volgroeid. Een van de
oudste hoeven van deze marke is ｾ ｵ ｩ ｴ ･ ｮ ｢ ･ ･ ｫ Ｈ ｺ ｩ ･ kaart).
Deze boerenhoeveligt langs de Lunterse beek en werd in 1337
onder de naam Rutenbekevermeld.
Volgens een verordeningin 1561 haddende gerechtigdeboeren
het recht om op de Leusderbergschapente drijven,plaggen
te slaan,houtte houwen,turf te graven,heeten plaggen te
maaisn en verder alles wat zij er vroeger gedaanhebben.
Zo ｨｾ､ ruitenbeekvolgens een melding uit 1611 een schapen-
drift naar de Leusderberglopen. Deze schapendriftis nu
onder de naam Ruitenbekerlaanbekend.
Lockhorst had in deze tijd ook z'n grond op de Leusderberg
liggen.
In 1676 werden de graanprijzenzo laag, dat verscheidene
grootgrondbezitterser toe over ｧ ｩ ｮ ｾ ･ ｮ om bos aan te planten.
Ook werden in deze tijd diverse gro.e huizen met een gracht
omgeven, zoals de Heiligenberg,Vlooswijk,Nimmerdoren
Ooievaarahorst. .
Naast de landbouw en de veeteeltwas de bijenhouderij een
bron van inkomsten. In 1863 had men wel 1685 korven
uitstaan, die 11.795 pond honing en 228 pond waa opbrachten.
De honingplantenwaren hier vnl. de vruchtbomen,hetkoolzaad,
de boekweit en de heide. Voor de komst van de kunstmest,was
boekweit een veel verbouwd gewas. Dit kwam dan door de
arme grond. In 1860 werd er in Leusdenverbouwd; 260 ha rogge,
80ha haver,325haboekweit en 180 ha aardappels.
De mest die op het land gebrachtwerd, was veelal schape-
mest vermengd met heiplaggen.Het een en ander had tot
gevolg dat er in 1883 opmerkingenwerden gemaakt over het
kale aanzienvan de berg ten gevolge van het plaggensteken.
Het is niet moeilijk om in te beeldendat het op grote
schaalafplaggenmakkelijk tot verstuiving kan leiden.
Sinds de komst van kunstmest is de schapenteelthier
hard achteruit gegaan, terwijl ook door gewijzigde
landbouwmethodeshet boekweit verdwenenis. Hiervoor zijn
vooral de laatste jaren maisveldenin de plaats gekomen.
Van de. Hertekop is bekend dat het in 1877 van Lockhorst
afgesplitstwerd. Oorspronkelijk behoordehet overbos,
dit is het westelijk van de Arnhemse weg gelegenbosgedeelte,
ook tot de Hertekop.
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3. GEOLOGIE EN BODEM
De Utrechtseheuvelrugdankt zijn bestaanaan

de ijstijd. In de Riss-ijstijd werd de heuvelrug
opgestouwduit wat nu de Geldersevallei is.
Op de grens van heuvelrug en vallei ligt nu het
geinventariseerdegebied. Zrosie,verstuivingen
mariene afzettingenzorgdenvoor opvulling van de
vallei. De zandrug die door beide Lockhorstenen
de Heiligenberg loopt is een gevolg van verstuiving.
Omtrent de herkomst van dit zand zijn de meningen.
verdeeld. Er is een mogelijkheid dat dit zand in drogere
tijden uit de bedding ven de Heiligenbergerbeek
gestovenis. Je zou dan kunnen sprekenven
rivierduin_vorming. Dit wordt aannemelijkgemaakt door
het feit dat er aan de oostzijde van de beek nog meer
vandieze duintjes ｬ ｩ ｧ ｧ ･ ｮ Ｈ ｾ ｡ ｮ ､ ･ ｮ ｢ ｲ ｯ ･ ｫ Ｌ ｬ ｯ ｳ ｨ ･ ｵ ｶ ･ ｬ Ｉ Ｎ Er zou
toenertijd dan een overwegendwestelijke wind gewaaid
hebben.
Een anderemogelijkheid is dat het zand afkomstig is
van de heuvelrug en dat eerdergenoemdeduinen een
uitloper zijn van de stuifduinen die iets ｷ ･ ｳ ｴ ･ ｬ ｾ ｪ ｫ ･ ｲ

.in "den Treek" liggen.

Deze duingrondenin Lockhorst en de Heiligenberg,
'worden op de.bodemkaartvermeld als eenheidHn21.
Dit zijn veldpodzolgrondenmet leemarm en zwak lemig,
fijn zand. Het betreft hier ter plaatseeen vergraven
veldpodzol. De A1 laag van deze gronden is dunner dan
30 cm en de ｺ｡ｮ､ｫｯｲｲ･ｬｾ direct onder de B2 laag hebben
geen ijzerhuidjes. Hier zijn deze grondenmet bos
bebouwd.
Ten noorden hiervan ligt een laarpodzolgrond,vermeld
als cHn21. Dit is ook een soort veldpodzol, waarbij de
A1 laag echter 30-50 cm dik is. I.h.a. zijn ze ontstaan
uit veldpodzolgronden,die met potstalmestopgehoogd
zijn. Gewoonlijk is het een vrij oude ontginning. Naar
het noorden toe(over de snelweg) gaat het in Dorrestein
over in een zwarte enkeerdgrond.
Zuidelijk een oostelijk van de zandrug treffen we nog
twee bodemtypesaan, te weten eenheidpZg21 en pZg23.
Dit zijn resp. beekeerdgrondenmet leemarm en lemig
zand. De beekeerdgrondenkunnen zowel een bruine als
zwarte A-horizont hebben. Beekeerdgrondmet bruine
bovenlaagligt gewoonlijk iets hoger dan die met zwarte
bovenlaag. De A-horizont mag niet dikker zijn dan 50 cm,
daar men andersvan enkeerdgrondspreekt. Roestvlekken
die voorkomen, zijn wsch. afkomstig van in de omgeving
hoger gelegenveldpodzolgronden.pZg21 gronden zijn leemarm
en zijn voor een gedeeltewsch. met veen bedekt geweest.
De bovenlaagis bijna altijd zwart en de grond wordt
hoofdzakelijk als graslandgebruikt.
De pZg23 gronden zijn lemiger en hebben een zwarte of bruine
bovenlaag. De gronden worden als graslandtebruikt, hoewel
de wat hogergelegen(vaakbruine bovenlaag)grondenook
als bouwland gebruikt worden. Beekeerdgrondenzijn altijd
laaggelegengronden en kenmerkend in de vallei.

..

:
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Figuur 3.
Bodemgebruik in het geinventariseerdegebied.
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4. LANDSCHAP EN VEGETATIE -----

Al in de inleiding is geschrevenover de variatie die
hier aangetroffenwordt. In het onderstaandegedeelte
zullen de elementenvan het landschapnader beschreven
worden.

1!2:!.
ｈｾｴ "bosgedeeltebevindt zich hoofdzakelijk op de zandrug

die door het óebied loopt. ｾ ｯ ｯ ｲ de wat hogere ligging'
hebben we hier te maken met bosfrapmentenvan droge aard die
ｶ ｾ ･ ､ ｳ ･ ｬ ｡ ｲ ｭ tot voedselrijk zijn. {
De Hertekop is voor een groot deel beplant met dougla en
lariX. Voor het overige deel nog wat andere exoten en " ier
en daar wat restantenvan het ･ ｩ ｫ ･ ｮ Ｍ ｢ ･ ｲ ｫ ･ ｮ ｢ ｯ ｳ Ｈ ｾ ｵ ･ Ｚ ｆ Ｐ
roboris-Betuletum).In het bos ligt een vijver met o.arrondbladige zonnedauw(Droserarotundifolia) en een ｰ ｯ ｰ ｾ ｬ ｡ ｴ ｩ ･

waterkevers.Het is een nog niet zo oud bos(tot ca 40 Daar)
en de "bodem vertoont weinig relief. Vermeldenswaardigｾ ｳ
het voorkomen van de vele bonte vliegenvangers. 1

I
Het westelijke- Lockhorst heeft een heel ander karakter.
Dit parkbos is beplant u.et beuken,douglasen grove den.
Het bos is vrij oud van samenstellingen heeft bijna geen
ondergroei. ｾ ｲ is een duidelijk relief van de bodem.
Faunistischheeft dit bos een andere samenstellingdan de
Hertekop, minder zoogdieren, doch meer holenbroedersen
roofvogels.

7eer anders is het oostelijke Lockhorst. Dit bos is niet
zoals in het voorgaandebos het geval is, gericht op het
toerisme, maar meer op de houtproduktie. Dat wil niet zeggen
dat hier monocultureszijn ｯ ｮ ｴ ｳ ｴ ｾ ｡ ｮ Ｎ Integendeel,de
samenstellingvan dit bos is zeer gevarieerd,niet alleen
qua leeftijdsopbouw, maar ook qua soortensamenstelling.
ｾ ･ ･ ｳ ｴ voorkomendebomen zijn fijnspar,douglas,groveden,
eik,berk en beuk.De ondergroeibestaatvnl. uit het
verspreidvoorkomen van lijsterbee,braam,bochtigesmele
en varens. De bodem lijkt hier dan ook voedselrijkerdan
in voorgaandebossenhet geval is. Ook hier komt relief in
de bodem voor, dat samenmet de ondergroeieen goede dekking,
voor het wild waarborgt. Dekkingjrust en voedselaanbodzijn
hier belangrijke factoren voor de faunistischerijkdom
van dit gebied.

Als laatstebos de Heiligenberg. Centraal is hier de klooster-
berg, waarop eertijds het oude klooster stond.
ｄ ･ ｾ ･ zandbult is met ｺ ｾ ｡ ｲ ･ eiken en beuken begroeid. Op
de berg zelf wordt alleen een sporadischeondergroeivan
kussentjesmos(Leucobryumglaucum) aangetroffen.Aan de
voet echter treffen we een ondergroeiaan die erop
duidt dat de gronden hier voedselrijkerzijn. ｾ ｡ ｳ ｳ ｡ ｡ ｬ

groeit hier de bosanemoon,veelal vergezeldvan groot-
bloemmuur en klimop. Het bos doet parkachtigaan.

;
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Tot welk bosgezelschapwe ､･ﾷ｢ｯｳｦｲ｡ｾ･ｮｴ･ｮ van de Heiligenberg
moeten rekenenis mij niet geheel duidelijk. 1eeversgeeft in
zijn "Bosrelicten in de Gelderse7allei" aan, dat we hier
met het Stellario-Carpinetumte maken hebben, met dien verstande
dat het hier dan een Carpinus(haagbeuk)vrije variant
betreft. Verder baseerthij dit niet alleen op een opname
van de Heiligenberg,dochop een aantal opnamesuit de
Gelderse1allei. fuede door de veranderdeindelingen,inzichten
en nomenclatuur,vr1ag ik mij af·of deze bewering nog wel
klopt. Aan de hand van de in zijn werk vermelde gegevensis
het m.i. ook mogelijk dat we hier met het ｆ ｡ ｧ ｯ Ｍ ｑ ｾ ･ ｲ ｣ ･ ｴ ｵ ｭ

te maken hebben.

Buiten dit bos dat op de zandruggelegenis, komt er ｾ ｮ een
vochtiger gedeèlteook nog een broekbosvoor. Dit ｢ ｲ ｯ ｾ ｫ ｢ ｯ ｳ
ligt in het zuidelijke deel ven het gebied naast de sRort-
velden van Leusden. Plaatselijk is het hier zeer ｶ ｯ ｣ ｨ ｾ ｾ ｧ Ｎ
De bodem is nogal voedselrijk, wat zich uit door het
voorkomenvan diverse nitraatplanten.ｾ ｡ ｳ ｳ ｡ ｡ ｬ komt ｨｩ･ｾ
ook voor ｾ ｩ ｢ ･ ｳ ｮ ｩ ｧ ｲ ｵ ｭ Ｈ ｺ ｾ ｡ ｲ ｴ ･ bes). Zeer belangrijk is ｾ ｩ ｴ ﾷ
bosje als trek- en ·rustplaatsvoor vogels en wild.

Houtwallen

Op diverse plaatsenzijn houtwallen aanwezig.
Het betreft hier vnl. ･ ｬ ｺ ･ ｮ ｾ ｶ ｡ ｬ ｬ ･ ｮ en een enkele maal een
wal met knotwilgen. Even ten zuiden van Lockhorst bevindt
zich een brede houtwal die uit populierenbestaatmet
veel braam,vogelkers.bopen bitterzoet.

Struwelen

Langs de spoorbaandie het gebied doorsnijdt,
bevinden zich struwelenvan braam,bremen eik. Langs de
spoorslootgaat dit over in wilgestruwelen. terwijl de
sloot zelf met riet begroeid is. Deze struwelen zijn even
als de eerdergenoemdehoutwallen van belang"voorde vogels.
Hier broedenbraamsluiper,grasmus.tuinfluiter,geelgoraen
kneu. Ook kleine karekiet,bosrietzangeren spotvogelmaken

er graag gebruik van.

Akkers

In het geinventariseerdegebied zijn enkele
akkers in gebruik. Hierop worden hoofdzakelijk rogge,
voederbietenen wat aardappelsverbouwd. Enkele van
die rogge_akkersvertoondeneen opvallenderijkdom aan
hogere planten. 3nkele hiervan zijn: dauwnetel,kleine
en gewone klaproos,korenbloem,kromhals.akkerkoolen
nog wat soorten(in totaal zo'n dikke 20 soorten,zieook
te Velde nr.4). In een van deze akkers werd in 1974 de
schimmel Claviceps purpureaontdekt. De nederlandsenaam
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van deze schimmel is moederkoren.Slechtsenkele rogge aren
waren met deze schimmel besmet.

Graslanden.

De ｾ･ｩ､･ｮ worden ook hier intensief gebruikt.
Desondankskunnen kiavit,scholekster,gruttoen veldleeuwerik
zich handhaven.Deze intensief beweide graslanden
horen tot het Foo-Lolietum. -

Baken en sloten

Door het gebied lopen diverse stroompjes,
of beter stromendeslootjes. Hierin is het water nog vrij
syhoon en helder. In-een van deze slootjes komt het bermpje
vpor. Ook kikkers(vnl. bruine) komen algemeenvoor. Langs
､ ｾ Heiligenbergerbeekkomen regelmatig ringslangenvoor.
Bijzondere waterplantenzijn niet te vermelden, ｾ ｯ ･ ｷ ･ ｬ het
voorkomen van waterviolier toch een-aardigeontdekking was.
De sloten zijn nogal eens dichtgegroeidmet waterpesten
gedoorndhoornblad.

Tot zover de opvallendsteelementenin het landschap.Het is
uiteraardmogelijk de zaken dieper uit te spitten, maar dat
zou buit-en het bestekｾ ｡ ｮ dit verslagvallen.
Hierna volgt een aantal soortenlijstendie een indruk
moeten geven van de soortenrijkdom, doch die niet de
relaties aangevendie er tussende ｶ ･ ｾ ｳ ｣ ｨ ｩ ｬ ｬ ･ ｮ ､ ･ soorten
en hun omgeving bestaan.



.-

-13-

s. FLORA
S.• Paddestoelen
Onderstaandegegevensvan paddestoelenzijn vnl. in de
herfstmaandenverzameld. Het betreft hier alleenpaddestoelen
die tot de ascomycetenen basidiomycetenbehoren. Van dezé
schimmels is een soortenlijst gemaakt. Eoewel dit grote en
vaak opvallendesoortenbetreft, wil dit niet zeggen dat
het ecologischbezien de belangrijksteschimmels zijn.
Juist zeer veel kleine, voor het blote oog onzichtbare
schimmels of schimmels die geen of een zeer klein
vruchtlichaambezitten, zorgen voor de noodzakelijkeafbraak
van het organischemateriaal.
Van belang ie verder nog dat de waarnemingenzijn ｧ ･ ､ ｾ ｡ ｮ in
de Hertekop en het deel van Lockhorst dat aan het ｕ ｴ ｲ ｾ ｣ ｨ ｴ ･ ･
landechapbehoort (Zie ook literatuur).

Aleuria aurantia
Amanita citrina
A. muscaria
A. rubeecens
Armillaria mellea
Boletus badiue
B. edulie
Caloceraviecosa
Cantharellus cibariue
Claviceps purpurea
Collybia butyracea
Cordycepemilitaris
Coryne sarcoidee
Dacrymycesstillatus
Fistulina hepatica
Hypholoma faeciculare
H. sublateritium
Hypoxylon ferrugineum
Laccaria laccata
Lactariue deliciosus
L. glycioemue
L. neoator
L. vellereus
Lentinellus cochleatus
Lepiota cristata
Neotria oinnabarina
Oudemanslellamucida
O. radicata
Paxillus involutue
Phaeobulgariainquinans
Phallue impudicus
Pleurotusostreatue
Pluteus cervinus
Rueeula emetica
R. fellea
R. nigricans
Sclerodermaverrucoeum
Stereumhirsutum
Strophariaaeruginoea
S. squamosa
frametesversicolor
Xylaria hypoxylon
X. polymorfe

oranje bekerzwam
- gele knolamaniet
- vliegenzwam
- parelamaniet
- honingzwam
- kaetanjeboleet
- eekhoorntjesbrood
- kleverig koraalzwammetje
- cantharel
- moederkoren(oprogge)
- roeetvlekkenzwam
- rupsendoder
- paarseknoopzwam
- oranje dropzwam
- biefstukzwam
- gew. zwávelkop
- rode zwavelkop
- roestbruinkogelzwammetje
- fopzwam
- oranjegroenemelkzwam
- kokosmelkzwam
- zwartgroenemelkzwam
- schaapje

bruine anijezwam
- stinkparasolzwam
- meniezwam
- porceleinzwam
- beukwortelzwam
- krulzoom
- zwarte knoopzwam
- gr. stinkzwam
- oesterzwam
- hertezwam
- braakrussula
- okerkleurige beukeruesula
- grofplaatrussula
- aardappelboviet
- gele korstzwam
- kopergroenzwam
- geschubdestropharia
- elfenbankje
- geweizwam
- houtknotezwam



-.

-14-

5.2 Mossen
Uit het aan de oostzijde van de Heiligenbergerbeek
ｧ ｾ ｬ ･ ｧ ･ ｮ gedeeltevan Lockhorst, is een aantal
mossoortenbekend. Deze zijn in 1961 door de iIJN
afd. Amersfoort gedetermineerd.Hierbij bleek dat op een aantal
iepen het in Nederland zeer zeldzame levermosje
Mlcrolejeunea ｵ ｬ ｩ ｣ ｩ ｮ ｡ Ｈ ｾ ｡ ｮ ｳ Ｉ voorkwam. Niet alleen was
dit de vierde vindplaats in ｾ ［ ･ ､ ･ ｲ ｬ ｡ ｮ ､ Ｌ het was tevens de
rijkste vindplaats. Het levermosjegroeide hier op
ｴ ｾ ｩ ｮ ｴ ｩ ｧ iepen, terNijl voorheenKiddechtenaltijd
de rijkste vindplaats was, waar het op 3 bomen ｶｯｯｾｫｷ｡ｭＮ

Bladmossen

Amblystegium serpens(Hedw)B.S.G.
Atrichum undulatum(Hedw)P.3.
Aulocomnium androgynum(Hedw)Schwaegr.
Brachytheciumrutabulum(Hedw)3.S.G.
Bryum cappilareHedw
Dicranella heteromalla(Hedw)Schimp
ｄ ｩ ｣ ｲ ｡ ｮ ｯ ｾ ･ ｩ ｡ ｳ ｡ cirrhata(Hedw) Lindb
Dicranum scopariumHedw
Eurhynchium praelongum(Hedw)Lindb.
Hypnum cupressiformef. filiforme(Brid)Podp
Isopterygiumele6sns(Brid)lindb
Leucobryum glaucum(Hedw)B.S.G.
Unium hornum Hedw
M. undulatumHedw
Plagiotheciumlaetum ｾ Ｎ ｓ Ｎ ｇ Ｎ

P. undulatum(Hedw)n.s.G.
Pleurozium schrebcri(Brid) l..itt
Pohlia nutans(Hedw)Lindb
Polytrichum formosum ｈ ･ ､ ｾ

Tortula muralis Hedw

Levermossen

Cephaloziellaspec.
Frullania dilatata (L) Duro
Lepidozia reptans(L) Duro
Lophocoleaheterophylla(Schrad) Duro
L. bidentata(L) Duro
ｾ｡ｲ｣ｨ｡ｮｴｩ｡ polymorpha L
Metzgeria furcata(L) Duro
Microlejeuneaulicina(Tayl) Evans
Pellia epiphylla(L) Cord
Ptilidium ｰ ｵ ｬ ｣ ｨ ･ ｲ ｲ ｩ ｭ ｵ ｭ Ｈ ｾ ･ ｢ Ｉ Ramp
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5.3 Hogere planten

De onderstaandelijst van hogere planten is gedurende2 jaren
samengesteld.Bijna het gehele gebied is enkele malen in de
verschillendejaargetijdendoorzocht. Op deze manier is

.' getracht een redelijk beeld te krijgën van het totaal aantal

soorten.

Acer ｰ ｳ ･ ｵ ､ ｯ ｰ ｬ ｾ ｴ ｡ ｮ ｵ ｳ

Achillea millefolium
A. ptarmica
Aegopodium podagraria
Agrostis tenuis
Airs praecox
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Alopecuris geniculatis
A. pratensis
Amellanchier·lamarckii
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis
ａ ｮ ｴ ｨ ｯ ｸ ｡ ｮ ｴ ｾ ｵ ｭ odoratum
Anthriscus sylvestris
Apera spiea-venti
Aphanes mierocarpa
Arrhenaterumelatius
Artemisia vulgaris
Asplenium adiantum-nigrum
A. ruta-muraria
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
BetuIa pendula
B. pubescens
Bidens tripartitus
Blechnum spicant
Bromus mollis
B. racemosus
Calamagrostiscaneseens
Callitriche spec.
Calluna vulgaris
Caltha palustris
ｃ ｡ ｬ ｹ ｳ ｴ ｾ ｧ ｩ ｡ sepium
Campanularotundifolia
CapselIabursa-pastoris
Cardaminehirsuta
C. pratensis
Carex arenarie
C. elongata
C. hirta
C. ovalis
C. remota
C. riparia

.Castaneasativa

- esdoorn
- duizendblad
- wilde bertram
- zevenblad
- gewoon struisgras

paashaver
- grote waterweegbree
- els
- geknikte vosseataart

grote vossestaart
- krentenboompje
- bosanemoon
- engelwortel
- valse kamille
- reukgras
- fluitekruid
- windhalm
- kleine leeuweklauw
- frans raaigras
- bijvoet
- zwartsteelvaren
- muurvaren
- wijfjesvaren
- madeliefje
- ruwe berk
- zachte berk

driedelig tandzaad
dubbelloofvaren

- zachte dravik
- trosdravik
- hennegras
- sterrekroos
- struikhei

dotter
haagwinde

- grasklokje
- herderstasje
- kleine veldkers
- pinksterbloem

zandzegge
- elzenzegge
- ruige zegge
- hazezegge
or ijle zegge
- oeverzegge
- tamme kastanje



Centaureacyanus
Cerastiumarvense
C. holosteoides
C. semidecandrum.
Ceratophyllumdemersum
Chamaenerionangustifolium
Chelidonium majus
Chenopodiumalbum
C. rubrum
Chrysanthemumleucanthemum
Cirsium palustre
C.· arvense
Claytonia perfoliata
Convallaria majalis
Corydalis claviculata
Corylus avellana
Convulvus arvensis
Corynephoruscanescens
Crataegusmonogyna
Cynosuruscristata
Dàctylus glomerata
ｄ ｾ ｳ ｣ ｨ ｡ ｭ ｰ ｳ ｩ ｡ cespitosa
ｄ ｾ flexuosa
Digitalis purpurea
Drosera rotundifolia
Dryopteris cristata
D. dilatata
D. filix-mas
.Eleocharispalustris
Slodea canadensis
Epilobium obscurum
E. montanum
Equicetum arvense
E. palustre
E. fluviatile
Erica tetralix
Erigeron canadensis
Erodium cicutarium
Erophila verna ..
Erysimum cheiranthoides
Fagus sylvatica
Festucaovina
F. rubra
Filipenduia ulmaria
Frangula alnus
Galeopsisbifida
G. segetum
G. speciosa
G. tetrahit
Galinsogaparviflora
Galiurn aparine
G. mollugo
G. palustre
G. uliginosum
Geranium molle
G. pusillum
Geurn urbanum
Glechoma·hederaceae

-16-

- korenbloem
- akkerhoornbloem
- gewone hoornbloem
- zandhoornbloem
- gedoornd hoornblad
- wilgeroosje
- stinkendegouwe
- melganzevoet
- rode ｧ ｡ ｮ ｺ ｾ ｶ ｯ ･ ｴ

- margriet
- kale jonker

akkerdistel
- winterpostelein
- lelietje der dalen
- rankendehelmbloem
- hazelaar
- akkerwinde
- buntgras
- eenstijligemeidoorn
- kamgras
- kropaar
- ruwe smele
- bochtige smele
- vingerhoedskruid'
- rondbladige zonnedauw
- kamvaren
- brede stekelvaren
- mannetjesvaren
- gewone waterbies
- brede waterpest
- donkergroenebasterdwederik
- ｢･ｲｧ｢｡ｳｴｾ､ｷ･､･ｲｩｫ

- heermoes
- lidrus
- holpijp
- dophei
- canadeesefijnstraai
- gewone reigersbek
- vroegeling
- gewone steenraket
- beuk
- schapegras
- rood zwenkgras
- moerasspirea
- vuilboom
- gespletenhennepnetel
- bleekgelehennepnetel
- ､｡ｵｾｭ･ｴ･ｬ

gewone hennepnetel
- knopkruid
- kleefkruid
- glad walstro
- moeraswalstro
- ruw walstro
- zachte ooievaarsbek
- kleine ooievaarsbek
- ge'.voon nagelkruid
- hondsdraf

-.

:
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- mannagras
- liesgras
- moerasdroogbloem
- klimop
- bereklau"N
- muizeoor
- schermhavikskruid
- echte witbol
- gladde witbol
- waterviolier
- hop
.;. St. Janskruid
- gewoon biggekruid
- hulet
- klein springzaad
- gele lis
- zandblauwtje
- zomprus
- greppelrus
- knolrus
- pitrus
- biezeknoppen
- witte dovenetel
- paarsedovenetel
- akkerkool
- veldlathyrus
- bultkroos
- klein kroos
- herfstleeuwetand
- vlasbekje
- italiaans raaigras
- engels raaigras
- kamperfoelie
- gewone rolklaver
- moerasrolklaver
- gewone veldbies
- witte veldbies
- echte koekoesbloem
- kromhals
- wolfspoot

- wederik
- kattestaart
- klein kaasjeskruid
- reukloze kamille
- schijfkamille'
- echte kamille
- hengel
- drienerfmuur
- pij pestrootje

rivularis - waterbronkruid
- middelst vergeetme nietje
- veelkleurig vergeetme ｮｩ･ｴｪｾ

- ruw vergeetme nietje
- moerasvergeet me nietje

Glyceria fluitans
G. maxima
Gnaphaliumuliginosum
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Hieracium piloselIa
H. um"oellatum
Holcus lanatus
H. mollis
Hottonia palustris
Humulue lupulus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Impatiens parviflora
Iris peeudacorus
Jasionemontana
Juncusarticulatue
J. bufonius
J. bulbosus
J. effueus
J. subuliflorUs
Lamium album
L. purpureum
Lapeana'communie
Lathyrus prateneie
Lemna gibba
L. minor
'Leontodon autumnalis
Linaria vulgaris
Lolium multiflorum
L. perenne
'Lonicera periclyfuenum
Lotus corniculatus
L. uliginosus
Luzula campestris
luzula luzoloides
1ychnie flos-cuculi
Lycopsis arvensis
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva neglecta
Matricaria maritima
M. matricarioides
M. recutita
Melampyrum pratense

'Moehringia trinerva
Molinia caerulea
Montia fontana ssp.
Myosotis arvensis
M. discolor
M. ramosissima
X,:. scorpioides

,-

:
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- slanke waterkers
- gele plomp
- pijptoi'kruid
- vogelpootje
- bosklaverzuring
- gehoorndeklaverzurin6
- stijve klaverzuring
- kleine klaproos
- gewone klaproos
- groot hoefblad

rietgras
- timotheegras
- riet
- grove den
- smalbladigeweegbree
- brede weegbree
- straatgras
- schaduwgras
- veldbeemdgras
- ·ruw beemdgras
- veelbloemigesalamonszegel

veenwortel
- varkensgras
- zwaluwtong
- waterpeper

lapathifolium - knopige duizendknoop
- zachte duizendknoop
- perzikkruid
- ratelpopulier
- gekroesdfonteinkruid
- tenger fonteinkruid
- zilverschoon
- bruneI
- vogelkers
- amerikaansevogelkers
- adelaarsvaren
- zomereik
- scherpeboterbloem
- speenkruid
- egelboterbloem
- kruipende boterbloem
- blaartrekkendeboterbloem
- zwarte bes
- gele waterkers
- akkerkers
- roos
- framboos

diverse braamsoorten
- veldzuring
- schapezuring
- krul zuring
- waterzuring
- ridderzuring

Nasturtium microphyllum
lTuphar lutea
Oenanthefistulosa
Ornithopus perpusillus-
Oxalis acetoselia
O. corniculata
O. europea
Papaverdubium
F. rhoeas
Petasiteshybrides
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmitesaustralis
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
P. major
Poa annua
P. nemoralis
P. pratensis
P. trivialis
Polyg6natummultiflorum
Polygonum amphibium
P. aviculare
P. convolvulus
P. hydropiper
P. lapathifolium ssp
P. mite
P. persicaria
Populus tremuia
Potamogetoncrispus
P. pusillus
Potentilla anserina
Prunella vulgaris
Prunus padus
P. serotina
pteridium aquilinum
Quercus robur .
Ranunculusacre
R. ficaria
R. Flammula
R. repens
ｾ Ｎ sceleratus
iUbes nigrum
Rorippa amphibia

.R. sylvestris
Rosa spec.
Rubus idaeus
R. div. spec.
Rumex acetosa
R. acetoselia
H. crispus
R. hydrolapathum
R. obtusifolius
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Sagina procumbens
Salix alba
S. aurita
S. cinera
Sambucusnigra
S. racemosa
Sarothamnusscoparius
Scleranthusanuus.
Scrophularianodosa
Scutellariagalericulata
Senecioaquatica
S. sylvaticus
S. viscosus
S. vulgaris .
Sium erectum
Solanum dulcamara
S. nigrum
Sonchuaasper
S. oleraceus
Sorbus aucuparia
Spergulaarvensis
S. marisonii
Stachyssylvatica
Stsllaria graminea
S. holostea
3. media
Symphytum officinalis
Tanacetumvulgare
Taraxacumspec.
Teesdalianudicaulis
Teucrium scorodonia
Thlaspi arvense
Trifolium arvense
T. campestre
T. dubium
T. pratense
T. repens
Tussilago farfaro
Typha angustifolia
T. latifolia
Ulmus spec.
Urtica dioica
U. urens
·Vaccinium myrtillus
V. vitis-idaea
Valeriana officinalis
Veronica agrestis
V. arvensis
V. chamaedrys
V. officinalis
V. eerpyllifolium

- liggende vetmuur
- schietwilg
- geoordewilg
- órauwe wilg

vlier
bergvlier
brem
eenjarigehardbloem

- knopig helmkruid
- blauw glidkruid
- waterkruiskruid
- boskruiskruid

kleverig kruiskruid
klein kruiskruid

- kleine watereppe
bitterzoet
zwarte nachtschade

- brossemelkdistel
- gewone melkdistel
- l:i,j sterbes
- spurrie
- heidespurrie
- bosandoorn
- grasmuur
- grootbloemmuur
- vogelmuur
- smeerwortel

boerenwormkruid
- paardebloem
- tasjeskruid
- valse salie
- witte krodde
- hazepootje.
- liggende.klaver
- kleine klaver
- rode klaver
- witte klaver

klein hoefblad
- kleine lisdodde
- grote lisdodèe
- iep
- grote brandnetel
- kleine brandnetel
- bosbes

vossebes
- valeriaan
- akker ereprijs

veld ereprijs
- gewone ereprijs
- mannetjesereprijs
- tijm ereprijs
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".

- gelderseroos
- vogelW'likke

rinBelwikke
angustifolia - smalbladigewikke

- akkerviooltj e
- klimop ereprijs

Viburnum opulus
Vicia cracca
V. hirsuta
V. s!:ltiva ssp.
Viola arvensis
Veronica hederifolia

Overige plantensoortendie of verwilderd zijn of
aangeplanten daarbij karakteristiek.

Rhododendronspec.
Narcissuspseudonarcissus
Picea abies
Pinus strobus
Galanthusnivalis
ａ ｾ ｳ ｣ ｵ ｬ ｵ ｳ hippocastanum
ｆ ｾ ｡ ｴ ｡ ｮ ｵ ｳ x hybrida
Muscari boytroides
Fseudotsugamenziesii

- rhododendron
- trompetnarcis
- fijnspar
- weymouthden
- sneeuwklokje

paardekastanje
- plataan
- blauwe druifjee
- douglasspar

Buiten de aangeplanteof verwilderde soorten zijn
er in zijn totaliteit 268 soortenin het gebied
aangetroffen. ｈ ｩ ｾ ｲ vallen nog enkele soortenbuiten
die door mij in de vegetatievetoestandniet te
determinerenwaren.

- kleine kroosvaren; 10-V-1977,
vrij vele ex. in de sloot
voor het landhuis De Hohorst
(Heiligenberg)•

--

Äzolla caroliniana..

Aanvulling:

Overigensmoet opgemerkt worden dat er ingevolge
de natuurbeschermingswetvan 1973 een tweetal
soorten in het onderzochtegebied als beschermde
plantensoortenkunnen worden aangemerkt.Dezezijn het
grasklokje( Campanularotundifolia) en de rondbladige
zonnedauw( Drosera rotundifolia).

ｾ ｹ



,"

-21-

5.4 Akkerbegroeingen

Op een tweetal roggeakkers,gelegenop
de ｬ ｡ ｾ ｲ ｰ ｯ ､ ｺ ｯ ｬ ｧ ｲ ｯ ｮ ､ Ｌ kwamen in 1974 de volgende planten
voor.

:
Rumex acetoselIa
Polygonum convolvulus
P. lapathifolium
p.persicaria
P. aviculare
Chenopodiumalbum
Stellaria media
Spergulaarvensis
Papaverdubium
P. rhoeas
Capsellabursa-pastoris
Viola arvensis
Vicia sativa.sspangustifolia
V. sativa ssp sativa
Erodium cicutarium
1.Cyosotis arvensis
Lycopsis arvensis
Veronica arvensis
Galeopsisspeciosa
G. tetrahit
Tanacetumvulgare
Centaureacyanus
Achillea millefolium
Matricaria recutmta
Lapsanacommunis
Apera spica-venti

Vicia hirsuta
V. sativa ssp sativa
Myosotis arvensis
Galeopsisbifida
Matricaria recutita
Centaureacyanus
Alopecuris myosuroides
Seneciosylvaticus

-schapezuring
-zwaluwtong
-viltige duizendknoop
-perzikkruid
-varkensgras
-melganzevoet
-vogelmuur
-spurrie
-kleine klaproos
-gewone klaproos
-herderstasje
-akl<:erviooltje
-smalbladigewikke
-voederwikke
-reigersbek .
-middelst vergeet-me-nietje
-kromhals
-veldereprijs
-dauwnetel
-gewone hennepnetel
-boerenwormkruid
-korenbloem
-duizendblad
-echte kamille
-akkerkool
-windhalm

-ringelwikke
-voederwikke
-middelst vérgeet-me-nietje
-gespletenhennepnetel
-echte kamille
-korenbloem
-duist
-boskruiskruid



-22-

&. FAUNA
&.1 Slakken en Tweekleppigen

Het betreft hier enkele vangstenvan slakken(eneen mosseltje)
in de spoorbeeken de Heiligenbergerbeek.3r is niet
systematischgevangen, zodat er mogelijk nog meer
soortenvoorkomen.

soorten:

".

Bithinia tentaculata

Lymnea stagnalis

Myxas glutinosa

Flanorbariuscorneus

Flanorbis planorbis

Valvata piscinalis

Viviparis contectus

. Sphaeriumcorneum

- diepslakje

- gewone poelslak

_ gewone posthoornslak

_ schijfhoornslak

_ vijverpluimdrager

_ levendbarendemoerasslak

- mosseltje



:
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6.2 lnsekten

In het oostelijke deel van Lockhorst is een aantal
nachten insectengevangen. Door een groot wit laken te
spannenen er een lamp voor te zetten, kwamen er velerlei
insecten ｡ ｡ ｮ ｾ ･ ｶ ｬ ｯ ｧ ･ ｮ die vervolgensgevangenen gedeter-
mineerd werden. Hierbij ｾ ･ ｲ ､ speciaalgelet op de
nachtvlinders(Eeterocera).De gegevensvan deze vangsten
zijn. afkomstig van W. de Lange.

VLH:;>Eas

Apamea monoglyplia
Aurapteryx sambucaria
Closteracustula

Dtloba ｾ ｡ ･ ｲ ｵ ｬ ･ ｾ ｣ ･ ｰ ｨ ｡ ｬ ｡

u;/pirrhoe oternata
Eupitesia linariata
Geometra ｰ ｡ ｰ ｩ ｬ ｬ ｩ ｯ ｮ ｾ ｲ ｩ ｵ ｳ
Hyponomeutaevonymella
Lophopteryx capucina
OpisthograptisleuteIata
Phlogophorameticulosa

•
Phragmatobiafuliginosa
Spilosoma lubricipeda
Stauropusfagii

- grasworteluil
- vliervlinder
- kleinst wapendrager
- krakeling

- ､ｵｩｺ･ｮ､ｧｵｬ､･ｮｫｲｵｾ､ｶｬｩｮ､･ｲ

- zomervlinder
- stippelmot

kroonvogeltje
- hagedoornvlinder
- agaatvlinder
- kleine beèrvlinder
- 10-uursvlinder
- eekhoornbeervlinder

Een aantal dagvlindersoorten(Rhopalocera)wordt hieronder
vermeld. Dit zijn geen systematischewaarnemingen,doch
zomaar een paar waarnemingen.

.'

Aglais urticae
Antbocaris cardamines
Coenonymphapmmphilus
Gonepteryxrhamni
Nymphalis io
Parargemegera
Pieris brassicae
P. napi
P. rapae
Vanessaatalanta
Araschnia levane

- kleine vos
- oranjetip
- hooibeestje

citroentje
- dagpauwoog
- argusvlinder
- groot koolwitje
- klein geaderdwitje
- klein koolwitje
- atalanta
- landkaartje
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Libellen.

De libellen behorentot de orde van de Odonata en zijn
te verdelen in de groep grote libellen(Anisoptera)en
de kleine libellen of juffers(Zygo9tera).Gedurendede
maandenmei en juni ｾ in 1976 een aantal libellen
gevangen. De kleinere soorten werden alle langs de
ｾ ｬ ｯ ｯ ｴ ｫ ｡ ｮ ｴ ･ ｮ gevangen. De grotere soortendaarentegen
soms ver van het water verwijder.!. Voor de voortplanting
ｾ ｳ de aanwezigheidvan water altijd noodzakelijk.
Daar er in de maandenaugustusen septemberniet
waargenomenis, is het zeer goed mogelijk dat er een
aantal soortenniet gezien :lso Vooral de grotere
soorten'beginnenwat later in het jaar te vliegen.

Anisoptera

Aeshna juncea
Libellula quadrimaculata
Sympetrumflaveolum

Zygoptera

Coenagrionpuella
C. pulchellum
Enallagma cyathigerum
Iechnura elegans
Pyrrhoeomanymphula

Lestes virens
Vermeldenswaardigie dat veel libellen zich ophouden
bij vennen,laagveenen beken. De hierbovenvermelde
libellen werden nagenoegallemaal langs de Heiligen-
bergerbeekgevangen.

-.
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6.3' Vissen,Amfibieën en Reptielen
Vissen

Om na te gaan welke vissoortener voorkomen, is er aan een
aantal sportvissersgevraagdwat er gevangenwerd. Deze '
vissersvisten allean in de Heiligenbergerbeek,hoewel er
nog een paar plaatsenin het gebied aijn waar vis voorkomt.
Bij het vissen werd als ｶ ｯ ｯ ｲ ｮ ｡ ｡ ｾ ｳ ｴ ･ aas een stukje brood
gebruikt en soms ook wel wormen en aasvisjes.Overige

: waarnemingenbetreft mond. med. en eisen waarnemingen.
Het zal een duidelijke zaak zijn dat de visstandafhankelijk
is van de waterkwaliteit. Het is mij niet bekend dat er in de
Heiligenbergerbeekof een der zij stromen ooit een grote
vissterfte ie opgetreden.Desondanksis het water lang niet
altijd van een goede kwaliteit. Zo is bekend dat in een zij-
stroompje, dat buiten het gebied langs het autobedrijf Fon
stroomt, regelmatigeen olielaag op het ｾ ｡ ｴ ･ ｲ drijft.
Juist in dit helder stromendslootje ｺ ｩ ｪ ｾ bermpjes
waargenomen.
De volgendevissoortenzijn ｷ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｾ ･ ｮ Ｚ

-Anguilla anguilla

-Ferea fluviatilis

Ｍ Ｑ ｾ ｭ ｡ ｣ ｨ ･ ｩ ｬ ｵ ｳ barbatulus

.
-Abram1s brama

-Cyprinus carpio

-Rutilus rutilus

-Esox'lucius

-qasterosteusaculeatus

-Pungit1uspungitius

-T1nca tinca

- Aal of paling. De laatstejaren
wordt deze weinig meer gevangen.
Een oude visservertelde mij dat
hij hier vroeger fuiken had staan,

ｾ ｡ ｡ ｲ ｢ ｩ ｪ de paling een flink
aandeelin de opbrengsthad.

- Baars. In de zomer van 1976
werd er een school van ca.
40 exemplarengezien.

- Bermpje. Zowel binnen als buiten
het onderzochtegebied zijn
verscheideneexemplarengezien•

- Brasem. Deze soort wordt af en toe
gevangen.

- Karper. ｾ ｯ ｲ ､ ｴ af en toe wel eens
gevangen.

Blankvoorn.' Dit is een van
de algemeenstevissen die in ｨ ･ ｾ

gebied voorkornen.

- Snoek. Er worden regelmatig
snoekjesgevangen.

- Driedoorn. stekelbaars.Algemeen.

- Tiendoorn. stekelbaars.Algemeen.

- Zeelt. Deze soort wordt zeer weinig
gevangen.



Amfibieën
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3ekend is verder'dateven buiten het gebied, stroomopwaarts
van de Heiligenbergerbeek,de grote modderkruiperenkele
malen waargenomenis (Te Velde, (1): 18).

De ｡ｾｮｷ･ｺｩｧｨ･ｩ､ van amfibieënis meestalniet
zo moeilijk vast te stellen. Het ｫ ｷ ｡ ｫ ｾ ｮ bij kikkers, het
paartedrag,de eieren en de trek zijn vaak opvallende zaken.
Bijv. op 14-IV- 1975 vond er een trek van padden.plaats.
De trekroute werd doorsnedendoor de Heiligenbergerneg,
waardoor er van de 44 gesignaleerdepadden door het
verkeer 27 platgeredenwerden.
Als' soortenwerden genoteerd:

Rana esculenta

Rana temporaria

Bufo bufo

_ groene kikker. Hiervan komen er
in het gebied niet zoveel voor.
De meeste zaten in een vijver in
Lockhorst.

_ bruine kikker. Deze soort is
algemeenverspreid.

_ gewone pad. Algemeenvoorkomend.

Volgens een onbevestigdemededelingkomt er op de Heiligenberg
een salamandersoortvoor.

Reptielen
Er zijn twee

Natrix natrix
Anguis fragilis

soortenreptielenwaargenomen.
- ringslang;
- hazelworm·

De ringslangkomt bijna overal voor. Vermoedelijk leven er
tientallen exemplaren.
De hazelworm komt in mindere mate voor en is tot heden
alleen op de hogere gronden waargenomen.Volgens een
mededelingvan ｾ Ｎ ､ ･ Lange zijn er op de spoordijk J
exemplarengezien.(zie ook Te Velde, (4): 42).



6.4 Vogels
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:

Het veelzijdige landschaprond de'Heiligenbergerbeek
is de oorzaakvan de grote rijkdom aan vogels die
daar voorkomt. In 1975 heeft in dit gebied een
vogeltelling plaatsgevondenwaarbij zowel soort als
aantal genoteerdzijn. Hoewel deze telling uiteraard
niet representatiefis ten aanzienvan voorGaande
jaren of latere jaren, moet gezegdworden dat de
soortsamenstellingper jaar niet meer verschilt dan
. 5Cflca. jO.

De telling is verricht binnen het ｾ ｩ ｬ ｯ ｭ ･ ｴ ･ ｲ ｶ ｡ ｫ ｾ ｡ ｡ ｲ ｩ ｮ

Lockhorst is gelegenen dat als coordinatenheeft
156,157 en 460,461. De Heiligenbergvalt dus grotendeels
buiten het telgebied (op het zuidelijke gedeeltena).
Behalve een lijst met broedvogels, is er ook een lijst
ｯ ｰ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｾ met vogels die het gebied als fourageergebied
benuttenen die er regelmatigals winterJastaanwezig
zijn. Deze laatste twee c8tegoriéënvanvogels zijn
m. i. zeker zo belangrijk als de cate.gorievan broed-
vogels. Ze geven namelijk aan dat een gebied ook in
een groter verbandvan belang is.

Broedvogels

Anas platyrhynchos

Falco subbuteo

F. tinnunculus

Phasianuscolchicus

Gallinula chloropus

Haematopusostralegus

Vanellus vanellus

Gallinago gallinago

Limosa limosa

- wilde eend, een tiental
exemplaren.Hierbij zijn
niet meegerekendde zgn.
soepeenden.

- boomvalk,broedter ieder jaar
in 1 paar.

- torenvalk, 2 ｰ｡｡ｾ

- fazant, het aantal is
onbekend,dochｑ ｦ ｨ ｾ ｮ ｫ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ Ｎ
van de jacht. geschatca 50ex.

- waterhoen, 8 paar.

- scholekster,5 paar op
bouwland.

- kievit, 12 paar.

- watersnip, 1 exemplaar
regelmatig in baltsvlucht.

- grutto, 2 paar.
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Columba oenaa

Coluroba palumbus

Streptopeliaturtur

S. °decaocto

Cuculus canorus

strix aluco

Picus viridis

Dendrocoposmajor

Alauda arvensis

Hirundo rustica

Anthus pratensis

ｾ ｯ ｴ ｡ ｣ ｩ ｬ ｬ ｡ alba alba

Sturnusvulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

C. corone

Troglodytes troglodytes

Prunella modularis

Acrocephalüspalustris

Hippolais icterina

Sylvia borin

Sylvia atricapilla

S. curruca

Phylloscopustrochilus
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holeduif, min. 2paar.

houtduif, geschatca 50
paar, doch ｾ ｡ ｡ ｲ ｳ ｣ ｨ ｩ ｪ ｮ ｬ ｩ ｪ ｫ

｢ ･ ､ ｵ ｩ ､ ｾ ｮ ､ hoger.

- tortelduif, 4paar.

_ turkse tortel, 2 paar.

- koekoek, 1 paar.

- bosuil, 2 of 3 ｴ･ｲｲｩｴｾｲｩ｡Ｌ
1 broedgeval.

- groene specht, 1 paar.

- gr. bonte specht, 5 pdar.

_ veldleeuwerik, 4 paar

- boerenzwaluw, 19 paar

- graspieper,2 paar.

- witte kwikstaart, 5 paar

- spreeuw, zeer talrijk

vlaamse gaai, min. 6 ｰ｡｡ｾ

- ekster, 1 paar.

- kauw, 19 paar.

- zwarte kraai, 2 paar.

- winterkoning, 19 paar.

- heggemus,10 paar.

- bosrietzanger,3 paar.

- spotvogel, 1 paar.

tuinfluiter, 2 paar.

- zwartkop, 6 paar.

- braamsluiper,1 paar.

- fitis, 9 paar.

:
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PhylloscopuB collybita

P. sibilatrix

Regulus regulus

R. ignicapillus

Ficedula hypoleuca

Muacicapastriata

Phoenicurusphoenicurus

Erithacus rubecula

Turdua meruIa

T. philomelos

T. viscivorus

Parus'palustris

P. montanus

P. cristatus

P. caeruleus

P. ater

P. major

Aegithalos caudatus

Sitta europaea

Certhia brachydactyla

Passerdomesticus

P. montanus

:Fringilla coelebs

Pyrrhula pyrrhula

Chloria chloris

Carduelis cannabina

Emberiza citrinella
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_ tjiftjaf, 12 paAr.

- fluiter, 1 paar.

- goudhaantje,7 paar

- vuurgoudhaantje,enkele
paren.

- bonte vliegenvanger,
11 paar.

- grauwe vliegenvanger,
4 paar.

- gekraagderoodstaart,
8 paar.

- roodborstje, 15 paar.

- merel, 34 paar.

- zanglijster,24 paar.

- grote lijster, 7 paar.

- glanskop, 8 paar.

- matkop, 7 paar.

- kuifmèes, 2 paar.

- pimpelmees,21 paar.

- zwarte ｭ ･ ･ ｾ Ｌ 3 paar.

- koolmees, 29 paar.

- staartmees,7 paar.

- boomklever, 8 paar.

- boomkruiper, 6 paar.

- huismus, de aantallenzijn
niet bekend.

- ringmus, ook niet geteld.

- vink, 12 paar.

- goudvink, 2 paar.

- groenling, 4 paar.

- kneu, 2 paar.

- geelgors, 1 paar.



-30-

','lintergasten

De volgende vogelsoortenworden in de
winter of in het algemeen buiten het broedseizoen,
regelmatigaangetroffen.

:

podieepsruficollis

Buteo buteo

Perdix perdix

Scolopax rusticola

Numenius arquata

Alcedo atthis

Corvus cornix

Turdus iliacus,T.pilaris

- dodaars,vooral in vorst-
perioden zijn er wel een
tiental exemplarente zien.

- buizerd, meestal,1 of 2
exemplarenconstant
aan;'1ezig.

- patrijs, onregelmatige
wintergast in kleine kluchten.

- houtsnip, constant enkele
exemplarenaanwezig.

vrulä' vaak in kleine groepjes
op· oortrek.

- ijsvogel, vaak 2 stuks te
zien, de laatste jaren wat
minder.

- bonte kraai, in wisselend
aantal voorkomend tot ca 20 ex.

- koperwiek resp. kramsvogel.
Afhankelijk van o.a. weer en
tijd, groepentot 200 ex.

Carduelis spinus

Fourageergasten

- ｳｾＸｳＬ komt in groepenvan
, ex. voor en verblijft
veelal in de elzenwallen.

wel

Hieronderversta ik de vogels die niet
als broedvogelof wintergast vermeld staan, doch voor
hun voedselvoorzieningvoor een deel afhankelijk zijn
van het gebied.

Ardea cinerea

Cygnus olor

Accipiter nisus

- blauwe ｲ ･ ｩ ｾ ･ ｲ Ｌ het gehele jaar
door zijn er vogels langs de
waterkant te vinden,tot 25 ex.

- knobbelzwaan,het betreft
hier 1 paar dat afwisselend
binnen en buiten het tel-
gebied broedt.

ｳ ｰ ･ ｾ ｎ ･ ｲ Ｌ regelmatig1 jagend
exemplaargedurendede zomer.



Corvus frugilegus
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- roek, het gehele jaar door
te zien, ｾ ｡ ｡ ｲ ｢ ｩ ｪ het 's zomers
wsch. ex. betreft van de
steedskleiner wordende kOlonie
uit park Randenbroek•

,
Athene noctua?

De vraag is of het hier een
knotwilgen en schurennooit
In 1974 werd 1 ex. gevonden
tegen het prikkeldraad.

.
- steenuil, een aantal malen

'waargenomenen ook enkele
keren.'s nachts gehoord.

broedgevalbetreft. In de
een nest of braakballengevonden.
dat zich dood had gevlogen

De notatie bij de broedvogelsis het aantal paren dat
aangetroffenwerd. Dit is echter betrekkelijk, want er
zijn alleen de territoria geteld van zingendeof baltsende
vogels. Voor de eenvoudigheidis maar aangenomendat dit
ｯ ｶ ･ ｲ ･ ･ ｮ ｫ ｾ ｡ ｭ met het aantal broedparen.
Het aantal soortenbroedvogelsin het gebied bedraagt61.
Dit zijn er nogal wat en dat is m.i.· te danken aan het
gevarieerdelandschap,deverscheidenheidaan biotopen en
de rust.

Oudere geeevens(vano.a. H.Stein) laten zien dat er in
vroegere tijden,d.w.z. tot zo'n 20 jaar geleden, een
aantal waarnemingengedaanwerd van tot nu toe nog niet
vermelde vogels.
Zo zouden ｾ ｩ ･ ｬ ･ ｷ ｡ ｡ ｬ Ｈ ｏ ｲ ｩ ｯ ｬ ｵ ｳ oriolus),Nachtef,aal(Luscinia
megarhynchos)en Joompieper(Anthustrivialis) zingend zijn

.aangetroffen.
Verder wordt errmelding gemaakt van een zingendeOrpheus-
erasmus(Sylviahortensis) die in 1975? van half mei tot
eind juni zong, maar waarvan geen broedgeval .geconstateerd
werd. Niet bevestigd is eveneenshet broedenvan de kleine
bonte specht(Dendrocoposminor), in 1975.
Oudere gegevenszijn er ook van de ｷ ｡ ｴ ･ ｲ ｳ ｰ ｲ ･ ･ ｵ ｾ Ｎ die naar
het schijnt elke winter wel ｷ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｾ ｭ ･ ｮ werd.
In 1968 werd voor het eerst in het westelijke deel .
van Lockhorst de zwarte soecht(Dryocopusmartius) broedend
aangetroffen.Nadien heeft de soort hier niet meer gebroed.
De zwarte specht was wel bekend van het nabij gelegen
landgoed Nimmerdor. .

Aanvulling:
.Op 6-VI-1977 werd door L. Spier in het westelijke gedeeltevan
Lockhor9t, ongeveerwaar de Heiligenbergerbeeken de spoo=lijn
elkaar kruizen, een mannetje Kp.ep met voer (insekten) in de sna-
vel ｷ ｡ ｡ ｲ ｇ ･ ｮ ｯ ｾ ｾ ｮ Ｎ ｾ ｩ ｴ zou Áunncn duiJel. op een broedgeval.
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6.5 Nestkasten

1q71 1q74 197<; 1q76

ｾ ｾ
20 29 ?g1q 1<;

6-18 8-28 8-49 9-50
2-2 2-11 1-10 2-17
1-7

1-9 1-7
1-7

4-18 8-22 5-22 7-34

13-45 19-70 15,..88 19-108

aantal kasten
bezet
koolmees
pimpelmees
zwarte mees
matkop
glanskop
｢ ｾ ｮ ｴ ･ vliegen-
vanger

I

t"otaal

Onderstaandetabellen geven aan in hoeverre
een aantal vogelsoortenvan nestkastengebruik heeft
gemaakt. Door het ontbrekenvan diverse "jaargangen"
is een vergelijk tussende gebiedenmoeilijk.

Hertekoo.

westelijk Lockhorst.

aantal kasten
bezet

6

'-18 7-29
1-11 1-5

2-17
2-7 1-?
2-7 1-6

8- 12- 7

koolmees 3-12
pimpelmees 3-32
matkop
boomklever 1- 7
bonte vliegenvanger
totaa1 ｬＮＮＮｌＮＺＺＭｾＱ｟ＭＭｌＮｾＮＺｴＮｬ｟ＮｌＮＮＮＮｾ］ＮｌＮｌｊ

oostelijk Lockhorst.

aantal kasten
bezet
koolmees
pimpelmees
matkop
glanskop
zwarte mees
bonte vliegenvangers
gekr. roodstaart
grauwe vliegenvanger
winterkoning
ringmus

1971 1q72 1G7'3 1Q7A
35 29 ｾｾ ｾｾ27 28

4 7 7 12
9 12 12 9
2 3 3
2 1 1
1
5 5 6 3
1 2 2 3

1 1
1
2



. ,
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De verklaring van de in de tabel gegevengetallen is de
volgende: in de eerstetwee tabellenwordt per soort
eerst het aantal broedperenopgegevenen vervolgens
het aantal uitgevlogen jongen. In de derde tabel
wordt alleen de broedparenopgegeven.

Het is nogal moeilijk om uit deze gegevenseen bepaalde
conclusie te geven omtrent de fluctuaties die
optreden. De variabele factoren zijn hier legio. Om
er enkele te vermeldJn:verstoringdoor mensen,door
･ ･ ｫ ｨ ｯ ｯ ｲ ｮ ｳ Ｎ ｧ ｾ ｡ ｩ ･ ｮ enz.;verschillenin ophanghoogte;
verschillendemil;eus;groottevliegopening,groottekast.

Opvallend is wel echter de hogere bezettingvan de
kastenuit oostelijk Lockhorst. Verder is er in de
Hertekop zowel een absoluteals relatieve toenamevan
ｨ ｾ ｴ aantal uitgevlogen jongen te zien.
i

D,e geeevensvan oostelijk Lockhorst zijn van de N.J.N.
afkomstig,terwijl de overige gegevensvan de A.C.J.N.
afkomstig zijn. .
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6.6 ｚ ｯ ｯ ｧ ､ ｩ ･ ｾ ･ ｮ

Over het algemeenzijn de zoogdierenin een bepaaldgebied
vrij gemakkelijk vast te stellen. Dit hoeft niet alleen door
directe waarneming, maar kan ook indirect aangetoondworden
door vraat,prenten en uitwerpselen.Ook het plaatsenvan
vallen ls een methode, welke voor het waarnemenvan muizen
ｭ ･ ･ ｳ ｴ ｾ ｬ noodzakelijk blijkt. Verder kunnen de muizeschedels
uit braakballeneen aanwijzing zijn omtrent het voorkomen
van bepaaldesoorten in het gebied.
In ons gebied is een aantal waarnemingenafkomstig van
degenendie in het gebied wonen. De muizen zijn m.b.v. vallen
gevangen. Er zijn aanwijzingen dat er nog enkelemuizensoorten
in het gebied voorkomen. Over aantallenvalt weinig te ｺ ･ ｾ ｧ ･ ｮ Ｎ

•

Etinaceuseuropaeus
I

Sorex araneus
Talpa europaea
Chiroptera

Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Sciurug vulgaris
Clethrionomysglareolus
Sylvaemussylvaticus
Mus musculus
Rattus norvegicus
Mustela erminea
Mustela nivalis

PutoriUB putorius

Vulpes vulpes
Capreoluscapreolus
Ondatra zibethicus

- egel
- bosspitS.IDuis
- mol
- er zijn 2 soortenvleermuizen

waargenomen;het is echteronbekend
om welke soortenhet hier gaat.

- konijn
- haas

eekhoorn
- rosse woelmuis
- bosmuis
- huismuis
- bruine rat
- hermelijn

- wezel

- bunzing

- VOS

- ree
- muskusrat

De vos is niet zozeer een vaste bewonervan het gebied, als
wel een onregelmatigegast. Regelmatig worden er ook verwilderde-
katten gesignaleerddie vaak in de zomer als ongewenstegast
uit de auto gezetzijn.
De waarnemingvan de muskus- of bisamrat(V. v.Laar) is , voor
zover bekend,de eersteuit deze omgeving.



•
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7. SLOTWOORD

Sen van de redenentot het schrijven van
dit verslag is een bijdrage te leveren aan het
behoud van het hiervoor geschetstegebied.
Er zijn al jaren plannen gemaakt om het vervoer van
Leusdennaar Amersfoort te versnellen. Dit zou in
eersteinstantievia een provinciale weg gebeuren.
Hiertegen is geprotesteerddoor o.a. de aktiegroep
"Knalgroen", waarna dit plan in de doofpot is
gestopt. 3en ander idee, waaraannog niet zo lang
geledenenige bekendheidwerd gegeven, is het
projecterenvan een buslijn naast de bestaande
spoorlijn. Verder is er ook sprake van een eventuele
uitbreiding naar het noorden van de sportvelden.

De expansievewoningbouw die de laatste jaren in
Leusden heeft plaatsgevondenis hier o.a. voor
verantwoordelijk. ｾ ･ ｮ heeft hier gebouwd voor mensen
die hun werk buiten de gemeentehebben. Zo is er een
grote verkeersstroomontstaantussende woon- en werk-
gebieden. Dit op te lossen door er dar. maar weer
wegen voor te bouwen is geen oplossing, doch de
zoveelsteaanslagop de natuur. Hiermee verschuivende
problemen.

Dat anno 1977 de gemeenteLeusdenhaar 1200 jarig
bestaanviert is een geweldige ｨ ｩ ｳ ｴ ｯ ｲ ｾ ｣ ｨ ･ ｢ ･ ｬ ･ ｶ ･ ｮ ｩ ｳ Ｎ

Maar dat dit aan de andere kant gepsardmoet gaan
met het bedreigenvan de ｨ ｩ ｳ ｴ ｯ ｲ ｾ ｣ ｨ ･ "ondergrond" is
voor mij een onbegrijpelijke zaak. Om nog maar te zwijgen
van een eventuelevernieling aan het landschapen de rust
die men met planologische"spelletjes"zoubereiken.
Niet alleen langs de Lunterse beek spelen zich
dergelijke taferelenaf, maar ook elders in de gemeente
moeten gebiedenmet zeer rijke historie, welke in vele
eeuwen is opgebouwd, het afleggen tegen het al of niet
opgedrongenverlangenvan de mens om zich sneller te
bewegen.
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Broedvogels,doortrekkers en wintergasten in
het Randenbroekerbos (gem. Amersfoort).

door

Jan Terra

(Amersfoort)

INLEIDING

De volgende soortenlijstberust op waarnemingengedaantussenoktober

1974 en juni 1977. Omdat van de meestesoortengeen nauwkeurigetellin-
gen en registratiesverrioht zijn, geeft de lijst en het kommentaar
sleohtseen globaal overzioht van de doortrekkersen broedvogels.De

kolonievogels,Roek en Blauwe reiger, zijn vanaf 197' geteld door

Zomer Bruin. De Roek geeft een duidelijke aohteruitgangte zien. Aan

de ontwikkeling van de alauwe reigerstand durf ik geen konklusies te
verbinden•.

Verder kan vermeld worden dat het Waterhoenals broedvogelverdwenenis.

Ook de Braamsluiperheeft het in 1977 laten afweten, hoewel een manne-
lijk exemplaarzioh begin mei duidelijk heeft laten horen. Ook leek het

erop dat de Groene speoht weer als broedvogel terugkwam, maar na een

paar weken heen en weer gevlieg en geroepvan 2 ex., zijn geen waarne-
mingen (door mij) meer gedaan.

Als er bij de soort geen jaartallenvermeld staan, wil dit zeggen, dat
er een konstantepopulatie aanwezigwaa.

Enkele broedpareJlI
Regelmatigebroedvogell

Talrijke broedvogell

1 - 5 paren )
5 - 10 paren
10 - meer paren

sohattingen

Regelmatige

Regelmatige
doortrekke'r} iedere winter, elk najaar
wintergast enkelemalen of in enkele

of vroege voorjaar
exemplarente zien



.
"

SOORTENLIJST

1. Dodaars

2. Blauwe reiger

3. Knobbelzwaam

4. Wilde eend

5. Mandarijneend

6. Sperwer

7· Buizerd
8. Torenvalk

9. Waterhoen

10. Witgatje

11- Bosruiter

12. Houtsnip

13· Kokmeeuw

14· Houtduif

15. Turkse tortel

16. Koekoek
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Regelmatigewintergast;

gedurendenajaar, winter en vroege voorjaar 2 - 4

exemplarenin de Heiligenbergerbeek,soms in de

vijver.

Talrijke broedvogel.

1973: 59 bewoondenesten(Z.Bruin)

1974: 71 bewoondenesten (Z.Bruin)

1975: 79 bewoondenesten (Z.Bruin)

1976: 63 bewoondenesten(Z.Bruin)

1971: 59 bewoondenesten(Z.Bruin)

Geen broedgevallenbekend, wel af en toe een paar

of een enkel exemplaarwaargenomen.

Talrijke broedvogel.

Zeer veel bastaarden.Opvallend is het grote aantal

woerden.

Begin mei 1911 1 mannelijk ex. in slootje tussenhet

weiland aan de Heiligenbergervegen het bos.

Regelmatigedoortrekker. Steeds1 ex. enkele malen

per seizoenin de boomgaard.

April 1911:1 ex. cirkelend boven het bos.

Regelmatigfouragerendlangs het bos; geen broedvogel.

Tot 1917 steeds1 broedpaar.

1 ex. van deze vogels gezien in de winter 1915/1916.

1 ex. waargenomenin de winter 1915/1916.

1 ex. maart 1915 ｯ ｰ ｶ ｬ ｾ ･ ｧ ･ ｮ ､ bij het eilandje in de

vijver.

Regelmatigoude en jonge exemplarenfouragerendbij

de beek en de vijver.

Talrijke broedvogel.

Steedstalrijker wordende broedvogel.

Augu8tus 1915:enkeleweken 1 volgroeid jong waarge-

nomen;

30 mei 1911 1 roependexemplaar.

11. Bosuil 1915: 1 paar, 3 uitgevlogen jongen;

1916: 1 paar, 3 uitgevlogen jongen;

1911: 1 paar, 3 uitgevlogen jongen.
18. Gierzwaluw Talrijke ex., fouragerendboven het bos.

19. IJsvogel Oktober 1916: 1 ex. bij de vijver.
20. Groene .peoht Regelmatigewintergast.

April 1911: 1 paartje (?) enkele weken aanwezig•

•



21. Draaihals

28. Kauw

29· Ekster

30. Vlaamse gaai

31. Koolmees

32. Pimpelmees

33· Zwarte mees

34· Kuifmees

35. Glanskop

36. Matkop

37. Staartmees

38. Boomklever

39. Boomkruiper

40. Winterkoning

41. Gekraagderood-
staart

42. Merel

43· Kramevogel

44· Koperwiek

45. Zanglijster

46. Grote lijster

47· Bosrietzs.nger

48. Zwutkop

49· Tuinfluiter

50. Braamsluiper
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1 Mei 1974 1 ex. waargenomen(H.J. Stein ; Te

Velde (3): 38).

22. Grote bonte speoht Enkele broedparen.

23. Kleine bonte spechtEnkele broedparen.

24. ｾｯ･ｲ･ｮｺｷ｡ｬｵｷ Talrijke, fouragerendevogels •
25. Huiszwaluw Talrijke, fouragerendevogels

26. Zwarte kraai Enkele broedparen.

27. Roek 19731 17 bewoondenesten;

19741 14 bewoondenesten;

19751 9 bewoondenesten;

19761 4 bewoondenesten;

19771geenbewoondenesten.

Talrijke broedvogel.

Enkele broedparen.

Enkele broedparen.

Regelmatigebroedvogel.

Regelmatigebroedvogel.

Enkele waarnemingen.

Enkele waarnemingen.
Regelmatigewintergast.Mogelijk enkele broedparen.

Voorkomen onzeker

Doortrekker in ｧ ｲ ｯ ･ ｰ ｪ ･ ｳ ｾ

3 - 11 - 19741 1 ex. met nestmateriaal;

V - 1977: 2 ex. met nestmateriaal.

Enkele broedparen(regelmatigebroedvogel).

Regelmatigebroedvogel.

Talrijke broedvogel.

Twee waarnemingen;mei 19751 1 mann.;

mei 19771 1 vr.

Talrijke broedvogel.
Regelmatigewintergast, vooral in open veld om het

bos, soms op het grasveldin het bos.

Als Kramsvogel.

Talrijke broedvogel.

Enkele broedparen.

E6n broedpaar(boomgaard).

Regelmatigebroedvogel.

Enkele broedparen.

tot 1977 66n broedpaar(boomgaard);mei 1977 alleen

een zingend mannetje.
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51. Fitis

52. Tjiftjaf'

5}. Goudhaantje

54. Vuurgoudhaantje

55. Grauwe vliegenvan-
ger

j
56. Bonte vliegenvanger"

57. HeggelllUs

58. Witte kwikstaart

59. Spreeuw

60. Huismus

61. Ringmus
62. Groenling

6}. Goudvin'lC

64. Vink

65. Keep
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Enkele broedparen.

Regelmatigebroedvogel.

Regelmatigewintergaet; geen verderegegevens.

4-V-1974, 1 zingend ex. (H.J. Stein, Te Velde

(})l }8).

Regelmatigebroedvogel.
,Regelmatigebroedvogel?Neemt in aantal toe. In

1977 4-6 paar.
Regelmatigebroedvogel.

In 1974 mogelijk 1 broedgeval; verderenkelewaar-

nemingen.

Talrijke broedvogel.
Enkele broedparen,mogelijk regelmatigebroedvogel.

Regelmatigebroedvogel, talrijke wintergast.

Regelmatigebroedvogelen regelmatigedoortrekker.

Regelmatigewintergast, solitair en in groepenvan

4-6 ex. Eind mei/begin juni 1977 gedurendeenkele
dagen 1 mannelijk ex. zingend.
Regelmatigebroedvogel. 's Winters, tijdens een

goed beukenootjesjaar,rouragerendin groepenvan

mms meer dan 100 ex.

Alleen wintergast. Tijdens jaren met veel beukenoot-

jes soms in groepenvan honderd or meer ex.
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