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Verslag van de ledenvergaderingvan de Veldbiologische
Werkgroep op 3 november 1998.

1. OPENING om 19.15 uur.
-Aanwezigen: Jan Fossen,JaapWisman, Rob Hemmelder,
Koos van Vliet, Vincent van Laar, Leo Spier en willem van
Deventer.

-Dankwoord van Leo aan willem voor zijn inzet de afgelopen
jaren.

-"Verslag" van de penningmeester:in kas f 635,38.
-Doel van de vergadering:de werkgroep cq. "Te Velde"
nieuw leven in te blazen.

-Nieuwe samenstellingbestuur: RedakteurJaapWisman,
geassisteerddoor Willem en Vincent. Penningmeester-
sekretarisLeo.

2. DISCUSSIE.
-Moet werkgroep blijven bestaan, loskoppeling "Te Velde"
en werkgroep?Inventarisatievan aktieve mensen,
projectsgewijswerken, Breder draagvlak, kontakt zoeken
met anderegroepen (IVN, KNNV). Bekendheidgeven. Alle
gegevensvan diverse groepencentraal bundelen. Lay-out
blad.

-De werkgroep is in 1971 opgericht n.a.v. vogeltelling
door Wim Loode en Gerard Dirkse. Er was behoefteaan een
blad om het verslag te publiceren. Vincent van Laar
startte "Te Velde" op voorwaardedat het niet alleen
vogelgegevensop zou nemen.

3. BESLUITEN.
-We gaan door met "Te Velde".
-Er gaat een brief naar diverse groepen (IVN, KNNV) in
de regio om bekendheidte geven aan de vereniging,
kontakten te verbredenen te zoeken naar een samenwer-
kingsverband.

-"Te Velde" nr. 41 wordt door de veldbiologischewerk-
groep gemaakt.

-Geld in kas wordt eerstbesteedaan volgende
"Te Velde".

4 • RONDVRAAG.
-Wordt er in brief aan anderegroeperingenbindend
thema meegegeven?B.v. Kijken naar bosanemoon.

-Wanneerweer betalen?
-Ledenlijst verschijnt in "Te Velde" 4l.

5. SLUITING om 19.58 uur met dank aan alle aanwezigen.

Amersfoort, 10 november 1998.
Leo Spier.

OPROEP1

De Bosanewgnnals aandachtsoort•
wil je volgend jaar aeedoenaan een onderzoeknaar de
verspreidingvan de BosaneJlOOnin de GelderseVallei ?
Laat dit dan weten aan Will_ van Deventer, Bankastraat2
3818 CR Aaersfoort, tel 033.4616984.
Hij zorgt dan voor benodigdmateriaal.
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Usnea'sin en om Amersfoort.

door L.Spier.

In dit artikel wordt de huidige plaatselijke situatie ver-
geleken met de landelijke situatie gedurende de laatste 30
jaar.
Vervolgens zal de huidige landelijke situatie vergelekenwor-
den met die, zoals die zich tot in de zestiger jaren in ons
land heeft voorgedaan.

Allereerst, wat is een Usnea? Het is een korstmos, dat als een
baard aan de bomen hangt. Hij onderscheidt zich van andere
baardmossendoor een centrale streng. Als je voorzichtig aan
een takje trekt, ontstaater een breuk in de cortex, waardoor
deze zichtbaar wordt. De naam baardmos is overigens bedrieg-
lijk. Vele soorten hangen inderdaadals baardenaan de bomen,
maar niet alle !
Het geslachtUsnea omvat een groot aantal soorten, waarvan een
beperkt aantal in ons land voorkomt.

om welke Usnea1 s gaat het nu in Nederland ? Zo' n tien jaar
geleden ging het voornamelijk om één soort: Usnea
subfloridana. Deze ene naam dekte zo ongeveer wel de hele
vaderlandselading. Bovendien groeide hij vooral aan de kust
en in het noorden.
Tot mijn verbazing echter vond ik hier in het binnenland
Usnea's, nog grote exemplaren ook ! Eerst achter "Zon en
Schild", waar vele grote toeven aan de bomen hingen, die -
helaas - inmiddels gekapt zijn. Wat later zag ik er een paar
in een larixbos aan het Leusdensepad in de Treek.

Geleidelijk aan kwamen er meer. Schoorvoetendverzameldeik er
wat van, hoewel ik het gevoel had, dat dit eigelijk niet kon.
Natuurlijk drong op een gegeven moment de vraag zich op: "om
welke soorten zou het gaan? "Die vraag is niet zo gemakkelijk
te bantwoorden, daar UsneaI s nog al lastig te determineren
zijn.In Zwitserland kwam ik in kontakt met Philippe Clerc, die
een uitgebreide studie heeft gemaakt van oceanischeUsnea's.
Ik stuurde hem mijn collecties op en hij gaf mij de volgende
namen: Usnea esperantiana, U. fulvoreagens, U. hirta, U.
subfloridana. Er waren dus meer soorten te vinden dan die ene
U. subfloridana. Bovendien was Usnea esperantiananieuw voor
Nederland !
Onlangs vond ik nog een Usnea hirta op een eik langs de
Ringweg in Schothorst,niet ver van de spoorwegovergang.
Ook is er een Usnea spec. gevonden op een ·iep aan de Holker-
weg. In den Treek werd er nog niet zo lang geleden één op een
eik langs een maïsveld gevonden. Helaas zijn twee vondsten
inmiddels weer verdwenen.

Te Velde, nr. 40: 1 - 5 (1998)
VeldbiologischeWerkgroep GelderseVallei en Eemland.
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Het feit dat een aantal Usnea'sop ｾ ｲ ｩ ｪ jonge bomen gevon-
den is - larixen tussende 6 en 20 Jaar en een vrij jon-
ge eik - geeft aan, dat het soortenbetreft die instaat zijn
zich snel te vestigenen voort te planten.
In het lariJcbos aan het Leusdense Pad in Den Treek vond ik
onlangs weer twee jonge Usnea's, terwij I de grote populatie
van ± 8 exemplarenal enkele jaren verdwenenwas.

Gegevensbij krt. 1.

l. Usnea spec. 154.4/457.6eik.
2. U.subfloridana. 153.2/455.8larix.
2/3.U.hirta/ 154.8/458.4larix.

U.subfloridana.
3 . U.hirta. 155.3/464.3eik.
4. U.fulvoreagens.152.2/460.6pop lier.
S . U.esperantiana.149.7/461.8hout.

•
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Aangezet door bovenstaandebevindingen ben ik in Buxbaumiel-
la, het tijdschrift van de NederlandseBryologische en Liche-
nologischeVereniging, gaan zoeken in de exursie verslagenvan
de afgelopen 35 jaar om wat meer over de Nederlandsesituatie
te weten te komen. Ik kwam tot 2 soorten tw. Usnea hirta en
U. subfloridana. Tevens vond ik een groot aantal niet
gedetermineerdesoorten.

Ka..a.r t
'2.

Gegevensbij kaart 2.

ｾ Ｎ ｕ ｳ ｮ ･ ｡ spec.
2.Usneasubfloridana.
3.Usneahirta.
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Kok van Herk, die de afgelopen jaren in diverse provincies
onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen lichenen en
ammoniakvervuiling, was bereid mij zijn recente gegevens te
verstrekkenm.b.t. Usnea's, waardoor het huidige beeld vrijwel
kompleet wordt.

•

•

If ｜ｾ ｾ

• •••
• !.- •· ..:••
- --

ｾＮ

/

ｉｾ

Kaart 3.

Usnea ｳ ｵ ｢ ｦ ｬ ｯ ｲ ｾ ､ ｡ ｮ ｡ Ｎ 0

Usnea hirta : 0
Usnea spec :.

1/0
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Als we de kaartjes bekijken, dan is duidelijk, dat UsneaI s
niet allen langs de kust te vinden zijn. Het lijkt dat er rond
Amersfoort meer soorten gevonden zijn dan elders in ons land.
Op de kaartjes staan echter veelongedetermineerdesoorten.
Vaak waren ze zo klein dat ze niet te determinerenen/of te
verzamelenwaren. Hiertussenzullen zich niet alleen U. hirta
en U. subfloridanahebben bevonden.Eris geen reden om aan te
nemen dat de situatie rond Amersfoort veel verschilt van de
landelijke.
Blij ft nog de vraag hoe zich de huidige landelijke situatie
met die van vroeger verhoudt. Zijn milieuverontreiniging,
ontwatering en biotoopvernietiging aan de Usnea's voor-
bij gegaan ? In de Korstmmossentabelvan Han v. Dobben vinden
we de volgende soorten:
Usnea articulata (Wassenaar), U.ceratina ( Veluwe),
U.compacta, U.distincta ( Schouwen, Waddeneilanden ),
U.filipendula (Veluwe), U.florida (Veluwe), U.fragilescens
(Veluwe), U.fulvoreagens(terrestrischin de duinen),u.hirta
(Noordelijke provincies), U.laricina, U. rubiginea ( Putten,
Zorgvliet, Renkum), U. subfloridana (Schouwen) en U. wasmuthii
(Schouwen).
Kijken we in de Standaardlijstvan de NederlandseKorstmossen
dan komen er nog drie namen bij: U.comuta, U.esperantianaen
U.wirthii.
Al met al een respectabelelijst !
Tot in de jaren zestig was de soortenrijkdombeduidendgroter
dan tegenwoordig. Ook de individuen waren beter ontwikkeld dan
nu het geval is, wat uit herbarium materiaal valt af te
leiden. Algemeen wordt aangenomen, dat de vervuiling met S02
de oorzaak van de teruggang is. Sinds 1970 speelt mogelijk
ammoniak ook een rol. Wat er na ±1965 nog over is gebleven,
zijn de minder gevoelige soorten.
Concluderend kan gezegd worden, dat de huidige Amersfoortse
situatie qua soortenrijkdom zeker niet afwijkt van de lande-
lijke. De huidige soortenrijkdom landelijk gezien is zeker
minder groot dan die van enkele tientallen jaren geleden.
Helaas zijn uit vroeger jaren van Amersfoort en omgeving
geen gegevens bekend, maar aangenomen mag worden, dat ､ ｾ

situatie qua soortenrijkdom toen beter was dan nu het geval
is.
Literatuur:

- Aptroot, A.,P.v.d.Boom & L. Spier. 1991. Aanvullingen en
Wijzigingen in de Standaardlijstvan de Nederlandse
Korstmossen.Gorteria 17: 149-152.

- Brand, A.M., A.Aptroot, A.j.de Bakker & H.F.v.Dobben.
Standaardlijstvan de NederlandseKorstmossen.KNNV. WM.
188: 1-68.

- Dobben, H.F. v. 1980. Korstmossentabel.De Nederlandse
Macrolichenen.Jeugdbondsuitgeverij,Amsterdam.

- Herk, C.M.v. 1995. Monitoring van Ammoniak met korstmossen
in Overijssel. Hoofdgroep Milieu en Waterstaat,Provincie
Overijssel.

Adres van de schrijver:
Koning Arthurpad 8,
3813 HO Amersfoort.
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Klein Glaskruid in Amersfoort

Door H. Poppe.

AI eenpaarjaarobserverenwij enkeleverspreidin destadvoorkomendeplantenzoals
Moederkruid,Muurpeper,Blauw Glidkruid, Paarse-enWitte MuurleeuwebekenTripmadam
(aandeHavik). Daarnaastheeftook Klein Glaskruid(parietariajudaica)onzeaandacht.

Het wasleuk in september1993Klein Glaskruidaante treffen in de Valkstraataandevoet
van degevelsvandehuizentussendenrs25 en29. Immers,tot dantoenamenwij aan,dat
dezeplant in de buurtvandeKoppelpoortvoorkwam(Dirkseet al., 1983).
Klein- en GrootGlaskruidbehorentot de brandnetelfamilie.Hoewelzij behaardzijn, bezitten
zij geenbrandharen.Zij hebben,netalsdeBrandnetel,explosievemeeldraden.Door
omzettingvan zetmeelin suikertredenspanningsverschillenin decellenop, waardoorde
helmknoppenhet stuifmeelin eenwolkje omhoogschieten.
De naam"glaskruid"houdtverbandmet het vroegeregebruik vande plant.Dofgeworden
glaswerd hiermeeopgepoetstenweerdoorzichtiggemaaktDit hangtsamenmetde
aanwezigheidvancystolietenin het blad: bolvormigelichaampjesmeteenknobbelig
oppervlak,bestaandeuit kalk enkiezelzuur.Klein- enGrootGlaskruidgedijenop half
beschaduwdeplaatsenwaarwind, waterenmenselijkverkeerzorgenvooropeenhopingvan
materiaal.

HoewelGrootGlaskruid(parietariaofficinalis) eenplantvan loofbossenis enop
voedselrijke,vochtigegrondvoorkomtwaarbij humusen mineralebestanddelengrondigmet
elkaarvermengdzijn, groeit hetook onderheggenenanderstruikgewasin parkbossen,op
stadswallen,langsdevoet van murenenop halfueschaduwdeplaatsen.Ook in destedelijke
bebouwingtreft menhetaano.a.onderstoeprooslers,aantrottoirkantenenaande voet van
oudemuren.
Klein Glaskruidgroeit voornamelijkop enaandevoetvanmuren.Somsookonderheggenen
in tuinenwaarhet in uiterlijk met GrootGlaskruidovereenkomt.

Het verschiltussenGroot-enKlein Glaskruidis methet bloteoogvaakmoeilijk vastte
stellen.Om er zekervante zijn, met welkesoortwij in Amersfoortte makenhebben,hebben
ledenvande plantenwerkgroep'Urtica' diverseexemplarenvandedesbetreffendeplant van
beidestandplaatsen(omgevingKoppelpoortenValkestraat)gedetermineerd.

Te VeldeDr. 40: 6 - 7 (1998).
VeldbîologiscbeWerkgroepGelderseVaUei en EemIand
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Voor hetdetenninerenis van belanggoedte lettenop deverschillenin denootjes,het
bloemdekendedrie schutblaadjesvandebloemen.Als dezeschutblaadjesaandevoetvrij
staan,danis hetGrootGlaskruid,alszij vergroeidzijn, Klein Glaskruid.

VJU

dlt
Dragend bloemdeken veri10eideschutbladenvan Klein Glaskruid (L) en Gro« Glaskruid (R)

Het viel onsop, datKlein Glaskruidin de Valkestraatvoorkomtop eentochtige,vochtige
plaats.Wevermoedendatookdeondergrond(brokkelig,stenigmateriaal)eenrol speeltbij
dezestandplaats.Daarkomt nogbij, datbij nieuwbouwwerkzaarnhedenin dezestraatde
ondergrondis verstoord.Wij veronderstellendatal dezefactoreneenrol hebbengespeeld.
Klein Glaskruidheeftduseendynamischeomgevingnodigomte gedijen.
Het doorons&Is proefuitgezetteKlein Glaskruidaande voet vandewaterpoort
Monnickendam,aandeplantsoenkant,is niet aangeslagen.Wij vennoedendanook, datdeze
plek te weinig dynamiekheeftendatbovendiendejuisteondergrondontbreekt.Overigens
kan ook teveelstoringtot gevolghebben,datdeplantverdwijnt.
In elk gevalzullenwij op hetKlein Glaskruidin deValkestraatblijven lette.

Literatuur:
DiIkse, G.M., V. vanLaar,J. Mui/dijk, J.L. Spier,1.W. vanVliet & 1. Wisman.1983.
De begroeüngvande grachtmurenin Amersfoort,Natuur,LandschapenMilieu van Amersfoort,4: I

-76.
Kruyt, W. 1987.Wat groeitenbloeitopoudemuren.W.I. Thieme& Co,Zutphen.
Meijden,R. vander etal. 1990.HeukelsFloravan Nederland.21'druk: Wolters-Noordhoff,Groningen.
Weeda,E.J.etal. 1985.NederlandseOecologischeFlora,deel 1: pp. 129- 131. !VN, VARA en
VEWIN, Amsterdam.

Adresvande schrijver:
Kon. Nobelpad4,
3813KK Amersfoort.
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Waarnemingenvan nachtvlinders in
Hoevelaken.

Door A.E. Boon

Evenals in 1991 z1Jn er gedurende het jaar 1992 waarnemingen
verzameldvan nachtvlinders (Te Velde 37, December1991).

De waarnemingenzijn geen resultaatvan systematischvangen maar
losse waarnemingen. De vlinders werden 's ochtends aangetroffen
bij een buitenlampdie de hele nacht had gebrand.
op 25 juni werd er tussen 22.30 en 23.30 uur gevangen met een
lichtval waarin een menglichtlampvan 250 watt gemonteerdwas.
Alle waarnemingenzijn verricht in de periode april tot november
1992 aan de otwardplaatsin Hoevelaken, coördinaten: 159 x 464

De in 1992 waargenomensoorten zijn vermeld in tabel 1.

Tabel 2 geeft een overzicht van de waargenomensoorten over de
jaren '91 en '92.

Geraadpleegdeliteratuur:

Boon, A.E. Nachtvlinder-waarnemingenin Hoevelaken. Te Velde 37,
1991:12.

Koch, M. 1984. Schmetterlinge.5-792:NeumannVerlag Leipzig-
Radebeul, Deutschland

Lempke, B.J. 1976. Naamlijst van de NederlandsLepidoptera. 2-100,
KNNV uitgave 21.

Skinner, B. 1986. Moths of the Brittish isles. 1-267:PenguinBooks
Ltd. Harmondsworth,Middlesex, England

adres van de schrijver:
otwardplaats10
3871 MD Hoevelaken

Te Veldenr. 40: 8 - 10 (1998).
VeldbiologiscbeWerlcgroepGelderseVallei enEemJand
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Datum

22 apr
28 apr
24 mei

25 mei
26 mei
08 jun
09 jun
12 jun
22 jun

25 jun

27 jun
04 jul
05 jul

10 jul
11 jul

22 jul

25 jul

03 aug
08 aug
10 aug
14 aug
29 sep
09 okt

22 nov

Soort

Seleniadentaria
Opisthograptisluteolata
Dasychira pudibunda
D. pudibunda f. concolor
Caberapusaria
Timandra griseata
Abraxas grossularia
Spilosoma lubricepeda
Alcis repandatarepandata
Peribatodesrhomboidaria
Cryphia domestica
Eupithecia trisignaria
Ectropis bistortata
Campaeamargaritata
Mythimna impura impura
Axylia putris
Mamestra oleracea
Apamea monoglypha
Eurrhyparahortulata
Euproctis similis
Idaea vulpinaria
atrosignaria
Biston betularia var.
carbonaria
Noctua pronuba
Oiarsia rubi
Schrankiacostaestrigalis
Opistograptisluteolata
Timandra griseata
Eurrypara hortulata
Evergestisextimalis
Lymatria dispar
Yponomeutaspec.
Plemyra .rubiginata
Ochropleuraplecta
Agrotis puta puta
Autographagamma
Xanthia ictertia
Thera juniperata
juniperata
Operophterabrumata

Familie

Geometridae
Geometridae
Lymatriidae
Lymatriidae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Arctiidae
Geometridae
Geometridae
Noctuidae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Pieralidae
Notodontidae

Geometridae

Geometridae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Geometridae
Geometridae
Pieralidae
Pieralidae
Notodontidae
Yponomeutidae
Geometridae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Nootuidae

Geometridae
Geometridae

Bijzonderheid

in slaapkameraangetroffen
meerdereex. tijdens per.
1 m.
1 v.

meerdereex. tijdens per.
meerdereex. tijdens per.
meerdereex. tijdens per.

1 v.
meerdereex. tijdens per.
veel ex. tijdens per.
1 m.

in lichtval
in lichtval
in lichtval
in lichtval
in lichtval
in lichtval
in lichtval
in lichtval
in lichtval

meerdereex. tijdens per.

veel ex. tijdens per.

veel ex. tijdens per.
veel ex. tijdens per.

Tabel 1.
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Soort per familie

YPONOMEUTIDAE
Yponomeutaspec.

PYRALIDAE
Eurrhyparahortulata
Evergestisextimalis

DREPANIDAE
Drepanafalcataria

GEOMETRIDAE
Abraxas grossularia
Alcis repandatarepandata
Biston betulariavar.earbonaria
Caberapusaria
Campaeamargaritata
Chloroelystatruncata
Eetropis bistortata
Ennomos autumnaria
E. quercinaria
Eupitheciaeentaureata
E. trisignaria
Idaea vulpinaria atrosignaria
Lomographabimaeulata
Operophterabrumata
Opistograptisluteolata
Peribatodesrhomboidaria
Plemyra rubiginata
Seleniadentaria
Semiothisaalternaria
Thera juniperata juniperata
Timandra griseata
Timandra griseata
Xanthorhoe fluetuata fluctuata

NOTODONTIDAE
Closteracurtula eurtula
Euproctis similis
Lymatria putris

LYMANTRIIDAE
Dasyehirapudibunda
D. pudibunda f. concolor
Euproctis similis

ARCTIlOAE
spilosoma lubricepeda
S. luteum

NOLIDAE
Meganola albula

NOCTUIDAE
Aeronieta psi
Agrotis puta puta
Apamea monoglypha
Autographagamma
Axylia putris
Cryphia domestica
Diarsia rubi
Eupsilia transversa
Mamestraoleraeea
Mesapameasecalis
Mythimna impura impura
Noctua pronuba
Ochropleurapleeta
Phlogophrorameticulosa
Schrankiaeostaestrigalis
Xanthia ietertia

Tabel 2

1991

x

x
X
X
X
X
X

X
X
X

X

x

x
X
X
X
X

x

X

x

x

x

x
X

X

X

X

1992

X

X
X

X
X

X
X
X
X

x
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
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Libellen waarnemingenlandgoed
Schothorst

Door.A.E. Boon

Op 8 juli 1992 werden in het uitgegraven moeras op Landgoed Schot-
horst een aantal soorten libellen waargenomen.
De waargenomensoorten zijn weergevenin tabel 1.

Het moerasvalt binnen de coördinaten154 x 465.

Er is gevangenvan 14.30 - 16.30 uur. Tijdens de vangperiodewas het
zonnig met een paar stapelwolken. De temperatuurwas +/- 25 graden
Celsius.

Systematiek

Er werd gedurendede vangperiodeuitgekeken naar rondvliegendeen in
de vegetatie rustende libellen. De rustendeof opvliegende exempla-
ren werden, voorzover mogelijk, gevangen met een net en in de hand
op naam gebracht.
Na het vangen van Coenagrionpuella werd deze soort met een grotere
intensiteit gevangen, omdat deze soort sterk lijkt op coenagrion
pulchellum, die overigensalgemenervoorkomt.
Er werd gelet op het gedrag waardoor een indicatie verkregen kan
worden voor mogelijke permanentevestiging in het gebied

Soort Sexe Bijzonderheden

ZYGOPTERA
Lestesviridis 1 v. nog niet uitgekleurd ex.
Ischnura elegans mmo + VVo tandem en copulatie
Enallagmacyathigerum mmo + VVo eiafzettingwaargenomen
Coenagrionpuella mmo + VVo

ANISOPTERA
Aeshna spec. 2 ex. vermoedelijk A. cyanea
Sympetrumdanea mmo + VVo
S. sanguineum mmo + VVo
S. vulgatum mmo + VVo eiafzetting+ copulatie
Leucorrhinia pectoralis 1 m.

Tabel 1

Te Veldenr. 40: 11 - 13 (1998).
VeldbiologiscbeWerkgroepGelderseVallei enEemland.
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Besprekingper soort.

Lestesviridis
Het waargenomenvrouwtje was nog niet uitgekleurd. Het was een erg
vers exemplaar
Deze soort vliegt in Nederland vanaf de tweede helft van juli met
een optimum in augustus.De waarnemingop 8 juli is dus vroeg.
De soort is in Amersfoort algemeenvoorkomend.
De eieren worden afgezet in boven het water hangende takken. De
larven laten zich na het uitkomen in het water vallen.

Ischnuraelegans
Ischnuraelegansis de meest voorkomendesoort in Amersfoort.
Deze soort komt vooral in stilstaand water voor. De eieren worden
afgezet in drijvende bladeren maar ook in stengels van oever- en
waterplanten.
Door de exemplarendie in tandem vlogen en de waargenomencopulaties
kan met zekerheid worden gesteld dat Ischnura elegans permanent in
dit gebied voorkomt.

Enallagmacyathigerum
Deze soort komt in Amersfoort op verschillende lokaties voor. De
eieren worden afgezet op drijvende planten. Voordat het moeras was
aangelegdkwam deze soort voor langs het Winkelpad, het verlengde
van het huidige moeras.
Het waarnemenvan eiafzetting duidt op een permanent voorkomen van
deze soort in het moeras.

coenagrionpuella
Deze soort komt voor bi j stilstaande oligotrofe wateren waar de
eieren worden afgezet in drijvende bladeren. De soort is in Neder-
land vrijwel alleen beperkt tot de pleistocenezandgronden.
Het moeras van Schothorst is de tweede locatie binnen de gemeente
Amersfoort waar deze soort is waargenomen. De andere locatie is de
Bosvijver Birkhoven.
In de omgeving van Amersfoort zijn een paar vindplaatsenbekend.

Aeshna spec.
Doordat de twee exemplaren zich met grote snelheid bewogen boven
open water waren ze niet met zekerheidop naam te brengen.
Vermoed wordt dat het gaat om Aeshna cyanea, op grond van de kleuren
en afmeting.

Sympetrumdanea
Deze soort komt in Amersfoort en directe omgeving algemeenvoor. In
voorgaande jaren is op het Landgoed Schothorst voortplanting van
deze soort waargenomen.
De larven leven in min of meer oligotroof water.

sympetrumsanguineUIl
Deze soort komt op een aantal locaties in Amersfoort en omgeving
voor. In 1981\ verscheendeze soort voor het eerst op het Landgoed
Schothorst. Hiervoor was de soort bekend uit het voormalige zandde-
pot. Dit depot was gedeeltelijk gelegen op de plaats waar nu het
moeras uitgegravenis.
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Sympetrumvulgatum
Net als de vorige soort komt S. vulgatum sinds 1984 voor op Landgoed
Schothorst. Door de waargenomen copulaties en eiafzettingen kan
worden vastgestelddat S. vulgatum zich permanentheeft gevestigd.
De eieren worden los in het water afgezet. de larven leven in
diverse typen stilstaandwater.

Leucorrhiniapectoralis
Deze soort is nog niet eerder in Amersfoort waargenomen.
In Nederlandwordt de soort als schaarsaangeduid.
De larven leven in heiplassen, vennen in een bosrijke omgeving en
ook wel in duinplassen.
De mannetjes vliegen rond terwijl de vrouwtjes zich ophouden in
bosschages.
De eieren worden bi j voorkeur ongestoord op een verborgen plekje,
dicht onder de oever, los in het water afgezet. De larvale ontwik-
keling duurt vermoedelijk twee jaar.
L. pectoralis vliegt in Nederland van mei tot in juli met een
optimum in juni. .

Tot slot
Het verdient aanbevelinghet gebied regelmatig te bezoekengedurende
het seizoen. Verwacht mag worden dat de lijst libellensoorten niet
compleet is.
Voor de permanente vestiging van libellen in dit gebied is het
belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om de eieren af te
kunnen zetten. Tevens is het van belang dat de larven voldoende
mogelijkhedenhebben om te overleven.
Voor aanwijzingen omtrent het beheer van een gebied ten gunste van
libellen wordt verwezennaar Boon, 1980.
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Vissenin de Heigraaf

W. v. Deventer,R.N. Hemmelder,A.S. Couperus& V. v. Laar.

Methode:

Op elk monsterpuntwerd meestaldoortweepersonenca. 20 minutengevist.Er werdentwee
modellenschepnettengebruikt:

het pan-netmeteenbeugelwijdtevan 50 x 25 cm en eenmaaswijdtevan3 mmo
Desteekhaanmeteenbeugelwijdtevan80 x 50 cm eneenmaaswijdtevan5 mmo

In deondiepeHeigraafwerdvoornamelijkmet het pan-netgevist.De steekhaanwerdalleen
gebruiktop demonsterpunten2, 3 en8.

Uitvoering:

Het onderzoekwerduitgevoerddoor ledenvandeVeldbiologischeWerkgroepGelderse
Vallei enEemland,verenigdin "Visclub 't Vetje" te Amersfoort.Er werdgevist in de periode
vanoktober1991tot februari 1992.

Conclusie:

In debeekkomenthansdeTiendoornigeStekelbaarsenhetBermpjevoor. De Tiendoorn
werdaangetroffenop devolgendemonsterpunten:1,2,3,4,6,7,8,10,1I, 12, 13, 14en IS.
Dezevis kanwaarschijnlijkvrij veel vervuiling hebben.Dit kan eenverklaringzijn voor het
algemeenvoorkomenin deHeigraaf.

Het Bermpjeis eentypischebeekvis.Het werd uitsluitendaangetroffenop devolgende
monsterpunten:7, (8), 14 en 15. Alle gevangenBermpjeswarenkleinerdan6,5 cm. Zewaren
waarschijnlijknogin huneerstelevensjaar.
We troffen hetBermpjeaanop plaatsenwaardebeeklicht meandert.Daardoorontstaan
plekkenwaarhet watersnellerstroomtende bodemschoonis.
Tenzuidenvan monsterpunt13 bij destuwwerdengeenBermpjesmeerin deHeigraaf
aangetroffen.Monsterpunt7 betrefteenslootbeekmeteenongeveeropenverbindingmetde
WoudenbergseGrift.

Voor eenbezettingvandebeekmeteenspecifiekebeekvisfauna(Driedoorn,Bermpjeen
Kleine Modderkruiper)dienenstuwenvervangente worden.Eenopenverbindingmetde
Heiligenbergerbeekis noodzakelijkvoordeaanvoervandezebeekspecifiekesoorten.

Te Veldenr. 40: 14-16(1998).
VelclliologisçhcWerkgroepGelderseVallei enEemland.
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Aanbevelingenvoor reconstructievandeHeigraaf.

1. Openverbindingis noodzakelijktussendeHeigraafendeWoudenbergseGrift. Deze
dient zodanigte zijn, dat vissendeHeigraafin kunnenzwemmen,maarwil wateruit de
WoudenbergseGrift er niet ilrkan stromen.

2. De mondingvandeHeigraaf\lerleggf''l naardenoordzijdevandestuwin de
WoudenbergseGrift. Hierdoor ｫ ｯ ｭ ｾ ･ ｲ eenopenverbindingmetdeHeiligenbergerbeek.

3. Er naarstrevenom het waterZo langmogelijkvastte houdenin deHeigraaf.
4. Er voorzorgendatdestikstof-enfosfaatbelastingminimaalworden.
5. Enkeletrajectenrealiserenwaardebeek enigszinskan meanderen,eventueelmet

beplantingin de buitenbocht:bv. ééntrajectmetenééntrajectzonderveel verval.
6. Stuwenin debeekzoveelmogelijk verwijderen,ofvervangendooreenvisvriendelijke

banière.
7. Het aanleggenvanenkelediepeplekkenwaarvissenbij hetdroogvallenvande beek

overleven.Dezezijn eventueelgedeeltelijkookbruikbaarals slibvang.

Tabel 1: Gevangenvissenpermonsterpunt.(zie kaartje)

I

Monsterpunt

Adresvandeschrijver:
"Visclub 't Vetje",
W. v. Deventer
Bankastraat2,
Amersfoort.

1. Tiendoom 1 ex
2. Tiendoom 16exx
ｾ Ｎ Tiendoom 12 exx
4. Tiendoom 7 exx
5. Geenvissengevangen
6. Tiendoom 2 exx
7. Tiendoom 12 exx

Bermpje 1 ex
8. Tiendoom 7 exx

Zeelt 2 exx
Bermpje 3 exx

Dit betrefteenmonste'1lUntin de
WoudenbergseGrift.
9. Geenvissengevangen
10. Tiendoom 10 exx
11. Tiendoom 3 exx
12. Tiendoom 3 exx
13. Tiendoom meerdan 50 exx
14. Tiendoom 14 exx

Bermpje 8 exx
15. Tiendoom 9 exx

Bermpje; 5 exx
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Veldwaarnemingenin Klein
Zwitserland.

doorR.deWaal.

Deze waarnemingenzijn gedaan van december1988 tot. oktober 1990, toen ik in de
Surinamelaan(Amersfoortcoördinaten153/461)in Amersfoortwoondeen - uiteraard- alle
waarnemingennoteerde.

Soort.

B Vl.Vanger
Boomklever
Boomkruiper.
Boomvalk
Bosuil.
BreamsJulper
Ekster
FitiS.

Flluler.
GIerzwalUW.
Goudhaantje.
Goudvink.
Gr.Bonte Specht.
Gr.Lijster.
Groene Specht.
Groenhng.
Heggemus.
Houtduif
Huismus
Kauw.
Koekoek.
Koolmees
Koperwiek
KUifmees
Kwarttl
Matkopmees.
Merel.
Pimpelmees
Roodborsi
SIJS
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
TUinfluiter
Turk.Tonel.
Vink..
VlaamseGaai.
WlOterkomng
Zanglijster.
Zwarte Kraai
Zwartkop.

datum.

23+89

16-5·88

23+89

broedvogel.

x
x
x

x
x
x
x

?
?
x
x
?
?
x
x
x
x

x

?

x
x
x

x
?
x
x

x
x
x
x
x
x

Te Veldenr. 40: 17- 18 (1998).
VeldbiologischeWerkgroepGelderseVallei enEemland
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Aanvullendegegevens:

B.VI.Vanger:
Bosuil:

Fluiter:
Gierzwaluw:
Huismus:
Koekoek:
Kwartel:

Sijs:

minimaal2 paar.
helejaardoor, manenvrouw,
juv. 29-6-91,22.15uur drie
zeernieuwsgierigreagerendop
fluitje.
tweedagenzingendachterflat.
fouragerend.
rondomflats.
éénmaal.
's nachts,waarschijnlijkop
grasveldentussenflats.
's wintersfouragerendtot op
hetbalkon.

Adresvan deschrijver:
Lijzijde 17,
3823TE Amersfoort.
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Fietstocht langs Nijkernauw
(Van Spakenburg tot Nijkerk)

doof: ForT)' Been& Erik van Beers.
Z8lerdag 4 ncMl!Tlber 1995; licht bewolkt; m8tigeNO "';nd; co. 4 graden.

BVW = ElunochoterstroV_traat. Westsingel
00=Oostdijk
Lo =Lookse Duiker
N = Nekkevold
WS =Wiel.. Sluis
B = Berenkomperweg

De _ zijn rwI schattingen

00 LD N W8

50 :JO :JO 50
40 5 5 :lO
1

2 5
10 200

.oort

Fuut
ａ｡ｾ

Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Rietgans
Kolgans
Grouwegans
Nijlgans
Bergeend
5mionl
"';Iele eend
ｋ ｵ ｾ ｯ ･ ｮ ､

Buizerd
Torenvalk
Meerkoet
Kiovil
Wulp
KoI<rr-.w
SIorm_
Kleine montet_
Zilver1..-Jw
Grote rnonl8lme«Jw
Roek
ｾｮｧ

Rietgln

BVW

4
10

7
1

1 30
1

15 20
30
1

20
z_veeI enkele z_veeI

1
? veel .-veel
? veel veel

enkele
enkele

2
20
10

1

400
10
30

?
?

B

6

10

600

50
1

lvr

.-veel .-veeI
250
? ?
? ?

totaal

100
80

17
210

1
7
1

40
1

1000
45
110
3
1

20
>2500
250

.-veel
veel

enkele
enkele

2
20
10
1

Buns_.lraal, V......lr..l, Wutslngel:Bij hm-paal5.7 _ groep van 01120Roeken en 10 Kouwen.
Bij hm-pIIa/4.8 eenbuizerd op eenpIIol. 8ij hm-pooI2.5 eenwulp in hetweiland. In de olruikon op degeluidswal
lange deWeetsingel(BunscholBn) zatenco. 10 ｇ ｲ ｯ ･ ｮ ｾ ｮ ｧ ･ ｮ Ｚ hiers_enkele Reuzenbovis1sn: degrootstehad_
diameter van12 cm.
OosldlJk: Op de mastvan dehoogspanningoleiding zotenco. :JO ａ｡ｾＮ In _ weiland7 Kolganzen.
La.ksaDuiker: Op hel buitllndijkse landwas een verzamelpiaalB -. Nijlgonzen; of en toe kwamen en vertrokken
kleine groepjee of enkelingen. Hier waren ook een Rietgans en _ Grauwe gans (ootIleIijke vorm).
Nekk.veldlWletsa Slul.: Kleine groepjes kieviten kwamen over hel Nijkerknsuw oonvtlegen en landdenin de
weilanden. In hetnatuurreservaat Arkenheen zot eengroep van co. 250wulpen en Eengroepvan 10 Nijlganzen.
In de.-bevonden zich in de...eiIOlldell. verspreidover verschillende groepen,co. 200 Kleine zwanen.
In hel NIJkerkemauw waren tweegroepen Smienten (400 en 600); of en toekwamen en verlrokken hier kleine groepjes
smienten (bestaande ｾ 5 lol 20 SmierrtBn).Bimen degrootstegroep SmierrtBn bevond zich eengroep vanco.
Kufeenderl.
Algemeen: Opvallend was helgroteoontol Kiovilen . Ui waren Iongs dehele fiet:otoul8 gelijkmatigover helgrasland
__ (dispersie).

Te Veldenr. 40: 19 (1998).
Veldbiologische WerkgroepGelderseVallei enEemIand.
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Kleine zwanenin Eempolder en Arkemheen

DoorW. v. Deventer& V. v. Laar.

Aantalop 12 jan 1998

ilO
330
ISO
160
80
190
140
250
50 (totaal 1490)

Aantalop 17 jan 1998

150
250
160
40
300
5
180
300
ilO
20
160
100(totaal 1775)

Aantalop 23 jan 1998

plaatsomschrijving

t.w.v Krachtwijkerweg
I.n.v. Krachtwijkerweg
t.n.v. Slaagse weg
t.Z.V. Eemdijk
idem
t.Z.V. Nekkeveld
idem
t.Z.V. gemaal
t.O.V. Korteholk

t.o.v. Krnchtwijkerweg
t.W.V. Krachtwijkerweg
t.W.V. KrachtwiJl<crweg
idem
Tussenautowegen Slaagse weg
t.Z.V. EembnJgge
tenz.o. vanEemdijk
t.z.v. BontePoort
t.w.v. Groenewegje
t.w.v. BontePoort
t.o.v. Groenewegje
t.z.v. dijk voorstroomgemaal

ki10rneterwördinalen

150 x467
ISO x468
149x467
ISO x473
idem
156x 472
157x 472
158x 473,
159x 470

150x 467
ISO x 467
150x 467
150x 468
150x 469
149x 470

ｭｾＺｾｾ
ｾＵＷ x 471
ｾＵＶ x 472
ｾＵＸ x 471
158x 473

49 ad
189ad
272ad
26 ad
34 ad
105ad
133ad
135ad
460ad
400ad
82 ad

+1juv
+ljuv
+2juv
+2juv
+1 juv
+2juv
+2juv
+2juv
+15juv
+9juv
+1 juv(lotaalI885+38)

oostzijdeArkervaart 160x 472
westzijdeArkervaart 160x 472
westzijdeArkervaart 160x 473
t.n.v. BontePIlOrtweg 160x 473
weiland00stp01dert.z.v.Oostelijk 155x 473
t.w.v. Noorderwetering 151 x 473
t.o.v. Noorderwetering 151 x 473
t.w.v. Zonseweg 150x 470
t.o.V. Zuidereind 149x 469
t.o.v. Krachtwijkerweg 150x 468
t.o.v. Krachtwijkerweg 150x 467

Te Veldenr. 40: 20 (1998).
VeldbiologischeWerkgroepGelderseVaUei enEemland
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Afwijkende egelin Leusden

doorP. Veenvliet.

Begindecember1993werdeenegeltjevanongeveer250gramnaarmij toegebracht.Dit was
bij eentemperatuurvanenkelegradenondernul middenin deleusdensewoonwijk '1iet
RuigeVeld" gevonden(Amersfoortcoördinaten:157/461).Dit mannelijkdier hadgeen
uitwendigeparasieten,maarwel eenbehoorlijkeworminfectie.De eerstewekenat hij zeer
goedom daarnavrijwel met etente stoppen.Op 19januari is hij gestorven.Uit eenin Utrecht
uitgevoerdesectie bleek,dat hij op dat momentnogenkelelongwormenhadondankseen
behandelingmeteenwormmiddel.Dezekunnenevenwelniet dedoodsoorzaakgeweestzijn.
Die is danook niet bekend.Ik vermoeddat hetdier in eenzodanigetoestandvan uitputting
werdgevonden,dat hettoenal tendodeopgeschrevenwas.

Dit wasniet hetvermeldenwaardgeweest,als hetdier niet eenuitwendigebijzonderheidhad
gehad.Het hadongepigmenteerdenagelsaandederdeteenvanzijn linker voorpootende
tweede,derdeenvierdeteenvanzijn rechtervoorpoot.Dezenagelswarenwit meteen
duidelijk rozedoorschijnende"levend"deel. Ookhadheteenongepigmenteerdevlek op het
middenvandezool vande rechtervoorpoot.

Als kleurvariantzijn egelsoverbekend.Geringerevormenvan pigmentatie-afwijkingenhebik
in de literatuurniet terugkunnenvinden. Ik denkevenweldat zij overhethoofd worden
geZIen.

Adresvande schrijver:
Zonnedauwhof41,
3831 AH Leusden.

Te Veldenr. 40: 21 (1998).
VeldbiologischeWerkgroepGelderseVallei enEemland
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Muskusrat

Door Zomer Bruijn

Op 11/08/'95 bevond ik me 's nachts bij een ｶ ｾ ｊ ｶ ･ ｲ Ｌ gelegen
op het industrieterrein De Horst, aan de rand van Leusden
(Amersfoort). Ik bezocht deze plek omdat hier al enige weken
lang een Meervleermuis rondvloog. Omdat deze vleermuissoort
gewoonlijk boven grotere waterpartijen wordt waargenomen, was
zijn voorkomen in de Leusdenseomgeving een bijzonderheid. Er
zijn hier slechts enkele kleinere vijvers te vinden en echt
brede waterlopen ontbreken. Toch was dit al het tweede jaar
dat deze vleermuissoorthier werd gezien, want ook in '94 had
hier rond dezelfde datum gedurende ruim een maand een Meer-
vleermuis rondgevlogen. Ook nu was weer prachtig te zien hoe
deze vleermuis -laag boven het water vliegend- op jacht was
naar insecten.

Toen ik hier een poos naar had gekeken, besloot ik -gewapend
met lieslaarzen en een zaklamp- de vijver in te gaan om de
oever te verkennen. Er zou hier vast wel iets te beleven zijn;
het was immers een prachtige nacht met volle maan en het water
was zo helder dat je op ruim een meter diepte de lichtgekleur-
de zandbodemnog goed kon zien. Lang hoefde ik niet te wach-
ten, want overal bleken vissen op de bodem te rusten. Als ik
mijn lamplicht op een bepaaldeplek gericht hield, kon ik er
soms wel vier gelijktijdig zien. Meestal ging het om baarsjes,
wat duidelijk te zien was aan hun brede, dwars op de lengte-
richting lopende bandering, maar er zaten ook voorns tussen.
De baarsjes hadden doorgaans een lengte van zo'n 8 cm. en
lagen allen op de bodem, waar ze zich in het felle lamplicht
van zeer nabij lieten bekijken. Van de voorns daarentegenzwom
een groot deel rustig rond en wanneer ze beschenenwerden,
gingen ze meestal uit de lichtbundel weg. Ook zij hadden vaak
een lengte van ongeveer 8 cm. maar er ,waren zowel kleinere als
grotere te zien; een enkeling haalde·wel een lengte van 15 cm.
Een eindje verderop bleek nog èen.snoekjete staanvan zo'n 25
cm. lengte. Hij had zich half verscholentussen de Waterpest,
maar zijn achterstegedeeltestak onbeschermdbuiten de water-
planten uit. Ik kon het niet nalaten voorzichtig te proberen
hem met mijn vinger aan te raken. Het snoekje bleef zo hard-
nekkig op zijn vermeende onzichtbaarheidvertrouwen, dat het
inderdaad mogelijk was hem aan te raken en hem zelfs enkele
cm. naar benedente duwen, de waterplantenin! Toen ik hem
-overmoedig geworden- voorzichtig probeerdemet m'n hele hand
te omvatten, schoot hij weg en liet me met een groezeligewolk
opwervelend water weten, dat hij daar natuurlijk niet van
gediendwas!

Te Yeldenr. 40: 22-23 (1998).
YcJdbiologischeWerkgroep GelderseVallei enEemland
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De spannendstebeleveniszou echter nog volgen: in het water
staand scheen ik met de schijnwerper langs de oever en zag op
een tiental meters afstand twee fel reflecterendeoogjes op
het water, die recht op me af zwommen. Toen ze wat dichterbij
waren gekomen, bleek het om een forse Muskusrat te gaan, die
in zijn bek een grote maiskolf meetorste, waaraan nog een
bladsliert van zo'n 70 cm. lengte meesleepte. Het dier was
kennelijk op weg zijn verworven buit naar zijn hol in de oever
te brengen en had niet in de gaten dat ik me precies op zijn
route bevond. Op ruim een meter afstand stopte hij zijn zwem-
tocht, alsof hij zich realiseerdedat het schijnwerperlicht
toch iets anders moest zijn dan het schijnsel van de volle
maan. Vervolgens liet hij de maiskolf los en zwom weifelend
naar me toe tot op zo'n 60 cm. afstand. Toen kreeg hij waar-
schijnlijk de lucht van me te pakken en dook met een geweldige
plons onder water. Di t gebeurde met zoveel kracht, dat het
water me in het gezicht spatte! Nog nooit had ik van zo dicht-
bij een Muskusrat meegemaakt!

Toen ik even later de maiskolf bekeek, bleek dat deze op het
aanhechtingspuntaan de steel, voor de helft was doorgeknaagd
en daarna was afgebroken. Waar de maiskolf vandaan kwam, was
wel duidelijk, aangezien er aan de rand van de vijver een
groot maisveld stond. Ik was echter benieuwd hoe het dier zo'n
maiskolf wist te bemachtigen; zou hij de plant eerst aan de
voet doorknagen zodat hij om zou vallen, of zou hij langs de
stengel omhoog klimmen om zó een maiskolf te bereiken?
Het zou een geheim blijven!

Muskusrat
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Bijzondere nestelplaatsstadsduiven

Door Zomer Bruijn

De Zuidsingel in Amersfoort wordt aan één zijde van de weg
geflankeerd door een groot aantal lindebomen. Deze bomen
verschillen qua leeftijd sterk van elkaar, wat aan hun stam-
dikte duidelijk is te zien. De meeste stammen meten ongeveer
25 cm. in doorsnede, maar er zijn ook enkele van 40 cm. en
meer. Eén boom (tegenovernr. 45) is duidelijk het dikst; hij
is tevens de oudste Linde van de stad Amersfoort en heeft een
stamdikte van 80 bij 90 cm. Je hoeft echter geen deskundigete
zijn om te zien dat deze boom zijn langste tijd heeft gehad.
Aan de buitenzijde bestaatde stam gedeeltelijk uit dood hout
en in het verleden heeft men alle takken afgezaagd, om te
voorkomen dat deze zouden afbreken. In feite bestaat de boom
ui t niets anders meer dan een dikke, ongeveer 5 meter hoge
stomp, met op het bovengedeelteeen pruik van dunne bebladerde
twijgen, die er regelmatigvanaf gesnoeidworden.

In het voorjaar van '95 ben ik eens met een ladder de boom
ingeklommen, om enkele holten die zich in de stam bevinden,
van dichtbij te bekijken. Toen ik met een zaklamp naar binnen
scheen, bleek dat de stam voor het grootste deel hol was; er
was daarbinnenvoldoende ruimte om een klein clubje mensen te
herbergen! Geen wonder dat destijds alle takken werden afge-
zaagd.

Hoewel deze Linde als boom een miserabele aanblik geeft,
blijkt hij toch een heel bijzondere functie te vervullen. Hij
biedt namelijk al meerdere jaren broedgelegenheidaan een
aantal verwilderde postduiven (stadsduiven). Hoewel dit niet
zo bijzonder lijkt, is het dat wel. Stadsduivenbroeden door-
gaans namelijk in (of tegen) gebouwen van steen of hout, maar
niet in holle bomen. Er bestaanwel duiven die in boomholten
broeden, maar dan gaat het om een bepaalde soort: de Holen-
duif. Dit grijsgekleurdeduifje lijkt wel wat op een Houtduif,
maar heeft geen witte halsvlek of andere witte onderdelen.
Bovendien is hij duidelijk kleiner. Hij heeft ongeveer de
grootte van de veelal bonter gekleurde postduif. Van deze
Holenduif is bekend dat hij altijd in boomholten, nestkasten
en soms zelfs in konijneholenbroedt. Er heeft wel eens enkele
dagen een paartje van deze holenduiven op de boomstomp geze-
ten; dit gebeurdeb.v. in het voorjaar van '94. Tot broeden is
het echter niet gekomen; afgezien van de concurrentie met de
stadsduiven, is de drukte van de stad voor de nogal schuwe
Holenduif waarschijnlijk te groot. De stadsduiven hebben
echter geen moeite met de voorbij gangers en het passerende
verkeer. Met een beetjegeluk kun je dan ook een paar keer per
broedseizoen,jonge duiven in de gaten of op de boomstomp zien
zitten. Dit zijn de jongen die binnenkort zullen uitvliegen,
maar nu de nestholte nog niet durven te verlaten. Zodra deze
jongen eenmaal goed vliegen, blijken ze naar de daken van de
naastliggendegebouwente verdwijnen.

TeVeldeDr. 40: 24 - 25 (1998).
VeldbiologiscbcWerkgroepGelderseVallei enEemland
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Een groot probleem waarmee de duiven in deze lindeboom te
maken hebben, vormen de vele bebladerdetwijgen die aan het
bovenste gedeelte van de boom groeien. In het begin van het
broedseizoenzijn de nestholennog goed zichtbaarmaar naarma-
te het seizoen vordert en de twijgen in blad komen, raken de
nestholen steedsmeer verscholen. Halverwege het broedseizoen
hebben zich zoveel bebladerdetwijgen op het bovengedeeltevan

de stam ontwikkeld, dat de inmiddels verscholen nestingangen
zijn versperd en voor de duiven vrijwel onbereikbaar Z1]n
geworden. Daarnaastlijkt het gevaardat er duiven onder in de
holle stam terecht komen, ook niet denkbeeldig.

Ondanks deze nadelen, lijkt deze bijzondere broedplaatstoch
te voldoen. Zo zag ik ook deze zomer weer op twee verschillen-
de plekken de bepluisde kopjes van de jonge duiven tussen de
bladerendoorkijken. Binnenkort zal ik weer eens enkele van de
meest hinderlijke twijgen wegsnoeien.

Ik hoop van harte dat de Linde zijn bijzondere functie nog
vele jaren kan vervullen!

Zomer Bruijn
Nieuwstraat23
3811 JX Amersfoort
Tel. 033-622974.
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Het Schaffelaarseboste Barneveld.
DoorTrudy en Ab Hcbing

Inleiding.

Barneveldis bekenddoorzijn kippenen eieren,zijn pluimveemuseumen natuurlijk doorJan
van Schaffelaar,die van de toren sprong.Maar Barneveldheeft, behalvedezeen andere
belangrijkezaken,ook eenmooi bos, het landgoedDe Schaffelaar(Het SchaffelaarseBos),
dat vroegerbehoordebij kasteelDe Schaffelaar.Het volgendecitaat stamtuit eengeschrift
gedateerdmethetjaar1797.

ﾷｚｬｊＢＧｾＢＢＢＮｵｧＮｾ daN:CMt.......d.Wu.Iieb-. tlee.. L...,....Waz.-""""t:_
dc.lu&Uc- WJU.Jt>Ar- ｟ ｶ ｬ ｦ ｆ ｨ ｵ Ｌ Ｇ ｴ ｾ Ｎ Ｎ Ｎ ｡ Ｎ "",,<la- ｾ ｴ ｬ ＾ ｶ ｾ ....dc>or
ｍｴｾｶ ......ＢＢＢＢＧＧＧｾ "'M\Àelr -rlJtulf-l ｍ ｴ ｧ ｮ ｷ ｟ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ｧ ｲ ｾ
｟ Ｂ Ｇ ｾ Ｂ Ｌ Ｎ ｵ Ｚ Ｎ Ｎ Ｎ ､ Ｎ ｰ ｾ ｾ __ ｾ ｢ ｵ ｩ ｬ Ｚ Ｍ Ｎ ､ ｣ ＾ ｯ ｲ ｾ ｮ  ｴ Ｂ

'"I-... ｟ ｾ ｾ Ｎ Ｎ Ｎ ｯ ｯ ｶ ｟ ｶ ｾ __ ｾ Ｂ Ｌ ｉ ｚ ｴ Ｚ ｕ ｖ Ｎ Ｎ Ｎ ｵ Ｍ ｟
ｾ ｲ ｾ ",.u:...dc>orｾ ｾ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ｡ Ｎ Ｍ Ｂ Ｂ Ｇ ｩ Ｇ ｶ ......ｍｴ｢ｯｶ･ｦｷｾＬ
｣＾ｮ＼＾ｰｾＬＮＮｵＭＭＭＮｵＮＮＮ ｊ＼Ｇ､｡｣ＢＧＭＧ｡ｕｲｊ､ｯ､｣＾ｯｲ･･ＫＧｖｾｾ
ＢＬＮＢＮ｣ｫｾ om:-hu,'t.w,................v...... ｍｴｾＮＮｵＮｾ
"-"'d-'"'f'. '"'f'.

De ligging van "De Scharrelaar".

Dit landgoed,dat 91 hagroot is, ligt direct ten noordoostenvanhet dorpBarneveldbinnende
AmersfoortCOördinaten169/461en 169/462(zie kaart).
De Schaffelaarbehoorttot de wat hogergelegenbosgebiedenin het oostelijke deel van de
Geldersevallei. Het landgoedomvatongeveer70 habos,lanen,wallen en natuunerreinenen
ongeveer18 ha landbouwgrond.De restbestaatuit detuin rondhet kasteelaangelegdin 1853.

Het landgoedin hetverleden.

In de 16· eeuw stond op het omgrachteweiland achter het tegenwoordigehuis, het huis
Hackfon,aldusgenoemdnaarzijn bewoners.Het vererfdeop het geslachtVijgh en kwam in
1678door huwelijk aanhet geslachtVan Essen.Inmiddelswashet "goed" reedsomgedoopt
in Schaffelaar.Eentelg vanhetgeslachtVan Essenbouwdein 1667op deplaatsvan hetoude
huis eenlandhuisin grotestijl en legdedaarbij eenfraai park aan,dat quaopzetnog in grote
lijnen aanwezigis. Dit huis ging helaasin de winter van 1799/1800in vlammenop. In 1808
kwam het landgoed vervolgens in handen van de familie Van Zuylen van Nievelt.
Verschillendeontwerpenvoor een nieuw huis werden gemaakt,doch niet uitgevoerd,tot
eindelijk in 185.2de architectVan Veggeluit Den Boschzijn ontwerpuit 1841 geaccepteerd
zag. Dit thans nog bestaandehuis, dat meer nabij het dorpverrees,werd gebouwdin de
EngelseNeo-Tudorstijl, in die tijd in de mode. Vooral het interieur is zeercurieus,doch
helaasniet voltooid. Aan de toenbekendetuinarchitect1.D. Zocherwerd in 1853opgedragen
eennieuw park aante leggen.De nieuweaanleg beperktezich vrijwel tot het gedeelterond
het huis. Nadat het landgoed in 1897 door huwelijk aan de familie Van NagelI was
toegevallen,kwam het in 1967 in handenvan de stichting Het GelderschLandschap,met
uitzonderingvan het huis en de naasteomgeving, dat thans aan de gemeenteBarneveld
toebehoort.In 1980heeft de gemeentehet kasteelen het koetshuismet de daarbij behorende

Te Veldenr. 40: 26 - 'l4-(1998).
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boerderijgrondiggerestaureerd.Het geheelheeft toenweerhet aanzienvan 1852 gekregen.
Het koetshuisis in gebruikalsbiologischcentrum.Daarnaastis eenkinderboerderijingericht.

Aanleg. flora en fauna.

Het parkbosachter het huis bestaatuit zwaar opgaandloofhout, voornamelijk beukenen
inlandseeiken. Dit bos doorwandelend komt men bij de Koewei, het omgrachteweiland,
waarophetoorspronkelijkehuisheeftgestaan.
De wandelingvervolgenddoor de langegezichtslaanontwaartmen aan de linkerzijde een
voormaligetheekoepel.Ter rechterzijdeligt een"sterrebos",in het middelpuntwaarvan 14
lanensamenkomen;deaanlegdateertuit de 18·eeuwentypischvoor de landgoederenuit die
tijd. Delen van de oudebeukenlaanbeplantingzijn hier nog aanwezig.Het strevenis erop
gerichthethier lateraangeplantenaaldhoutdoorloofhoutte vervangen.

(noteredactie:"Helaasdoetdit strevenin de jarennegentignogalopgang bij bosbeheerders.
Datmendichteplantagesvannaaldbomenin bossenvoorde houtproductieniet meer
zietzinen,is ookonzemening.Echtertotaleverbanningvan lariks, denenspar vinden
wij uit denboze.Dezenaaldbomenhebbengezienhunsymbiotischerelatiesmetandere
organismenhunplaatsin hetNederlandsebosgevonden.Alleendeafstand tussende
aangeplantenaaldbomenmoetveel ruimerdanwe tot nu toegewendzijn).

In dit bos bevindt zich nog eensmal Z.g. "grandcanaI". In het westelijkegedeeltevan het
landgoedis een slingervijver gelegen,uit de Fransetijd daterendeen daarom het "Franse
Werk" genoemd.De hier en daar in het landschapvoorkomendenog niet hervormde
eikenhakhoutpercelenzijn van natuurwetenschappelijkebetekenisdoor de daar aanwezige
bijzonderekruidenflora. Aan de noordwestrandligt een vochtig heideveld,dat echterniet
toegankelijk is. Door de grote afwisseling in begroeiingtypenen waterpartijen is de
Schaffelaarrijk aan vogels. Usvogel en Wielewaal behorentot de regelmatigebezoekers.
Reeënhaddenhier tot voor kort eengoedterreinvoor voedselen beschutting,maardoor de
groterecreatiedrukhebbenzeeenrustigerheenkomengezocht.

Activiteiten IVN.

Een deel van het Schaffelaarsebos"De Koewei" wordt al enigejarendoor de ledenvan de
PlantenwerkgroepIVN LunterenIBarneveldgeïnventariseerd.In hoofdzaakde binnenzijde
langsde waterrand.Het is de bedoelingom de komendejaren eengroter deel van het bos
onderonzehoedete nemen.Een lijst van de gevondenplantenalleenvan dezeKoewei geeft
aan, dat het toch demoeitewaardis (zie tabel 1). De waarnemingengaanover dejaren 1984
en 1987 tlm 1991.Uit inventarisatiesop 16 mei en 19 juli 1989blijken Veldlathyrus,Blauw
glidkruid en Gewonewederikzich uit te breiden.Op 20 september1989werd geconstateerd
dat de Koewei is voorzien van nieuwe beschoeiingen dat alle planten inclusief de
waterplantenradicaal waren verdwenen.Uit inventarisatiesop 8 mei en 9 juli 1990 bleek
echter dat ondanksgenoemdewerkzaamhedenvan vorig jaar de meesteplanten waren
teruggekomen.Wel warenzekleiner.



-29-

In het Schaffelaarsebosis hetIVN Lunteren/Barneveld
ookvertegenwoordigddoordevogelnestkastenwerkgroep.
DezewerkgroepwaarvanAb Hebingdecoördinatoris,
houdttoezichtop denestkasten.Enkelekerenperjaar
wordende legselsgetelden in het najaarwordendekasten
schoongemaaktengerepareerd.

De educatievezakenwordendoorhet IVN niet vergeten
Er is eenbeschrevenwandelingvanhet Schaffelaarsebos
verkrijgbaarbij deV.v.V. endeboekhandel.
Dezewandelingis samengestelddoorde
Natuurpadenwerkgroepvanhet IVN, waareerstgenoemde
auteurook deelvanuit maak.
In 1996is deheemtuinnaasthetkasteeldooreenandere
werkgroepopgeknapt.

De schrijversvan dit artikel houdenzich bovendienook bezig met de inventarisatievan de
paddestoelen.Als gids leiden wij in het najaarvele paddestoelenexcursies.Wij noterenalle
vondstenen zenden dezedoor naar het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoekafdeling
paddestoelkartering.In tabel2 staande paddestoelenin het Schaffelaarsebos die daarin de
jaren1990en 1991 zijn aangetroffen.
Zowel degegevensvande plantenalsvan de paddestoelenzijn ook altijd doorgegevenaande
GemeenteBarneveldin verbandmetmaaischema's.

De recreatiedruk op het bos is de laatste jaren sterk toegenomen. Doordat de
nieuwbouwwijkenin de directeomgevingvan het bos liggen. Des te meer is het belangrijk
dat dit bos in goedestaatbeheerdblijft (zie bijlage kopie BarneveldseKrant dd 10 Oktober
1992.De kopie is eendeel van eeninterview met districhtsbeheerderO.I. Teunissenvan het
ÓCllderschLandschapdoordejournalistT. van denBrink).

korstmossen



Barneveldsekrant 10oktober1992

Geldenehl.andschapmoetal. ｾ ｩ ｧ ｴ Ｚ ｮ ｡ ｡ ｣ en
beheerderzorgendathetboseenbosbUi ft en
nlet afglijdt naar de statusvan ｾ ｮ stads·
park. De eigenaarlS d.aaromniet van plan
metde.nnenoverelkaartoetekijken hoede
NSl verderwordt ventoord.Teunlssen:"We
hebben.1 eenaantal ｭ ｡ ｡ ｴ ｲ ･ ｧ ｾ ･ ｮ op stapel
staan.ZO UIR we van plan eendeel van het
bos aC te sluiten voor wandelaars.Het gaat
om het noordelijke ,ebled tn de omgeving
van de heldelernmtJu.Dur komennu met
veel wandelaarsomdat het nauwehjksont-
slotenis metpaden.Wedmbn erverderaan
de hondenin eenwat grotergebil'd rond de
KoeWf:1 devojheld te ｾＧ･ｮ terwijl ｾ eldtn
SmRa:gaantoezienO? het aanhjngt:bod:'

• "Je ziet herhaaldelijk dat
kinderen zich aan vader
of moedervastklampen
als er een hond nadert"

De hondenziJn Hn groot probleemVindt
de dlstnctsbeheerde.rvan Geldersch ｌ ｡ ｮ ､ ｾ
schap .•De hondebe:1ittenhoudende dieren
niet aande liJn Hondenblijven danniet op
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. de paden.Zerennenook stukkenht't bos tn.
Dau laten ze hun ,eur achter. Oaardocr
verdWlJnenveel dieren." Het LS echterniet
alleenhet 'wûd' datverstoordwordt doorde
viervoeters."VreJ wandelaanrijn ook met
blij met al die loslopendeｨ ｯ ｮ ､ ｾ Ｎ Jeziet
herhaaldel1Jkdat kindermzich aanvaderof
moedervastklampenals eretnhondnadert.
Voor die mensenmoet Je ook strengergaan
controlerenop het aanlijngebod.Ook voor
die wandelaanmoet het prettig vertoeven
ziJD 111 het bos."

Dat eenmeerduheidvanderecreantenin
de bossendehondenliever aangelijndol he-
lemaal niet in het bos ziet, blijkt volgens
TeuniSHnuit eenenque:tedierehoudenis op
het WekeromseZand...Daarhebbenwe een
verbod op honden.Hondm mogen op dat
terTein niet komen in verbandmet de vele
reefn en de moeflons.Negentig ｰ ｲ ｾ ｴ van
de bezoekenvan het tetTtln vond het een
goedemaatrtgel."

Het gaat Geldench Landschapvolgens
Teunwen echt niet om 'hondje paten'.
"Maar we moetenhetop onzeterreinenwel
in dehandkunnenhouder\.,. Vandaarde ｫ ･ ｵ ｾ
ze in hetSchaflelaa.nebosom in hetenedeel
eensoepelbeleid te voerenenelderskordaat
op te tredentegendehondebnlttendie zich
niet aandespelregmhouden.

Behalvehet ree,zijn ook diverseweidevo-
gels door de drukte verdwenen."Die kwu-
men hier vreesermeerVOOr. Ik hoopdat we
die vogels in de toekomstmet nameop de
heideternlntjesin het noordenvan het bos
terug krijsen."

Oevooruitzichtenzijn wat datbetreftniet
slecht.meentTeunissen,..Als we het CeblEd
rond de heideterreinf]1!Safsluitenen in die
omgevingwat padenlluiten wordt het daar
weer rustig. Als dan de plannenvan de ge-
meente Barneveld en de VaUeicommislie
doorgaan,danwordt het hier weereenst....k
beter Ik verwachtdatde reebt danterugko-
men."

OegemeenteBarneveldwil langsdeEsvel-
der beek,ten noordenvan hetSchaflelaatse
bos.eenbredegroenstrookaangaanleggen.
Volgens de VaUeieommusiekan dezebeek
l!'I!n belangrijkeecologi.sc=heｶ･ｲ｢ｩｮ､ｬｮｧｓＥｯｾ･
worden door het planten van beekbege1ei-
dendebomen en sU'\liken. Een voordeel is
verder dat de landbouwgrondentussm de
beeken het bos re1atienotagebiedis ,ewcr-
den...Dat betekentdat die grondenminder
intenstelgebruiktpanworden.Ook dur-
door kriJgen nora en fauna meer kans. Ot
denkdathetdaarvoorWl!'ldevogelsw«reen
acceptabelgebiedjegaatworden."
. :'itaar e.r zijn ｭ ｾ bedrelgmgenvoor de
natuurwaardenin het Schaffelaa.rsebos.
Croot problHm 1$ bijvoorbeeld de water-
hULShoudmgin het bol.•.Wi] moetenonu
slotenvrij van takkenen blad houdenom de
agtanachegrondensnel te latenontwateren.
Daardoorhoudthet bos watermet lang ge-
noegvast Oat IS funest voor de eiken. Oie
bomenlenigengt'enwateralszehet]Ulst wel
nodig hebbenen verzuipenals ze geenbe-
hoefteaanvocht hebben."

Vroeger.toendewaterafvoervanhetagra-
fI.che gebiedtenoostenvan hetbosnoRniet

zo goed gtre'gddwas,stondende bomen er
vee:l beter bil. Ot boe:'tn uten In die tiJd
echterregelmatigmet onderaelopenwel1ae-
denenakkers.Het Gf-IderuhLandJc.bapriet
nu metledeocenaanhoehetwatermei door
bet bos stroomt nch':1.ngRarneveldstBftk.
ｾ beheerdervan het ｾ IS ｶ ｵ ｰ ｨ ｾ ｨ ｴ te: zor-
gendat dit a:oedI'fbeurt...W1J lietendetak-
kenenbladerennet zO hef In deslotenham
omhetwaterlanservastte' houden,maardat
mogenwe gewoonｭ ･ ｾ Ｎ Ｂ Oneweek LS daar·
om weereenbeeingemaaktmethet leegha-
len van de sloten. Dat gebeurt met groot
materieel. "We kunnen OlUe ｭ･､･ｷ･ｲｫｾｮ

niet meermeteenschepde.100t in sturen"
Het watenchapGtlderseheVallei is zieh
ｾ ｳ ｴ vandeproblemenin hetSchaf1elaar-
se bos. Daarom laat het JCbapmomenteel
metingenin het bOl uitvoeren.De gegevens
moeteneenbeeld ｉ ｾ ･ ｮ hoe{1I.ng) debodem
vanhetbosregenwatervlstbo1Jdt."Op basis
van die ｧ ･ ｬ ｾ ･ ｮ ｊ wU het Waterschapeen
waterbeh«t1ingsplanop gaan steUen. De
ｶ･ｲｷ｡ｾｨｴ datin de toekomstltuv.'ljesaange-
brachtgaanwordenin deslotentn hetbos,"
ｶ ･ ｲ ｷ ｡ ｾ ｨ ｴ Teunluen,

• "Als het blad van de
bomen is beginnen we
met het kappen van w'n
vijftig beuken"

DataUeskomt te lalt voordevelebeuken
die ten noordenvan de Koewei staan...Als
het blad van de bomen"', beginnenwe met
hetkappenvanzo'nvijftig beuken.Eigenlijk
zijn vrijwel aUe beukendie hier ｳ ｴ ｬ ｡ ｾ un
kappentoe. Oe bomenzljn oud (zeker 1&0
Jaar)en hebbensterk te lilden gehadvan de
wisselendegrondwaterstand.Verderhebben
bomen last van de ｬ ｵ ｣ ｨ ｴ ｹ ｾ ｮ ｴ ｲ ･ ｩ ｮ ｩ ｧ ｩ ｮ ｧ Ｎ

Doordatde'bomenｮｩ･ｾ ",;taa1meerzijn kun-
nenu eengevauopleverenvoor de wande-
laarS.Beukenwordenheel brol ener breekt
makkeliJkunseentak a!. Eendodeeik kun
je makkelijk tien lllr latenstaan.De takken
zitten er dan no, gewoonaan."

EU. acht en vljl laar geledenzijn ook al
tientallenbeukengeroendIn het beukenoos.
Daarvoorm plaatsZIJn nieuwebeukenge-
planL OptennlJnz.ullel'l demeestereuzenhet
veld moeten ruimen. Volgend voot]aar of
najaar moeten ook de meesteIarixen en
douglusener aan geloven."DIe bomen ｨ ｾ
ren hief elgenhJkｭ ･ ｾ thUIS Alleen de mooie
exemplarenlaten we staan We planten er
loolbomenvoor lerug ..

Het 15 n08 niet bekend ｾ ｡ ｮ ｮ ･ ･ ｲ Het Cel·
derschLandschapde hond aande liJn gaat
ｬ ｾ ･ ｮ In het ｓ ｾ ｨ ｡ ｴ ｲ ･ ｬ ｡ ｡ ｴ Ｇ Ａ ･ bos...We zijn
bengmet het op.tellenvan eenrec:reatleno-
la, Daarinkomt te ,tal1l Wit we wel en wat
we niet wlUen met onze lRndcoederen.Als
dat plan st..kJ eoedaekeurdwordt. kunnen
we ons beleid aangaanpassen."'
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Tabel 1 (blad 1) Waamemingen planten KOEWEIDE periode 1984 en 1987 Vm1991
door de plamenwerltgroep van het IVN BameveldlLunteren

Kilometercoördinaten 169/461 I=inventarisalieblok 32-36-45)
Nedertandse naam Wetenschappelijke naam 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Basterdwederik Epilobium 5.1. - - - - - x - x
Beemdgras ruw Poa trivialis - - - x x - - -
Bijvoet Artemisia vulgaris - - - - - - - x
Bosanemoon Anemone nemorosa x - - - - - x -
Boterbloem blaartrekkend Ranunculus sceleratus - - - - - - - x
Boterbloem kruipend Ranunculus repens x - - x x x x x
Boterbloem scherpe Ranunculus acris x - - x x x - x
Brandnetel grote Urtica dioica x - - x x x x x
Brunei Prunella vulgaris - - - x - x x x
Cyperzegge Carex pseudocyperus - - - - - - - x
Distel akker- Cirsium arvense x - - x x x x x
Distel speer- Cirsium vulgare - - - x - - - -
Dotterbloem Caltha palustris x - - x x x x x
Duizendblad Achillea millefolium x - - x x x x x
Egelskop grote Sparganium erectum x - - x - - - -
Ereprijs gewoon Veronica chamaedrys x - - - x x x x
Ereprijs tijm- Veronica serpylifolia x - - x x x x x
Fijnstraai canadese Erigeron canadensis - - - - - - x x
Gele plomp Nuphar lutea x - - x x x x x
Glidkruid blauw Scutelaria galericulata x - - x - x x x
Greppelrus Juncus bufonius x - - x - - x x
Havikskruid gewoon Hieracium lachenalii - - - x - - - -
Herderstasje Capsella bursa-pastor - - - x - x x x
Holpijp Equisetum fluviatile x - - x x x x x
Hondsdraf Glechoma hederacea x - - x x x x x
Hondspeterselie Aethusa cynapium x - - - - x - x
Hoombloem gewoon Cerastium fontanum - - - x - x x x
Hoombloem kluwen Cerastium glomeratum x - - - x x x x
IJle zegge Carex remota - - - - - - - x
Kamille reukloze Matricaria maritima - - - - - - x -
Kervel dolle Chaerophyllum temulum - - - - - x - -
Klaver witte Trifolium repens x - - x x x x x
Kruiskruid klein Senecio vulgaris - - - - - x - -
Kweek Elytrigia repens x - - x - x x x
Liesgras Glyceria maxima - - - x x x x x
Lis gele Iris pseudacorus - - - x x x x x
Madelief Bellis perennis x - - x x x x x
Mannagras Glyceria fluitans - - - - - - - x
Melkdistel brosse Sonchus asper - - - - - - - x
Melkeppe Peucedanum palustre - - - - - x - -
Muur gras- Stellaria graminea - - - - - - - x
Muur moeras Slellaria uliginosa - - - x x x x x
Muur vogel Stellaria media - - - x x - x x
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Tabel 1 (blad 2) Waamemingen planten KOEWEIDE periode 1984 en 1987 Um 1991
door de plantenwerkgroep van het lil BameveldlLunteren

Kilometercoördinaten 169/461 (=inventarisatieblok 32-36-45)
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1984 1985 1968 1987 1988 1989 1990 1991

Nachtschade zwarte Solanum nigrum - - - - - x - -
Oeverzegge Carex ripparia x - - x x x x x
Paardebloem Taraxacum s..I. - - - - - x x x
Perzikkruid Polygonum persicaria - - - x - - x x
Pinksterbloem Cardamine pratensis x - - - x x x x
Pitrus Juncus effusus x - - x x x x x
Raaigras engels Lolium perenne - - - x - x x -
Reukgras Anthoxanthum odoratum x - - x - - x -
Riet Phragmites australis x - - x x x x x
Rietgras Phalaris arundinacea x - - x - x x x
Robertskruid Geranium robertianum - - - - - - - x
Slanke zegge Carex strigosa - - - - - - - x
Speenkruid Ranunculus ficaria x - - x - x x x
Straatgras Poa annua x - - x x x x x
Tandzaad 3-delig Bidens tripartiles x - - x - - x x
Timotheegras Phleum pratense - - - x - x - -
Varkensgras Polygonum aviculare x - - x x x x x
Veldlathyrus Lathyrus pratensis x - - x x x x x
Vergeetmeniet moeras Myosotis palustris x - - x x x - x
Vetmuur liggend Sagina procumbens - - - - - - - x
Vlier gewone Sambucus nigra - - - - - x x x
Vossestaart grote Alopecurus pratensis x - - x - x - -
Walstro moeras Galium palustre x - - x x x x x
Waterkers gele Rorippa amphibia x - - x x x x x
Waterlelie Nymphea alba x - - x x x x x
Watermunt Mentha aquatica x - - x x x x x
Waterpeper Polygonum hydropiper x - - x x x x x
Waterrus (Zomp) Juncus articulatus - - - - - - - x
Walertorkruid Oenanthe aquatica - - - x - x x -
WatelWeegbree grote Alisma plantago-aquatica x - - x x x - -
Wederik gewoon Lysimachia vulgaris x - - x x x x x
Weegbree grote Plantago major x - - x x x x x
Weegbree smalle Plantago lanceoiata x - - x - x x x
Wikke vogel- Vicia cracca - - - - - x x -
Wilde bertram AchilIe ptarmica x - - x x x x x
Wilgeroosje harig Epilobium hirsutum x - - x x x x -
Witbol echte Holcus lanatos x - - x x x x x
Witbol gledde Holcus mollis - - - - - - - x
Wolfspoot Lycopus europaeus x - - x x x x x
Zevenblad Aegopodium podograria x - - x - x x x
Zuring krul· Rumex crispus - - - - - - x x
Zuring moeras- Rumex palustris - - - x - x x x
Zuring ridder- Rumex obtusifolius x - - x x x x x
Zuring schape- Rumex acetosella x - - x - - x x
Zuring veld- Rumex acetosa x - - x x x x x
Zuring water- Rumex hydrolapathum x x x x x

ＭＭＭＭｾＮ｟ＭＭｪＧＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
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Tobel2 (blad 1) W""*'lingen paddeslooJenSCHAFFELAARSEBOS1900on 1991
doof Trudy on Ab Helling In Inventamaliebloklten ＳＲｾ on? lof? 45

KiIomelelC06odi.lIIten 1eBI <l62 -ieYelIII<1eB I <l61
Nederlandse naam Welenochoppolijke"""m 1984 1985 1985 19871988 1889 19001991

Amaniet groene knol Amanita cItrino - - - - x - x x
Amaniet narcis- Amanita gemmata - - - - - - x -
Amaniet ponter- Amonila panther1na - - - - - - - x
Amaniet parel- Amanita rubeocens - - - - - - x x
Amelhyslzwam I Rode kooIzwam Loccaria lmethyollno - - - - - - x -
l!el1<ezwam Plploporus belutinus - - - - - - x x
Beurozwam gewone VolvarieIla opeclo.. - - - - - - x -_ukzwlIm Fi&lulina hepotica - - - - - - x x
Boleet-.. 80Ielus ory\IlIOpUs - - - - - - x -_ kastanje-

80Ielusbodius - - - - - - x x-- SuiIIusbcMnua - - - - - - x -
Boleetpronlalteel- _us colopus - - - - - - x -_ roodatee!nuweel- 80Ielus chryoentll'Oll - - - - - - x -_lanIappoI ScIerodarmo citrinum - - - - - - x x_ ,..00_oilldappei- 8cterodell i 11 V8t'l'UC05Um - - - - - - x x
B""",-eephood OudemonslellapIoölypIlytIo - - - - - - x x
C8nlhafol Canlha<oIlus ciborius - - - - - - x -
Champignon anijs Agariouaarwnsls - - - - - - x -CoIJyblaboler- CoIJyblabu\ynIcea o.I. - - - - - - x x
CoIIybio_ ColIyblo eookei - - - - - - x x

ColIyblo---
CoIIybio tuberoso - - - - - - x -

CoIIybio ocherpe CoIIybio peronato - - - - - - x -
Dennevlamhoed Gymnopóluspe"enIS - - - - - - x x
000II1Olzwom Daedalea quercina - - - - - - x x
Eik._m Stere<Jm gausapalIJm - - - - - - - x
EilceIbEkertje Clborio_Iona - - - - - - x -Elfenbanl<je Trametes_ - - - - - - x x
Elzebundetzwam PhoIiotlI alnlcola - - - - - - x -Fopzwam gewoon 1..acclWia_ - - - - - - x x
Fopzwam heide Loccaria proxima - - - - - - x -
FranjelloedwillIleoi PsathyfeIIa hydropllita - - - - - - - x
ｾ Xytario hypoxyton - - - - - - x x
GoudvInkzwom PhoIiotlIll8lrllgaIina - - - - - - x x
Goudv1iesbundel ｾ ｡ ｷ ｴ ｶ ･ ｬ ｊ ｯ - - - - - - x x
Grijze gaatjeszwam ｂｾ｟ - - - - - - x X
Horslal<zwa", GanodenT18 resinaceum - - - - - - x X
HanlZ'Mll1l Phiebio gigant.. - - - - - - - x
Hertezwam gewone Pluteus atrlcaplilus - - - - - - x x
Honlngzwam s.l. AnmlMario melIeos.1. - - - - - - x x
Houtknotszwam Xytario polymo<pha - - - - - - x x
Incruotiporia Incrustlporio semipl_ - - - - - - x -Inldzwam glimmer Coprinus mlcoceus - - - - - - x x
Kaaszwamblauwe Tyromycee caesius - - - - - - - x
I<eIkjosbekerzwam Rutotroemlo f..... - - - - - - - x
l<Jeomige koraalzwam CoIooero viocosa - - - - - - x x
Knoopz'Mlm posrae Ascocortne aarcoldes - - - - - - x x
Knoopz'Mlm .....rt. BulgarlalnquInon8 - - - - - - x x
Koningsmantel TrichoIomopalsrutItans - - - - - - x -
KopergroenZ>Yllm Slrophario aeruglnoea l.I. - - - - - - x x
KoraaIzwam wille Ciovulino_ - - - - - - - x
KortondelZWllm GIoeopI1ytIum odoralum - - - - - - x x
KoI'stz'Nllmgele Stereum hlrsutum - - - - - - x x
KoI'stzwam _ Choncfrostereum purpureum - - - - - - - x
KruI200mgewone PlIlCiIlus involutus - - - - - - x x
Kussenvo<mIgehoutzwam Hapalopllus ruIilontl - - - - - - - x

------'
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T_1 (blad 2) Waameminget. poddeotoelen SCHAFFElAARSE BOS 1900 en 1!91
door Trudy en Ab Heblng In Inventa'_32-3&35 en? I orlE_Ol COÖldlnaten11191<162 .. 1119/461

_ndsenaam Weten.chapp.lljke ,.." 1984 111115 111115 1ge? 111115 1lll!9 1900 1991

Melkzwam bitlem>Ot. Laclariull subduIci. - - - - - - x x
ｍ･ｉｉ＼ｺｷ｡ｭｾ IActariuoquiolIJo - - - - - - x x
Melkzwam rimpelige L.octariuoIhaiogoluo - - - - - - x x
Melkzwam rossige L.octariuorufuo - - - - - - - x
Melkzwam zwartgroene lactarius neartor - - - - - - x -
Melt<zwam zwavel- Lac1arluochrysoorrheuo - - - - - - x -M.nl.z....m _ cinnIlbortno

- - - - - - x x
MosIdokje vaal GoIe<ina mniopI1IIIl - - - - - - x -
Mjceno grote- Mjceno haemotopuo - - - - - - - x
Mjceno trlIIIloteel- Mycen.lncllnota - - - - - - - x
Mycenogruldeeloteel- Mycena epIplerygla - - - - - - x x
Mjceno helm- Mjceno galericulata - - - - - - x x
Mjceno melkoteet Mjceno goIopuo - - - - - - x x
Mycena donkeremelkoteel- Mjceno goIopuovs,nlgnI - - - - - - - x
Mycena w1nter- Mycena tintinnabulum - - - - - - - x
NeveIzwlIm L.epistlI nebul.rio - - - - - - - x
ee-zwarnwil P1eurotus_us

- - - - - - x -
Oranjeaderzwam Phlebiarodlato - - - - - - x x
Oronje dropzwam Dacrymyceo olJIialU8 - - - - - - - x
Paarse ochIjnridder Leplotanucla - - - - - - x x
P.-zwomgaot Nydalio oolerop/loro - - - - - - x -Pcnelejnzwam 0Udeman0_mucida - - - - - - x x
Puntig kaall<opje PllIIocybo ....11anceata - - - - - - x -
Reuzenzwam Merlpilus glganteu. - - - - - - x x
Roestbruine kogelzwam HypoxyIon IragWonne - - - - - - x x
R-.zwam CoIIybia"""- - - - - - - - x
Rusoula braak- Rusoula emollc8 - - - - - - x x
R.-.&abraZ. Ruooula fragillo - - - - - - x -
Ruooula fljnplaat- Rusoula denalfolla - - - - - - x -
Ruuula geelwitl. Rusoula oc:tvoleuca - - - - - - x -
RU88UIa groIpIaal- RU&SUia nigrano - - - - - - x x
RU88UI. regenboog- Rusoula cyanoxantha - - - - - - x x
Rusoula wIlte Russuta dollco - - - - - - x -
Rusoula zwar1I'Urperer>- Russula atropurpurea - - - - - - x x
Sc:helpzwlwngroene Panellusoerollnus - - - - - - x -
ScheIpzwam ocMpe PaneIIulIsIipticus - - - - - - - x
SlIjmlge_ PhoIiotaientI - - - - - - - x
Sp.kzwo.'dzwam Morulius tremelloeus - - - - - - x x
-grote PhoI1ue Jmpodicus - - - - - - x x
ｾ ｋｵ･ｴ､｟｣ｭｾ mutabitis - - - - - - x x
S1rophariaoranjerode Strophariaaurantiaal - - - - - - x x
stropharia ?"Hnn Stsopharia percevolll - - - - - - - x
Stuifzwam pare!- L_donper1atum - - - - - - x x
Takrui!ertje _ramealio - - - - - - - X
TondeJ2Wam dilaand Ganodenna llUIlraIe - - - - - - x x
Tonderzwam platte GanodermaappIanm - - - - - - x x
TrecIlteawam g-..,x. Clitocybe v1becln. - - - - - - x -
T,echtenwam Blanke Clllocybe glbbe - - - - - - - x
Vaalhoed radijs H-"CNSluiinilonne - - - - - - x -
VaaIl10e -..ng H-.. rneaopI-.n - - - - - - x -
Vlakke boomzwam lnonotue culiculario - - - - - - - x
Vlamhoed pracht Gymnopilus .p.etablils - - - - - - x -
Vliegenzwam Amanita muocario - - - - - - x x
ｗｩｴｬＮｾ Tromolea0;_ - - - - - - x x
Dorzwammelje wil Crepidolua vs_•.1. - - - - - - x x
Witte tandzwam Schlzopora parodoxa - - - - - x x
Zwavelkopden,... HyphoIoma capclllidea l x- - - - - - -
ZWaveil<Dpgewone HyphoIorna _

- - - - - - x x
ZWavelkop rode Hypl1olc>nw aublalerilium - - - - - - x x
zwavetzwam Laeliporua sulphureue - - - - - - x -

I



H. ranYnCUtoide.
door Vincent van Laar
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Grote waternavel,Hydrocotile ranunculoides
ook in het Vallei Kanaal

Na drie achtereenvolgende jaren (1996, 1997 en 1998), waarin ik maandelijks een telling van de
watervogels in het Valleikanaal te Amersfoort uitvoerde, viel mij op 27 juli 1998 voor het eerst een
dicht pakket van drijvende, "boterbloemachtige" bladeren op onder de oevers bij de bruggen in de
Columbusweg en de Hogeweg. Aanvankelijk dacht ik te doen te hebben met de vlottende bladeren
van de Blaartrekkende boterbloem, Ranunculus sceleratus, zoals die bij deze soort wel voorkomen
in wateren met een wisselende waterstand, totdat een berichtje in H,O (Anonymus,1998) mij
attent maakte op een andere mogelijkheid: de Grote waternavel, Hydrocotyle ranunculoides. Enkele
planten, verzameld uit een groeiplaats bij de Balladelaan, bleken inderdaad tot deze soort te
behoren; de determinatie werd bevestigd door de heer Wout J. Holverda van het Rijksherbarium te
Leiden. De Grote waternavel is een neofiet uit Noord-Amerika, die Nederland in hoog tempo
koloniseert: het westelijk gedeelte van de provincie Utrecht (waarschijnlijk vanuit de Biltse Grift),
een deel van Zuid-Holland (Baas & Holverda, 1996) en een aantal beken in Noord-Brabant, zoals de
Essche Stroom, de Dommel en de Dieze, alsmede het Drongelens Kanaal (Anonymus, 1998) zijn al
"bezet". Behalve via zaad (maar in het Valleikanaal trof ik (nog) geen bloeiende exemplaren aan),
kan de plant gemakkelijk verspreid worden als maaisel, waarbij wortelende stekken voor en achter
brugpijlers en onder oevers blijven hangen. Op 15 oktober zag ik op twee plaatsen plukken maaisel
van de Grote waternavel met de stroom meedrijven. Mochten zulke resten door de roosters van de
vuilvang voor de stuw aan de Maatweg weten te glippen, dan kunnen we de Grote waternavel
binnenkort ook in de Eem en wellicht ook op de randmeren verwachten. De vraag waar de Grote
waternavel in het Velleikanaal vandaan komt is interessant, maar niet eenvoudig te beantwoorden.
Je zou verwachten dat de plant vanuit het zuiden met de stroom is meegekomen, maar zuidelijker
dan de Hogeweg zag ik hem tot nu toe niet. In elk geval leverde een inspectietocht langs het
kanaal, zuidwaarts tot aan de brug in de Lange Steeg te Leusden, geen enkele vondst op.

vindplaats atlasblok coördinaten datum

Noordoever; ten oosten van brug
Balladelaan.

Zuidoever; ten westen van spoorbrug
(2 groeiplaatsen) .

Oostoever en westoever; aan
noordzijde van brug Columbusweg.
Ook drijvend maaisel.

Oostoever; ten zuiden van brug
Columbusweg.

Oost- en westoever; aan noordzijde
brug Hogeweg.

Westoever; aan zuidzijde brug
Hogeweg.

32-33-15

32-34-11

32-34-22

32-34-22

32-34-22

32-34-22

154.5/464.1

155.3/464.3

156.2/463.6

156.2/463.5

156.2/463.3

156.2/463.3

29.IX.1998

15.X.1998

27.VII.1998
15.X.1998

15.X.1998

27.VII. 1998
15.X.1998

27.VII.1998
15.X.1998

Overzicht van de vindplaatsen van de Grote waternavel, Hydrocotyle ranunculoides in het
Valleikanaal te Amersfoort.

Uteratuur: ANONYMUS, 1998. Uitheems waterplantje zorgt voor problemen in Brabantse beken. -
H,O, 31(19): 11. BAAS, W.J. & W. HOLVERDA, 1996. Hydrocotyle ranunculoides Lt.: infiltrant
in waterland? - Gorteria, 21: 193-198. MEIJDEN, R. VAN DER, W.J. HOLVERDA & H.
DUISTERMAAT, 1997. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 1995 en 1996. - Gorteria, 23:
157-177.

Te Velde nr 40:35(1998)
VeldbiologischeWerkgroepGelderseVallei enEemland



ｾｾ naam datllD gemeente coörd 1 aantal waarn alSchr
ｧ［ｾ ----------------.--- --------- ---------- ------- ---------- --------._--------- -----------------------------------------.--.-----------
ｾｧＺ Aalscbolver 95/06/23 Amersfoort 154-464 1 Spier,L Valleitanaal,brugKattenbroeterweg

".9. ｾ 95/09/04 Amersfoort 155-461 1 Xessel,L.van Singel langsWinkelpad/Amelisweerd
lil .... 96/Q2/14 Amersfoort 156-462 t2Q Spier,L Valleikanaalbij Verdiweg"'0" .. 97/Q2/22 Amersfoort 154-464 1 Laar,G.H.van Valleitanaal,rustendop zuidoever -<ｾＺ［Ｚ 97/Q4/17 Amersfoort 155-463 1 CNJl-excursie In de Oostbeek(oot29 april)" ';l- .... 97/04/24 Amersfoort 154-463 1 Laar,V.van In de COstbeet ｾ

ｾｾ 98/06/30 Amersfoort 154-463 1 Deventer,W.van ZNeaDend in Eem bij Koppelpoort -C.
ｾ ｾ Appelvint 96/12/16 Amersfoort 154-465 3 8eers,E.van LandgoedSCbothorst,bijde villa ｾë: 97/06/12 Amersfoort 154-465 1 Valt,A Hoogland;doodin tuin Part SChoonoord ｾ"ｾ 97/08/15 Leusden 154-460 lad LeeUlf,J.de In Douglasspar,lig. begraafplaatsRusthof

ｾ
ｾ Baardmannetje 93/10/22 Kijtert 156-473 t3 Waal,R.de Pleisterendlangslijkerkernauw "1
!!.

==" Earmsijs 96/11/3Q lmersfoort 154-464 8 Spier,L ruin Koning Arthurpad
" ｾW 97/Ql/12 Amersfoort 154-464 10 Spier,L. Wijk Schotborst;tuin Koning Arthurpad e[ 97.Q3/01 Amersfoort 153-461 9 SChijndel,T.van Gazon tuin JacobcaWaan I.....

97/12/ - Amersfoort 157-466 4 8us,H. Hooglanderveen,tuin 8rennlkmelerlaan
_.

<7'

==
I

Bergeend 97/07/05 Bunschoten 153-475 1'5pul Laar,v.van In plasje toy uitmonding NoorderWetering (JQ
BlaOlle kiekendief 97/01/Q2 Putten 165-470 11 Laar,V.van weiland aan DonkereSteeg ｾ

98/01/12 Bunschoten 151-472 11 Deventer,W.van Bitterspolder,langsBlotlandseweg

==BoerenzwalUlf 95/ -/ - Eemnes 150-475 t60 ScItoooenbeet,X 't Raboes,t30 nestenin onde schuur <
97/08/08 Rllersfoort 151-468 2+j uv Laar,v.van llest onderbruggetjeKeerzeldertsclJeWetering Q
97/Q9/Q5 Kijtert 159-471 2ad2juv Laar,v.van lest onderbetonnenbrugje twv Bremerseweg (JQ

ｾ
Bonte traai 93/12/30 Bunschoten 155-472 15 Spier,L Bij Bontepoort -Bonte vliegenvanger 97/04/30 Rllersfoort 156-464 1. Been,' Zingend in noord. Witerwingebied(eelllllillig) ｾ

97/05/09 Putten 166-471 111I Beaaelder,R.X. Zingend in bos twv Boge steeg
-

BocBlever 96/09/25 Amersfoort 155-462 2 c.X.X.excursie Binnenstad,tuin aan Kuurhulzen
&xarul.per 96/04/21 lIersfoort 155-461 1 Grilbergen,A Snoectgensheuvel;aangebraclJtdoor tat
Boc8pieper 97/04/17 Leusden 154-459 1. CNJl-excursie Buenwater;zingend

97/08/13 lllersfoort 152-462 11 Jonters,D.A. Botteduinenl.S.terrein; zingend

BooIIIYalt 95/08/30 Kijtert 161-41) 1 Jonters,D.A. Putterpolder





naam dattJII gemeente coörd 1 aantal Naam 0lISChr
-------------------- --------- -.-------- ----_.- ---------- ------------.------ --------------------------------------------------------

%/10/20 Bunschoten 153-475 1 Laar,V.van UitNatering gemaalWestdijt
97/01/25 Ede 171-460 5 Laar,V.van BarneveldscheBEek toy Rnlel1le9

Draaihals 95/05/17 EImelo 179-415 1 Laar,V.van ｾ tat grasland/StaverdenscheBeek
97/0B/13 Amersfoort 152-463 3 Jonkers,D."'. Bokkeduinen

Dwer<jlll!eUll 95/05/02 Bunschoten 156-473 t20 Spier,L Kijkertemaull
Fluiter 93/05/09 Aaersfoort 152-462 1 Waal,R.de Birtboyen, zlnqendbij fietspad/dierentuin

93/05/24 Soest 150-462 1 Waal,R.de Zingend bij Onheil. ovel1le9

Frater 95/02/04 Nijkerk 162-474 1 Jonkers,D.I. Putterpolder
Geelgors 95/05/05 Putten 166-470 lm Laar,V.van Zingend, LandgoedHeU; Renselaar

97/03/01 Leusden 154-459 lvlm Beers,E.yan Hazenllater, Den Treek

Gele klIikstaart 95/05/02 Blmschoten 156-473 2 Spier,L Bij LaakseDuiker
GeOordefuut 98/06/15 Jij kerk 163-466 2j uv Laar,V.yan De Blmt, in plasje
GOudhaantje 96/12/11 Amersfoort 155-462 1 BlaUll-Groenhof,D. ruin Kuurtluhen I

GOudpleYier 95/11/05 lllersfoort 151-466 14 Laar,G.K.yan 10 weiland tuy Krachtllijkel1le9 ""0>

97/10/24 I!ellDes 149-475 41 Laar,V.van lIeiland zuid:ijde Cors Rijtenweg I

GOudvink 94/11/12 lllersfoort 154-465 lY,11 Visscher,G Landgoed SChotborst,bosjeachterbio1.tuin
95/05/30 Allersfoort 154-456 lY,lm spier,L Vliegend bij Treekel1le9
96/02il! Amersfoort 155-465 1Jl Spier,L Park Schothorst
%/03/11 llersfoort 152-462 lY,lm Zegers,l In tuin Talaalaan
96/10/27 a.ersfoort 156-462 11 Been,r. ｓｾ､ｳｴｸｴｫ･ｲｩｪ Groot Randijt/Baydnstraat
96/12/14 Ede 177-457 1 Laar,V.yan Nabij lleteromseDijk x Gr. ValkscheBeet
96/12/16 lIersfoort 154-465 3 Kulder,P J.and9oedSchothorst,vegetatietuin

Gr. bonte specht 93/11/28 llersfoort 155-468 1 Spier,L KODing Arthurpad, voortuin
93/11/28 lIIIersfoort 155-464 1 Spier,L KODing ｾｴｨｵｲｰ｡､Ｌ voortuin
95/06/11 Allersfoort 153-461 2 Keulen,ll.yan Bos achterGalgenberg;doodaangetroffen

Gr. gele tw1tstaart 95/11/25 _rsfoort 156-464 1 Been,F XsterwingebiedLiendert / lrendshorst
%/03/19 Allersfoort 151-466 1 Klip,F Langs KrachtllÏj terweq
%/11/28 lIIIersfoort 156-462 1 Laar,V.van Strandje,lIOndingBarneveldseBeet
'11/04/06 Putten 165-473 Iv Lau,V.van Parkeerp1.0ldenAller,vloog steedsop auto's



DaB datlJl gemeellte coórd 1 aantal wam CJlSchr
.._----------------- --------- ---------- ------- ---------- ------------------- -----------.----.---------------------------------------

97/04/27 Putten 165-47) 1 Grilllbergen,A. Parteerpl.Schultenbeet;hield"gevecht" in autospiegel
97/11/17 Amersfoort 154-464 1 Laar,V.van Valleitanaal;stuwKaatweg (oot 21 nov)

Grauvegans 97/10/24 !elInes 149-475 mo Laar,V.van Maatpolder
Groenespecht 93/07/11 Soest 147-461 1 Laar,V.van De Palh

93/91(11 Soest 141-462 1 Laar,v.van Berienlaantje
95/05/06 Putten 169-468 2 Laar,V.van Landgoed Gerven; geaenqdebosstroken
95(12/06 Amersfoort 152-463 1 Visscher,G Onder holle stront eit;voedselzoetendbij vorst?
96/04/08 Putten 165-410 2 Laar,V.van DonI:ere steeg; in tallII van houtlIlIl
96/10/25 Leusden 154-459 1 Laar,v.van Bazenllllter/bosrandnaaldbos

Groenling 98/01/26 Alersfoort 154-462 1 Laar,V.van Spoorlijn tussenutr. weg/stationsstraat
Grote lijster 94/11/11 Nijtert 155-410 1 Jonkers,D.A. Polder Artellbeen

95/02/26 RensNOude 165-453 1 Visscher,G In bos kasteelRensNOllIe I

""95/05/05 Putten 168-471 lV,lm Laar,V.van Op galoo bij boerderij tev eoorsteeg \J)

97(05/16 lijkeri 160-469 1 Laar,V.van In lIl!iland tov JanPlassensteeg
I

Grote zaagbek 96/02(11 Allersfoort 155-465 3 Spier,L Singel SChothorsteriaanI ElIiclaerseweg
96/02(14 Alersfoort 156-462 t25 Spler,L Valleikanaal bij Verdiweg
97/01/11 Barneveld 162-4lil la Laar,V.van BaroeveldscheBeek, in lIlIt
97(01(11 Leusden 159-461 lvlm Laar,V.van Valleikanaalbij IOnding Kodderbeek
97(01/11 Leusden 158-461 111 Laar,V.van Valleitanaait.h.v. Leusden-C
91(01/18 Alersfoort 156-%2 1016V Laar,v.van Valleitanaal tw brug A- 28
91/01/18 Allersfoort 156-%3 2v311 Laar,V.van Valleikanaal/Bogelieg; znidlijde brug
97/01(21 Alersfoort 154-464 8V9B Laar,V.van ValleikaJlaal;opendeel tussenijs
97/02/02 Leusden 159-%3 3v LiIlde,B EsYelderbeel:

Grutto 95(04/01 Leusden 156-460 10 Vissdler,G weiland tussenIIoorderinslagen Lockhorst
Havik 95(02/16 Leusden 154-460 1 Visscher,G Rusthof,tev iUSs.begr.pi. Et I drachtigeeekhoorn

95/04/26 Putten 165-472 Iv Laar,V.van Bakboutbosjestev !loge Steeg
95/04/26 'ijkert 159-471 Iv Laar,V.van llekteveldselleg( 8naerseIeg,sloeggrutto
%(01(24 lijkeri 160-472 1 Kulders,P Poldfr ArtIllbeen bij Artervaart, tllY A-28
96/07/22 Leusden 161-459 Iv Iegen,J.van fllegeDd bovenSnomnhoef
96/11/08 Soest 148-%3 l' Laar,V.van Lange Duinen
97/01/01 Putten 165-410 Iv Laar,V.van 805 landgoed BeU (OOt op 2 jan)
91/1°/03 Leusden 160-463 Iv Laar,V.van Koedljkerweg



D4é1lll datlll geDeente coórd 1 aantal lIUI1l <JISCllr
-----------------_.. -------.- .--------- ------. ---------- --.---------------- --------------------------------------------------------

98/06/17 Leus4en 154-458 lm Deventer,W.van V11egel1d boven bet Langeveen

Holenduif 95/09/02 AIIlersfoort 156-464 1 Laar,V.van waterwi!KJebiedLiendert, op grasveld
95/09/22 soest 151-464 *30 Laar,V.van 10 weilandentov I.P. lilhorstveg
96/02/10 Baarn 1543-470 t6ll Deventer,W.'ao 10 weiland aan Lodijk
96/12/02 Ede 179-459 13 Laar,V.van Wèstlijde BeersJelj,iaqelaaideakker
97/05/16 lij kerk 160-469 Mil Laar,V.van Broedendk!lotvilg, Boekersteeg
97/07/11 lIersfoort 151-466 4 Laar,V.van Bij geaaal Mllesluis
97/07/14 lIersfoort 153-466 1m Laar,V.vao Koereod op dat bij ventilatiekap;Kabof
97/09/05 llersfoort 157-467 22 Laar,V.vao 'ouragerendweiland noordzijdeVeeoveg
97/10/03 Barneveld 161-463 84 Laar,V.vao 'ouragerendweiland oostlijde ViDkelaarseWeg
98/01/25 Aaersfoort 150-466 22 Laar,V.van 10 graslandbij Kraentvijt

Houtsnip 94/01/03 Leusden 153-456 1 Spier,L JlAod Leusderlleide
94/02/09 Leusden 153-459 1 Spier,L Boek Van Rooyeovegx Doomse Weg, io kuil
94/02/11 Leus4eo 155-457 1 Spier,L Langs !'reekerweg
94/03/01 soest 149-461 2 Spier,L Opvliegend,poIpStationlaterleiding I..,.
94/11/09 llersfoort 151-463 1 Visscher,G Birtboven '"I
94/11/12 lilersfoort 154-465 1 Visscher,G LandgoedScbotborst,bosjeachter biol.tuio
95/12/ - lllersfoort 156-464 1 Been,' waterwingebiedLieodert[ook in janI
96/01/06 lIersfoort 156-466 1 Visscller,G Geluidslla1langsBood1Ieg Koord
96/01/10 lllersfoort 156-464 1 Been,' RecreatiegordelLieodert
ＹＶＯＱＰＯｾｬ｡･ｲｳｦｯｯｲｴ 155-465 1 l!eIElder,R.K. Landgoed SChotborst;lenterbos
96/11/17 IlIersfoort 154-465 1 Hemelder,R.I. Rlalslacbtoffer,KieuvWede/Schoth.laan
96;12/15 iioeIIelakeo 158-46ó 1 Laar,G.K.van In rabattenliet ellenhakllout
96/12/15 IIersfoort 157-467 1 Laar,G.II.vao Houtsingeltov Duisterweg
96/12/22 lIersfoort 156-464 1 Been,' waterwingebiedLiendert
96/12/29 Putten 165-469 1 Laar,V.van Greppelaan SCl10eIllapperweg
96/12/31 Putten 165-470 1 Laar,G.K.van Landgoed Bell, Veldbuilen;bosrand
97/01/03 IlIersfoort 157-466 1 l_ieler,R••• StadsparkScbotborst;WiDkelpad
97/10/27 lllersfoort 155-464 1 wegen,I. van Ruitslaentoffer,looing KoIielpad
97/11/05 IErsfoort 154-465 1 a-elder,R.1I LandgoedSChotborst,Klaverkailp{ook 3 oovI
98/02/06 Leusden 161-459 1 Laar,V.van 8atIIoutbosje,noordwestViIIl Peohut

BuislvalUl 95/05/07 Putten 163-473 veel Laar,V.van SClluur boerderij Odijkergoed,Diemen
95/07/19 B1IIscboten 154-472 me1e Laar,v.van BlIISCbotea, Dorpsstraat



naam datIlU gl!lleente coörd 1 aantal vaam ClBScbr
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95/01129 Bunschoten 151-413 enkele Laar,v.van Eemdijk, dorp
95/08/16 Nijkerk 159-413 t60 Laar,V.van t33 nestenvoorgevelboerderij Ark
95/08/16 Nijkerk 160414 UO Laar,V.van jagendbij boerderij Zeedijk/Arkersluisweg
91/01/04 Leusden 160-463 t24 Laar,V.van Broedend,boerderij De Zwarte Goor
91/08/08 Amersfoort 150-468 t20 Laar,v.van Onderdaklijst boerderij Krachtvijkerweg

IJsgors 96/12/29 Putten 165-411 20 Laar,G.H.van Geploegdeakker hv boerderij Groot Hell
IJsvogel 93/09/10 Amersfoort 155-461 1 Waal,R.de Kattenbroek,verbleeflangs Ring bij sporthal

93/10/22 Amersfoort 15B-46B 1 Waal,R.de Hooqlanderveen,langs Domstraat
95/0B/25 ｾｲｳｦｯｯｲｴ 154-464 1 Petten,A. Wijk Schothorst,singel achterBreedeGaren
95/09/ - Amersfoort 154-463 1 Vries,B.de EEn en Spui, vloog onderKoppelpoortdoor
95/09/15 Amersfoort 155-466 1 Laar,V.van Schothorst,vijver Stadspark
95/10/30 Leusden 156-451 1 Visscher,G Bij stUIf Bode Brug
95/11/11 Amersfoort 152-465 1 Tromp,B EEn, ter hoogtevan Coelhorst I

",.

95/11/22 Amersfoort 153-464 1 Pelt,T.van Voomallge SChans,enige keren gelien
95/12/11 Nijkerk 160-414 1 Weggelaar,B Artersluls,PolderArtenheell
95/12/12 Leusden 156-460 1 seers,l.van Grift, bij Locthorst
96/11/15 Leusden 160-462 1 wegen,J.van VeedrintpoelAchterveld/Stoutenburg
91/01/21 Alersfoort 156-463 1 ｾＬｐ Van Randlfijcklaan / Va11eitanaal
91/10/20 Amersfoort 155-466 1 Heulenbelt,A Vij ver Stadspark
91/11/04 bersfoort 154-465 1 Hertus,J Vijver LandgoedSchothorst

Kemphaan 91/07/05 Bunschoten 153-415 191 Laar,G.H.van 1n ruikleed, plasje tov uilllloDding Noorder Wetering
91/07/05 Bunschoten 151-474 91 Laar,G.K.van In ruitleed; weiland uv FransJacobsweg

Kerkuil 94/04/18 ｾｲｳｦｯｯｲｴ 154-46B 1 Jonkers,D.A. A-1, verkeersslachtoffer
95/11/23 bersfoort 156-467 1 Kampen,a.van Hooqlanderveen,boerderijaId Veenweg
98/01/11 bersfoort 151-466 1 Bruijn,Z In kapschuurboerderij Slangseweg

Kievit 95/02/26 RenslfOude 165-453 1 Visscher,G Eerstebaltsroepbij kasteelReDslfOude
95/04/01 Leusden 156-460 12 Visscher,G Weiland tussenIlOOrderinslagen Locihorst

Kl. bontespecht 91/03/01 Leusden 154-459 la seers,l.van Ralenwater,innaaldIxRD bij weiland/hei
Kleine vliegenvanger 93/11/28 Ailersfoort 155-464 1 Spier,L KopeI1letering,Graalpadx Kon.Artbnrpad
Kleine zwaan 96/01/02 Aiersfoort 151-461 275 Visscher,G Zeldert, bij kruising SlaagseWeg/ZeldertseWeg

96/11/17 bersfoort 150-461 125ad,8juv Laar,v.van PolderDe Slaag



naam datlIl qeEelIte coörd 1 aantal lIiI4l1l OIllscbr
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Kluut 95/05/02 Bunschoten 155-413 2 Spier,L weiland bij Veen en Velden dijk

97/07/05 Bunschoten 153-475 1 Laar,G.M.van In plasje, uitmonding Moorder Wetering

Koekoek 95/09/25 Leusden 155-460 1juv Mertus,J. RuitslacbtofferDon Bosco
Kolgans 96/02/24 Bunschoten 155-473 140 Spler,L Mabij zuiveringsinstallatie

96/03/24 !'alles 149-414 1200 Spier,L rov !ellDes, lIaatpolder
97/09/05 Kijtert 157-473 48 Laar,V.van lijterteroaUll

Krakeend 95/08/16 Mijtert 156-473 1 Laar,v.van Mijkerteroallll bij IIelteveld, slapend
95/09/07 ZeelfOlde 160-475 1v,211 Laar,V.van Plas tnv Kulderdijt in SBB-terrein

Kruisbek 96/09/26 Leusden 154-460 B Laar,V•van BegraafplaatsRusthof
97/08/13 ｾｲｳｦｯｯｲｴ 152-462 2 Jonters,DA. Botkeduinen;K.S.terrein
97/08/14 lIersfoort 154-465 8 8elDelder,R.K. Landgoed Schothorst,overvliegend
98/01/30 lmersfoort 151-460 4 Laar,V.van In sparren

Kuifduiter 95/12/08 Bunschoten 155-473 1 Bears,S.van lijkerteroaUll I

Kuifeend 95/07/11 IIlersfoort 150-467 1v,8jlN Spier,L In sloot langsKracbhijteI'lle9
&"
N

95/08/14 IIlersfoort 155-466 lv,5jlN Laar,V.van StadsparkSchothorst,vijver I

95/08/14 IIlersfoort 155-466 lv,2jlN Laar,V.van StadsparkSchothorst,vijver
95/08/16 Mijtert 156-473 7 Laar,V.van KijterkeroaUll bij lletkeveld, fouragerend
95/08/16 Kijkert 160-414 22 Laar,V.van KuldernaUlf, fouragerend
97/01/25 Ede 171-460 2JII Laar,v.van 8arneveldscheBeak tov RuleI'lle9
97/02/05 IIlersfoort 154-464 1Y411 Laar,V.van EeII,toy brug
97/01/11 lIersfoort 151-466 lvSpul Laar,V.van iietering tnv SlaagseDiji;Dij IIalesluis

Xuifl_rii 95/07/14 AlleI5foort 155-466 2ad,3juv Jansen,r KatteDbroet;platdat hoet1IonlngGeslotenStad
97/01/25 llersfoort 155-466 1 Bears,E.van Zingend, vinlelcentnll EIIiclaer

Xwartel 97/06/28 lIersfoort 151·467 1 Bruijn,Z. lloepeIld In b00llandSlaagseweg/Krachtllijkeneq(23.00uur)
97/01/11 IIlersfoort 151-466 1 Laar,V.van Roependbij IIoerasjehv Xraclltllijt (13.00=)

LePelaar 95/06/05 Mljkert 158-471 2 Jonkers,D.I. Bij waterwingebied
96/03/24 F.eIIInes 149-474 3 Spler,L fOY Eeaoes,lIaatpolder

Merel (albino) 96/11/17 lIersfoort 155-462 1 Been,r Plantsoen-OOstbij llonniiendall



nalllll datUl gemeente cocird 1 aantal waarn omschr
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96/12/18 Allersfoort 155-462 lID Vrlelink,S PlantsoenHeerenstmt/SUndrlesstr(tot26 jan)

Kiddelste zaagbelt 96/02/14 Allersfoort 156-463 Iv Spier,L Valleikanaal,bl1llJ Van Randwijeklaan
Ilachtegaal 93/05/09 Leusden 157-462 111 Waal,R.de Valleikanaal, zingendbij bruggetje

'Y.J/05/02 Zeewolde 163-475 ±15 Spier,L Zingend langs Nulderdijk
97/05/04 Leusden 157-451 111 Laar,G.M.van De BooII;I1ngend langsspoorsloot

Nijlgaos 95/02/04 NIjkerk 155-470 4 Jonkers,D.I. PolderArkeiDheen
95/02/26 Renswoude 165-453 2 Vlsscller,G In weiland achterkasteelReoswoude
95/05/02 Bunschoten 156-473 5 Spier,L Bij LaatseDuiker
95/08/16 Bunschoten 156-473 48 Laar,V.van BuitendijksgraslandjeOostdijk
96/01/06 AIlersfoort 158-463 2 Laar,v.van Weiland noordlljde Xoedijkerweg
96/01/06 Leusden 159-462 4 Laar,V.van Weiland aaJI BarneYeldselieBeek
96/01/06 Leusden 157-463 2 Hegen,J.van weiland BarneveldscbeBeeIc/Hessenweg

I..,.
96/02/24 l\Ilerstoort 156-468 t30 Spier,L 1loog1anderveen,lIogeSteegmisveld ""I
96/04/01 Alersfoort 153-468 2 Beers,E.van weiland noordJljdeHieulflasdseWeg
96/04/14 .ijterk 158-413 44 Laar,V.van weiland PolderArkellbeen
96/10/12 Leusden 156-460 2 Beers,r.van Heiland DOOrdlijde Grift
%/10/20 BUDscboten 151-410 2 Laar,V.van Weiland DOOrdlijde Lodijt
96/11/17 .ijterk 156-413 lvIII Laar,V.van Welland PolderArkellheen
96/11fll BlIIscl10ten 155-473 lvllD Laar,V.van OOstdijt / Nijkerternauw
97/02/20 Leusden 156-461 2 Beers,E.van HelllgeDberg, tov aeiligeDbergerweg
91/03/20 Alerstoort 156-461 lvlll Beers,E.v8n Dorrestein,eeAop dat huls,anderbij eksternest
97/09/05 Bljterk 158-471 56 Laar,V.van In lIeiland bij Dallllersbeek
97/09/05 BlIlschoten 156-413 2 Laar,V. VIID BulteAdijts landje aan de OOstdijk

lIoIlAetje 96/02/14 lllerstoort 156-463 2v,21 Spier,L Valleitanaal
97/01f17 Leusden 159-461 3v211 Laar,V.van Valleitanaal, lOIldilKj llodderbeek
97/01/17 Leusden 158-461 lvlll Laar,V.vlID Yalleitanaalt.h.', Leusden-C
97/01/18 IlIlerstoort 156-461 lvlll Laar,V.van valleikanaal,twv 1-28

oeverloper 95/01/22 "lllfoort 153-464 1 Laar,V.van De la, vliegend th. IIoltralbde
OOievaar 95/09/13 soest 149-464 1 Spier,L Boven soest

91/05/09 llllerstoort 155-467 1 ltestboff,J. In gazoabij afslagEIlelaer/ I.Boudweg
97/06/18 lijtert 161-470 1 Brate,B.te Op licht.ast sportterreinlfatergoorweg



naam dat.. gemeeute coörd 1 aantal Ram aasclIr
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Parelduiker 96/11/23 Allersfoort 155-466 lad Ile8Ielder,R.'.c.s. Vijver StadsparkScbothorst,tct30 DOV

Pestvogel 96/02/05 Allersfoort 155-465 5 lessel,L.van SChotborsterlaan,50 11 tllY ItruisiDg ElIiclaerseweg
96/02/09 lllersfoort 154-464 2ad,2jIN taar,V.van Tuin Paladijnenweg30; ook op 10 en 11 feb
96/02/09 JDersfoort 465-156 6 Vegen,J.van Vijk Zielhorst, bij llbert Hein
96/02/13 IErsfoort 155-465 3 Spier,L SChotborsterlaanbij IIOOIlwaqeutallpje
96/03/03 _rsfoort 155-464 t30 Spier,L loning lrtburpad, bij Tafelronde
96/03/11 Allersfoort 155-465 18 Heers,E.van Vijk Schotborst,in struikenbij 'ederborst
91/01/06 IErsfoort 153-462 2ad BlaalJl,P.B. Tuin toulsede ColignJlaan

Pijlstaart 96/02/14 Leusden 159-461 111 Spier,L Valleitanaal
Putter 94/11/U .ijkert 155-410 2 Jonkers,D.I. PolderArkemlleen

95/09/10 Eemnes 149-413 16 Laar,G.K.van 8e11Dessersluis,lorte lIaatweg, in es

96/09/15 Allersfoort 155-461 lad2juv Gr1llbergen,A. Tuin 5noectgensbeINel
91/01/19 soest 151-464 15 Bruljn,Z. Petervan de BreeErweg
91/01/19 _rstoort 151-461 2 Laar,v.van lest in es bovenSlaagselieg

97(08/08 lllerstoort 151-468 2 Laar,V.van In aikerdiste1&bell Ileeneldertscbelieg I

91(08/15 JDerstoort 151-464 4 taar,V.van C\l distelsgeluidllill BusteDburg &-
&-

91/09/05 Aarstoort 156-466 2 Laar,V.nn Geiuidllili bij viaduct leidetleg I

98/01/26 Aarstoort 154-462 3 taar,V.vaD Spoorlijn tusseoutr. weg(stationsstraat

Raaf 95(01/15 Soest 149-460 lad Laar,V.van Vlasakkers,vullstcrt in Jalldafgrav1ng
96/01/14 r.eers.. 158-450 1 Laar,V•Vêlll LeerslllseVeld, ovmllegend
96/09{22 Leusden 153-451 3 Visscller,G. ParkeerplaatsoostzijdeDoomselieg

96{11/08 soest 147-462 2 ｌ｡｡ｲ［ｖｾｶ｡ｮ Bos tllV Ilertetllaantje
91{02/11 Laërstii 158-450 2 Grl:bergen,l !o'len bei,zuidzijdeLeerslJ!seVeld
91/10{ • lIoudenberg 156-455 2 Grimbergen,A LandgoedGeeresteiD

Ransuil 94/09/12 Barneveld 167-464 1 Jonkers,D.A. 1-1, verteersslacbtcffer
94/09{13 lijkert 162-413 1 JoI\kers,D.l. A-28, verteerssiacbtcffer
95{ -{ - FaDes 151-415 2ad,4jUY SCI1ooI1enbeek,K ft Raboes,broedgeval
95{03/22 Barneveid 163-463 1 Jonkers,D.I. A-I, Verkeersslaclltctfer
95/12{05 !8Ies 151-416 20

SChoonderbeek,_ Raboes,Jlaatpolder
96/12{15 ZeeIIOlde 165-419 5 Tuinstra,S laaidbosIorsterwold

RegellllU1p 93{01{18 _rstoort 153-461 3 vaal,R.de !eIIjlOlder,Zeldertsetleg,overvlieqend
93/08/10 IErsfoort 155-461 4 vaal,R.de Iat!.eDbroei-llOOrd,overvllegend



Mali datla gtWellte ooón! 1 aantal lIIaI1l 085c1lr
-------_.----------- -----.--- ---------- ------. ---------- ------------------- --------.-------------_._-.------------------.----------
RietgaJlS 96/01/02 r.mersfoort 151-467 tSO visscher,G leldert, bij krUising SlaagseWeg/2eldertseWeg
Rietgors 96/02/04 Amersfoort 154-465 4 Spier,L Part Schothorst,in riet
Roet 94/03/08 Barneveld 167-464 it4 JOlIkers,D.I. 22 nesten,Harselaar
ｒｯ･ｾ 96/ -/ - Leusden 161-463 1 med. visser Ir. Julius Put, Vinselaar

97/05/ - Eellles 148-476 1 Ilkema,B. Bij waai In Koordpolder te Veld

Roodborsttapuit 97/04/17 Leusden 154-459 MI CIOI-excursie BaZl!llMater
RotgaJlS 96/03/19 Baarn 14!r473 tSO IClip,F Tov !eIIles, lIaatpolder
Ruiqpootbutzen! 95/09/23 _rsfoort 151-468 1 1leB!1der,R.IC. OvervlieqeodPolderZeldert

97/01/17 Leusden 161-459 2ad Laar,V.van Elzenslnqel/wellandtnv Postweg

SCIIolet.ster 94/03/22 lIersfoort 152-469 25 Jooters,D.I. I-I, soosparkeerplaatsDe Slaag,
95/03/23 l!IIersfoort 152-469 18 Jonkers,D.I. I-I, soos,ParkeerplaatsDe Slaag
95/04/01 Leusdell 156-460 2 Visscller,G weiland tussenIoOrderlnslagen Loctborst ,

ｾ

98/06/16 JlIIersfonrt 154-463 1 Deventer,V.van Bij spoomils, tbv brandweertazerne '",
Sijsje 98/01/25 lIersfoort 157-465 15 Laar,V.van In eizell bij Boog- eo Vellerlaan
Slechtvalk 95/02/04 lijkert 156-472 Iv Jonkers,D.I. Polder Irtetbeen

97/12/20 Kljtert 158-473 1m Jonkers,D.I. Polder Irt!lllheen

Slobeend 93/09/26 _rstonrt 155-465 Iv Vaal,E.de Vijver ICatteabroek
95/08/16 Kljkert 156-473 2 Laar,V.van Ifijkerternallll bij Ileiieveld

Sllient 95/09/21 .rstoort 155-466 11 Laar,V.van Schothorst,vijver Stadspark
97/05/02 Iijkert 157-472 2 Laar,V.van Rassenbeet;grazendop oever
97/10/24 !eIIles 148-476 uao Laar,V.van ｾｉ tov Koon! Ervenweg

Sperwer 93/10/22 _rsfoort 158-467 IV vaal,R.de BooglaDderveen,D085traatthv lIillEll lIiII
94/01/11 Barneveld 166-464 1. Jookers,D.I. I-I, ovenlleqeDd
94/1a/19 Barneveld 168-456 Iv JollI:ers,D.I. FoeragereDdlangs1-30
94/11/11 lijkert 155-410 Iv JOBters,D.l. PolderlrteBeen
94/12/17 JlIIersfoort 150-469 IV JOIliers,O.l. PolderZeldert·
94/12/17 BunsdboteD 155-473 11 JOIliers,D.I. Groenewegje
95/ -/ - _rsfonrt 154-465 2 Xessel,L.van LaDdgoedSctlothorst;nest
95/02/04 Baarn 150-469 Iv JOllters,D.I. PolderZl!ldert, op postdulf
95/02/14 Baarn lSO-469 11 Jooters,D.l. PolderZeldert



naam datllll gemeente coórd 1 aantal waarn omscllr
-------------------- --------- ---------- --.---- ---------- ------------------- --------------------------------------------------------

95/06/24 Amersfoort 157-466 1 Spier,L Booglanderveen,bijspoorHeljOvergang
95/07/28 Aiersfoort 151-466 Iv Laar,V.van Slaagseweg
95/08/06 Barneveld 165-462 1v1m Laar,V.van Groot Bylaer;cirkelend
95/09/06 Amersfoort 155-465 1m Ege1Jleers,J LandgoedScIlothorst; De Boschhoek
95/09/10 lleaDes 149-471 Iv Laar,G.K.van Jagendbij loods jachthaven/Zomerdijk
95/11/11 Boevelaken 160-464 Iv we<jgelaar,B. RultslachtofferKoningshof
96/01/11 Ede 169-455 1m Jonkers,D.A. A-30 bij afslag Lunteren
96/07/12 Bunschoten 149-472 1m Laar,V.van r.e.lijk, achtervolgddoor zwerm zwalUlH!n
96/08/23 Barneveld 169-463 Iv Jonkers,D A-30 bij spoorwegviaduct
96/10/25 Leusden 154-459 lm Laar,V.van Hazenwater/bosrandnaaldbos
97/05/05 Amersfoort 154-464 1m Laar,V.van Boven tuinen Klarissenstraat
97/05/16 Amersfoort 156-467 Iv Laar,V.van OVervliegendDuisterveg
9B/02/13 Leusden 156-461 1 Deyenter,lI.van A-28, thv Beiligenberg
98/06/20 Amersfoort 155-461 1 Deventer,lI.van Boven lrnhelllSe lleg (ook op 5 juli)

Spotvogel 95/06/05 Kijkerk 159-473 lm Jonkers,D.A. Langs Br_nselieg
95/07/26 Amersfoort 155-464 1 Spier,L In tuin Koning lrthurpad I..,.

steenuil 96/ -/ - Putten 165-471 2 Laar,V.van SChuurboerderij DonkereSteeg
Ct'
I

96/03/23 Kijken: 162-471 1 JOIlkers,D ｾｮ､｢ｩｪ ｲｯｴｯｮ､･ｩｮ､ｯｾ

96/08/26 Ede 170-451 1 Jonkers,D K-224, 2001 twv 1-30
97/03/06 !lDerstoort 154-467 1 BlaUll,R Kieuwland, op leuning brug
98/08/01 lioudenberg 15H56 1 Beers,E.van Op schuurboerderij "De Hoefslag" Ekris nr.70

Stolllllll!eUW 98/01;25 _rsfoort 150-466 3 Laar,V.yan In weiland bij Krat'hhijk
Tafeleend 96/02/29 Amersfoort 155-464 4m Been,F Vijver aan Avalonpad;ook op 01/03/96

96/03/16 Allersfoort 153-464 2v,5111 Laar,V.van InsteekhavenIsselt
96/03/23 Allersfoort 154-464 1v,111 Laar,G.K.van lletering oostzijdeKaatlleg

Tapuit 9'.l/09/07 lIersfoort 156-469 2 Laar,V •van Dijk, zuidwestzijdevan de Laak
95/09/10 EelDes 149-472 1 Laar,V.van Zalerdijk; Zuidpolder te Veld
97/09/05 Kijken: 157-473 1 Laar,V.van zeedijk ArteIbeen,opsteenglooiing

Tjiftjaf 95/08/24 Amersfoort 154-464 lm Laar,v.yan Zingend 8.40 uur in tuin Badelochstraat
95/08/24 lIIIersfoort 154-465 lm Laar,V.yan llinkelpad, zingend8.50 uur
95/09/07 Allersfoort 154-464 la Laar,V.van Zingend, tuin Badelochstraat011 7.25 en 9.00 uur



nailJl datlIl gElIl!ellte coörd 1 aantal waarn OIlscllr
ＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ --------- ---------- ----_.- ---------- ------------------- -----------------------------------------------------_.-

95/09/09 .rsfoort 154-464 lm Laar,v.van Zingend in tuin Badelochstraatom 14.30 uur

95/09/12 Amersfoort 154-464 1D Laar,w.van Zingend,tuioBadelochstraat7.45u(l5sept:7.30en 8.45)

95{09{19 lllersfoort 154-465 111 Laar,V.VaD Part schothorst,Winkelpad, zingend8.30u

95{09/22 lllersfoort 154-464 lID Laar,V.van Vijk SCbothorst-Zuid,zingend11.00u

95/12/13 Amersfoort 155-463 1 Hendriks,K Tuio lIeYersingel

95/12{16 Amersfoort 154-464 1 Laar,V.van ruin Badelochstraat

Turtelduif 95/05/05 Putten 164-472 lm Laar,V.van Koerend in eikenbos,Schuitenbeek{Hogesteeg

95{05/07 Putten 163-472 lID Laar,V.van Koerend, Vleessteeg

95/06/22 .rsfoort 154-465 111 Hemelder,R.N LandgoedScbothorst,bos op 't Hamstuk

95{08/16 Putten 162-475 1 Laar,V.van Putterpolder;zeedijk, fouragerend
,

Tureluur 95/04/12 Leusden 156-460 2 Visscher,G Paartje,weiland tussenIIoorderinslagen Lockhorst &-

waterpieper 94/11{11 Nijkert 155-470 4 Jonkers,D.A. PolderArkemheen
.....

I

95{02/04 Kijkert 155-470 1 Jonkers,D.A. PolderArtembeen
95/12{26 Kijkert 161-473 1 Jonkers,D.A. Putterpolder
96{10{20 Bunschoten 152-475 2 Laar,V.van oeverEenDeer{westdijk,op keien

97/11/20 Nijkert 158-473 1 Jonkers,D.A. Polder Artembeen

waterral 96/02{03 Amersfoort 156-464 1 Heek,' laterwingebiedLiendert,weteringlreDdshorst

96{03/06 Alllersfoort 156-464 1 Been,' Rand waterwingebiedLiendert, wetering Araudhorst

96/03/07 Amersfoort 156-464 1 Been,' Rand WaterwingebiedLiendert, wetering Arendhorst

watersnip 94{02/07 Leusden 152-459 1 Spier,L vlogen op nabij scbietheuvels

Wielewaal 95/05/08 .rsfoort 155-465 lID Mulders,P LandgoedSchothorst,Stokkenbos

95/06{07 Hoevelaken 158-464 1 Jonkers,D.A. A-I, overvliegend
97{Ol {04 Leusden 160-463 lvlJB Laar,V.van In bosjenoordzijdeZwarte Goorderweg

Wilde uaan 91/01/17 Leusden 163-462 28ad4juv Laar,V.van Weiland ｴｾｶ Bet Beekhuis

Wintertaling 96{01/12 Alllersfoort 151-463 16 Laar,V.van Op oeversvan BarneveldseBeek toy '-28

96{03{01 Amersfoort 157-463 32 Spier,L Op oeversvan BarneveldseBeek,ｴｾｶ A-28

Witgatje 93{11{30 lllersfoort 153-468 I Spier,L Langs ZeldertseWetering
94{11{11 lijken 155-470 1 Jonkers,D.A. PolderArtembeeo
95{02/04 Kijken 162-414 1 Jonkers,D.'. Putterpolder



naaJII dat\lll gelleente coörd 1 aantal waam anschr
-------------------- --------- ---------- ------- --- ------- ------------------- _.------------------------------------------------------
witte kwikstaart 95/12/t15 Amersfoort 155-463 1 Weqgelaar,8 Weeversingel

96/03/04 Amersfoort 155-465 4 Kessel,L.van Wijt ZIelhorst; langsvijver

WUlp 93/06/28 Nljterk 151-472 11 Waal,R.de PolderArkemheenbij IIetkeveld
97{10{19 Bmscilotetl 153-475 210 Laar,V.van Rustendin Meiland PoldermatetJ

Zaoertortel 96{07/28 Nijterk 160-472 1 Laar,V.van BosplantsoenzuidZijde viaduct Arkervaart{A28
Zwarte roodstaart 96{03{19 Baarn 150-470 11A nip,' Bij schuur tov jacbtMerf
hartespecht 96{01{14 Leers1Jll 151-449 1 Laar,V.van Breeveen, naaldbos

96/01{14 LeersUl 158-450 11A Laar,V.van LeersuaseVeld,ten nw van plas
96/02{06 Leusden 154-4611 1 Leeuw,J.de Alg. beqraafplaatsRusthof (broedvOlJell
96{03{10 Putten 166-470 111I Laar,V.van LandgoedHeli; bij Reilselaar
97/03{23 Leusden 154-458 2m Laar,G.K.van "Spleqelende"op sta.oSltbspar
97{09{07 Amersfoort 151-462 1 OOsterhof,H Plnetanin bos BirtlloYen

I

Zwarte zwaan 94{11{11 Nijkerk 155-470 1 Jonkers,D.A. PolderArtemheen
ｾ

co

95{02{04 Bunschoten 152-472 1 Jonkers,D.A. Bikterspolder I

96{12/22 BlIlscboten 155-470 1 Llnde,H. oosterpolder,tossen120 Kleine Jwanen

Zwartkop 96/12{08 Ilmersfoort 154-464 Iv Laar,G.K.van lcbtertuin Badelocbstraat



1. L.Spier

6. H.Poppe

8. A.E. Boon

11. A. E. Boon

INHOUD TE VELDE 40

: Usnea'sin en om Amersfoort.

: Klein glaskruid in Amersfoort.

waarnemingenvan nachtvlindersin
Hoevelaken.

LibellenwaarnemingenlandgoedSchothorst.

14. W. van Deventer
R.N. Hemmelder
A.S. Couperus
V. van Laar

: Vissen in de Heigraaf.

17. R. de Waal Veldwaarnemingenin Klein zwitserland.

19. Ferry Been : Fietstocht langs Nijkerkernauw.
Erik van Beers

20. W.van Deventer Kleine zwanen in Eempolder en Arkemheen.
V. van Laar

21. P. Veenvliet : Afwijkende egel in Leusden.

22. Zomer Bruijn : Muskusrat.

24. Zomer Bruijn Bijzondere nestelplaatsstadsduiven.

26. Trudy en Ab Hebing Het Schaffelaarsebos te Barneveld.

35. V. van Laar : Grote waternavel,Hydrocotile
ranunculoidesook in het Vallei Kanaal.

36. Redactie VeldwaarnemingenVogels. :
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