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DE PIJPBLOEM, ARISTOLOCHIA CLEMATI.
TIS, IN AMERSFOORT--------

door

Ebbe de Boer (Amersfoort)

De Pijpbloem, Aristolochia clematitis Linnaeus, een plant van grazige plaatsen

op kalkrijke grond, geldt in Nederlandbuiten het Duin- en Fluviatiel district

als zeldzaam (Heukels & Van Ooststroom, 1973). Tot voor enkele jaren geleden

waren van de Pijpbloem twee vindplaatsenbinnen de gemeentegrenzenvan Amers-

foort bekend:

- de "kuil" voor het NS-stationAmersfoort, waar op het talud langs de

Berkenweg, in een struweel van Veldiep, Sleedoorn,Esdoorn en Kardinaalsmuts,

een groot aantal Pijpbloemengroeide (Van Ommen, 1967) en

- het "Stort", een ruderaal terrein achter het tehuis Snoeckheuvel,tussen

Snoeckgensheuvel,Lambert Heinricstr'aaten Dorrestein.

De eerstevindplaats is intussenverdwenendoor de bouw van enkele grote kan-

toorgebouwenen de aanleg van een plantsoen. Pogingen om de plant ter plekl<e te

behoudenzijn helaasniet gelukt, terwijl ook het verplaatsenvan een aantal

planten door de afd. Beplantingenvan de gemeentenaar een berm ｬ ｾ ｮ ｧ ｳ het Pine-

tum in het Bos Birkhoven geen resultaatopleverde.

De tweede vindplaats leek in 1979 vernietigd te worden door het storten van een

grote hoeveelheidklinkers, ｾ ｡ ｡ ｲ dankzij ondergrondseuitlopers wist de plant

aan de rand van het terrein weer de kep op te steken. Op de langere termijn

wordt deze vindplaatsbedreigd door de geplandeaanleg van de Ringweg. Hoewel

de gemeentemet het voorkomen van de Pijpbloem op het "Stort" op de hoogte is,

is het de vraag of de plant hiermee gered is.

Het is niet onmogelijk, dat de Pijpbloemen van de Berkenwegen het "Stort"

oorspronkelijk van één, gezamelijkevindplaats stammen. Bij de aanlegvan de

spoorwegAmersfoort-Kesteren,in de tweede helft van de vorige eeuw, werd o.a.

in de omgeving van de Berkenwegeen grote hoeveelheidzand weggegravenen buiten

de stad gestort. De heuvel, die hierdoor ontstond, wordt nog altijd 't "Stort"

genoemd. Het ligt voor de hand te veronderstellendat een plant als de Pijpbloem,

die zich zo gemakkelijk ondergrondsuitbreidt en bovendienmet het geschikte
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substraatwerd overgebracht,zich op het "Stort" even goed thuisvoeldeals op

de oorspronkelijkegroeiplaats.Mocht de aanlegvan de Ringweg ooit doorgaan,

dan is de Pijpbloem wellicht voor Amersfoort te behoudendoor bij de aanleg-

werkzaamhedenmet de groeiplaatsrekening te houden of door een gedeeltevan

It "Stort" voor een tweede maal, maar nu op een "veilige" plek, te storten.

Echter, waar vind je tegenwoordignog een plaats waar planten veilig zijn?

De Pijpbloem is van huis uit een Zuideuropeseplant, die in de Middeleeuwen

is aangeplantin de kruidtuinen bij kloosters en kastelen. De planten werden

gekweekt om er geneesmiddelen,O.a. tegen slangebeten,uit te bereiden. De

AmersfoortsePijpbloemenzijn wellicht ooit uit zo'n tuin (bijv. die van het

Observantenklooster)"ontvlucht".

De Pijpbloem heeft een bloemdek (vergroeidekroon en kelk). Op het vruchtbe-

ginsel staan zes, soms twaalf meeldradeningeplant. Het bloemdek is éénlippig

met onderaaneen bolvormige verwijding. De bloembuis is inwendig met staande

haartjesbezet. Kleine vliegjes kunnen wel naar binnen, maar niet meer naar

buiten. Zij worden met stuifmeel bedekt. Als de haartjesverwelkt zijn, ont-

snappende vliegjes en kunnen zij daarnain een volgende bloem de stempels,

die rijp zijn voordat de helmknoppenopengaan,de bestuiving verrichten.

Rijpe vruchten komen echter haastniet voor.
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Fig.l. Vindplaatsenvan de Pijpblcem.

1. Berkenweg.

2. 't Stort.
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D E A RISTOL 0 eBI A CL E AI A T 11' I S. 12,;

In 0. l.v.nde N.tuur van augustus1902 (Jrg.7(6):125-126;zie voor illustrati. ook bIz.124) schroefJ.B. Kat ... artikel ov.r ｾ
groot aant.l Pijpbl...en (Aristolochi. cl...titisl,di. hij in of castreeks1900 ••••n buiten Ao.rsfoort aan den Vlasakk......g" had
ontdekt.E.nstadspl.tt.gronduit di. tijd,ons weI.illend getoonddoor llr.J.Hovy.geoeent••N:hi....is .an Aoersfoort,Iaatzien dat
d. ''Vlasal<k.dsch.nl••g'' toen Ii.p .aar nu de 8erl<....g is gelegen.H.tis dus aameoeliJ<dat d. door Kat genoHd.vindplaatsd•
••lfd. is .Is d••indpIaatsaan d. Berk....g(zi. h.t .rtik.l ｶ ｡ ｾ ｅ ｢ ｢ ･ d. Boer in d.z. T. V.ld.).Het talud aan d. Berl<.nveg is
.a.rschijnlijk castreeks1884 door .fgraving ontsta.n (d. spoorlijn Ao.rsfoort-K.st.r.nwerd in 1886 geopendl.H.tzand uit d••f-
graving.erd op 't Stort (Snoeckgensheuv.I)gedepon••rd,... pla.ts .aar de Pijpbl... nog st.edsg....it.o. vraag hoe d. Pijpbl...
in der - aan de ｂ･ｲｫ｟ｾｴ i. gek_nblijft ｶ ｯ ｯ ｲ ｾ ｳ ｮ ｯ ｧ onbeantucxr.d.

Redakti.

De Aristolochia Clematitis,

Op cen \V3ndeling, even buiten AmcrsroortanadenVlas·
a.kkerschenweg,onWekte ik eengroolc menigLoexcmp13Ton
\'3n fn-ialolochia clematitisf deze betrokkèlUL: weinig voor·
komcOlJo, m3.1.r zoo uit.erst merkw3.3rdigè plant, familio
Tau do bekende. 3.ls klimplant gekweekte pijpenkop or
1Il0/lt.-lIpij]1 (Aristolochi:\.Sipho).Ik maak.te \'3n een takje de
hiernaast gtlpl:t:lLste teekening fig. 1 in do onderstelling
d:lt ｜ Ｇ ･ ｾ ｣ ｨ ｯ ｩ ､ ･ ｮ ･ lezers \'an dit tijdschrift. ｮ ｩ ･ ｾ mut de
bUzollllorhec.len v:m deze plant. of liever v:m hanr bloemen
bekend 1.ullcn ZUil.

De plant zeU hoelt cen krachtig, rrisch, gezonduiterlUk
en n:ruiont met h3ar tlonkergroenehnrtvormige bladeren
w3.'lrt.cgon tic jongeron, wat Ijchlor gekleurd,pr:a.chüg:\(:100·
ken, eon hoekje in onzell tuin.

De bloemen,vuil geel gekleurd,vallen weinig in het ｯ ｯ ｾ Ｎ
Zij zijn ｾ ｯ ｰ ｬ ｴ ｵ ｬ ｳ ｴ in bundels van twee tot vijf in de oksels
der LI:I.l.lercn en bosl3an uit een enkelvoudigbuisyormiK',
scheef afl;eknot, bloemdek (fig. ｾ Ｉ Ｎ Da..'\n·nn is do lip W3t

helderdorgekleurd on meastalbot eenigedeel "311 de bloem,
(Jat men bU een oppervlakkige beschouwingtusschonIle
hla:lercn goed ziel Hot zijn echter juist die onbeduidende
hloemen die de pl:1nt zoo bijzonder mnken,wnnt hun bouw
en 53monst.elling is mot heL oog op do kruisbestuiving
011armerk,v3.tLrdigst

Fig. 3 geen een doorsnedeTan een bJocnl te tien, die
nog niet door insectenwerd bezocht,manr gehool op hun
komst is voorbereid. Het. buisvormige godeelte V:lon do
bloem is :lan het. ondereindeverwijd en \"'onnt eon ruime
\;:nmcr. Daarin vinden wU een nog ingestulptenstempelen
xes meeldradendie met de buit.enk:mtenvan den yleezigcn
stUI vergroeid zijn. De Moern staat nu rechtop en de
geel geklourde,ucht omt:.. .IgenHp steekt%00 ver mogelijk
buiten do bladen uit De stempel is rUp, om het stuifmeel
te ontvangon,dat door kleine zwartevliegjes wordt binnen·
gebracht.OMrtoe strijken zij neer op de uitstekendelippen
cn wnndelen door de betrekkelUk nauwe gang na.'\r de
bolvormigo kamer. Zij bebbenbet daar goed, "ant zij zUn
er veilig; het is er veel ' ..armer dan buJten, vooral des
nachts, on de sapr{1ke cellen waarmededo binnenkantIn
de komer is voo1"7.len geven hen wat 1'0edsel. Intuaschen
grooit do stempel uit en wordt droog, zie ng. 4, on de
1.110001 zeI( buigt zich om met de opening nMr beneden
gekeard (ng. 2) "ant zU heengenoegbezoek. Nog meer
Jr.L8t&n zou haBr te druk worden, en degasten,die tij heert,
zUn reeds lang tot de ontdok:king gekomon dat zU in eon
gevnngeniszilton. ZU kunnon de kamer niet meerverlaten
want do ｯｰ･ｮｩｬｾＮ wl13rdoorzij binncnk\V:un&n IJIUkt }{tslolen
te tUn door ｮ ｪ ｲ ｵ ｾ naar ｢ ｊ ｏ ｕ Ｘ ｾ gerichte baD.rtjeli (ng 3).

Snijdt men de bloembuiaeven boven de kamer af en ziet
men na.'1r binnen dan blijkt het boo oou\'Il'keurigdie h3.3rtjos
do opening Ycrspcrren.Tusschcnde haartjes door ｔ Ｎ ｩ ｾ ｴ men
de vliegjes binnen,in de knmcr voortwandelencn Otl11lstig
gewordendoor du ongewonebewegingen,die Ilo bloem bU
het arplukken on de vorderebohandelint::ondergingl lJel1roc·
\'Cll zij toch mn:\r zeIdun (loor do oponint: heen t.e dringell.
1.00 o\'erlui!!u zi.fn Zü \·.3n tie onmogelUkhpid.

Bloem .an MolTcnpijp Ｈａｲｩｳｴｯｬｯ｣｢ｩｾＮｓｩｲ｢ｯＮ

De vliegjes beginnen honger te ｫ ｲ ｕ ｾ ･ ｮ Ｌ \vnot hot sap is
op en zij zitten nu al t\TeO dagen govangen.Daargn.atccn
helmhok·e open en laat stuifmeel \'allen; nu kunnon zll
zich weor te goed doen. Heel spoedigvolgen ook de nndere
helmhokjes on weldra is de heele kamer vol stuifmeul.
Daar kruipen de vliegjes door heen,zoodat hun kop en hun
rug er ,vit van ziet. Ku eten zU niet meor van het stuit·
meel; te \"'eel ｩｾ ｯｮｾ･ｺｯｮ､Ｎ o( bet is hun wat te droog en
verlangenzij weer naar wat vocht.. Jn ioder geval, zU wor.
den onrustig; zij wiJIon er nu wel uit en ziet geheelover·
eenkomstigdien wenseh wUken de dorpehvachters,de fijne
haartjes, dit wil zoggen,zU verliezen hnn \'oerkrnchton
verdroRen. Do opening is vrij on de vliegje., kunnen met
hun -besuH'C:11 ｲｬＱｾｾｯｮ \'örtrékkoll. N:ulwelUks "Un:,:U huilen,
of lij "liegen naar een nitlu\\'ë g-e\"311l::'l:uis, wo:arin zij zich
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126 DE LEVENDE NATUUR..

J. B. KUl

..
Relmond,Augustus 1900.

I zoor ,yeirug bevrucht.reworden%OOdat er bijna Reenvruch·

I
ten le vinden waren. Wil die periode voor het insecten-

. ｢ｾｺｯ･ｌＺｄｭￎｬｓｳ｣ｊＱｪＱ oen uiterst ongunstiggeweest? Ik weet het

I met. e paIlt bezit ecbter oen kruipende 'yorteltal: dio

I
zich naar alle richtingen vertakt &n voor de inat.&ndhouding
der soort torg dra"gt. Duidelijk is bet dat een aantal

'

bloemen onbenucbt tuUen blO.en omdat de stem;>el rijp
wordt voor de meeldradenen reedsverdroogd is, alsode

I meeldradenhet stuifmeel afgevenzoodatde eerstebloemen,
1 die ｧ ･ ｬ ｕ ｾ ｴ ｕ ､ ｩ ｧ openg:lM, nooit bevrucht kunnen worden

maar dat verklaart toch niet, dat er zoo weiniJt vruchten
worden gevonden. 11,;. zal trachten de plant in mUn tuin
over te brengenen dan eensnng3311boehet metde vrucht·

, vonning gesteld Is. Afisscbi811 ,oalt er d3.D later nog iets
ovor mede te deelen.

....r vrijwillig laten opsluiten. Zij kruipen ..eer door do
lange buis tusscbende baarljesdoor, die bhl gemakkelijk
op til buigen en komen bet eerst op den lngeswlpten
stempel,'nar Z8 wat stuifmeel achterl.&ton ala het er al
niet opgeyaUen is toen zij door de buil kropen, want \\"u

weten, dan staatde bloem nog recbtop.
De neerges1.agenbloemen, waarbU de haartjesnog veer·

krachtig waren,hielden allen.eenor meervliegjesgevangen.
Eenmaalyood ik er vijr in opgesloten,maar meestaltwee
or drie. Twee soorten van bezoekerswaren duidölij\i. te
onderscheiden. De rechtopstaandeblollllDf'ln hebben bun
openingen naar versc.hillende ricbtingen ｧ ･ ｾ ･ ･ ｲ ､ ［ twee
bloemon nailSt elkanderkeeren zich bijna 31 tUd den rug toe.

Ziehier wat een ieder bU de arisloloc.Jiia. Ckf1l4lilis kon
"aarnemen. Bet insect.enbezoekscbijnt niet de e..?nige
yoorwa.arde voor de bevruchting te zUn, want vin de
bJoamen uit een \"oorgaand,ebloeiperiodeWBren er slechts
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Paddestoelvondstenin de Gelderse Vallei uit vroe.
ger jaren %

door J. Wisman (Leusden)
INLEIDING
De volgende lijst van paddestoelvondstenis op dezelfde wijze samengesteld
als die in Te ｖｾｬ､･ nr. 17.
Deze gegevenskomen echter niet uit Fungus, maar uit de jaargangenvan de
WetenschappelijkeMededelingender NederlandseMycologische Vereniging. Dc
vindplaatstenzijn in de meestegevallen weer te onnauwkeurigomschrevenom
achterafdc uur- en/of kwartierhokkenvast te stellen.
Intensief onderzoeknaar de systemaktiekvan de paddestoelsoortenwas "r in
de jaren rond 1920 nog niet. Een waarschuwing ten aanzien vno de bct.rollwb:rlr-
heid van de vondsten is daarom zeker op zijn plaats. Daar waar dit duidelijk
in geding is, zijn ze voorzien van commentaar.

De getallen tussenhaken hebben de volgende betekenis,bijv.:

(9, 30, 1918) = Wetenschappelijke Mededeling van de Ned. Myc. Vcr.
deel 9, bladzijde 30, jaar van uitgave 1918.

il.\.'; IJJIL'HYCJ:,"n;).I

l' 0 L Y J' \J RAL L; S

ｾｬ･ｵｲｯ｣ｵｳ 11111pidus Fr.

..)1 t is een zeer t\olijf'elo.cllcig'c
soort naam, Liet kan een bleke
l'leurotus ostreatus serlSU Lange
ｳ   ｲ ｴ ｾ ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ］ ｲ ｾ ｾ ｾ ］ ｾ ｾ ｩ ｬ ｡ ｴ Ｎ

b G LET A L ｾ ,;

ｬ ｊ ｵ ｬ Ｈ Ａ ｴ Ｎ Ｇ ｊ ｾ norous BuJ.l. (lX Fr.

Amersfoort. 16 jalluuri ｬ ｾ ｬ ､ dour
G.le v. ::>oHloren.
(lu,66,192U) on Ｈ Ｑ Ｑ Ｌ Ｑ ｕ ｬ Ｌ ｬ ｾ Ｒ Ｑ Ｉ

(';'oweest zijn of lIlissclli<'Hl ecn aparte

- tlnti/'r ,:"lllcr:-il'oort t :j(>/It.pmbf'r ｬ ｾ ｬ ｬ Ｇ 

<loor Catllarino. Coo l.
( ':) , JO, 191B)

Dol.tus (appendiculacus
rat:ius L rnrTlbh.

Schff'. var- l:lj ａ ｉ ｾ ｬ ｃ ｲ ｳ ｦ ｯ Ｈ ｊ ｲ ｴ , ｾＧＮｩｪｫｦｊｲｫｯｲｳｴｲＺ｜ＺｉｴＮ｜＼ｊＨＧｲＮ ,
o.U(";11St.,US 19lH cJonr Ii,,")j. ｊ Ｂ Ｇ ｾ ｉ ｾ \' •.-..)1.-oJk.
(11,1iJ,1921)

ê.:r bestaan tc. ,unwoordig t\ieO

soortenno.mclijl( Bolctus specioslIs en lJolctus rCI';ius. ;,chturaf i,s niut
muer te bepalen,-wëïkë-vûii.-ëiû-:cwëe｢ ･ ､  ￼  ､ Ｍ ｷ ｾ ｲ ￨ ｉ Ｚ Ｍ Ｍ Ｍ

A G A ft I C A 1. E S

Amanita porphyria (;l. ä 5. ox Fr.)
Secr.
Por f ier - a man iet

- Alllersfoort (orT'tGevinr.-)
1916 <..!oor A. JOLIDII.

(B, JO, 1917)

Ｑｾ scpt.ullIber

Arnursf'oor't , Alllcrsïoortso Derl;' ,
Uurhok J2-JJ , scpcCJlllbur 1917
door  ｾ ｜ Ｎ Ｎ JOlllun.
Ｈ Ｙ Ｌ Ｕ Ｖ Ｌ Ｑ ｾ ｬ ｈ Ｉ Ｎ

Amorsfoort, Uirkhoyon , Uurltok ﾷ ｊ Ｚ Ａ Ｍ Ｚ ｲ Ｎ ｾ Ｎ

JO S''i't''llIbcr 191ï door
IJr. J .'>. ;·Iou.l"nltoi'f.
Ｈ ｾ Ｌ :"4, I:J 1b)



-6-

Clitocybe lignutilis(Pûrs. ex Fr.)
Karst.

•
IJetcrminatie onder de oude naam
I'leurotus lignatilis Fr.

Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.

Cortinarius sublanatusSow. ex Fr. ex Fr. -

1.lotenninatienu zoer onzeker. "lat met
deze naam bedoolu ','0rut, is niet
duidolIjk.

Ileboloma radicosum (Bull. ex Fr.) Rieken
Wor tel end e V a a 1 hoe d
lJetcrlninatie onc!er de oude naam
Pholiota radicosaBull.

Inocybe calospora ｾ ｵ ｾ ｬ Ｎ

•
Dit was toen de eerstevondst in
l\ederland.

Phacolrlnraslnius erinaceus (Fr.) Killm.

iJctcrllLina tie ondor do oude naam
Naucoria erinacca (ll'r.) Gill .

ａｉｬｈｾｲｳｦｯｮｲｴ , september 1931 ll(,·.Ir

A. Jornun.
(21 ,J6,19JJ)

Amers.foort, Oll[';(-!vcor in 191ó.
(9, 89i 90, J ｾ 18 )

Amersfoort, suptenlber1917
door C. v. ｾ ｙ ｣ ｲ ｏ ｃ ｉ ｩ Ｑ 011 mej.
do Haas.
( , 1 , 11 1 , 1ｾＧ 2 1 )

Am0rsf'oort ,'4 SC.î;JtollllJer j 91-..J
tioor A. J or.lan.
( 10,68 I 1920)

Amersfoort J Ｑｬｾ scptcmbl)r roH

14 november 1920 cloor A. ,I ()I"a11,
( 11 , JO, 1921 )

Bij Ｚ｜ｬｔｉｐｲＮｾｩｦＧｬｊｏｊＺｴ , ûon l'ruuk op
àood beuketakjo.

.P lutous ulilurosus (J.Jer5. ex Fr.) l ..ulI1H1cr

!Joternlinutie onder ue oude naaJll
,'luteus corvinus Schff. var U1nbrosus.

- Amurs1'oort I

1917 door A.
(9 I 24, 19H. )

1 t.: 5 C '-I t t'filh'1r
J CI;JU-l1.

"sathyrolla cotonoa (quél) honr. &. Naubl.

Oeterminatie Ｐ Ｑ ｬ ＼ Ｎ ｾ ･ ｲ de oude naE..m
lJypholoma cotoneum Quél.

ｕ ｮ ｴ ［ ｣ ｜ ﾷ ｩ ｮ ｴ ｾ J. ..murs:foort
(9,96,191,')

Ｑ ｾ Ｑ ｇ Ｎ

I'sathyrellapermatt, (Fr) Sine

•
1.loterminatie onder de oude naar.l
hypholoma (l'sathyra) pcnnataFr.

Resupinatusapplicatus (Catsch. ex Fr.)
S.li'. Gray

Determinatieonder de oude naam
PleurotusapplicatusBatseh.

Squarnanitaodorata (Cool) Bas

ｾ ｵ ｮ soort die destijds voorlopig
Lopioto. ouorato. "Ierd eonoclIId on die
veol opschuddinGbij de noderlandse
mycoloGon veroorzo.akte, o.ndat hij nog
nereensao.ders ter ''''reld "as gevonden.

..\.mer f'ourt , Hirl;':'Clv{:1'l ,
ｵｵｲｬＧｯｬｾ J2-JJ , (jOUr'

lJr. J. b. l Ｚｲｾｵｬ｣ｮｨｯｦＧＺｲ •
(9, 28,1918)'

umgcvincr A:JorsfQOl't , 2)
september1916.
(8,)2,1917)

Amersfoort , septornbertot
half oktober 1916 in de .Ui11
van het Jlijks opvoedinc;s(;'CJ-
sticht onder lJel'ken. L ..i ｾＨｈｲｵｬｬ

te voorschjjn uit eon soort
ｬ ｾ ｯ ｬ on vorsprûitJe (·en. ｩ Ｇ ｩ Ｌ ｪ ｮ ｬ ｾ

(5cur.
\ ö , 10-12, 1ｾ 1'7) ,m Ｈ ｾ Ｌ 2c'-)O ,I J7
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Tephrocybeatrata (1"1'. 1Jor ｬ ｾ ｲ Ｎ Ｉ Donk

Uit was toen de eerstevondst in
Nederland.
Do tcri:linn. tie onder de oude naam
Collybia atratu Fr.

ｾ ｟ ｾ ｟ ｾ ｟ Ａ ｟ ｾ ｟ ｾ ｟ Ｒ ｟ ｾ ｟ Ａ ｟ ｧ ｟ ｾ ｟ ｔ ｟ ｢ ｟ ｫ ｟ ｾ ｟ ｾ

Astraeus ｨ ｹ ｧ ｲ ｯ ｭ ｵ ｾ ｲ ｩ ｣ ｜ ｬ ｳ (:I:'ers.) Horgan
Wee l' h u i s j e

T U ｾ ｾｉ B L LAL B ci

'l'roUlollu ollceplJula 1.101"'5. ex 1.... 01"'5.
K e l' n tri 1 z w a Ol
Ｑｊ･ｴｯｬＺＧｬｉｉｩｬＱＮｾｴｩｯ onc..'.cr 00 uude naam
?acmatelia onccphala Ｈ ｾ ｵ ｲ ｳ Ｎ ox ｾ ｲ Ｎ ｊ Fr.

A P H Y L L 0 ｾ H U ft ALE S

Coniophoraputeanaforma laxu (Fr.)
J. grikss.

Determinatie onder de outle naam
Coniophora laxa (Fr.) ｾ ｵ ￩ ｬ Ｎ

CraL<Jrollus cornllcopioides (L. ex Fr.)

Jl 0 0 I' n van lJ ver v 1 0 e ct
Determinatie onder de oude naam
Cantharelluscornucopioides

Nabij Amersfoort , ....lf.Jll Ｎ Ｆ Ｑ ｩ ･ ｴ ｬ Ｇ Ｎ Ｚ ｉ ｾ

vindplaats, 191f dl'u!'
A. JOI.lan.
(9,43,19H1) un (\I,;;0,I\11<:)

]Jij Amersfoort , 13 ｡ｵ｣ｵｾ cu:;
1915.
(7 , 51+, 19 16 )

A.!Hursi'üort , in 1 ｾｬ I () .IJ,
brandplek tIaar Ｑ ﾷ ｾ Ｎ Y. l.YCIJ.-
Goethals.
(9,6J, Ｑ ｾ 11;)

All1ersfoort , 1.IC.lurt 1 ｾＩＧＧｩ 'I
SplitC;<H'ber, 1<orb. l,tll: 11.
219-bluU\1
(24,47,1937)

Amersfuort , ｬｈｾｖｬＡ［Ｎｬｌ｜Ｚ '-' 1:,'30
door A. ,JCiman. Jl0rb. ｬ Ｚ ､ ｾ ｾ ｾ ｟ ｬ Ａ ｴ ｾ Ｚ Ａ Ｎ

( 24 , 1,7, 1937)•

- lJUrJ.-LtHlStJC...ln , op Jtl.n: iu.:l-i.:. Vau
de school voor \·ijjtibl)l-,CCt't'.1 ,

januari 1919 , Uurlluk 32-:33-55.
door IlIc'j. ;:;. Ûl' ｾ Ａ ｯ ｊ ｬ v. l.l;.turl0
(10,70,1920)

- Amersf'ourt , Liatur'i ol'j'('i .. und ,
door ｾ ｬ Ｎ V. l'Î..u:1.1ta.
( ＱＹＬＱＹｾＬＱｙＳＱＩ

- Arnerfiîo(lrt , da ttll.f ｯ Ａ ［ ｉ Ｂ Ｇ Ａ Ｇ ［ Ｇ ｬ ｾ ｮ ｣ ｬ ,
door olL. J omaIl.
(20 I 12, 1931 )

Amersfoort , suptl)mt.or Ｑ ｾ ｾ Ｖ ,
door ｌ Ｎ ｾ ｬ Ｎ v. llaaltc 011

\'1. ｾｮ trap.
(15,58,1926)

Craterellus sinuosus (Fr.)
K 1 0 i neT l' 0 ol pot
Determinatie onder de oude
Craterellussinuosus Berk

]'1'.

Z '" a m
naam
var crispus

- ｾｮ･ｲｳｦｯｯｲｴ , 23
door A. JOlilan.
(8,36,1917)

Amersfoort , ｾ＿

uour A. Jûrnan.
(Y,32,1918)

ol,tubur 1\116

i\ ｕ ｩ ｾ ﾷ ｴ Ｑ t.us 1 ｾ 1 '7 ,

Ganotlerma lucicJum (Lcyss.ex Fr. )harst
L ak z wam
ｕ ･ ｴ ｾ ｲ ｬ ｮ ｩ ｲ ｬ ｡ ｴ ｩ ･ onder de oude naall1

1"fHlIUS lucidus LU)':i.

- AllIc'l."sfo<.Jrt , JO ê.tll::U:5l..\i:-- Ｑ ｾ Ｉ Ｑ Ｗ

uunr A. JOldé.Lll

Anlursf'c.i1)r't , ｓｬｾｰｴｬＮｾｬ［､ｬｬｾｲ 1 ｾＱＱＷ ,
dCJor Ur. J. :..... .',I)U I (Hlj,01"!',

(9, JU, 1') 1Ij )
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Gautieria graveolensVitt

Hydnellum aurantiacum(Batsch ex Fr.)
P. Karst

o I' a n jes t e k e 1 z wam
Determinatie onder de oude naam
Hydnum aurantiacumBatsch

Hydnellum spongiosipes Ｈ ｾ ･ ｣ ｫ Ｎ Ｉ Pouz.
•
Determinatie onder de oude naam
Hydnum velutinum Fr.

Hydnum acre '<uél
•
Determinatie zeer onzeker.
Tegenwoordigheet deze soort
Hydnellum mirabile (Fr.) 1'. Karst
Deze soort is eclJter nog niet in
Nederland gevonden.

Ramaria botrytis Ｈ ｾ ･ ｲ ｳ Ｎ ex Fr.) Bourd.
Blo e m k 0 0 1 z wam
Determinatieonder de oude naam
Clavaria botrytis flers.

Sistotrema confluens Pers. ex Fr.

Bet is een Corticiaceaemet stekels

ASCUMYCETi!:!'I

ｾ E Z I ZAL B S-----------------
Helvella acetabulum(L.ex St Amans)

,<uél.
Bok a alk 1 u i f jes z wam
Determinatie onder de oude naam
Acetabulum vulgaris l""ck.

- Amersfoort , 14 september1926
door R.H. v. Raalte en W.
ｾｮｴｲｯｰＮ

(16en17,62,1928)

- Amersfoort , llirkhovon ,
Uurhok 32-33 , door UI'. J.S.
Neulenhoff.
(9,30 ,1918)

Amersfoort, 15 oktober 1920
door A. Joman•
(11,34,1921)

- Anlersfoort , AmersfoortseBerg
bij de watertorenondor deIu,en
en eiken <loor A. Joman.
Uurhok 32-33 lCwa..tierhok 44
(9 , 30, 1918) en (9, 103,19 18 )

- Amersfoort , 23 soptolllboI' 1ｾ 16
door 'Th. \{eevers.
(8,37,1917) en Ｈ Ｑ Ｖ Ｏ Ｑ Ｗ Ｌ Ｑ Ｑ Ｗ Ｌ Ｑ ｾ Ｒ Ｘ Ｉ

- Amersfoort , Amersfoortso ]jere
bij de ' ....atortoren onder dennen
door A. Joman.
Blok 32-33-44
( 9 , 30, 191 8 )

Amersfoort , septembor192h
door A. Joman.
(15,58 ,1926)

- Amersfoort, mei 1925 door
i'-l.H. v. Raalte ..
(25,37,1941)

Verpa conica (U.P. Müll. ex S.F.
V i n geI' hoe d j e
Determinatie onder de oude naam
Verpa digitalif'ormis

Gray) ｾ ･ ｲ ｳ - Amersfoort , 12 mei Ｑ ｾ Ｒ Ｕ

door ｾ Ｎ ａ Ｎ v. Raalte.
(15,68,1926)
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In september1919 was er in Amersfoort een padqestoelcn-tentoonstellingwaar
enkele bijzonderhedenaanwezigwaren. Het is echter niet duidelijk, of het
vondsten zijn uit de GelderseVallei. De laatstevan de hieronder genoemde
soortenwas aanwezigop de tentoonstellingin 1920.

- Pleurotuspinsitis Fr. (9, 69, 1918)
Vermoedelijk Pleurotuspinsitis Fr. sensuRieken en dat is een onzekere
aanduiding. Het zou misschienClitopilus pinsitus (Fr.) 53. Romagn., Joss.
kunnen zijn.

_ Boletus appendiculatusSchff. ex. Fr. (9, 100, 1918)
_ Cortinarius croceo-coeruleus(Pers. ex Fr.) Fr. (9, 89, 1918)
_ Inocybe petiginosa (Fr. ex Fr.) Gill (9, 82, 1918)
_ Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Quél (9, 82, 1918)
_ Russuiasanguinea(Bull. ex St. Am.) Pers. (11, 34, 1921)
_ Hericeum erinaceum (Bull. ex Fr.) Pers. (11, 34, 1921)

Determinatieonder de oude naam Hydnum erinaceum

adres van de schrijver:

Ir'enelaan53,
3832 CB Leusden

. "

'.,
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FACSIiHLE

De vondst van de Odeurzwam, 5 q u a man i t a o ei 0 r :1 l :t.

op 16 september 916 op het terrein van het Rijksopvoeding,,-

gesticht aan de AmersfoortscheBerg, heeft in der tijd heel

wat pennen in beweging gebracht. Het was een tot dan onbt!l<end"

soort die onder de naam Lepiota odorata werd beschreven

(zie ook deze Te Velde, blz. 4 en 5). De vinder, A. Joman, heeft

in De Levende Natuur van 1 december1924 (jrg. 29, afl.8, blz.

242-245) de geschiedenisvan zijn vondst uitvoerig uit de

doeken gedaan; zijn verhaal drukken wij hierbij nogmaalsaf.

465

460

ｾ

I I I fk
U -!f: ｾｲｾＱ -,

')'t .. X::

l' I ｊｦｦｩｾla
_. .).

.,,---<

Amersfoort ｉ Ｍ Ｍ ｉ ｾ ｾ Ｍ Ｍ ｌ Ｍ Ｏ ｬ ..

Type-lokaliteit van de Odeurzwam,

Squamanita odorata.

150 155 160

DE GESCHIEDEl IS VA
·STOEL.

EEN PADDEN-

HET h"gin \':111 da,·gl"hied,'''I' - ｜｜ＧｾＧｬｫｬＧ 'e i"!l·re'-allli,. ｾ Ｂ Ｂ i" t!, \.. ｲｾﾷＮＺＬＮｪｬｬＬｩＢ \\"."
H' lalt'U ZlIll.:t'll, n'(!l:n ｷ ｡ ｡ ｮ ｾ Ｑ Ｑ ｬ Wc hiJ <leZt'U clL· ga:-l\"nJlwld \',111 IL I.. :\'. ｉｬｪｲｴＩｦﾷｰｾＺｉｬＮ

()m dil lIli:-",hil.'l1 ｬＧ｜ＢｉＱｉｾ｜ＧＢ fl'lt in c1l' r1or.lh'clU\lr \':111 Uil:' land \',l:-t te \1'J,:'C:I·n ·lId

ｨ ｴ Ｌ Ｎ Ｇ ｾ ｩ ｬ ｬ d:1I1 ｾｰ｣ｴＧＡｴ 111 het J{IJk-:lIp\'ot:ding ..g:c:-tirht te .-\I1I1:r:,fol)rt, W:lar J.:,·hll:\,i;! b...·-
grt'lWIt \\'l'rd, dat bij Ik Oj)\"l4:cling IJ\'l knlcillit;l' l'1l'Il\l"Ilt, rlat nal\lllrli, «.Ilo ht'I.:l, bij u"
n.:fi' ..lChtillJ.: t.:Jl "t'fl'lll'lillg "an hd ｾ Ｂ ｬ ｉ ｬ ｵ Ｌ Ｇ ､ d,'r \','rl'iL-t'gch'l\ nid Jllocht I)llllm.:kt'll.

DrIC), - Iadt ik op dat tt.:ITt'ill I1ld \'"nlwah-n ｾ - )lil" ..dlil':l gcl'ft (11.' J{l'danit, 1l\l' nng \\'l'1
""1\:'0 ｧＺｬｾｬｴﾷｧｬＧｮｨＬＧｩ､Ｎ daarop tl'r\1g te klJllkll.

HI'l \\':1 .. d:111 _.. IH1\ ""or (("11 lh'ni"1l kw\" hd hl.·g:ill (kr gl,:o;t:hicdl'nis aall tc rtll rl'u '
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DE GESCHIEDEKISVAN EEN PADDENSTOEL.

op den morgenvan 16 September1916dat in het speelkwartiereender jongensｶ ｾ ｮ mijn
"groep" (d.w.z. "klas") een aardappelvormigknolletje opraapte,waarvanhij'llewèerde,., '.,

.'. dat het "lekker rook als eaude cologne", 't Waseengrappenmaker,dat jong en dusging
. ik cr dadelijk niet op in, maar toen hij persisteerdeen ik het voorwerpnaderbekeek.wao ..
ik dadelijk vol attentievoor zijn vondst. UIt het heerlijk geurendegeelachtigeknoUetje
staken twee knobbeltjesvan anderekleur omhoog, waaraanik reedskon zien, dat het
paddenstoelenzoudenworden.

Paswasik naschooltijd ,'rij of ik snuffeldeop de vindplek aUeseensgoedna en7.00waar,
daar had ik weer zoo'n knol en daaropéén jonge paddenstoel.

ｾ ｬ ･ ｣ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｮ I
Eventjesdetermineeren.Zoo'n opvaUendding, opvallend zoowel door vorm en kleur

als door dengeur, moet al heelgauw "bestimmt" kunnenworden.
Alevel, hoe viel 't tegen' Zelfs "Constantinet Dulour" gaf geen uitkomst,
Wie in de-gelijkegevallenaltijd uitkomstgaf (en nog geeft) dat is natuurlijk voor wat

in Xederlandaan paddenstoelendoet, geen geheim,dat is de ziel "an het mycologisch
herbariumin Leiden, mejuffrouwCath,
Cool, door heel Nederlandbekendom
haar en 's hl",ren nn der Leks prach-
tig boekje,

De zwam werd dus zorg"uldig inge-
pakt en Ijaar Leiden gezonden.

En ziehier het resultaat (datum
19-9-16).

. . . "l'w zwam kreeg ik gister·
morgen, maar daar kan ik ook
heusch niets van terecht brengen,
De patiënt is werk"lijk te jeugdig
om daar eendiagnosevan te maken.
)lisschi,·nals l' mij Vrijdag spreekt
cn \'Crtclt waar het opzat, dat ik
eenig licht zie, maarik vrees'" ...

w.g, CATH. COOL,
Dat viel dus niet mer,

Enfin. de Vrijdag kwamen met hem)lejuffrouw Cool in "crbandmet eententoonstelling
van zwammen in Amersfoort, gehouden door de mycologische vereeniging van 23-26
!'cptember. Natuurlijk was' de nieuwe zwam daar vertegenwoordigd.Tweemaal zelfs,
want ze wasnu ook gevondendoor )lej, J. A. R. 'van Stolk, bij Huis ter Heide, En op die
tentoonstellingwarende kopstukkenvan onzefungi-studiebijeen en flora's in alle talen,

Nog zie ik voor me, hoe ze de hoofden bijeenstaken,onderstellingenmaakten.door
microscopenloerden,alle propositiesweeronderstbovenredeneerdenen tenslottebetuig-
den, dat ze er niets van begrepen.Nergensstond een twam beschreven.die cr maar it'ts
op leeken zelfsover het geslachtontstondenheerlijkedisputen,heerlijk "oor ecn leek, die
zich nu op dezelfdehoogtevoelt van die corypheeEn,die 't 'ook niet weten, In de omloop-
taal werd van de "odeurzwam"gesproken,

Juffrouw Cool was er vol van, mi5'chien kon ze er snachtswel niet nn slapcn,Dl'n
zen Octoberschreefze me:

"Even kom ik u vertellen; dat de beroemdeberuchte"(voelt u de penitentie,leur?)
"odeurzwamhelaaszoo vreeselijkslechthier is aangekomen'Ik bener erg terneergeslagen
over,want ik hadeengoedeafbeeldingzoogewenschtgevonden. Wasdit het laatste,wat er
was?Ik hoopzoovanniel endat U meWoensdagnaar't plekjewilt brengenwaar.estant,
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of ligt dat niet in onze route?!I (Dan schrijft ze nog over iets andersen eindigt:) ..De
bewusteodeurzwamkan ik maarniet thuisbrengen;het is allerzotst." .

Woensdag<4 Oet. kwam juffr. Cool bij onseenpaddenst""lenexcursieleiden en door de
vriendelijkheid van den Directeur vlh Rijksopvoedingsgestichtwas ze in de gell'genheid
de zwam ter plaatsete zien en er bovendieneenexemplaarvan mee te nemen. En 7 Oc-
tober schreef ze:

,.Juistwilde ik U eensgaanvertellenhoegoedde ode\lr7.wam,die ik meenamvan
de excursie,wasovergebrachten geteekendvoor de Flora Batava,toen uw sehrij,'en
en eenigeuren later Uwe zendingkwam. Ik vind het haastnaar, om het te ?eggen,
maarondanksUwe goedezorgenen de speldenwaren alle ex. weer onthoofd. Wat
benik tochblij dat ik zebij U hebmogenkonlenhalenendatdie ex. zoogoedgebleven
zijn ... Ik geloof toch dat onzeodeurzwameenTrieholomais. CollegaVan Luyk !\e-
looft dat het geensc/eroliummaareen kilo/vormige voet "an de zwam is. Wat is uw
opinie hierover?U heeft volkomen gelijk, dat niet het sclerotiummaar de padd,'n-
stoelgeurt.Als het werkelijk eenknol is, zou het Tricholomaof Armillaria bulb:gemm
wel eenskunnen zijn. \Ve moeten ook maar wat laten staan yoor ('cn nlogdijk vol-
gend jaar, vindt u niet?"

En 20 )!aart '17 (hoe hield ze 't zoolanguit, zou je willen nag,-n) schreef7.e:
,.Ik kon het met de odeurzwamniet langerhoudenen stuurdehaarnaareen '1>0-

cialiteit in een neutraalland" (oorlogsklank!) ..nI. naar Prof. Fischerte Bern, maar
7.ij is 'daar even onverrichterzake vandaan teruggekeerd cn nu waag ik het I'r op. lA'

aan Ricken te sturen. Prof. F. geloofde,dat het ondereindegeen "ekrotiurn. maar
een knol is waar hij wel gelijk aan zal hebben. Ik ben nieuws-git:'rig of ze w('('r lL' \'oor-
,.hijn 7.al komen of niet" ...

In dat7.eHdeschrijvenzegt 7.e, dat 7.C het niet met me eensis. dat de ｾ･ｵｲ lijkt op oranje-
bloesemodeur,wat er m.i. het naast bijkwam, maar op die "an Hyrax cap('nsl', "Echte'r"
schrijft ze: ..Odoribusnon disputandumest."

Zoo is het, maarik denkaltijd aanLathynlsodoratusof lupin,-ngcurab ik onzedu:st<·re

7.wam vind.
In 1917 kwam de zwam weer op en 25-8-17schrijft juUr. Cool.

..Wat hrerlijk, dat de odeurzwamweer opkomt. ｾ ｵ kan zij '·c·rschnaar Parijs en

naar Rieken."
En 7.C ging weer naar Parijs en naar Rieken en in "de ｭ｣､･､ｾｬＧｬｩｮｧｬｾｮ IX" \"no Ut' N<··

derlandsehemycologischevereenigingschrijft juffr. Cool: ,)1. Ie docleur PATOl'IU_AllO
membrede la Sociélémyeologiquede France.à qui j'ai _eu 1'0\'antaged'envoYl'r cc eh:tm-
pignon, a rangéIc tubereuleparmi les sclérotes.commeje j'avaisfait ｭ ｯ ｩ Ｍ ｮ ［ ｾ ｭ ･ d'ahord.
)1. Ic pasteurRieken,à qui j'avaisfait pan'enirégalementun exemplaire,fut d'un autre
avi. ct lit observerque Ie tubereuleavait la basedu pied renfléc".

Waaromdit in 't Franschging? - Omdat in de7.e "mededeelingen"de officieele "oor-
stelling van dit nieuwe natuurproductplaats had.

Het lijkt me wel aardig voor de lezersvan D. L. N. ook die voorstelling in extensote

vermelden.
Immers, we ｨ ｾ ｢ ｢ ･ ｮ hier te doen met iets, dat missclrimnooit meer in ons lellm t'oorkomt:

de ontdekkingvan eenplant. niet alleennieuw voor de Nederlandscheflora, want dat ge-
beurt vaak genoegen vooral op het paddensloelen-terreinis het tegenwoordignog aan
de orde van den dag, maarnieuw voor wie weet welk groot stuk van Europa,ja missçhicn.
wel voor het geheelewerelddeelof ... nog grooter oppervlaktevan onze moederauue.

Want het is niet aan te nemen,dat door grootemycologenals Rieken,Frios, Oudemans
e.m.a. zoo'n opvallend ding zou over het hoofd gezien zijn.

Wasde 7.wamcr toen niet? Blijft 7.e misschienjarenreeksenweg, om danplolselingwecr
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te verschijnen? \Vant ik liel nog onn'rmeld, dat na mijn en Illrj. van Stolks vondstcJl,
de Hrer Boumande 7.wamin Bilthovrn vond, Brakmanin Zeist, mrjulfr. "an der )Irulrn
in Wapcnnldeen ikzelf een tweede vindplaatsontdektein den tuin \'an het Berghotel
alhier.

In jaargangXXI van D. L. X. bIL. 379 werd de 7.wam algebeelden I",schrenn.Lakr
nog rens in D. L. X. XX I I.

Jullr. Cool b.,·richuem,' reedsvan IC vorrn:
..Als ge D. L. X. in7.irt en mijn artikel, zult ge onderde odenr7.wamzien staanh,·t

groote nieuws dat de Iie"eling"(!) ..werkelijk ren onbeschrr\'Cneis."
De Heer Thijsse heelt dat onMr de lala gezet, niet ik, waar het nog CI'n puhli"k

geheim was. Ik haasl me dus je tr schril"en, dat de bezending7.0<; I:""d in Parijs is
aangc'kornen,dat 7.,. haarh"blx'n kunnenonderlOeken.ｾ ｉ ｲ Ｎ Patouillard.di,· I,,·, d"cd
is md on:i van oord('d, dat het l'('n onbeschn.'\"cÇl Lcpiota is. Daar t:T nug g( l'n Lt.p.
odoratabeHaal hoop ik haar ,,'ker ook wel met jou toestemmingLI'P, odora'ate
ntx:n1cn" .

..Daar is dus je naam meegcmoc..·id jaman. Jij vond haar het t,.t:'T:,tC''' had Ze Tnl' \'tlll te
VOfl'n geschn,wn.Ik \n'nschte'l'chtergeen LepiataJamaniol id. dl'rg,-lijks rn \'Und dlls
tl'p. odorata best.

Eli 1.00 is het gl'bh..'n·lI.

In dl' n'l:d:-- Ilkcrmadl gl'llot:mdl' ,)Il'dcdl'cHngrl1 IX" wad aan de wdl·nschappt..'lijkl'
wr:fC'ld OrtiCil'e1 de nÎt.'uwl' zwam gl·prl'''t'ntct'Td. Heel \\'at k'zcrs. "an n. L. :;.:, 1.u\lc·11 nil't
Wl'll'n, ｨｵｾ dat gaar ('11 daitrlJl1l ml'('11 ik het \\'d aardig om dat hieT te httt'l1 \'Olglll, glei-
teerd lIil .. ｾｉｬＧ､Ｈﾷ､ｬﾷ･ｨｮｾＬ n \'"n de Xedlrlandschemyculogischewcceniging" IX bl7.. 4i.

LEPIOT.\ ODOn.·\TA X. SP.

Pilco lcnui, fragili, prilHlIJIl c,ullpanlilato, dein expansosicco,squilmis :lrrcclis flocco:,i:"
gTiseo-liIacino, 1.5-4 c.:\1. !ato; carnl' lI'llui, concolol'l'; ｾｴｩｰｩｨｾ haud annulato, in dimidia
parh' superiort' glabro ba.....ill mCTa ....al.l \'('r:,us sqllamlllis in annll!o::, incompktos .1-4
dispositis ornato I-J.5 c,:\( ｊ ｯ ｮ ｾ ｯ 5 10 m.)l. in basi 5-15 m.:\l. cra%o, ｣ｯｮ｣ｯｬｯｮＮｾ Clllll
piko; bulbo Sc1l'rtJtilim :'lmulante. ｬｯ［Ｎ｜ｬ｢ｾｬｯ｢ｯｳｯＬ mole "aria a pbo ｜ ｬ ｾ ｱ ｮ ｣ au nnCl'Ol a\'\'I-
lanum, ｮ ｾ ｬ ｜ Ｂ ｩ ＼ Ｎ ｬ ｯ Ｌ (arnC (ollcolorl', :ml>molli, 1-2.5c.:\1. crasso; ｬ｡ｏｬ､Ｑｩｾ ｜Ｇ｣ｮｴｲｩ｣ｯｾｩ［Ｚ［Ｌ di:o:tan.
tubis. arcu stipill' ｡ ｦ ｦ ｬ ｾ ｩ Ｄ Ｌ piko concolorl..'; sporis cJlipsoidco-spharroidci:" rosco.hy.liini:,.
5-9X4-6 i'·

Ha.b, ad humi in honi:-: et sih-is ｾ ｵ ｬ Ｎ ＾ :uboriuus frondosis ct conif('ris grcgatim; udor fortis
<'t jucllndus.

Hoeddun, broo<,,'erstboh'ormigdan uitgespreid,droog mrt opstaandl''I'arrigcschub-
bcn, grij.achtig-lila. 1.5-4 c)1. bfl'ed; deeschdun, kl,'ur als \'an hoed <t"e1 bownaan
glad en lOnder ring. \'all hrt middengedeeltetot aall d,n knol schubbigt:"ringd 1-3.5
c.)1. lang, 5-10 lidi, basis5-15 m.)1. dik, kleur ab ,"n hoed; knol ＼ ｣ ｫ ｲ ｯ ｴ ｩ ｬ ｬ ｭ ｡ ｣ ｨ ｴ ｩ ｾ Ｎ
rondachtig, afwissell'nd in grootte van" een ('rwt tot ('cn hazelnoot. 1- .!.5 c.:\I., gl"'l. he t
vleesch van drr.ellde kl,'ur. zacht, lamellen hrecd buikig. wijd uitéén md een ｨ ｯ ｣ ｨ ｴ ｩ ｾ

tandje op lkn stl'('1 :lfJOOPl'llli, kkur ,lis \'all he>t.d; :-pon.'11 ovaal-rond, ro:-l'achtig dcur-
schijnend,5-9X4-u I'.

Voorkomen in lllinrll t'n parken onder 10ofbooJllf'n en conifercn Î1i ｾｲＨｫＺｰｪＨｓ ｢ｪｪｴＺｾｮＮ
Çeur sterk l'n aangenaam.

Amersloort. .\. ｊ ｯ ｾ ｊ Ｎ ｾ ｳ Ｎ
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FLORISTIEK EN FAUNISTIEK VAN EEMLAND

EN GELDERSE VALLEI 11

VERSPREIDING EN VOORKOMEN VAN OE WATERSPITSMUIS, NEOMYS fOOIENS IPENNANT, 17711, IN EEMLANO EN
DELOERSE VALLEI.

door Vincent van Laar (Amersfoort).

1. Inleiding

De eerstevermelding van de Waterspitsmuisuit het Eem1and en de Ge1der:Jr

Vallei betreft de vondst van een schedel in een partij kerkuilbraakballen,

in 1952 ｶ ･ ｲ ｺ ｾ ｭ ･ ｬ ､ door Mevr. J. Fortuin in het Leusdensegedeeltevan

het landgoed Den Treek ( DE VRIES, 1957:1960). De preciezevindpl'lIltG

van deze braakballenvalt thans niet meer aan te geven (mond. med. vn"

Mevr. Drs. J. Fortuin, Amsterdam). Behalve deze braakbalvondstｾ ｌ ｡ ｡ ｮ op de

verspreidingskaartin de publikatie van VAN WUNGAARDEN, c.s. (1971) drie

andere waarnemingsplaatsenuit de GelderseVallei aangegeven:één binnpn

de gemeenteMaarn, één binnen de gemeenteAmersfoort en één binnen de

voormalige gemeenteHoogland. De vermelding uit Maarn berust op l'en waar-

neming die nader bevestigddient te worden, aangezienhiervan norh de

vindplaats en de datum, noch de naam van de '.•aarnemerbekend zijn. 0"

vermeldingenuit Amersfoort en Hoogland betreffen resp. de ｶ ｩ ｮ ､ ｰ ｬ ｡ ｡ ｴ ｾ ti

8-9 en 12 uit de onderstaandelijst.

2. Overzicht van de vindplaatsen

1. BUNSCHOTEN: 23-VI-1974, nestje met 3 juveniele ex. onder overhangende

ruigte in oever van 175 cm brede en ca. BO cm diepe sloot langs de

Maatweg, Maatpolder: Eemdijk. Slootvegetatievan vnl. Riet (PhragmiLeB

australis) en Bultkroos (Lemna gibba). Zie ook Te Velde, (3):1.

2. AMERSFOORT: 24-III-1972, 1 schedel in kerkuilbraakballen,ver"nmeld

in knotwilg nabij de Coelhorsterweg,Hoogland.
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3. AMERSFOORT: 19/20-V111-1976, 1 ｾ gevangen in rietve1dje/moerasjelangs

noordzijde van de Grebbeliniedijk, ter hoogte van de Weerhorsterweg,

Hoogland. Co11. ZMA nr. 19.533 (balg en schedel). Begroeiing van Riet

(Phragmitesaustralis); aangrenzendevegetatievan vnl. Kattestaart

(Lythrum salicarial, Blauw glidkruid (Scutellariagalerieulatal.

Watermunt Ｈ ｾ ｬ ･ ｮ ｴ ｨ ｡ aquatica), Moerasandoorn(StachyspalustriR) en

Moerasspirea(FilipenduIa ulmaria).

4. AMERSFOORT; 1V-1962. 1 ex. waargenomenin slootje langs de Zevenhui",)'-

straat, Hoogland. Vindplaats thans verdwenendoor verbreding 'J""
de weg en de bouw van gar,age Zevenhuizerstraat42 (opgave G.A.H. de Groot),

5. AMERSFOORT: XII-1970/1-1971, 1 schedel in kerkuilbraakballen, ｶ ｾ ｲ Ｗ Ｎ Ｚ Ｚ ｉ ｭ Ｂ ｬ ､

in schuur bij boerderij aan de Calveenseweg,Hoogland.

6. AMERSFOORT: 111-1971, 2 schedelsin kerkuilbraakballen,verzameld i/,

schuur bij boerderij De Klapmuts, Emielaerseweg,Hoogland.

7. AMERSFOORT: 25/26-1V-1968, 1 è gevangenop slikje l1aast duj ker

in de Kooperwetering, Zwarte wegje, Hoogland. Collo RMNL nr. 20.337

(balg en schedell. Begroeiing van Grote egelskop (Sp"rganium ere"Lum).

Zie ook Te Velde, (13);45.

8a . AMERSFOORT: 28-11/1-111-1969,I? gevangenonder oude elzestobben

langs slootje met zwak stromend water, aan de westzijde van de

Liendertsedreef,nabij de Koopersteeg.Collo RMNL nr.? Elzenhaag

met ruigtebegroeiing van o.a. Braam (Rubus fructicosus) en ｂ ｲ ｡ ｮ ､ ｮ ｬ Ｎ ｴ ｾ ｲ Ｎ ｬ

(Urtica dioica ).

8
b

. AMERSFOORT: 16/17-111-1968,1 8 gevangenop brede elzestobbe,die

aIR een eilandje boven het water van ondergelopenweiland uitstak;

aan westzijde van de Liendertsedreef,nabij de Koopersteeg.Collo Daan

nr. M 269. Elzenhaagmet ondergroei van ruigte. Deze vindplaats

is thans verdwenendoor het storten van zand en puin. Zie ook Te Vcldu

(13) ;45.

9. AMERSFOORT: 2/3-111-1968, 1 ? gevangenin elzenhaaglangs sloot.ie

met zwak s trompnd water aDn de oostzijde vnn dp. l.iendertnedrf'l ..r.
Collo Daan nr. M 447. Begroeiing van Els (Alnus glutinosa) en Wilg

(Salix spec.) en veel verdorde grassen.
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10. LEUSDEN: omstreeks1970, 1 schedel in bosuilbraakballen, verzameld

in sparrenbosaan de Trekerweg, ten noorden van Oe Troet; landgoed

Den Treek (opgave G. van Bekkum).

11. AMERSFOORT: 20-V-1973, 13.45 uur, 3 ex. waargenomenin natte greppel

langs de westzijde van de Zielhorsterlaan,ca. 50 m vanaf de ｫ ｲ ｵ ｩ ｾ ｩ ｮ ｧ

met de Heideweg, Hoogland. Begroeiing van vnl. Liesgras (Glyceria

maxima) en Gele lis (Iris pseudacorus).

12. AMERSFOORT: 27/28-IV-1968, 1 ｾ gevangenin natte greppel langs

de oostzijde van de Zie1horster1aan,ter hoogte van hakhoutbosje,

Hoogland. Begroeiing van vnl. Gele lis (Iris pseudocorus).Collo

RMNL nr. 20.338 (balg en schedel). Zie ook Te Velde, (13):45.

13. AMERSFOORT: winter 1971/1972, 1 schedel in kerkuilbraakballen,

verzameld in boerderij Zielhorst, Hoogland (opgave G. van Bekkum).

14. LEUSCEN: 19-V-197l, 1 ｾ dood aangetroffenlangs de spoorlijn

Amersfoort-Veenendaal,ten noordwestenvan landgoed De Boom (leg.

R. de Waal; bewaard op alcohol).

15. NIJKERK: 19/20-VII-1977, 1 ex. gevangenaan de rand van rietveldje

langs de Veen- en Veldendijk. ten noordwestenvan het stoomgemaal,

Polder Arkemheen (opgave O.A. Jonkers).

16. NIJKERK: l8-VI-1970, 5 schedelsin kerkuilbraakballen,verzameld

in schuur bij stoomgemaalin de Polder Arkemheen. Leg. en det.

A. Timmerman Azn (Jonkers. 1975).

17. LEUSDEN:1970, 1 ex. waargenomenbij slootje aan de noordelijke bosrand

van het landgoed De Boom (opgave Z. Bruijn).

18. AMERONGEN: l4-X-1975, 1 ex. gevangenbij spoorslootaan de noordzijde

van de spoorlijn Utrecht-Arnhem, ongeveerwaar deze de Groeperskade

kruist, buurtschapDe Groep. Leg. A.J. Beintema. Collo ZMA nr. la647

(balg en schedel).

19. BARNEVELD: VI-1972. 2 schedelsin kerkuilbraakballen.verzameld .in

de N.H.kerk te Voorhuizen (VAN NETTEN, 1976).

Gebruikte afkortingen: collo ZMA = collectie Zoölogisch Museum Amstprdam;

collo RMNL = collectie Rijksmuseumvan Natuurlijk.e Hl:;torle,Loiden;

collo Daan = collectie N. Daan, Velsen.



I
ｾ....
I

:<'
3

ｾ

"
"

ＴＸＰｾｔｔｔｔｔＱｉｉｉｬ］ｄｾｭＭｾｾ

455

... /. T :"-17 0 "l. ".' 0 ｾＮ
I I ｾ .... .... ;J: 00. .... I ., .
I 1". ...... - a.

415' In- /.' r< ....., . .' ..... . _'Th ｾ ...

I I \ / ft ..·· 1.5_ ,,['-/ lllJj JYPutten ｾ <

." f'-.-.. ;Fr"\ '" ..'ＺＭＮＮＮＬＭｾ I-> r.:-1.--1" ｾｊｾ " ,-- 1--Bunschoten ｾ .g.
I! . 1 I ｾ Ir }- / "- '" I-'

i / ,/ 1 -I -- I ｾ • meST Of WAARNEMING ｾ ｾ
_I - -_._; ｾ ｉ Ｇ ｉ ｊ Nijkerk * mOST IN BRAAlBAl :s ｾ

I _ / i- l • '11ILr a. :s

410, 1111' rm ｾ ＭＬｾ I . I) ; ｾ
, .' ｾ I,) ｾ a.

Boorni7 *', '1- ..- \ o:j '"
5 ' 19 '" "

.. Î 2 4 1.'1- . :p' ﾷｾｮｲｬ＾ ::.' ｾ*.q 6 2 h.. Jll IY til '"
\ 1. 13' I ,IJ Voorthu',ze n g. ｾ

• I I ........3 '4 IA 1/ _ '" '0

46 5 I I' r----.. ../ "'" ;;:
cf '-- - ../ "'til

l\ I L I--" '" 3Ilff I 11 ..-......' 'v- /' - ｾ ｾ

I I ru. !:l't i'--.. "ö' !!'
ｾｌ 1: r--...... .... ] ｾ I-' "t' ｾ \.... - ｾｾI r I I I d -) """- (111 _ '"'" :....., ｾ -. Ir' ｾ Bbrneveld ｾ ｾ

460. ..... '" v""'- l\) IJQ

Amersfoort . -/ir-' f-""'--... 0> ｾ
1l\ I /'---- ｾ ｾ

10 /'

Ｑ ｾ Ｗ ｾ / ｾｾ
k. ---" ':':':':-- ｾ｟ - =s

i'-- :..- I1 I1 . ｾ

ｾｾＭ ｾＭＭＭ ＭｾｾｾｾＭＭｉｾ :
'"I ......1I..l1 UI 'I !lIl lf ｾ I '- tV '"-t-, .... -,." ·f- .. , -!'-,.. ＭＭｾＭ Lunteren ...._____ .__ Ｎｉｉ｜ｾ｟ｾ c _ ;:'.

ｾ ,. _, _J L..J ._
I .18

I I I ｓ｣ｴＬｰＮｲｰ･ｮｺ･ｾ I I I I
450

145 150 155 160 165 110 115 180 185



-18-

Fig.2. Vindplaatsenvan de Waterspitsmuis,weergegevenbinnen hokken van

5x5 km, afgeleid van het coördinatennetvan de Topografischekaart

(bladen 26 en 32) (systeemRijksherbarium, Leiden).

• vangst enlof waarneming

llrvondst van schedel in braakballen.

Fig.3. Vindplaatsenvan de ｜ ｾ ｡ ｴ ･ ｲ ｳ ｰ ｩ tsmuis, weergegevenbinnen hol,kell 'Jall

lOxlO km, afgeleid van het UTM-grid (systeemEuropean ｉ ｮ ｶ ･ ｲ ｾ Ｈ Ｇ ｩ rate

Survey Nederland, Leiden).

• vangst enlof waarneming

ovondst van schedel in braakballen.
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3. Habitat

Een vergelijking tussende situering van de vindplaatsenen de Geo-

morfologischekaart laat zien dat de vindplaatsen van de Waterspits-

muis steedsin reliëfarme terreinen, zoals getijafzettingsvlakten

(vindplaatsen1 en 15), vlakten van ten dele verspoeldedekzanden

(vindplaatsen11,12,14 en 18) en ondiepe, geulvormige laagten (vind-

plaatsen3,7,8,9 en 17) zijn gelegen, dus in gebiedenwaar zowel in het

verleden als in het heden het water als vormbepalendekracht van hrd,

landschapoptrad. Ook de vindplaatsenwaarvan de ligging minder nauw-

keurig bekend is, zoals die welke o.a. op braakbalvondstengebaseerd

zijn (vindplaatsen2,4,5,6,10,13,16en 19), blijken steedsop of nabij

zulke reliëfarme terreinen te zijn gesitueerd.Het is echter opvallend

dat de vindplaatsennergensmidden in dergelijke gebiedenvoorkomen,

maar steedsop of nabij de grens met reliëfrijke terreinen, zoals

dekzandwelvingen(vindplaatsen2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,17en 19),

gordel-dekzandwelvingen(Vindplaats 10) en kunstmatigeverhogingen

als waterkerendeｾ ｪ ｫ ･ ｮ (vindplaatsen3,15,16 en 18), spoordijken

(vindplaatsen14 en 18) en kaden met een weg erover (vindplaats 1).

Juist op deze plaatsenkan stromendwater aan de oppervlakte treden,

een omstandigheiddie ook elders in Nederlanddikwijls kenmerkendvoor

vindplaatsenvan de Waterspitsmuisis. Welk voordeel stromendwater

boven stilstaandwater voor de Waterspitsmuisheeft, is moeilijk

te zeggen. Op de vindplaatsen7,8, en 9 werden de Waterspitsmuizen

langs de slootgedeeltenaangetroffendie dankzij de stroming van het

water tijdens de vorstperiodenopen bleven. Aan de anderekant zijn er

onder de vindplaatsenook die 's winters kunnen dichtvriezen (b.v.

de vindplaatsen1 en 15).

Behalve bovengenoemdetypen vindplaatsen,moeten voorheen ook de beken

in de GelderseVallei een geschikt milieu voor de Waterspitsmuishebben

gevormd, maar door beeknormalisatiesen de watervervuiling zullen zij

hier wel verdwenenzijn.

Wat hun begroeiingbetreft zijn de vindplaatsengekenmerktdoor plante-

soortenuit associatiesvan het Riet-verbopd (Phragmition) (vgl. de

vindplaatsen1,3,7,11,12en 15), het Moerasspirea-verbond(Filipendulion)

J



-20-

Fig. 4 Ligging van de vindplaatsenvan de waterspitsmuisten noorden van

Amersfoort op de grens van reliëfarme terreinen (vlakten van ten dele verspoelde

dekzanden, 2 M9 en ondiepe, geulvormige laagten, 2R2) en reliëfrijke terreinen

(dekzandwelvingen,4K14 en 3K14 en dekzandruggen,4 K13). Naar de ｇ ･ ｯ ｭ ｯ ｲ ｦ ｯ ｬ ｯ ｾ ｩ ｾ ｣ ｨ ･

kaart•

• vangst en/of waarneming

.vondst in braakballen
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(vgl. de vindplaatsen3 en 11) en overgangentussendeze vegetaties

en die uit het Elzen-verbond (Alnion) en het Elzen-Vogelkers-verbond

(Alno-Padion)(vgl. de vindplaatsen8,9,11 en 12). In de lintvormige

Liesgras-begroeiingen(sociatie van Glyceria maxima), zoals die dikwijls

langs weteringenmet eutroof, vervuild, stromendwater voorkomen

werden geen Waterspitsmuizenaangetroffen.Het zijn dus kennelijk eerder

genoemdemesotrofevegetatiesdie de voorkeur van de Waterspitsmuis

hebben, hetgeenovereenstemtmet wat hieromtrent elders bekend is

geworden (vgl. VAN LAAR & DAAN, 1976).

4. Voortplanting

Uit tabe11 valt op te maken dat vanaf begin maart gravide vrouwtjes

in het veld aanwezigkunnen zijn, want de hierop ＿ ｮ ､ ･ ｲ ｾ ｯ ｣ ｨ ｴ ･ dieren

kleine clbryoncn

Opmerk i "gen

zeer kleine embryonen9,5

127,8

7,2

16,3

16,656,0

55,171,4

67,2

SexeDatuIl

3-III-1968

17-1lI-1968

Vindplaatsnr.

I,
I,,
I,,,,
i 12 28-IV-1968!? 76,3 61,2 17,4 7,2 16 embryoncn
I I

" 8
a

1-111-1968 10 "o 69,0 58,6 17,9 7,9 12,5 test .• 3,5x5,5 1111, ,
'10 ,
I 7 26 -IV-1968 0 78,0 61,5 18,1 7,9 17 test.- 5,7,8,2 m. ,, ,
I 3 21l-VIII-1976 eI 67,2 54,8 16,5 7,5 11,2 test.-2,1,3,5mm I
, I
I ,
, 14 J9-V-1971 0' ca. 75 60,8 17,5 14,1 tcst.-5,I,I,Om. I, ,, ,
, I

'
I I,Opmerking bij tabel 1: de ｬｩ｣ｨ｡｡ｭｳｾ｡ｴ･ｮ en het gewicht van de Waterspitsmuis uit Amerongen Ｈｶｩｮ､ｰｬｾ｡ｴｳ

I :
I or. Ie) wijken sterk af van de in de tabel vermelde, waarschijnlijk doordat deze niet aan het verse, laar I

I, I,aan het op alcohol geconserveerdedier werden bepaald.
I I
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟ＮＱ

r------------------------------------------------------------------------------,
I I
I Tabel 1. Lichaamsmatenen gewichten van de verzamelde ｗ ｡ ｴ ･ ｲ ｳ ｰ ｩ ｴ ｳ ｭ ｵ ｩ ｺ ･ ｾ Ｎ I
I I

I
I,
I
I
I,,
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(verzameldop 3 maart, 17 maart en 28 april) droegenalle embryonen.

Ook in mei en (het begin van) juni kunnen gravide vrouwtjes voorkomen,

want de drie nestjongen die op 23-VI-1974 op vindplaats1 werden

aangetroffen moeten gezien hun ontwikkeling ca. 20 dagen oud zijn

geweest. Zij vertoondeneen duidelijke vluchtreactie (een eigenschap

die vanaf de 20
ste

dag na de geboorteoptreedt), maar haddende ogen

nog gesloten (deze openen zich op de 21ste of 22ste dag na de geboorte;

zie verder VOGEL, 1973). De draagtijd van de Waterspitsmuisis 20

dagen (VOGEL,1972). Hoe lang de voortplantingstijd van de Waterspitsmuis

zich in de verdere loop van het jaar voortzet, valt nog te onderzoeken.

5. Parasieten

Twee soortenvlooien werden op de Waterspitsmuisaangetroffen:
. b

Ctenophthalmusagyrtes smitianus (vindplaatsen7, 8 en 12) en

Pa1aeopsyllasoricis soricis (vindplaats8a) (VAN DEN BROEK & VAN LAAR,

1977).

6. Literatuur

ANONYMUS, 1977. Het grid-systeemvan de EuropeanInvertebrateSurvey.-

Nieuwsbrief EuropeanInvertebrateSurvey Nederland, (2):7-9,2 krt ..

BROEK, E.VAN DEN & V.VAN LAAR, 1977. Vlooien, Siphonaptera,van

zoogdierenuit de noordelijke GelderseVallei.- Te Velde, (13):42-48 1 krt.

HELD, J.J.OEN, 1979. Beknopt overzicht van Nederlandseplantengemeen-

schappen.-Wet.Med. K.N.N.V., (136):1-87, 5 fig ..

JONKERS,O.A., 1975. De invloeden van biociden en anderestoringen op vogel-

en zoogdierpopulaties.

Onderzoekverslag1969 t/m 1974. Rapport Rijksinstituut voor

Natuurbeheer·Leersum:1-119.

LAAR, V. VAN,1979. Fauna. In: "GemeenteAmersfoort-Struktuurplan

stadsuitbreiding".Voortgangsrapport3 0 - Ekologie en landschap.

- Amersfoort/Assen:1-121, tab., fig., krt.

LAAR, V. VAN &N.DAAN, 1976, Neomys anoma1usCABRERA, 1907, observé

dans les Ardennes ｦ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ ｩ ｳ ･ ｳ Ｎ Ｍ Lutra, 18:44-51.2tab., lfig., 1 krt.



-23-

MAARLEVELD, G.C.• J.A.M. TEN CA TE & G. W. DE LANGE, 1975. Geomort'ologi :,,-h·,

kaart van Nederland op de schaall: 50.000. Kaartblad 32 + ｬ･ｧｾｮﾭ

da.-Haarlem/Wageningen.

NETTEN, H. VAN, 1976. Overzicht van braakbalanalysen.-De Bosmuis,

14(1): 18-20, 12 tab.

VOGEL, P., 1972. Beitrag zur Fortpflanzungsbiologieder Gattungcn

Sorex, Neomys und Crocidura (Soricidae). - Verhandlungender

NaturforschendenGese1lschaftin Basel, 82(2):165-192, 6 tab.,

10 fig.

VOGEL, P., 1973. VergleichendeUntersuchungzum Ontogenes0modu::

einheimischerSoriciden (Crocidura russula, Sorex araneusund

Neomys fodiens).- Revue suissede Zoologie, 79: 1201 - 1332,

10 tab., 42 fig.

VRIES, H. DE., 1957. Overzicht van braakballenanalyses11. Rapport

PlantenziektekundigeDienst -Wageningen : 1-105.

VRIES, H. DE., 1960. Aperçu et nouvelles donnéessur la répartition

géographiquede quelquesmammifères aux Pays-Bas.-Mammalia,

24(2): 273-285, 5 krt.

WIJNGAARDEN, A. VAN, V. VAN LAAR & M. D. M. TROMMEL, 1971. De vcrspr"i ti i Pg

van de Nederlandsezoogdieren.-Lutra, Ｑ Ｓ Ｈ ｾ Ｍ Ｓ Ｉ Ｚ 1-41, G4 kr·t.

Adres van de schrijver:

Badelochstraat12,

3813 DS Amersfoort.

J
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DE GROENE KIKKER IN EEMLAND IN 1979-

door

Wim C. Knol

(Hoevelaken)

In de maandenjuni en juli 1979 werd in het Eemland door middel van het opsporen

van kwakende mannetjeseen globale inventarisatievan de Groene kikker (Rana

esculentacomplex; zie verder Wijnands, 1979) uitgevoerd. Hierbij werden de

Bikkerspolder, de Polder de Haar, de Maatpolder (gem. Bunschoten)en de Polder

Zeldert (gem. Amersfoort; gem. Baarn) op één dag en avond per fiets bezocht.

Uit de Polder Zeldert en de Polder Arkemheen (gem. Nijkerk) werden bovendien in

de loop van deze maandenenkele aanvallendewaarnemingenverzameld. Oe Noord- en

Zuidpolder te Veld en de Maatpolder (gem. Eemnes) werden gedurendetwee avonden

geïnventariseerd.Op deze avondenwerden, in tegenstellingtot de avond in de

Bikkerspolder, weinig kwakende kikkers gehoord. Oe oorzaak van dit verschil in

kwaakactiviteit heeft mogelijk gelegenin verschillen in de lucht- of watertem-

peratuurgedurendedeze avonden, want op een ander tijdstip bleken in minstens

25 %van de slootjes in de Noord- en Zuidpolder te Veld Groene kikkers voor te

komen.

Hoewel dus uit bijgaandekaart geen gegevensover de exacteverspreiding, de

getalsterktee.d. van de Groene kikker in Eemland kunnen worden afgeleid, blijkt

er wel uit dat grote delen van de Eempolderseen geschikt milieu voor deze kik-

ker vormen. Ook is duidelijk dat de strengewinter van 1978/1979geen desastreuze

invloed op het voorkomen van de Groene kikker heeft gehad.

Literatuur

Wijnands, H.E.J., 1979. Oe "Groene kikker" bestaatniet - Vakblad voor Biologen,

59 (18): 308-311, 3 tab., 1 fig.
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ZOOGDIEREN OP HET TERREIN INGEBORG,

DEN TREEK - LEUSDEN

door
Fons Verbeek
(Wageningen)

Inleiding

Ingeborg
schaal

De situering van het terrein
Naar de Topografischekaart,
1: 25.000 - blad 32 D

Van 16 tlm 20 oktober 1979 verrichtte de afdeling Amersfoort vsn de N.J.N.
een orienterendonderzoeknaar het voorkomen van kleine zoogdierenop het
terrein van het Huis Ingeborg, Den Treek (Leueden). Hierbij werd gebruik ge-
maakt van 55 Longworth-vallen, geaasdmet een mengsel van pindakaas,haver-
vlokken en spekzwoerd.Gedurendede eerstevier dagen van het onderzoek wer-
den de vallen om de drie uur gecontroleerd,de gevangenzoogdierengemerkt
door het wegknippen van een plukje dekhaar en weer losgelaten.
De hierop volgende periode was gericht op het terugvangenvan de gemerkte
dieren, maar deze periode is te kort geweest om uit de verhouding gemerkte-
ongemerktedieren (Petersenindexof Lincolnindex) conclusiesover de popula-
tiedichtheid te trekken. Het ligt in de bedoeling om met de opgedaneerva-
ring zo'n onderzoekalsnog uit te voeren.
Behalve door middel van valvangstenwerden gegevensover het voorkomen van
zoogdierenverkregendoor het analyserenven een eantal braakballen,afkom-
stig van een paartje Ransuilen dat op het terrein lngeborg voorkomt en door
het doen van veldwaarnemingen.

, ＢｾＺＭＴＶＰ
ｾｉＺ＾ＺＢＧＢ ＧＨＢＡｆｾｾ .. ,

, .:, ｾ ｦ " '. Ｇ ｾ ｉ I
'. ｾ . , I • ooi'·r- " .'- . '\ .' . "

f'i Ｌ Ｎ ｾ ｜ ｜ Ｇ ｜ Ｌ Ｂ Ｌ Ｇ ｾ Ｌ .....
ｉｾＯＧＨ :,."',,,, Fig. 1., .\';r:óti,. .

ｾ ｾＧ［Ｚ＿ｲＮ ｾＺｪ
..,z".,.b"'\t:'" "'". t r

ＮｩｪｯｯＭｾｾ :;J": I I --459

Resultaten 156

1. VALVANGSTEN (zie ook fig. 2).

Bosspitsmuis(Sorex cf. araneus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

VangplaatsI • vegetatievan Pitrus (Juneuseffusus) langs
5 ex.
7 ex.

slootje:

ex.
1 ex.

10

Vangplaats11 _ vochtig graslandmet veel Pitrus, grenzendaan bos:

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 27 ex.

Vangplaats111 _ menging van naaldbosen berkenbos:

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
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Vangplaats IV - naaldbos langs sloot:

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

VangplaatsV _ heidevegetatiemet Pijpestrootje

Bosspitsmuis(Sorex cf. araneus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) "

VangplaatsVI - dras gebied met vooral Pitrus:

Bosspitsmuis(Sorex cf. araneus)
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

2. BRAAK3ALANALYSEN

Bosspitsmuis(Sorex cf. araneus),
Dwergspitsmuis (Sorex minutus),
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus),
Veldmuis (Hicrotus arvalis),
Aardmuis (Microtus agrestis),
Bosmuis (Apodemus sylvaticus),
ｾ ｵ ｩ ｳ ｭ ｵ ｩ ｳ (Mus musculus).

3 ex.

(Molinia caerulea):

2 ex.
10 ex.

"4 ex.
1 ex.
2 ex.

3. OP HET TERREIN INGEBORG EN IN DE DIREKT3 Ol·:GEVIl'G \·/i\lUG!!;i;O,:!;:: <;\.08-

DIEREN

Konijn (Oryctolaguscuniculus),
,raas (Lepus caper:sis),
Sekhoorn (Sciurus vulgaris),
Ree (Capreoluscapreolus),
Wezel (Mustela nivalis),
Bunzing (Mustela putorius).
Mol (Talpa europaea),
EGel (Erinaceuseuropaeus).

adres van de schrijver:
Dijkgraaf 4-16-C-9,
\iageningen.



-29-

Ｌ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ［ ｜ ｽ ｾ Ｚ Ｇ
'..:: :.. ',

landschap

Weilanden
blank bij
Leusden

AMERSFOORTILEUSDEN• Het
gebied tussen Amersfoort en Leus-
den ter hoogte van de Barneveldse
Beek staat. momenteel voor een
groot deel blankdoordeovervloedl·
ge regenvalvandelaatstedagell-De
wateroverlast in dit gebied. de
Schamme Polder, wordt vooral
veroorzaakt door de slechte afwa·
tering vin het Vallelkanaal Overi·
gens noemt een woordvoerder van
het. Waterschap De Barneveldse
Beek de wateroverlast niet
verontrustend. 'Verceleken met.
twintig jaar geledenstelt dit niets
voor. Bij overvloedJgeregenval was
het twintig jaar geledennog moge·
liJk ｾＨＧｷｃＧ｣ｳｴ van Amersfoort. naar
Barneveld over het. land te varen'.

Zoals bekend gaat de provincie
binnenkort begill-nen met het ver·
breden en ultbaggeren van het Val·
lelkanaal. Deze werkzaamheden
worden medeuitgevoerd om het ｾ Ｂ ｡ ﾷ
ter sneller vanuit het waterschap
door te voerennaar de Eem. Samen-
hangend met de overstroomde lan-
dertjen tussenAmersfoorten Leus·
den is ookdewaterhoogteIn debeek
In Schullenburg enorm gestegen.
Tussen het wateroppervlaken de
onderkantvan de brug In deOpera·
weg zijn nog enkele centimeters
ruimte.

Uit: Amer:::;foort3G ｲ Ｎ ｯ Ｌ Ｌ Ｂ ｾ ｲ ..nt, 91 (31): 1;

6 ｦ･ｾｲｵ｡ｲｩ ＱｾＸｑＮ

L-.- _
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planten

novld:tc ｯ ｲ ･ ｾ Ｎ ｩ Ｂ (Tle.etylorhi2a ｭ ｾ ｣ ｵ ｬ ｡ ｴ ｡ ",aoula1:a) - SCHERPENZEEL: 1979, eht
,i:'"t:1:r' rd ct rrncr Naargenomell in 't Broekerbos; vindplaats verdwenen door
het otortel! val! puin (J. LagEJrwey)•

ＮＱｃｬ｣ｾｮＢ ',-ntC1:::>1€lEJf,':Jrec (Echinodorus ranuncu.loides)- EEMNES: 1-IX-197,), Hok-
].. EJt-lno.icn ""J.n de Zomer<ii jk, Ecm!,older. De groeiplaats, die zich sinds
19f7 heeft uitgebreid, bevindt zich op een steil klei-randje en heeft
cen longte van ca. 40 m. (P. Veen).

ｾ ｵ ｩ ｶ ｾ ｬ ｮ ｡ ｡ ｩ ｧ ｡ ｲ ･ ｮ Ｈ ｣ ｵ ｳ ｣ ｾ ｴ ｡ epithymum) - LEUSDEN: Zemel' 1979,.inStruikr.eide
-"Er7- zuidzijde ve.n 't Hazem""ter, Den Treek (L.J. Spier); WOUDENEEHC,

29-\"11-1'179, op drie plaatsengevondenop het hei.devald"I'ii.ttenberg"
: .1. LageY'wey ) .

ｋｬｯｫｪ･ｳｾ｣ｮｩＧｩ｡｡ｮ (Gentianapneumonanthe)- SCEERPENZEEL:'18-v1II-1979, ca.
ｾ 1,J.oeiend" ｅ ｊ Ｚ ｾ Ｎ op Groot Wolfswinkel ; d.i1; is (,etl Zf.e]· hoog aantal \'oo!"

d",,:e vindplaa.ts (J. r,agerwey).
ｬ Ｇ ｮ Ｙ ｾ ｾ Ｑ ＿ ｰ ･ ｬ (I'''''Lu1'a s-t1'e.monium) - AMERSF'OCRT: IX- 1979, 1 ex. op l'ude1'ale

g1'e';T,d bij 't i(ccl·a·s aan de Hooglandsedijk.

.

vogels
I

,

--------_._---------_-:..----------------,

Torenvalk

i

ITorcnvu11<
I

ｬｒｵｮｾｵｩｬ

I

IBosui I
,

Bosui i

,.. k' I
ｉＮＡＮＺＮＮｾｾ

Kc (ku i I

: (3.226.521) Geringd als volgr. op 14 augustus
1977 te Woudenberg. Tegen de draden boven een
spoorlijn doodgevlogenop 4 januari 1978 bij
's-Heer-Arendskerke(Zeeland).

: (3.226.531) GeringQ als volgr. op 12 november
1977 te Woudenberg. Uitgeput in struiken verward
aangetroffenop 8 februari 1978 te Barneveld.

: (6.047.355) Geringd als volgr. op 14 augustus
1977 te Woudenberg. Verzwakt en vermagerdaange-
troffen in een boerderij op 16 oktober 1977 te
Klarenbeek (Gelderland).
(6.034.157l Geringd als nestjong op 2 mei 1974
in het Park Randenbroekte Amersfoort. De ring
werd teruggevondenin een braakbal in een griend
bij Nieuwegein-zuid (Utrecht), op 6 ｪｵｮｩｾ 1975.

: (6.040.995l Geringd als le jaars vogel op 2 juni
1977 te Woudenberg. Dood in puntdraadgevonden
op 25 februari 1978 te Leusden (Utrecht).

: (6.040.983) Geringd als nestjong op 16 mei 1977
te Ede. Vers dood gevondenop 14 november 1977
bijHarderwi jk.

: (6.040.970) Geringd als nestjong op 7 september
1976 te Woudenberg. Door de schoorsteenin een
huis gekomen en losgelatenop 19 oktober 1977 te
Noordwolde (Friesland).

•

'rerilgmeldingunven ir. de GelderseVallei geringde vogels. Overgenomenuit:
H. Stel, 1978. Ｌ ｔ ｡ ｡ ｬ Ｇ ｶ ･ ｬ Ｇ ｾ ｬ ｡ ｧ 1978 (20e jaarcverzicht). - Ede: 1-5·



•

zoogdieren

EÄel (Erinaoeuseuropaeus)- SCHERPENZEEL/RENSWOUDE.11-X1-1979, 2 dode eX.
op de wag Soherpenzeel-Renswoude,SCHERPENZEEL. 5-X11-1979, 1 dood ex.
op utrll.at in Scherpenzeel,luohttemperatuuroverdag ca. 10 °C, 's ｮ ｡ ｣ ｨ ｴ ｾ

ca. 8 °c (J. Lngerwey).
Vlilermuïs s pec. - SC!IERPEN'lEELl 27-VI-1979, 00.. 15 ex. vlogen uit dak van

wOlling te Scherpenzeel,19-X1-1979. 1 ex. (waarachijnH jk ｄ ｜ ｾ ･ ｲ ｧ ｶ ｬ ･ ･ ｲ Ｇ Ｌ Ｑ ｕ ｩ ｳ Ｉ
ja.\gde "tussen 12.00 en 15.00 uur ononderbrokenhoven de wijk Proeftuin te
Scherpenzeel.Luchttemperatuurca. 10 °c (J. Lagerway).

ｾ ｾ ｾ ｾ (Rattus norvegicus) - ｓｃｾｒｐｅｎｚｅｅｌＺ 24-X11-1979. 1 ex. werd ge-
vaneendoor Blauwe reiger op Egdom. die de rat in één keer ｾ ｯ ｯ ｲ ･ ｬ ｩ ｫ ｴ ･
(J; Lagerwey).

Vos (Vulpes vulpes) - AMERSFOORT. V11-1979. twee keer 1 ex. waargenomenoij
maisvelden ｡ ｡ ｾ de Tweede Steeg, tussenHoge Weg en de brug bij de Kooper-
melen (E. Westerl\off), WOUDENBERG. 10-X1-1979, 2 ex. in knollenlandbij
't Broek, 13-X-1979 1 ex. op 't Broek geschoten(J. Lagerwey); SCHERPEN-
ZEBL: 10-Xlr-1979, 1 rekel geschotenop Egdom; 3-11-1980, 2 ex. gevangen
op Lnngelaar (noordelijk gedeeltevan Scherpenzeel)(J. Lagerwel).

ｒ ･ ｾ (Capreolus ｾ ｡ ｰ ｲ ･ ｯ ｬ ｵ ｳ Ｉ - WOUDENBERG: 17-VI1-1979. 6 ｲ･･ｫ｡ｬｶ･ｾ･ｮ in Vos-
kuilen en 5 reakalverenop Rumelaardoodgemaaid(J. Lagerwey), 18-X1-1979.
een telling op deze dag wees uit. dat op Lamhalgen11 ex. (3 ｾ ｾ en 8 ｾｾＩ

aanwezigwaren (J. Lagerway).

VIssen

ａ ｾ ｬ Ｈ ａ ｾ ｧ ｵ ｩ ｬ ｬ ｡ anguilla) - ｓｃｈｅｒｐｅｬｾｅｅｌＺ 3-VII-1979, jonge aaltjes (ca. 1) cm
lane) Zliomr:len onophoudelijk tegen de stroom in bij het Schapenhrugje(J.
L'lgerwey) •

ｔｩＧＡＮｾＬ｜ｩｧ･ stek..lbaare (Pungitius pUlleitius) - LEUSDEN: 3-'n1-1979 en 9-
VI1-1979, ?OO juv. ex. in ｰ ｬ ｾ ｪ ･ langs de Mooreterweg (halverwegede Si-
be ｾ ｩ ￫ ｮ ｢ ･ ･ ｫ .,n de ｒ ｯ ｭ ｳ ･ ｬ ｾ ｡ ｲ ｳ ･ ｢ ･ ･ ｫ Ｉ Ｎ !le"t plasje had eeri doorsnede van 1 m
en ｷ ｾ ｾ 30 cm diep. qet plasje was een overblijfsel van de overvloedige re-
genval in het voorjaar, waardoor tot begin juli de sloten en ｧ ｲ ･ ｰ ｰ ･ ｬ ｾ in
de Gelderde'lallei vol water stonden, een""ouderwe"tsesituatie". "De (ltekel-
baardjeshebbenkans gezien om zich gedurendedeze natte periode over de
Gelierde 'allei te verepreiden(P. Veen, L. Ruesen, V. Kraan).

slakken-------------------

ｈ ･ ｬ ｩ ｾ ｾ Ｄ ｯ ｮ ｡ arbustorwn- AMERSFOORT. 22-111-1980, 1 ex. ｯ ｶ ｾ ｲ ｷ ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ･ ｮ ､ (op de
bodem. tuesenRietgras), ruderaalterreintussenOude Hamseweg,Eem en de
ｓ｣ｨｾｮｮ［ ZUIDELIJK FLE'lOLAND, 24-111-1979, 5 lege huisjes onder plank in
ｾ Ｍ ｩ ･ Ｂ ｴ Ｑ ｡ ｮ ､ mat w:.lgenopslagaan de oostzijde van de afri t van de Ni jkerk"r-
brue (Nulderdijk) (Z. Bruijn en V. van ｌ ｾ ｡ ｲ Ｉ Ｌ BARNEVELD. 16-111-1980,di-
verse ex. ｾ ｰ bagger lanffS de Kleine BarneveldseEeek, Landgoed3rica (J.W.
van 'lliet). Aanvulling 0;3 het ｯ Ｇ ｬ ｴ Ａ ｲ ｾ ｩ ｣ ｨ ｴ van dezd soor"t in Te Velde, 16:5-8.

Ｐ ･ ｰ ｡ ･ ｾ ｾ ･ ｭ ｯ ｲ ｡ ｬ ｩ ｳ - ａｍｅｒｓｆｏｏｒｾＮ 21-X1-1979. 1 leeg huisje gevondentussenpuin
tijdens archeologischeopgravine in het Observantenklooster.Ouderdom?
(G.M. van Laar leg. ,controle det. "Dr. !I.E. Coomans).
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helix ｡ Ｓ ｰ ･ ｾ Ｈ ｓ ･ ｧ ｲ ｩ ｪ ｮ ｳ ｬ ｾ ｫ Ｉ - ｾｾｒｓｆｏｏ｡ｔＺ 5-XI-1977, 1 adult en 5 juv. ex.
waargenomenop het kerkhofje aan de Bloemedalsestraat(Z. Bruijn).

TIreissenapolymorpha (Driehoeksmossel)- ｎｉｾ＼ｅｒｋｅｭｩａｕｗＺ X-1977, een onder-
zoek m.b.v. een bodemhapperin het Nijkerkernauw ter hoogte van Nijkerk
leverde alleen lege schelpenop. TIe Driehoeksmossellijkt hier inderdaad
uitgestorven(G. TIirkHe). In de herfst van 1973 nog levend waargenomen
op de steenglooiinglangs de dijk van Zuidelijk Flevoland (V. van ｌ ｾ ｡ ｲ Ｉ Ｎ

Wie vond nog levende ex. tussen1973 en 1977?

•

ｾＭＭＭｾＭ

j nse1tten----'-------------------

ｎ ･ ｯ ｣ ｮ ｰ Ｎ ｭ ｯ ､ ｯ ｾ latltarais (zweefvlieg) - ｂａｾｾｖｅｌｄＺ 1978, ｌ ｡ ｾ ､ ｧ ｯ ･ ､ de 3chaffe-
- har; SOES'r, 1978, zuidrand van Soestduinen(V.S. van der Goot, in:. Ent.

Ber., ｾ ［ ｮ Ｙ ｴ Ｎ Ｌ 40:18).

ｖ ｾ ｾ ･ ｳ ｳ ｾ cardui (Distelvlinder) - AMERSFOORT: 22-X-1979, 1 ex. op bloembed
gem. kwekerij Groot Randijk, geiligenoergerweg(V. van Laar).

r

ｏｬ､･ｮ｡ＡＡｾｴＬ ｾＱＸ ＨｾＱＸＩ h4

Ruim 5 ha hakhout, inclusie! houtwallen, werd gehakt en het ｴ ｡ ｾ ｾ ｯ ｵ ｴ a!-
gevoerd o! verbrand. Waar nodig werd ingeboet.
Een beukenlaan,waarin ten gevolge van de droge zomer in 1976, veel bomen
waren doodgegaan,werd geveld en opnieuw ingeplant.
Op de heideveldjesis verspreid en op kleine schaal gemaaid, geplagd en
strooisel verwijderd. Hierbij werd door het IVN afdeling Nijkerk, veel
nuttig werk verricht.
De reigerkolonie nabij het kasteel is in aantal achteruitgegaan.Vorig
jaar waren 40 nesten bezet, dit jaar 28. Waarschijnlijk is de strenge
winter debet aan deze achteruitgang.
In overleg met het zuiveringsschapis een plan opgesteld ter verbetering
van de zuivering van het afvalwater van het kasteel. Na uitvoering zal
verontreiniging van het water in de kasteelgrachttot aanvaardbarepro-
porties teruggebrachtzijn.
De restauratievan de tuinmanswoningwerd ter hand genomen. De duiventil
werd verplaatstnaar een meer in het oog vallende plek en volledig ge-
restaureerd.
De intensivering van het agrarischgrondgebruikkomt op steedsgespanne-
ner voet te staanmet het streven naar ｾ ･ ｨ ｯ ｵ ､ van natuur en landschap.
Een diepgaandebezinning hierop is dringend gewenst.

Uit: Beheersverslag1978 - 1979 Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten in Nederland. - 's-Graveland:1-60 (Il. 24).
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Naam

F. Alleyn
W. Bakker
G. van Bekkum
F. Berendse
J.J. v.d. Berg
H.E. Beylsr.lit
H. Bick
T. 80ekhout
E. de 90er
L. 500n
Z. 2ruyn
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ｾ Ｎ de Hoog
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ｾ Ｎ de Lc.ng8
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Provo Utrecht
ｉ ｾ Ｎ Resing
tlJ. van Rossum
H. Sanders
1. Schmitz
G. Schreyer
T. Slagboom
J.L. Spier
L.H. Steyn
ｾ Ｎ '":traRthof

-33-

Ledenlijst per apr.' 1980

straat

Juliana1nanS9
Fr. Halsstreet100
J. maijen straat 1
zandkamp212
Zwarte Steeg 3
G. Flinckstraat 4
Steen;haatlB
Dorpsstraat247
joh. Karmanhof 16
Ringw. Randenbroek73c

Voskuilerdijk 12
Sergweg 7
r,'eentweg 11Sa

Grifthorst 10
p'oolse weg 9
Trekvogelweg 62 G
V. Furstenburchstraat19
Costerdorpsstraat40
Schoutstraat19
20h. Geradtsweg71
Veenbesstraat75a

Elichtenhorsterweg50
"liegersvelderslaan30
Snoeckgensheuvel48
Reigerstraat2
Randenbroekerweg34
Noordweg 177
r.alicie 16
Van ｓｰ･ｹｫｬ｡ｾｮ 31
Juffersland16
"auritslaan 3
l::islaan 6
Je Dan 72
5adelochstraat12
Lindehof 27
Stationsweg316
Ringw. Randenbroek33c

Schutterhoeflaan27
Kievitlaan 31
Rostocklaan11a
nin. Elandstraat12
Stationsstra-t49
Lothariusstraat17
Troelstralaan9
Achter st. Pieter 20
Eikenlaan 129
3chouw 16
Kerkstraat 28
8uys 8allotgtraat 27
Pieter Pijperstraat14
Vogelwikke 1
Kon. Arthurpad 8
LêCipernweg 1:
Arnhemsl"'Iwgg 22

Woonplaats

maartensdijk
Voorthuisen
Amersfoort
Hoogland.
Bennekom
Amersfoort
Utrecht
HarMelen
Anersfoort
Amersfoort
Woudenberg
Doorn
Eemnes
Leusden
Putten
hmersfoort
Nijkerk
Hoeve:aken
'Joudsnt-erg
Hilversum
Soest
r!ijkerk
Barneveld
';l':1ersfoort
Barneveld
ｾ ｲ ｲ Ｎ ･ ｲ ｳ ｦ ｯ ］ Ｌ ｲ ｴ

fliddelburg
Leusden
8é'!.êrn
Leersun
Hoevelakeil
Yoevelaken
］ ｬ ｡ ｲ Ｚ Ｇ ｣ ｾ Ｂ

Ar.>ersfoort
S1eeu",ijk
Scherpenzeel
::rnersfoort
Leusden
Ilaar ensdijk
Bussum
tEjmegen
AMersfoort
ｾ ｩ ｪ ｫ bij Duurstede
Anersfoort
Utrecht
-cherpenzeel
81aricun
Zaltbommel
Amersfoort
P.mersfoort
leusden
Amersfoort
Hilversun
.'ll'Tl9r foort



Naam

P. Tazelaar
S.J. Tenkink
J. Terra
J. Tolner
P.H. Veen
J. Verduin
K. van Vliet
A. Vlijm
J.L.ID. v. Voorst-Schnoor
G. Voskuilen
E. de \1aal
J.H.D. UJolf
J.T.H. UJolleswinkel
r,.• C. Zinkweg
1JJ. Zweers

Straat

r'lozart1aan12
Van Zuylenstraat115
p.a: Heiligeweg 3
Eenweg 21
Dan 8lieklaan 82
maria 5tuartlaan1
Kebof'1l6
Heinencamp40
rJignonpad 9
Helenahoeve28
Stengelweg 3
Amersfoortsestraat4
Sarneveldsestraat34

oCuracaolaan46
llieegbreestraat58

•

UJoonplaats

Voorthuizen
Nijkerk
Krommenie
8aarn
Soest
Leusden
Hoogland
Nijkerk
Amersfoort
Gouda
Amersfoort
Hoevelaken
Renswoude
Amersfoort
Soest·

.-

•

!,

•

>

•
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