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Dr. A. F. M. Reijnders,
een leven in drie eeuwen

J. Wisman, Pro Irenelaan 53, 3832 CB Leusden

Inleiding
Als iemand de leeftijd van honderd jaar bereikt, kijken we daar tegenwoordig niet
meer van op. Maar een bioloog die deze leeftijd haalt, wordt al zeldzamer. Nog
meer bijzonder is een 100 jarige mycoloog (ondertussen 101) en het is helemaal
uniek als je weet dat deze uitzonderlijk vitale, in Amersfoort wonende
paddestoelenexpert, nog onlangs twee wetenschappelijke artikelen geplaatst wist te
krijgen in het voortreffelijke internationale tijdschrift "Mycological Research". Het
eerste verscheen in mei 1999 en was getiteld "The formation of spores by
metamorphosed basidia in Mycocalia and Scleroderma" en het tweede artikel, dat
het afgelopen jaar 2000 is verschenen, heeft als titel "A morphogenetic analysis of
the basic characters of the Gasteromycetes. Some morphogenetic considerations on
the relationship Agaricales Gasteromycetes". In "Persoonia", een
wetenschappelijke uitgave van de Universiteit Leiden, schrijft Or. C. Bas: "het kan
wereldwijd wel honderd jaar duren voor een andere mycoloog deze prestatie
evenaart".

Levensloop

Or. Albert Marinus Franciscus Reijnders werd geboren op 28 oktober 1899 in
Johannesburg, Zuid-Afrika. Vader was een Nederlander en moeder was van Duitse
afkomst. Ze hebben elkaar in Zuid-Afrika leren kennen. Het was net tijdens de
Tweede Boerenoorlog. Alle Nederlanders werden voor de keuze gesteld: naar
Nederland terug of Zuid-Afrikaan worden. De keus was blijkbaar niet moeilijk. Het
was een hachelijke reis terug naar Nederland, op een overvolle boot. Reijnders sr.
werd directeur van een scheepvaartmaatschappij die van Leeuwarden naar
ａｭｳｴ･ｲ､｡ｾ voer. De jeugdtijd werd in Leeuwarden doorgebracht samen met een
zeven jaar jongere zuster die in 1998 overleden is.
Van jongsaf aan was er de interesse voor de natuur. Planten, dieren ook wel, maar
hij koos toch meer voor de planten. Hij zat op de Leeuwarder HBS van 1912 tot
1917. Er was daar een clubje, "De Swanneblom", dat is Fries voor de Gele plomp.
Met dat clubje gingen ze overal heen. Er werd gekeken naar planten, dieren en
stenen. Toen al bleek de voorkeur voor paddestoelen.
Een bijzonderheid uit de periode 4" en 5" klas was dat Simon Vestdijk in de
parallelklas 4B kwam. De ouders van Vestdijk woonden in Harlingen (er was daar
alleen een 3-jarige HBS). Deze plaats wordt in één van zijn boeken Lahringen
genoemd. Ook één van Vestdijks vroegste romans, "Terug naar Ina Damman", speelt
in Harlingen. Zijn boek "De andere school" speelt op de HBS in Leeuwarden.
Slauerhoff zat een klas hoger. Slauerhoff en Vestdijk waren de twee literaire jongens
die al in die tijd echt blijk gaven van een bijzondere belangstelling voor de literatuur.
Reijnders vertelt dat er op deze school een soort "debatingclub" was, die Eloquentia
heette. Van die vereniging kon je lid zijn als je in de vierde of vijfde klas zat. In het
winterseizoen was er iedere week een vergadering. Dan werden er leden
aangewezen die moesten spreken. Er was sprake van een hoofdrede, van een kritiek
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op de hoofdrede en van improvisaties. Op een avond was er een bijzondere
bijeenkomst waarin een prijs werd toegekend aan degene die het mooiste verhaal •
hield. Daar sprak Vestdijk. Hij had zelf een stuk geschreven en hij kreeg de prijs. De
jury bestond uit drie leraren. Door één van hen werd gezegd: "Van die jongen -
Vestdijk - is het een en ander te verwachten! Van hèm zullen we later zeker nog
horen!".
Reijnders trok de aandacht van Simon Vestdijk. De schrijver voerde Reijnders in een
van zijn boeken op als "Het bleke jongetje met de botaniseertrommel" Voor deze
zelfde vereniging sprak Slauerhoff. Hij hield een rede over Russische litteratuur.
Reijnders moest de kritiek daar op uitspreken, maar had nooit een boek uit de
Russische litteratuur gelezen. Hij zegt "ik wist er geen bal van, maar heb toch nog
wel iets zinnigs kunnen zeggen". Vestdijk is in Amsterdam gaan studeren en
Reijnders in Groningen. Daarna is hij Vestdijk uit het oog verloren. Reijnders
interesse lag op een heel ander gebied. Als natuurwetenschapper had hij
eenvoudigweg geen tijd om de letterkunde op de voet te volgen. Af en toe las hij een
roman van Vestdijk. Zijn boeken vond hij heel ongelijk. Sommige mooi en goed,
andere een beetje "fantastisch" en minder interessant. Nadat hij zijn studie aan de
universiteit Groningen had voltooid werd hij in 1924 biologiedocent op de Rijks HBS
aan het Thorbeckeplein in Amersfoort waar hij tot 1964 leraar bleef. In 1926 volgde
zijn promotie tot dokter in de natuurwetenschappen op het onderzoek naar "De
morfologische onderscheidbare kemsubstanties en haar wederzijdse verdeling in de
kem bij hogere planten".

Zijn activiteiten binnen verenigingen.

Vanaf zijn begintijd in Amersfoort is hij actief geweest als lid en bestuurder van de
afdeling Amersfoort van de Koninklijke' Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV). Mede door zijn inzet is hierdoor, ook in perioden dat er niet zoveel aandacht
voor de natuur, het natuurbehoud en de landschapsbescherming bestond, de
belangstelling hiervoor in Amersfoort steeds in leven gebleven. Bij zijn afscheid in
1970 als voorzitter van de KNNV afdeling Amersfoort ontving hij een oorkonde voor
zijn verdiensten.
Daarnaast heeft hij zich jarenlang als lid van de koepelorganisatie Stichting
Werkgroep Natuurbescherming Amersfoort (SWNA) ingespannen om de natuur- en
milieubescherminggedachte in brede kring, niet in de laatste plaats onder de
kinderen van het basisonderwijs in Amersfoort, te verspreiden. Hij werd in deze
organisatie door zijn medebestuursleden steeds gezien als degene die naast een
wetenschappelijk onderbouwd, ook een maatschappelijk aanvaardbaar oordeel over
natuur- en milieubeschermingvraagstukken kon geven.
Reijnders was daarnaast ook actief binnen de Nederlandse Mycologische Vereniging
(NMV). Op de ledenlijst komt hij voor het eerst voor in het jaar 1920. Dat hij al vroeg
een actieve rol speelde, mogen we afleiden uit het feit dat hij samen met G.CA
Fabius, de eerste redactie vormde van het in 1929 opgerichte verenigingssorgaan
FUNGUS. Dat hij een voorstander was van verdere popularisering van de mycologie
en stimulering van het verenigingsleven, blijkt in 1933, want toen schreef hij een
inleiding in het propagandanummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
vereniging. Dit nummer werd alle leden dubbel toegestuurd met de oproep het extra
exemplaar aan geïnteresseerden ter hand te stellen en zo mogelijk nieuwe leden
voor de NMV te werven (een idee voor TE VELDE I?).
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Op de algemene ledenvergadering van 1931 dient Reijnders samen met anderen

• een voorstel in om een prijs ter beschikking te stellen voor goede opstellen over
paddestoelen door scholieren.
Reijnders vervult vlak na de oorlog verschillende bestuursfuncties; vice-voorzitter van
1946-1952, voorzitter 1952-1955, en van 1948-1949 is hij waarnemend redacteur
van FUNGUS. Namens de NMV woont Reijnders verschillende internationale
mycologische bijeenkomsten bij, o.a. in Frankrijk, 1946, 1955; Antwerpen, 1950.
Waarschijnlijk werd toen de basis gelegd voor de jarenlange intensieve contacten die
Reijnders onderhield met de "Société Mycologique de France", die hem in 1974
benoemde tot corresponderend lid. Ook werd hij gekozen tot erevoorzitter van het
internationale congres in Avignon in 1974. Met de leden van de Engelse
zustervereniging onderhield hij goede contacten, hetgeen o.a. blijkt uit het feit dat de
British Mycological Society (BMS) hem in 1984 een erepenning toekende wegens
zijn verdiensten voor de BMS én de NMV.
Naast deze buitenlandse eerbewijzen, wordt Reijnders in 1966 benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn verdiensten voor de NMV worden in 1977
gehonoreerd met het verlenen van het erelidmaatschap. In 1994 ontvangt hij ter
gelegenheid van zijn 95" verjaardag een erepenning van de Rijks Universiteit
Groningen waar hij ooit afstudeerde en zijn dokterstitel verkreeg. Ook in de
afgelopen jaren is Reijnders, ondanks het vorderen der leeftijd, nog altijd een graag
geziene gast op bijeenkomsten van de NMV. Hij is een begenadigd spreker, die zijn
voordrachten op heel heldere en aangename wijze weet te presenteren. Zo leverde
hij in januari 1999 nog een interessante bijdrage aan de Nieuwjaarsdag in
Wageningen over de bundelzwam Pholiota gymnopodia, opgesierd door de
reproductie van een aquarel van de door hem zo gewaardeerde A. Middelhoek.

Zijn werk als mycoloog

Tijdens zijn biologiestudie in Groningen kwam hij publicaties tegen over de
ontwikkeling van paddestoelen en na zijn promotie in 1926 ging hij zich specialiseren
in paddestoelen. Vooral na zijn pensionering kreeg hij gelegenheid om veelvuldig
over paddestoelen te publiceren.
Over de ontwikkeling van de Agaricales en de Gasteromyceten tellen we 33
publicaties(Coolia 42(4), 1999), (het contactblad van de Ned. Mycologische
Vereniging) met hierin korte studies, maar ook zijn grootste werk uit 1963. Het betreft
een Franstalig boek van 400 bladzijden dat een standaardwerk is geworden over de
ontwikkeling van vruchtlichamen. Zijn conclusies hadden consequenties voor de
taxonomie en de fylogenie.
De titel van dit boek luidt "Les problèmes du développement des carpophores des
Agaricales et de quelques groupes voisins". Frans was in die tijd de voertaal voor de
mycologen, omdat de systematiek in Frankrijk voorop liep.
Over de taxonomie en de floristiek verschenen van zijn hand 52 publicaties; over de
algemene mycologie 10 publicaties b.v. een publicatie in NATURE(nr.59) over
"Paddestoelen en hun omgeving" en dan nog 29 publicaties die je kunt rangschikken
onder "varia", maar ze hebben wel altijd iets te maken met paddestoelen b.v.
boekbesprekingen.
Paddestoelen bestuderen betekent veel nauwgezet microscopisch werk. Reijnders
bestudeerde paddestoelen vanaf een micrometer ＨＱｾＩ tot een volwassen
paddestoel. Zijn aandacht richtte zich speciaal op de kleibossen rond de grote
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rivieren en de Utrechtse wetering. "AI die buitens die je daar hebt, die bossen", daar
ging hij in het najaar twee keer per week naar toe om te zoeken.
Het meegenomen materiaal werd dan in de rest van de week bestudeerd, gedroogd

en in zijn herbarium opgeborgen. Als waardering voor zijn veldstudies in de
rivierkleibossen schonk de Nederlandse Mycologische Vereniging hem een aquarel
van kleurrijke paddestoelen uit het rivierengebied. Mede door zijn veldstudies en het
vervolg daarop door anderen, wordt er nu door de provincie Utrecht een actief
beschermingsbeleid ontwikkeld. Het zijn niet alleen deze gebieden die zijn
belangstelling hadden. In de vakanties was hij ook veelvuldig te vinden in
vergelijkbare gebieden, vooral in Duitsland. In "Zeitschrift für Mykologie 58(1),1992-
wordt de eerste vondst voor Duitsland vermeld van de paddestoel Chaetocalathus
craterel/us. Dit is een publicatie van M. Matzke en B. Senn-Irlet en deze soort is
vastgesteld op grond van een collectie uit het herbarium van Or. A.F.M. Reijnders!
Voor zijn publicaties op het gebied van de ontwikkeling van paddestoelen is hij al
eens onderscheiden. Diverse keren is hij zoals al eerder gememoreerd naar
buitenlandse congressen geweest o.a. naar Engeland waar hij speciaal werd
uitgenodigd aangezien dit congres handelde over zijn specialisatie "de ontwikkeling
van vruchtlichamen bij paddestoelen". In 1994wijdde de Nederlandse Mycologische
Vereniging heel eervol een symposium aan de Amersfoortse paddestoel-expert ter
gelegenheid van zijn 95'teverjaardag.
Volgens de Engelse schimmeldeskundige Or. David Moore is Reijnders een pionier
op het gebied van de ontwikkeling van vruchtlichamen. Moore leverde een bijdrage
aan nummer 42 (1999) van COOLIA, dat is opgedragen aan de oude mycoloog.
Moore schrijft over de zogeheten plaatjes(of lamellen), één van de ruim tien
basisvormen van een vruchtlichaam waarop de sporenvorming plaats vindt. "Plaatjes
zijn de meest efficiênte manier om in zo weinig mogelijk ruimte zoveel mogelijk
sporen te produceren. De centrale cel die de groei van de plaatjes reguleert, is
omgeven door een rozet van buurcellen. Deze cellen heten in het Engels
Reijnders'knots, genoemd naar hun ontdekker-.
Een nieuwe soort heeft Reijnders nooit ontdekt, wél eens een ondersoort of een nog
niet eerder in Nederland waargenomen schimmel. Een paar opvallende voorbeelden:
de eerder genoemde bundelzwam Pholiota gymnopodia is een soort die hij in 1939
als eerste in Nederland zag en beschreef, maar mogelijk ook als laatste, aangezien
de soort in Nederland en ook elders op de wereld niet meer is teruggevonden en
mogelijk is uitgestorven; op 25 september 1998,stuitte hij in Beverweert op een nog
niet eerder in Nederland beschreven paddestoel: de onooglijke, roodbruine
gordijnzwam Corlinarius sordescens.

Citaat Reijnders: "Bioloog ben je, omdat je de natuur mooi vindt, omdat je geboeid bent door het
esthetische en harmonische ervan en vervolgens probeer je theoretisch uitte vinden hoe het in elkaar
zit".
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OVERZICHT VAN DE VISSEN, AMFIBIEËN, REPTIELEN EN
ZOOGDIEREN, WAARGENOMEN IN HET GEBIED BIRKHOVEN-

BOKKEDUINEN E.O.

door V. van Laar (gemeente Amersfoort)
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Inleiding

Het bosgebied Birkhoven-Bokkeduinen is gesitueerd in het westelijk gedeelte van de gemeente
Amersfoort. Geomorfologisch gesproken is het een uitloper van een (hoofdzakelijk in de gemeente
Soest gelegen) dekzandgordel met stuifduinen (zie verder het mooie boekje van Brombacher et al.
(1993)). Oorspronkelijk vormde het een gedeelte van een buitenplaats die in het midden van de vorige
eeuw werd aangelegd, Aangezien de toenmalige eigenaar, Jan Cock Blomhoff, in 1809 en 1817
achtereenvolgens pakhuismeester en opperhoofd van de Nederlandse factory op het eiland Desjima in
Japan was geweest, liet hij zich bij de aanleg van het wandelgebied door zijn exotische ervaringen
inspireren. Een gedeelte van het bos heet nog steeds "De Japanse Bosjes", al zijn de bosperceeltjes
"China' en "Japan" sterk veranderd door de aanleg van het Dierenpark Amersfoort, Het overige
gedeelte van Birkhoven bestaat thans uit naaldhout, vooral uit Grove den, daarnaast uit Larix, Spar,
Douglas en Tsuga, Naast het naaldbos vindt men er gemengd bos, loofbos (dat ontstaan is uit
doorgeschoten eikenhakhout), brede beukenlanen en enkele kleine stukjes heide. In het noordwestelijk
gedeelte van Birkhoven werd in de jaren dertig van deze eeuw het landschap sterk veranderd door het
graven van de Bosvijver (1934-1937), waarbij het vrijgekomen zand werd gebruikt voor de aanleg van
de uitzichtheuvel aan de westkant van de vijver. Vanaf deze heuvel had men een prachtig uitzicht over
het omringende landschap en kan men goed zien hoe de beboste Utrechtse Heuvelrug in het open
weidegebied van het Eemland overgaat.
Een bijzonder plekje is ook het Pinetum. Een verzameling van naaldboomsoorten, ingedeeld naar
geografische herkomst. Bij de aanleg in 1932 waren er twaalf vakken met in totaal zo'n 90
boomsoorten, Niet al deze bomen wisten de daarop volgende periode van 50 jaar te overleven en toen
omstreeks 1980 bleek dat het Pinetum langzaam maar zeker als eenheid onherkenbaar was geworden,
kreeg het in 1983 een algehele opknapbeurt. Van de verdwenen soorten werden er enkele opnieuw
aangeplant, bovendien werd een aantal geheel nieuwe soorten aan de verzameling toegevoegd. Ook
werden er 135 nieuwe naambordjes geplaatst, zodat zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse
naamgeving weer geheel bij de tijd is. Zo is het Pinetum een plaats geworden waar men van een
bijzondere tuinaanleg kan genieten en bovendien die lastig van elkaar te onderscheiden 'coniferen' kan
leren kennen.
De loofbomen, de struiken en de kruidachtige planten behoren bijna alle tot het Eiken-Berkenbos, de
bosgemeenschap van de droge, schrale zandgronden. Zomereik, Ruwe berk, Lijsterbes en Vuilboom of
Sporkenhout vormen er het inheemse bos met in de ondergroei Blauwe bosbes, Bochtige smele en
soms Rode bosbes of Vossebes. Op plaatsen waar de bodem wat vochtiger en rijker aan
voedingsstoffen is, komt bovendien de bij de bosbouwers weinig geliefde, maar wel prachtig bloeiende
Amerikaanse vogelkers voor. Op vergelijkbare plekjes vindt men soms Hulst en Kamperfoelie; langs de
bospaden hier en daar Struikheide, Rankende helmbloem en Grote brandnetel. In de herfst is een tocht
door het bos de moeite waard omdat er dan nogal wat fraaie (en soms zeldzame) paddestoelen te
vinden zijn.
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Figuur 1. Overzicht van het gebied Birkhoven-Bokkeduinen. De gedeelten waarvoor een beheerplan
wordt opgesteld zijn zwart omlijnd. 1. Westelijk bosgedeelte eigendom van Amersfoort, maar gelegen in
de gemeente Soest. 2. Voormalige zandafgraving Monnikenbosch (gemeente Soest). 3.
Recreatiegebied Birkhoven-Noord. 4. Bosbad. 5. Openluchttheater. 6. Bosvijver. 7. Bosgebied
Birkhoven. 8. Pinetum. 9. Dierenpark Amersfoort. 10. Sportterrein Bokkeduinen. 11. Camping
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Bokkeduinen. 12. Eikenhakhoutgebied Bokkeduinen. 13. Voormalige zandafgraving van de NS met
kunstmatige "duinen".
De afgelopen 35 jaar is regelmatig inventarisatieonderzoek aan de in Birkhoven en de Bokkeduinen
voorkomende dierenwereld verricht. Dit onderzoek betrof in de eerste plaats insectengroepen als
libellen, dag- en nachtvlinders, sprinkhanen en krekels (zie verder Boon, 1980, 1990; Couperus & Van
Laar, 1992; Van Laar, 1991; Steinmelz & De Lange, 1984). Daarnaast werd er door Bruijn (1993) een
integrale inventarisatie van de vogelfauna uitgevoerd. De overige gewervelden, de vissen, amfibieên,
reptielen en zoogdieren, bleven tot nu toe onbelicht, terwijl er onder deze diergroepen een aantal is dat
voor het beoordelen van de natuurwaarden in Birkhoven-Bokkeduinen wel degelijk van belang is. Zo'n
beoordeling dringt des te meer doordat de gemeente Amersfoort het voornemen heeft om een
structuurplan annex bestemmingsplan en een nieuw beheerplan voor het gebied te ontwikkelen. Ten
behoeve van het eerste is al eerder door het voormalige Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-
DLO), thans Alterra te Wageningen, een samenvatting van de bestaande kennis over de natuur van
Birkhoven-Bokkeduinen verschenen (De Molenaar & Jonkers, 1998). In dit rapport zijn ook
veldwaarnemingen verwerkt over de vissen, amfibieên, reptielen en zoogdieren die in het
natuurwetenschappelijk archief van de gemeente Amersfoort (SOB, afdeling Milieu, sectie ecologie) en
bij een aantal particuliere waarnemers aanwezig zijn. Aangezien het doel waarvoor dit rapport werd
geschreven niet toeliet om ook de details van de veldwaarnemingen te noemen, terwijl die toch veel
aanvullende informatie geven, werd besloten om deze in een apart overzicht te vermelden. Dit overzicht
volgt hieronder. Hoewel de meeste gegevens op incidentele waarnemingen berusten, die bovendien
door verschillende waarnemers in verschillende jaren werden verricht, laten zij toch toe om bij de
(her)inrichting en het beheer van het gebied op een aantal karakteristieke soorten in te zetten. Deze
soorten zijn:

BOSVIJVER
broedvogels
amfibieên
reptielen
insecten

Dodaars, Waterhoen.
Kleine watersalamander, Bruine kikker, Gewone pad.
Ringslang.
15 soorten libellen.

HALFOPEN HEIDE- EN EIKENSTRUBBENGEBIEDEN, open plekken e.d. in en langs bos
zoogdieren Konijn.
broedvogels Boomleeuwerik, Boompieper.
reptielen Zandhagedis, Hazelworm.
insecten Boskrekel, Vliegend hert.

Groentje, Gewone eikenpage, Bruine eikenpage, Hooibeestje.
(Grote heidevlinder, Heideblauw1je, Kommavlinder).
(Zandloopkever) ; rode bosrniersoorten.

NAALDBOSSEN: oud naaldbos
zoogdieren Eekhoorn.
broedvogels Ransuil, Zwarte specht, Grote bonte specht, Goudhaantje, Kuifmees, Zwarte

mees.
insecten verscheidene soorten nachtvlinders.

LOOFBOSSEN: oude loofbossen en boslanen met boomholten
zoogdieren : Rosse vleermuis, Grootoorvleermuis, Boommarter, Eekhoorn. (De Das zou in het

overgangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug naar de Eemvallei aan de noordzijde
van Birkhoven in principe kunnen voorkomen, maar door de recreatieve inrichting
van het voormalige akkergebied Birkhoven-Noord en de nabije ligging van de zeer
drukke Amsterdamseweg en Birktstraat is dit gebied voor de Das geen veilige
habitat.)

broedvogels Havik, Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Holenduif, Bosuil, Groene specht, Zwarte
specht, Grote bonte specht, Fluiter, Glanskop, Matkop en Boomklever.

insecten verscheidene soorten nachtvlinders.
Vliegend hert (in vermolmde eikenstobben in voormalige hakhoutbossen).
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Vissen

Gezien de afwezigheid van oppervlaktewater, kwamen zoetwatervissen in het gebied van oorsprong
niet voor. Echter, na het graven van de Bosvijver in Birkhoven (1937), werden hier in de navolgende
jaren verscheidene vissoorten uitgezet. In de periode 1947-1950 waren dat volgens mededeling van de
heer L. van Oort onder andere 24 Karpers Cyprinus carpio, 3 grote exemplaren van de Goudvis
Carasvius aura/us, vele exemplaren van de Snoek Esox /ucius, waaronder een exemplaar met een
lengte van 105 cm en bepaalde soorten "witvis'. Baars Perca f1uvia/ilis was er niet bij. In 1948, toen de
pomp die de vijver van aanvullend grondwater voorzag, was uitgevallen, bleek er ook veel Paling
Anguilla anguilla voor te komen.

Nadien werd de vijver gedurende een aantal jaren verpacht als hengelsportwater en wellicht zijn er toen
zowel vissen weggevangen als uitgezet. Aan het verpachten is een aantal jaren geleden een eind
gekomen doordat het beheer van de Bosvijver zich meer ging richten op de ontwikkeling en instand
houding van het water als biotoop voor insectenlarven, in het bijzonder die van libellen en als
voortplantingswater voor amfibieên en reptielen.

Vanaf de jaren zeventig kwam het af en toe voor dat de vijver, op een enkele plas na, tijdens regenarme
perioden droogviel. Voor de nog aanwezige vissen bleef er ､ ｡ ｾ te weinig zuurstofrijk water over, zodat
zij in ademproblemen kwamen. Op zulke momenten werden er dan zoveel mogelijk vissen
weggevangen en buiten het terrein in grotere wateren uitgezet.

Dit was onder andere het geval op 15.08.1990 toen in de bijna geheel drooggevallen vijver nog een
modderige plas met een diepte van 5-50 cm restte. Met behulp van een drietal schepnetten werden er
toen de volgende soorten gevangen: 11 exemplaren van de Brasem Abramis brama, waarvan 1 ex.
18,0 cm lang was en de overige 5 tot 6 cm, 14 Blankvoorns Rutilus ru/i/us met lengten van 9,0 (2x);
9,5 (2x); 10,0 ; 11,5 ; 12,0 ; 12,5 (3x); 13,0 (2x); 25,0 en 36,5 cm, 1 Ruisvoorn Ru/ilus
erythroph/ha/mus met een lengte van 12,5 cm, 3 Snoeken Esox /ueius waarvan 1 exemplaar een lengte
had van 15,5 cm en de overige twee ongeveer dezelfde groÇltte en 3 Baarzen Perea f1uvia/ilis met
lengten van 11,0; 14,0 en 16,5 cm. Deze visserij werd uitgevoerd door H.N. Hemmelder, V. van Laar
en G. Spijker, waarbij het overigens niet lukte om alle aanwezige vissen in het net te krijgen.

In juli 1996 was de Bosvijver wederom grotendeels drooggevallen. Er werden op 17.07.1996
verscheidene vissen door mevr. J. Vermeulen weggevangen, waaronder 35 grote en kleine Karpers
(bericht in de Amersfoortse Courant van 17.07.1996, blz. 10 onder de titel "Verhuizing vissen Bosvijver
om droogte', voorzien van 1 foto).

Een jaar later, op 26.05.1997 dreigde de vijver eveneens uit te drogen. Op die datum stond er nog een
plas water van 35x35 m met een diepte tot ca. 40 cm. Hierin werden als enige vissoort 7 Driedoornige
stekelbaarzen Gas/eros/eus aeu/ea/us gevangen. Deze dieren waren op 1 na, dat een lengte van
9,6 cm had, alle in hetzelfde jaar uit het ei gekomen. De lengten van deze dieren bedroegen 2,0 ; 2,4
(2x); 2,5 ; 2,6 en 2,9 cm.

Ruim twee maanden later bleek de Bosvijver geheel opgedroogd en waren daarmee alle vissen uit het
gebied verdwenen. Uit een oogpunt van natuurbeheer verdient het de voorkeur om er, zodra de
Bosvijver weer water zal bevatten (hetgeen vanaf 1999 het geval is), geen vissen meer te introduceren.
Veel vissoorten zijn predatoren van insecten- en amfibieênlarven en het is gezien de weinige geïsoleerd
gelegen voortplantingswateren die voor deze dieren op de Utrechtse Heuvelrug beschikbaar zijn,
logischer om deze diergroepen voorrang te geven boven de vissen. Overigens is niet bekend in
hoeverre de vissen in de Bosvijver van belang waren als prooidier voor de Ringslang. Wel waren zij als
zodanig van belang voor de IJsvogel, die begin jaren zeventig bij de Bosvijver jagend werd
waargenomen (Snuijn, 1993).

Amfibieën

Over de amfibieên zijn slechts incidenteel gegevens verzamel? Niettemin is het waarschijnlijk dat de
onderstaande soortenlijst, gezien de verspreiding van deze dieren in de wijde omgeving van Birkhoven,
compleet is.
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Kleine watersalamander Triturus vu/garis

De Kleine watersalamander kwam vóór dat in het Bosbad (151.8-463.1) chlorering werd toegepast (tot
1965), veelvuldig in het ｶｯｯｾ｡｡ｲ in dit water voor (mededeling de heer l. van Oort). Aangezien in die tijd
bij verversing van het water het gebruikte water op de Bosvijver werd geloosd, zal de Kleine
watersalamander ook in dit water steeds aanwezig zijn geweest, als hij er al niet van nature voorkwam.
Daarnaast kan de populatie van de Kleine watersalamander in de Bosvijver vanaf de jaren tachtig zijn
uitgebreid met larven, die door de eigenaar van een tuin in de binnenstad van Amersfoort (155-463) uit
haar vijver waren geschept en in de Bosvijver werden losgelaten. Op hun beurt stamden deze larven
weer af van Kleine watersalamanders die uit een sloot langs de dijk bij Herwijnen (Gelderland) waren
meegenomen en de oorspronkelijke ouderpopulatie in de tuinvijver vonmden. Op dezelfde wijze werden
larven van de VInpootsalamander Triturus he/veticus, die nakomelingen waren van dieren die
omstreeks 1980 uit het departement Dordogne in Frankrijk waren meegenomen, in de Bosvijver
uitgezet. Dit geschiedde onder andere in 1994. De Vinpootsalamander komt in Nederland alleen ten
zuiden van de grote rivieren voor en hoort biogeografisch gesproken dus zeker niet thuis in de
Bosvijver. Overigens is het de vraag of deze soort zich in dit water heeft kunnen handhaven.
Tijdens een onderzoek met behulp van een schepnet op 26.05.1997 werden in een plas ter grootte van
35x35 m en een diepte tot 40 cm, die het restant vormde in de toen grotendeels uitgedroogde Bosvijver,
alleen twee vrouwelijke exemplaren van de Kleine watersalamander gevangen (lengten 6,5 en 8,5 cm).

Gewone pad Bufo bufo

Van de Gewone pad is bekend dat hij zich jaarlijks in de Bosvijver voortplant en dat het aangrenzende
bos, nadat de metamorfose heeft plaats gevonden, 'bezaaid" kan zijn met jonge padjes. Overigens zijn
er slechts enkele waarnemingen van deze soort, waarvan de vindplaatsgegevens werden genoteerd:

--.03.1969, 1 ex. waargenomen in de Bosvijver (152-463);
-.04.1978, vele eisnoeren en larven in de Bosvijver (151.8-462.9);
16.04.1996, vele adulte dieren in de Bosvijver, voortplanting (151.8-462.9);
26.05.1997, ca. 100 larven in plas van 35x35 m in de Bosvijver (151.7-462.9),

schepnetvangst.

Buiten de Bosvijver werden verspreid over Birkhoven en de Bokkeduinen de volgende waarnemingen
genoteerd:

27.05.1968, 2 juveniele ex. in het Voorste Donkere Bos, op zandpad (152-462);
21.06.1968,1 adult ex. langs de Zandlaan (151-462);
15.05.1972, 1 adult ex. op de parkeerplaats voor het Dierenpark (152.3-462.6);
23.02.2000, 1 (dood, verkeersslachtoffer) op de zandweg in de Bokkeduinen (152.6-462.9).

Vóór 1965, toen het Bosbad nog niet gechloreerd werd, kwamen de Gewone pad en Bruine kikker
(vooral de larven) ook in dit water voor. Het Bosbad stond in die tijd in Amersfoort bekend als het
"kikkerbad'.

Rugstreeppad Bufo ca/amita

De Rugstreeppad, een soort die rond de zandverstuivingsgebieden en in zandafgravingen op de
Utrechtse Heuvelrug verspreid voorkomt, werd in het gebied slechts één keer met zekerheid
waargenomen. Dat was in de jaren zeventig (wellicht 1976), toen de Bosvijver (vrijwel) geheel was
uitgedroogd. Er werden toen vele juveniele dieren gezien. In 1980 was deze soort echter afwezig
(waarnemingen en mededelingen Z. Bruijn). Ook uit de jaren negentig werden geen waarnemingen
bekend. Een 9edurende enige tijd bekende voortplantin9splaats (onder andere in 1966 en 1967) op de
Heuvelrug vonmde de vijver bij de Dalco fabrieken te Soestduinen, (148.2-462.0), een vindplaats die
ongeveer 3,5 km ten westen van de Bosvijver is gelegen.
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Bruine kikker Rana temporaria

Voor het voorkomen en de verspreiding van de Bruine kikker geldt ongeveer hetzelfde als hetgeen over
de Gewone pad is gezegd. Hoewel jaarlijks in de Bosvijver aanwezig, zijn er slechts enkele
gedocumenteerde waarnemingen:

21.06.1968, vele larven in de Bosvijver (151.8-462.9);
21.06.1968, 1 adult ex. op pad in het bos, ca 50 m ten westen van de B.W.laan (152.2-462.6);
11.06.1980, 1 adult ex. aan de oever van de Bosvijver (151.5-462.9);
26.05.1997, ca. 125 larven in plas van 35x35 m in vrijwel geheel uitgedroogde Bosvijver,

schepnelvangst (151.7-462.9);
13.08.1997, 4 juveniele exemplaren (generatie 1997) in geheel uitgedroogde Bosvijver

(151.7-462.9) (waarneming D. Jonkers, H. de Molenaar, V. van Laar).

De Bruine kikker kan zich ook over de droge bosgebieden in de wijdere omgeving ver van water
verspreiden. Dit blijkt onder andere uit een waarneming van eeM subadult exemplaar dat op 18.05.1990
in een Eiken-Berkenbos met een ondergroei van Bochtige smele op de Vlasakkers werd waargenomen
(149.6-460.4), een gebied dat ongeveer één à twee kilometer ten zuidwesten van Birkhoven is gelegen.

De Heikikker Rana arval;s, die elders op de Utrechtse Heuvelrug in voormalige veen- en
heidegebieden voorkomt, werd in Birkhoven-Bokkeduinen niet aangetroffen. Dit geldt ook voor de
Groene kikker Rana esculenta synklepton, die meer ten noorden van het gebied, in de Eempolders,
voorkomt.

Reptielen

Evenals van de amfibieên, zijn van de reptielen slechts enkelJ gegevens bekend, maar ook wat deze
diergroep betreft is de soortenlijst waarschijnlijk compleet.

Hazelworm Anguis fragilis

Verspreid over een periode van een kleine veertig jaar zijn van de Hazelworm een tiental
waarnemingen bekend geworden. Hieruit mag niet afgeleid worden dat de Hazelworm een zeldzaam
voorkomend dier in het gebied is, want de Hazelworm wordt meestal bij toeval gevonden. Dikwijls is dit
op plaatsen in bos- en heideterreinen waar regelmatig mensen voorbij komen, zoals open plekken en
langs fiets- en bospaden. Waarschijnlijk liggen de dieren hier dan te zonnen. Voor het overige moet
men om dit nachtdier overdag te vinden zoeken onder dikke bladlagen, stronken, stobben en planken,
of onder weggeworpen vuil als stukken asbest en zeil.

Bokkeduinen:
1965 en 1966, geregeld waargenomen door P. Mulders bij de zandafgraving van de N.S.

(153.0-462.8);
1965, 1 ex. waargenomen in de Bokkeduinen door G.M. Dirkse (152-462);
zomer 1980, 1 ex. waargenomen bij open plek met Scouting-huisjes door A.F. Verstraeten

(152.5-462.9);
1970,1 ex. waargenomen bij de spoorwegovergang in de Soesterweg (152.3-463.5);
13.10.1987, 1 juveniel exemplaar (lengte 12 cm) in gasmeterhuisje bij Verpleeghuis

Birkhoven (152.1-463.5).

Birkhoven:
Eind 08.1969, 1 ex. bij zandtribune. gevonden tijdens maaien van gras tussen betonplaten.

voormalig voetbalterrein HV.C. (151.9-463.3);
-.-.1960, 1 ex. terrein Bosbad, waarneming L. van Oort (151.8-463.2);
18.05.1970, 1 ex. waargenomen aan de voet van de uitzichtheu'/ell rand Bosvijver (151.6-

462.9);
-.-.1970, 1 ex. waargenomen in heidestrook langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, aan het

fietspad (152-462).
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In noordelijke richting zet het verspreidingsgebied van de Hazelworm zich onder andere voort langs de
spoortijn Hilversum-Amersfoort, waarlangs in de greppel tussen 1960en 1970regelmatig Hazelwormen
werden gevonden door B. van Wijk (151.8-464.1).Westwaarts is de Hazelworm uit de gemeente Soest
bekend, waar onder andere omstreeks 1955 regelmatig exemplaren werden gevonden in en langs het
heideveldje aan de oostzijde van de Zandlaan (151.3-462.0), in 1949 een exemplaar werd
waargenomen in de lange Duinen (notitie in het archief van het voormalige R.I.N. te leersum). In
hetzelfde terrein werd het dier opnieuw in de nazomer van 1996 regelmatig waargenomen, op het
langslopende fietspad (149-462).Nog westelijker, is de Hazelworm bekend in en om Soesterberg.

Enkele gedocumenteerde waarnemingen uit Soesterberg zijn onder andere:
--.-.1980, 1 ex. waargenomen in het bos aan de zuidzijde van het Contact der Continenten

(148-458of 459) en
omstreeks 1940, regelmatig gevonden in waterputten met buitenkranen bij huizen te

Soesterberg door J.l. Spier (147-458).

Zandhagedis Lacerta agilis

De Zandhagedis is vanouds een bewoner van de hogere gedeelten van de Utrechtse Heuvelrug, vooral
waar open terrein (heidevelden grenzend aan bos en afgewisseld door zandige plekken) aanwezig is. In
het met oud, gesloten bos begroeide terrein van Birkhoven en de Bokkeduinen is zijn habitat nauwelijks
aanwezig.

Bokkeduinen:
1965en 1966.Regelmatig waargenomen op het NS-terrein in de splitsing van de spoorlijnen

van Amersfoort in de richting van Hilversum en Utrecht, vóór dat het terrein werd
afgegraven (waamemingen van P. Mulders) (153.0-462.8).

1951. Vele exemplaren waargenomen op het spoorwegemplacement, grenzend aan de
noordzijde van de Bokkeduinen (waarneming H.P. Misset, in archief
Herpetogeografische Dienstlacerla) (153-462en 153-463).

Noch van het emplacement, noch van het terrein in de "NS-vork" zijn recente waarnemingen van deze
hagedis bekend.

Birkhoven
Het voorkomen van de Zandhagedis is wat dit terrein betreft beperkt tot de zuidrand, daar waar het
fietspad naar Soestduinen langs de noordzijde van de spoortijn Amersfoort-Utrecht loopt. In deze
strook, die vooral begroeid is met Struikheide, enkele ex. Dopheide en Tormentil, afgewisseld door
opslag van Zomereik en Amerikaanse vogelkers, zijn al zeker sinds 1966 regelmatig Zandhagedissen
waargenomen (151.5/9-462.0). Het is waarschijnlijk dat de hier aanwezige populatie deel uitmaakt van
die op de Vlasakkers, een terrein dat aan de zuidzijde van de spoortijn is gelegen. Waarnemingen:

--.-.1968,1ex. waargenomen door G.M. Dirkse (151-462);
30.06.1980,2 ,1 en 2 juv. ex. waargenomen door A.w. de lange (151.9-462.0);
-.06.1982,1 waargenomen door D.W. van Tol (151.9-462.0);
08.07.1992,1 dood (verkeersslachtoffer) op het fietspad waargenomen door Z. Bruijn (coII.

ZMA) (151.3-461.9);
13.08.1997,1 in het heitje aan de oostzijde van de Zandlaan (151.2-462.0)waargenomen

door DA Jonkers en V. van laar en gefotografeerd door H. de Molenaar, zie foto in De
Molenaar & Jonkers, 1998.Hier ook in -.06.1980door H.C. Gartner waargenomen.

De twee laatste vindplaatsen, gelegen in de gemeente Soest, sluiten eveneens aan op het areaal van
de Vlasakkers. De Vlasakkers vormen een belangrijk zwaartepunt ("kerngebied") in de verspreiding van
de Zandhagedis op dit gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug. De afgelopen zes jaren zijn de dieren er
zeer talrijk, waarschijnlijk als gevolg van een aantal jaren met een succesvolle jongenproduclie, zeker
bevorderd door de warme zomers in deze periode.
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Enkele gedocumenteerde waarnemingen:
18.05.1990,1 zonnend op rand van greppel tussen heideterrein en zandbaan (149.8-

461.1);
01.08.1991,1 ex. op de grens van heideterrein en Eiken-Ber1<enbos waargenomen door R.

Kleukers (150.1-461.0);
05.06.1990,zeer vele ex. aanwezig, verspreid over het gehele heidegebied, waargenomen

door J. Egelmeers (150-461en 151-461);
1996en 1997, idem (waamemingen van A. Grimbergen en V. van laar).

Ook is de Zandhagedis algemeen op het aan de Vlasakkers grenzende, meer westwaarts gelegen
gebied De Stompert. Andere, thans soms weer verdwenen gunstige terreinen vormen (vormden) de
zandafgravingen bij Soesterberg en De Paltz, waaruit waarnemingen uit 1974, 1976 en 1988 bekend
zijn.

Interessant is de ten noorden van Birkhoven gelegen vindplaats bij het trafostation aan de spoorlijn
Amersfoort-Hilversum, waar door A.W. de lange in 1978 1 en 3 juveniele exemplaren werden
waargenomen. In 1979en 1980werden er geen Zandhagedissen meer gezien (151.7-464.3).

Het is mer1<waardig dat het voor de provincie Utrecht belangrijke verspreidingsgebied op en om de
Vlasakkers niet genoemd wordt door De Jong (1991),echter wel door Brombacher et al. (1993).

De vraag of naast de landhagedis, ook de Levendbarende hagedis Lacerta vivipara in en om het
gebied Bir1<hoven-Bokkeduinen voor1<omt kon nimmer met zekerheid beantwoord worden. Zeker is dat
kenners van de inlandse herpetofauna die diverse gegevens in het gebied verzamelden, deze soort niet
gevonden hebben. De "kleine, bruingekleurde hagedissen" die door l. van Oort jaren geleden enkele
keren op het terrein van het Bosbad werden gezien, kunnen ook jonge exemplaren van de Zandhagedis
zijn geweest. Brombacher et al. (1993)vermelden dat op de Vlasakkers "in de heiden en (open) bossen
tamelijk veel levendbarende en Zandhagedissen (worden) gezien."

Ringslang Natrix natrix

De Ringslang komt reeds lange tijd, zeker sinds de jaren vijftig, in het gebied voor. Een zwaartepunt in
het verspreidingsgebied vormt de Bosvijver, waar vrijwel jaarlijks in het ｶ ｯ ｯ ｾ ｡ ｡ ｲ Ringslangen zonnend
worden waargenomen. Vanaf juni verspreiden de dieren zich blijkbaar ook over het omliggende
bosgebied, tot in de Bokkeduinen toe en zelfs nog verder oostwaarts, langs de spoorlijn, tot in tuinen
aan de B.W.laan. Gedurende een aantal achtereenvolgende jaren speelden de bladhopen die door de
voormalige Plantsoenendienst van de gemeente Amersfoort in een bosgebied ten westen van de
Zandlaan werden opgezet, een belangrijke rol als voortplantingsplaats voor de Ringslang. Deze
bladhopen zijn reeds een tiental jaren geleden verdwenen. Begin jaren negentig is nog eens een
bladhoop op het eilandje in de Bosvijver opgezet, met de bedoeling de Ringslangen een beschermde
voortplantingsplaats te bieden. Het verspreidingsgebied van de Ringslang in Birkhoven-Bokkeduinen
vormt een onderdeel van het veel grotere verspreidingsgebied van deze slangensoort tussen De Bir1<t
en de Eem (gemeente Soest). In de polders aan deze zijde vande Eem is de Ringslang nog steeds een
vrij algemeen voorkomende diersoort. Meer westwaarts is de Ringslang in 1949 waargenomen bij de
Korte Duinen (150-462)en de lange Duinen (148-462) (archief voormalig R.J.N. te leersum). In het
Monnikenbosch (151-462), een gebied dat aan de westkant van Birkhoven is gelegen, werd de
Ringslang verscheidene keren waargenomen (1995, 1996en 1997).
Overzicht van de waamemingen:

Bokkeduinen:
-.07.1991,1 klein ex. bij tuinvijver aan de B.W.laan te Amersfoort (153.2-462.7)(waameming

mevr. M. van der lelie);
1965 en 1966, enkele keren waargenomen op het NS-terrein tussen de spoorlijnen

Amersfoort-Hilversum en Amersfoort-Utrecht, vóór de tijd dat dit terrein werd afgegraven
(153.0-462.7/8) (waarneming P. Mulders);

23.08.1997,11:00uur; 1 ex. waargenomen bij stapel hout in gemengd bos aan westzijde van
de B.W.laan (152.2-463.2)(waameming J. Casteleyn).
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Birkhoven (bosgebied en Bosbad):
1980, vrij geregeld waargenomen op het terrein van het Bosbad (151.8-463.1) (waameming

L. van Oort);
1967,1 ex. waargenomen bosgebied (151-462) (waameming G.M. Dirkse);
1979, 1 ex. waargenomen in bosperceel (151.7-462.5) (waarneming H.C. Gartner);
1980,1 ex. waargenomen aan rand bosperceel (151.9-462.7) (waarneming H.C. Gartner);
1980, 2 ex. waargenomen in bosperceel bij Dierenpark (152.1-462.6 en 152.2-462.6)

(waarneming H.C. Gartner).

Birkhoven, Bosvijver:
-.--.1970,1 ex. in het afwateringskanaallje tussen het Bosbad en de Bosvijver (151.6-463.2)

(waarneming G. van Bekkum);
zomer 1979, 1 adult ex. in de Bosvijver (151.8-462.9) en in zuidelijk daarvan gelegen

bosperceel (151.7-462.5) (waarneming H.C. Gartner);
10.05.1981, 1 subadult ex. (lengte ca. 50 cm) en 1 adult ex. (lengte ca. 100 cm) in het

noordoostelijk gedeelte van de Bosvijver (151.7-462.9). Het laatst genoemde dier,
waarschijnlijk een ,lag op een oud meerkoetennest te zonnen (waarneming en foto Z.
Bruijn, zie figuur 2);

27.05.1982, 1 subadult ex. (lengte ca. 60 cm) in het oevertalud aan de oostzijde (151.8-
462.9) (waarneming mevr. A. Goud en W. Oxener);

06.06.1983, 1 vrij groot ex. aan de zuidzijde, zonnend (151.7-462.8) (waarneming D.W. van
Tol);

-.-.1997, 2 adulte ex. dood aangetroffen (met ingeslagen schede!!) in bosperceel aan de
zuidzijde van de Bosvijver (151.8-462.8) (waarneming M. van der Lelie);

29.09.1998,1 juveniel ex. dood aangetroffen in het Pinetum (151.7-462.7) (waarneming M.
van der Lelie).

Soester bosgebied ten westen van de Zandlaan:
20.06.1986, 1 ex. (lengte ca. 65 cm) verkeersslachtoffer op de Zandlaan (151-462)

(waarneming Z. Bruijn);
03.07.1965, 4 ex. in bladhopen van de Plantsoenendienst van de Gemeente Amersfoort

(151.3-462.8) (waarneming H. Termaat);
-.10.1971, 1 juveniel ex. uit bladhoop (151.3-462.8);
-.-.1976,2 ex. in bladhopen (151.3-462.8) (waarneming Wijntjes);
28.07.1995, 1 adult ex. en eieren in bladhoop terrein King's Home aan de Birktstraat (151.4-

463.4) (waarneming J. Vis).

Monnikenbosch:
13.09.1984, 1 (lengte ca. 100 cm) zonnend op vochtige plek (151.1-462.3) (waarneming Z.

Bruijn);
-.-.1995,2 ex. waargenomen op zelfde plaats (151.1-462.3) (waarneming H. Bosma en A.

Grimbergen);
-.06.1997, 1 ex. waargenomen op zelfde plaats (151.1-462.3) (waarneming R. Cools).
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Figuur 2. Zonnende Ringslang op een oud nest van de Meerkoet, Bosvijver 10.05.1981 (foto Z. Bruijn)

Adder Vipera berus

Over het vroegere voorkomen van de Adder in Birkhoven en omgeving zijn slechts weinig gegevens
bekend. Het laatste exemplaar werd in juli 1960 gezien langs de spoorlijn Utrecht- Amersfoort, ter
hoogte van de Vlasakkers (152.4-462.3) (waarneming B. van Wijk). In het noordelijk gedeelte van
Birkhoven, met name in de omgeving van het Bosbad, werden volgens L. van Oort nimmer Adders
waargenomen. Wel zag hij ze in de periode 1943-1947 tijdens een bosbrand in Klein Zwitserland 1 De
Galgenberg, een boscomplex dat begrensd wordt door de Hugo de Grootlaan, de Kapelweg, .de Laan
1914 en de Utrechtseweg en dat ongeveer 1 km ten zuidwesten van Birkhoven is gelegen. De Adder
kwam voorheen ook op de Vlasakkers voor. Hier werd in juli 1960 nog een exemplaar van ca. 25 cm
lengte waargenomen (waarneming A.F. Verstraeten). Ook op andere gedeelten van de Utrechtse
Heuvelrug schijnt de Adder thans niet meer voor te komen.

Zoogdieren

Ook over de zoogdieren werden hoofdzakelijk incidentele gegevens verkregen. In beperkte mate
werden gegevens over de kleine zoogdiersoorten verzameld door middel van valvangsten en wel:

25/26.08.1980,in de strook Eiken-Berkenbos langs de noordzijde van de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort (9 valnachten op vangplaats 1 (152.1-462.2); 10 valnachten op vangplaats 2
(152.4-462.3) en 11 valnachten op vangplaats 3 (152.6-462.4». Op alle drie de
vindplaatsen werd de Bosmuis Apodemus sylvalicus gevangen, op vangplaats 2
bovendien de Rosse woelmuis C/elhr(onomys glareolus.

Te Velde: 42: 5 -22 [februari 2001]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

1



15

25126.05.1980, in bosrand westrand NS zandafgraving Bokkeduinen; (16 valnachten) (152.7-
462.9). Resultaat: 1 Bosmuis.

11/12.06.1980, in ca. 5 m brede bosstrook tussen ruiterpad en de landlaan (1 valnacht op
vangplaats 1 (151.6-462.9) en 10 valnachten op vangplaats 2 in oevertalud van de
Bosvijver (151.7-462.9). Op vangplaats 1 werd 1 Bosmuis gevangen; de actie op
vangplaats 2 leverde niets op.

30.07/01.08.1992, voormalige zandafgraving Bokkeduinen (152.8/9-462.6/8) (zie verder
Couperus & Van Laar, 1992).

Overzicht van de veldwaamemingen:

Egel Erinaceus europaeus

De egel komt in en om Amersfoort talrijk voor. De meeste waarnemingen van deze soort in het gebied
Birkhoven-Bokkeduinen betreffen echter verkeersslachtoffers op de B.W.laan, de Amsterdamseweg en
het verlengde daarvan, de Birktstraat. Zoals ook elders in Amersfoort is gebleken, worden de dieren
meestal in de onmiddelijke omgeving van bebouwing (Dierenpark, Bosbad, Camping, villa's e.d.)
gevonden. In hoeve'rre de Egel een vaste bewoner van de bebosde delen van het gebied is, is eigenlijk
niet bekend.

Waamemingen:
20.08.1980, 1 ex. op Amsterdamseweg, voorsorteerstrook richting B.Wlaan.

Verkeersslachtoffer. Vrij oud ex. subadult (152.1-463.6);
mei 1980, 1 ex. bij het openluchttheater (waameming H.C. Gartner);
1980, 1 ex. in winterslaap onder verse bladhoop bij openluchllheater (151.9-463.1)

(waarneming H.C. Gartner);
29.09.1980, 1 ex. verkeersslachtoffer op de BW.laan (152.1-463.3);
16.11.1983, 1 ex. verkeersslachtoffer op de B.Wlaan (152.3-462.7);
18.08.1982, 1 ex. vers verkeersslachtoffer op de B.W.laan (152.9-462.6); ook op 06.06.1991,

1 ex.;
26.10.1967,23:30 uur, 1 ex. Dierenpark Amersfoort (152.2-462.5) (waarneming A. Bruijn);
-.06.1968, 1 ex. met 3 of 4 jongen bij de camping Bokkeduinen (152.3-463.1);
10.11.1968, 1 ex. verkeersslachtoffer op de Birktstraat, gemeente Soest (151.1-463.6);
zomer 1969, regelmatig 1 ex. bij het Bosbad (151.8-463.2);
01.09.1985, 1 ex. verkeersslachtoffer ter hoogte van het Wille Huis, Birktstraat, gemeente

Soest (151.6-463.5) (waarneming L.J. Hemels);
14.10.1984,1 ex. verkeersslachtoffer Amsterdamseweg ter hoogte van Sportpark Birkhoven

(151.9-463.5) (waarneming L.J. Hemels);
01.10.1991, 1 ex. verkeersslachtoffer op de BW.laan (152.1-463.213);
09.08.1989, 1 ex. verkeersslachtoffer BW.laan (153.2-462.6). Ook op 22.08.1990 hier 1 ex.

verkeersslachtoffer,
12.09.1994,1 ex. verkeersslachtoffer B.W.laan (152.6-462.5). Op 12.07.19951 ex. idem;
13.09.1994, 1 ex. verkeersslachtoffer B.Wlaan ter hoogte van de camping (152.2-463.0);
20.11.1994, 1 ex. verkeersslachtoffer Birktslraat (150.8-463.6), gemeente Soest;
12.10.1993, 1 ex. verkeersslachtoffer Birktstraal(151.0-463.6), gemeente Soest;
25.11.1994, 1 ex. verkeersslachtoffer B.Wlaan (152.2-463.1) (waarneming P. Mulders). Op

12.07.1995,1 ex. idem (152.2-463.2);
21.03.1995, 1 ex. verkeersslachtoffer BW.laan (152.3-462.8); 12.07.1995, 2 ex. idem;

26.07.1996, 1 ex. idem (waarnemingen mevr. E. Griede en mevr. M. van Keulen);
06.07.1992, 1 ex. verkeersslachtoffer op het fietspad langs noordzijde spoorlijn Utrecht-

Amersfoort (152.4-462.3) (waarneming A.C. Couperus).
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Bosspitsmuis Sorex araneus / corona/us

De Bosspitsmuis, in elk geval de soort S. araneus, komt algemeen bij Amersfoort voor. In Birkhoven-
Bokkeduinen werd hij alleen in de voormalige zandafgraving in de Bokkeduinen gevangen (3 ex. tussen
30.07.1992en 03.08.1997(152.8/9-462.6/8)(zie Coupenus & Van laar, 1992)).

Dwergspitsmuis Sorex minu/us

Niet bekend uit het onderzoeksgebied, maar komt hier waarschijnlijk wel voor, gezien de vondst van
een dood exemplaar in het met Fijnsparren beplante gedeelte van de voormalige zandafgraving het
Monnikenbosch, een terrein dat aan de westkant van Birkhoven grenst (150.9-462.0)(leg. Z. Bnuijn,
16.05.1988).

Waterspitsmuis Neomys todjens

Voor de Waterspitsmuis biedt het gebied waarschijnlijk geen of slechts zeer beperlde (eventueel in de Bosvijver)
levensmogelijkheden. De dichtstbijzijnde vindplaats ligt in het overgangsgebied van Bir1<hoven naar de Eem. Hier
werd in 19831 ex. waargenomen in een wetering die langs de Melksteeg (gemeente Amersfoort) loopt (152-464)
(waarneming J. Verduin).

Huisspitsmuis Crocidura nussu/a

De Huisspitsmuis wordt in Amersfoort vrijwel uitsluitend in de bebouwde kom en bij vrijstaande
gebouwen als villa's en boerderijen aangetroffen. Ook op spoorwegterreinen blijkt deze spitsmuis voor
te komen, onder andere in de voormalige zandafgraving van de NS in de Bokkeduinen (zie Couperus &
Van laar, 1992).

Andere in de omgeving gelegen vindplaatsen zijn:
31.05.1976,1 ex. dood op erf van boerderij aan de Birktstraat, Gemeente Soest (150.6-

463.7)(waarneming A.W.van de Hoef);
-.-.1991,8 ex. gevangen in muizenklem aan de Dollardstraat, Soesterkwartier, Amersfoort

(153.0-463.8)(waarneming H. Doornveld).

Mol Ta/pa europaea

De Mol komt verspreid over het gebied Birkhoven-Bokkeduinen voor. Ook op de Vlasakkers is het dier
waargenomen. Er werden slechts enkele locaties en data genoteerd:

25.11.1967,08:55uur, 1 ex. slepend met bladeren waargenomen in het Dierenpark (152-462)
(waarneming A. Bruijn);

03.03.2000,graafsponen in nuderaal terrein aan westzijde van Birkhoven, gemeente Soest
(151.3-462.8).

Watervleermuis Myo/is dauben/onii

De Watervleermuis, een bewoner van boornholten, schijnt niet in Birkhoven-Bokkeduinen te huizen,
maar werd wel regelmatig jagend boven de Bosvijver waargenomen (151-462)(waarneming Z. Bnuijn).

Dwergvleermuis Pipis/reflus pipis/reflus

Een grote kolonie van deze gebouwen bewonende vleermuissoort huisde in de jaren negentig in een
groot gebouw aan de Barchman Wuytierslaan, langs de zuidrand van de Bokkeduinen (152-462).Het is
niet bekend of deze kolonie nog steeds aanwezig is. Jagende Dwergvleermuizen werden vastgesteld in
het Dierenpark en boven de Bosvijver (151-462)(waarnemingen Z. Bruijn).
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Rosse vleennuis Nyctalus noctula

05.09.1968, 29 ex. (4 en 25 ) in drie holle bomen op parkeerplaats bij voonmalig HVC-
terrein (152.0-463.4). Deze dieren werden geringd door Dr. P.F. van Heerdt, Dr. J.w.
Sluiter en Dr. AM. VoOte; ringnrs. 985 tlm 1014. De kolonie werd ontdekt door Z. Bruijn.
Helaas werden enige van deze bomen later geveld. In de jaren tachtig werd de
vleenmuisfauna van Birkhoven tijdens nachtelijke uren door Z. Bruijn onderzocht met
behulp van een "bat-detector", maar de aanwezigheid van de Rosse vleenmuis kon er
niet meer worden vastgesteld. Echter, in augustus en september 1997 werd er weer een
baltsende Rosse vleermuis in een holte in een Zomereik vastgesteld op dezelfde plaats
als in 1968. Een kraamkolonie werd niet ontdekt. Jagende Rosse vleermuizen werden
enkele keren boven de Bokkeduinen waargenomen (waarnemingen Z. Bruijn).

Laatvlleger Eptesieus serotinus

De Laatvlieger, een gebouw bewonende vleermuissoort, werd in de jaren negentig regelmatig jagend
waargenomen boven het Dierenpark (151-462), het sportveld in het noordelijk deel van Birkhoven (151-
463 en 152-463), en de sportvelden in de Bokkeduinen (152-462 en 152-463) (waamemingen Z.
Bruijn).

Grootoorvleermuis Pleeotus aurltus

In de jaren negentig werd een kleine kolonie Grootoorvleenmuizen van 4 à 5exemplaren ontdekt in een
holte in een Zomereik op de eerder genoemde parkeerplaats (152.0-463.4); enkele dagen later werden
deze dieren teruggevonden in een andere holle Zomereik, die zich op vele honderden meters van de
bovengenoemde boom bevond. Van deze dieren werd een dia gemaakt. Elders in Birkhoven werd de
Grootoorvleermuis alleen jagend vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de Bokkeduinen, waar zich langs de
zuidoostelijke bosrand een aantal voor deze vleermuis geschikte boomholten bevindt (waarnemingen Z.
Bruijn).

Vos Vu/pes vulpes

De Vos komt al gedurende lange tijd in het gebied voor. In 1963 en in 1969 waren, volgens
persberichten van resp. 20.11.1963 en van 12.09.1969 in de Amersfoortse Courant, vossen aanwezig
in het aangrenzende Soester gebied. In 1969 zouden er volgens dit bericht "ruim 50" in en om het
hoenderpark aan de Birktstraat 136 geschoten (151-463). Dit aantal van 50 lijkt ons, gezien de
territoriumgrootte van de Vos, onwaarschijnlijk hoog te zijn voor één vindplaats. In dat jaar kwam ook
een nest vossen groot in Birkhoven (waarneming A. Bruijn).

In 1997 verscheen er een bericht in de Amersfoortse Courant (zaterdag 29.03.1997, blz. 19) onder de
titel "Ingrijpen noodzakelijk. Groei aantal vossen grote bedreiging", waarin werd gemeld dat "het aantal
vossen in Soest de afgelopen twee jaar explosief (was) gestegen". Hierin stellen de jager F. Bosman en
de gemeentelijke bosbeheerder J. Tupker dat er geen "precieze cijfers over de (aantallen) dieren
(vossen en konijnen) bekend zijn, maar in de bossen rond Soest leven in ieder geval vier spannen
(vossen)". Wel een heel ander getal dan de hierboven genoemde vijftig!

Enkele waarnemingen uit de afgelopen jaren:
12.06.1988,1 ex. waargenomen in de Soester bossen tussen Birkhoven en de Korte Duinen,

gemeente Soest (151-462) (waameming Z. Bruijn, zie Konvo KNNV Afdeling Amersfoort
e.o., 1988 no. 4, blz. 5);

02.02.1991, ca. 21:00 uur, 1 ex. in de benm van de BW.laan (152.1-463.3) (waarneming
mevr. A van Laar);

13.07.1993, 1 jong ex. dat vanuit de malsakker bij het klooster de zandweg overstak naar het
NS-terrein Bokkeduinen (152.6-462.7) (waameming AF. Verstraeten).
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Hennelijn Mustela enninea

Over de verspreiding van de Hermelijn in Birkhoven en omgeving is niet meer bekend dan dat hij er af
en toe is waargenomen.
Waamemingen:

29.05.1968,1 ex. Bos Birkhoven in grove dennenbos aan zuidzijde van de Bosvijver (151.8-
462.8) (waameming V. van Laar);

15.05.1971, 1 ex. waargenomen op de Vlasakkers, gemeente Amersfoort (151.5-461.5)
(waameming F. Berendse).

Wezel Mustela nivalis

Voor de Wezel geldt hetzelfde als voor de Hermelijn werd vermeld:
04/06/18.01.1968,1 ex. waargenomen in het Dierpark Birkhoven (152-462) (waarneming A.

Bruijn). Het voorkomen van de Wezel in Birkhoven was trouwens al eerder, in 1962,
door hem vastgesteld (Cristatus, 1962).

Bunzing MustelB putorius

Niet bekend ｵｾ het gebied Birkhoven-Bokkeduinen, maar wel van de Vlasakkers:
11.09.1975,1ex. Vlasakkers (151-461)(waarneming H. ter Beest);
30.06.1985,1 ,1 en 3 subadulte ex. dood aangetroffen op de Vlasakkers (waren door hond

doodgebeten), gemeente Amersfoort (151.2-461.2)(waameming F. Alleijn en V. van Laar).

Boommarter Marles marles

De Boommarter werd en wordt slechts sporadisch ｷ ｡ ｡ ｲ ｾ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｮ bij Amersfoort. Er zijn drie
(waarschijnlijke) waarnemingen uit de Soester bossen ten westen van Birkhoven:

ｶ ｯ ｯ ｾ ｡ ｡ ｲ 1963, 1 ex. dood aangetroffen, hangend over tak van Grove den ten oosten van de
Soesterduinen (151.1-462.6) (waameming B. van Wijk);

ｶｯｯｾ｡｡ｲ 1964, 1 ex. sprong uit 4 m hoog gelegen kraaiennest in hetzelfde bos (waarneming
B. van Wijk);

eind jaren zestig, 1 ex. waargenomen op campingterrein 't Monnikenbosch (151-462)
(mededeling Z. Bruijn).

Das Meles meles

Over het voorkomen van de Das in de bossen ten westen van BirkJoven (gemeente Soest) wordt het volgende
gemeld (onbevestigde waarnemingen):

Vóór 1940aanwezig in de bossen bij Soest (mededeling J. Verd in):
1988, wellicht een bewoonde burcht aanwezig in de bossen tussen de Korte en de Lange Duinen

(mededeling LJ. Hemels; F. van Ommen).

In Birkhoven en de Bokkeduinen werden tot nu toe geen dassen gezien.

Edelhert Gervus elaphus

In 1964 werd een worp van twee jonge Edelherten in Birkhoven aangetroffen; in januari 1965 werden
n09 verse sporen van Edelhert en Ree in Birkhoven gevonden tijdens een excursie van de K.N.N.V.
onder leiding van A. Bruijn (Amersfoortse Courant van 21.01.1965).
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Ree Capreolus capreolus

De Ree is in het gebied Birkhoven-Bokkeduinen geen "standwild" (meer). De Reeên die af en toe in
Birkhoven worden waargenomen maken deel uit van een populatie die vooral het aangrenzende
Soester bosgebied bewoont. In 1969 kwamen in dit bosgebied volgens A.T. van Galen ongeveer 10
Reeên (ca. 5 en 5 ) voor. In Bos Birkhoven verbleven toen en in het voorgaande jaar (1968)
volgens mededeling van Z. Bruijn geregeld 4 exemplaren; in 1968 werd er ook een dode bok
aangetroffen.

Daamaast komt er op de Vlasakkers een groep Reeên voor, waarvan geregeld één of meer exemplaren
worden waargenomen. Enkele waamemingen uit dit gebied zijn:

02.08.1987,spoor in mul zand (150.7-461.6);
05.08.1990,1 bok waargenomen (150.7-461.4).

Recente waarnemingen van Reeên in Birkhoven zijn onder andere:
24.12.1995, 2 ex. in Bos Birkhoven bij de Zandlaan (151.6-462.6) (waameming W.

Akkermans);
--.07.1997,3ex. in het Pinetum (151.7-462.6)(waameming W. Akkermans);
13.08.1997,1bok en geit bij heide aan oostzijde van de Zandlaan, gemeente Soest (151.2-

462.0)(H. de Molenaar, DA Jonkers, V. van Laar).

Ook in de Bokkeduinen worden af en toe Reeên gezien, onder andere in maart 2000 (152.5-462.9)
(mededeling R. van Assema).

Eekhoorn Sciurus vu/garis

De Eekhoorn is "altijd" een algemeen voorkomende soort in Birkhoven en de Bokkeduinen geweest. In
1969 nam de stand, mogelijk als gevolg van ziekten, plotseling sterk af. Veel dieren vertoonden toen
kale staarten. Pas zo'n 8 jaar later had de stand zich weer hersteld.

Waamemingen Bokkeduinen:
14.10.1980,vraatresten op 3 plaatsen onder Grove den (152.5-463.0),ook op 13.08.1997;
14.10.1980,vraatresten op 7 plaatsen onder Grove den (152.2-463.0/2).

Waamemingen Birkhoven:
11.06.1980,1adult ex. voedselzoekend op de grond (151.8-462.9);
24.04.1997,vraatresten aan kegels van Grove den op het eilandje in de drooggevallen

Bosvijver (151.8-462.8);
24.06.1980,19:30uur zomertijd, 1 volgroeid ex. trachtte de B.W.laan over te steken (152.1-

463.3);
10.08.1980,3volgroeide ex. bijéén (152.0-463.2);
11.09.1980,1 ex. in eikenhakhout bij spoorlijn (152.0-462.1);
29.10.1967,8-10ex. waargenomen in het Dierenpark (152.0-462.5);voorts hier steeds 1 ex.

op 17.11,25.11;26.11; 02.12; 18.12;22.12;27.12 (2 ex.); 30.12(2 ex.) 1967 en op
10.01 ; 15.01 (2 ex.); 18.01 (ca. 4-5 ex.) 1968(waamemingen A. Bruijn);

-.06.1969,vraatresten aan Grove den (151.9-462.8);
-.06.1969,vraatresten aan Grove den (152.2-462.617), ook augustus 1997;
17.04.2000,vraatresten aan kegels Grove den (152.1-462.7);
zomer en herfst 1972, opvallend méér Eekhoorns gezien dan in de voorgaande jaren (dit is

sedert 1969),maar nog steeds minder dan "vroeger" (vóór 1968);
augustus 1977, er waren weer opvallend veel Eekhoorns in Birkhoven, zeker meer dan in

1976. Ook veel jonge dieren. De stand is weer als "van ouds". (mededeling H.C.
Gartner).

Waarnemingen Soester bosgebied:
12.06.1980,vondsten van vraatresten aan dennenkegels (151.3/5-462.7/9);
03.06.1981,16:30uur zomertijd, 1 ex. in perceel Grove den (151.5-462.2).
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Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus

Anders dan de Bosmuis, is de Rosse woelmuis vooral een bewoner van de rijkere bossen. In de schrale
bossen van Birkhoven en de Bokkeduinen komt hij daarom slechts lokaal voor.

Enkele waamemingen en vangsten zijn:
25126.08.1980,Birkhoven, 1 gevangen in bosstrook langs noordzijde spoorlijn Utrecht-

Amersfoort (152.3-462.3);
30.04.1983,Soester bossen, 1 ex. waargenomen in opgeworpen aarden wal, beplant met

gemengd bos (151.0-462.7);
16.11.1983, Soester bossen, 1 ex. waargenomen bij berg boomstronken, begroeid met

mossen en Grote brandnetel (151.3-462.8).

Dwergmuis Micromys minutus

Het Dwergmuisje werd noch in de Bokkeduinen noch in Birkhoven waargenomen. Wel werd op 05.12.1999 een oud
nesije in Rietgras gevonden op het ten noorden van de Amsterdamseweg gelegen voormalige woonwagenterrein
(152.2-463.7). Langs de nog noordelijker gelegen Melksteeg werden omstreeks 1965 Dwergmuisjes gezien (152-
464) (waarneming A. Bruijn). Ook in de riet- en ruigtebegroeiingen langs de spoorsloten van de spoorlijn richting
Hilversum komen zij voor.

Bosmuis Apodemus sylvaticus

De Bosmuis is vermoedelijk de algemeenst voorkomende kleine zoogdiersoort in Birkhoven-
Bokkeduinen. Hij komt vooral voor in enigszins schrale 1001- en naaldbossen. In de herfst trekken zij ook
schuren en woningen binnen.

Waamemingen:
herfst 1967, 1 ex. waargenomen in de betonnen gracht om het berenplateau in het

Dierenpark (152.2-462.5).

Vangsten:
27128.05.1980,1 bosstrook westzijde NS zandafgraving Bokkeduinen (152.7-462.9);
11/12.06.1980, 1 bosstrook tussen ruiterpad en Zandlaan, Birkhoven (151.6-462.9);
25126.08.1980,1 en 1 bosstrook ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort,

Birkhoven (152.6-462.5);
25126.08.1980,2 bosstrook ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, Birkhoven

(152.3-462.3);
25126.08.1980,1 en 1 bosstrook ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort,

Birkhoven (152.1-462.2);
06.02.1982,1 ex. dood aangetroffen in Monnikenbosch, gemeente Soest, op bospad in

percelen Grove den (151.4-462.4)(J.w. van Vliet leg.).

Haas Lepus europaeus

De Haas werd tot nu toe niet in het gebied waargenomen. Wel is hij bekend van de Vlasakkers, waar 1 ex. op
03.08.1986 werd gezien in een terreingedeelte met gestorte zandhopen en puin, begroeid met ruigtekruiden (151.4-
461.7). In (de omgeving van) de Soester bossen werd in 1971, toen bleek dat de hazenstand sterk was
achteruijgegaan, de jacht op deze dieren gestaakt. De laats1e dieren waren hier in 1969 geschoten. Op 10.02.1973
werden in de bossen tussen Amersfoort en Soest 30 gestroopte Konijnen en Hazen aangetroffen (zie Amersfoortse
Courant, 86 (36) : 1112.02.1973). In het poldergebied ten noorden van Birkhoven, tussen De Birkt en de Eem, wordt
de Haas regelmatig waargenomen.
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Konijn Orycto/agus cuniculus

De onderstaande gegevens geven geen volledig beeld van de verspreiding van het Konijn in Birkhoven
en Bokkeduinen. De indruk bestaat dat het Konijn weliswaar over het gehele gebied verspreid
voorkomt, maar op open plaatsen meer dan in gesloten opgaand bos.

Waarnemingen Bokkeduinen:
14.10.1980, graafsporen (152.5-463.0 en 152.7-462.9);
datum, 15:00 uur, 2 adulte ex. en een recente burcht (152.2-463.1);
12.05.1978,1 juveniel ex. (152.6-462.5);
24.04.1972, faeces (152.6-463.1);
12.06.1994, 16:00 uur, 2 juveniele ex. in eikenbosrand langs asfaltweg in de Bokkeduinen, en

1 juveniel ex. in eikenstruweeVbremstruweel (153.0-462.7 en 153.0-462.8);
12.06.1994, 1 adult ex. bij inmiddels afgebroken huis in de Bokkeduinen (152.5-463.3),

vindplaats verdwenen;
13.08.1997,2 adulte ex. in grove dennenbos ten zuiden van de Camping (152.3-463.0);
23.08.1997,2 adulte ex. bij stapel hout in gemengd bos oostzijde BW.laan (152.2-463.2).

Waarnemingen Birkhoven:
03.06.1981,16:30 uur, 1 adult ex. (151.5-462.2);
03.06.1981, 16:45 uur, 1 adult ex. en 1 halfwas ex. (151.5-462.0);
23.02.2000, 16:45 uur, 1 adult ex. in bosperceel aan oostzijde van de Zandlaan (151.6-

463.2);
24.04.1972, faeces (151.9-462.2 ; 152.1/2-462.2en 152.5-462.4).

Waarnemingen Soester bosgebied:
12.06.1980, 10:00 - 11 :00 uur, 1 adult ex. (151.4-462.8), 1 adult ex. (151.5-462.7), 1 subadult

ex. (151.3-462.9) en sporen (151.3-462.7 en 151.5-462.7/9);
16.11.1983, faeces en konijnenweide op open plek (151.3-462.8); ook op 03.03.2000;
30.04.1983, 1 adult ex. kruising van boswegen door naaldhout ten oosten van de Korte

Duinen (151.0-462.7);
03.03.2000,2 adulte ex. rand campingterrein 't Monnikenbosch (151.0-462.4 en 151.1-462.4);
03.03.2000, faeces en graafsporen rand voormalige zandafgraving Monnikenbosch (151.2-

462.2);
03.03.2000, faeces en graafsporen langs voetpad door open bosperceel (150.7-462.1);
-.06.1976, 1 adult ex. in weiland ten noorden van de Korte Duinen (150.4-463.0).
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MOSSEN EN KORSTMOSSEN IN HET CANTONSPARK

André Aproot, Gerrit v. d. Veenstraat 107,3762 XK Soest

Op 2 december 1998 organiseerde Huub van der Aa een excursie met schrijver en
Arien van Iperen naar het Cantonspark in het centrum van Baarn. Deze voormalige
botanische tuin van de Utrechtse Universiteit bevat een belangwekkende
verzameling zeldzame bomen, een moestuin omringd door een oude bakstenen
muur en een fraai stukje heidetuin met lavablokken. Het doel van de excursie was
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige mossen en korstmossen.
Hiertoe werden zoveel mogelijk verschillende bomen en andere substraten bekeken.
De lijsten zijn zeker indrukwekkend.
Op steen werden niet veel echte bijzonderheden aangetroffen, maar de vondst van
Gyalideopsis anastomosans op muur was onverwacht. Deze soort komt nog maar
enkele tientallen jaren in Nederland voor, eerst alleen op oude beuken op de Veluwe,
maar breidt zich nog steeds uit op gladde boomvoeten, en dus ook op steen. De
lavablokken waren nog het interessantst begroeid met o.a. Baeomyces rufus,
Micarea Iignaria en StereocauIon nanodes. Onder de mossen is de Hunebed-
bisschopsmuts (Racomitrium heterostichum) de interessantste vondst. Deze soort
is, zoals de naam al zegt, verder voornamelijk bekend van hunebedden en op stenen
langs de IJsselmeerdijk.
Op bomen verder vrij veel nieuwe vestigingen Uonge exemplaren) waargenomen,
o.a. van diverse Parmelia-soorten; een duidelijk teken van toename. Helaas was ook
de negatieve invloed van de nabijgelegen kinderboerderij waar te nemen aan de
nitrofyten op o.a. de Ginkgo's. Ook opvallend was de vondst van de slijmzwam
Diderma chondrioderma, die pas sinds 1995 van ons land bekend is. Deze soort
groeide in het Cantonspark alleen op het korstmos Grijs/grauw rijpmos (Physconia
grisea). Met dank aan Hans van Hooff voor het determineren van deze slijmzwam.
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De soorten werden op de volgende substraten gevonden:

15 Betuia, boom no. 48
16 Pterocarya, tegenover

tennishuis
17 Quercus palustris, boom no.

11
18 Fagus sylvatica, boom no. 1

(170 jaar)
19 op lavastenen in heidetuin

8 Ginkgo, boom no 124
9 Ginkgo

3 op beton van waterput

4 op straatje bij poortje van
moestuin

5 Halesia, boom no. 67

1 op muur rond moestuin
2 op Acer bij dienstingang

10 Morus catavana, bÇlom
no. 66

11 boomstronk Quercus
rubra

12 op vazen achter
wintertuin

6 Liriodendron, boom no. 130 13 muurtje achter wintertuin
7 Sequoiadendron, boom nr 14 Castanea sativa,

130 Pulleboom, no. 81

Tabellen met gevonden mossen en korstmossen in het Cantonspark op 2 december
1998.
I = verzameld
# = afgebeeld in: "Aptroot & van Herk", Veldgids Korstmossen", KNNV Uitgeverij.
1994

Tabel 1.
Lever- en bladmossen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam substraat
Levermossen
Cephaloziella divaricata Gewoon draadmos 19
Metzgeria furcata Bleek boomvorkje 10
Bladmossen
Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos 10
Atrichum undulatum Groot rimpelmos 19
Bryum capillare Gedraaid knikmos 13, 19
Ceratodon purpureus Purpersteellje 1, 19
Dicranoweisia cirrhata Gewoon sikkelsterretje 5,9,11,14,18
Eurhynchium praelongatum Fijnladderrnos 19
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos 1,3,10,12,13,19
Hypnum cupressiforrne Gewoon klauwtjesmos 5,10,11,13,14,17
Orthotrichum affine Gewone haarrnuts 9, 10, 14,16
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos 19
Polytrichum forrnosum Fraai haarrnos 11
P. piliforrne Ruig haarrnos 19
Racomitrium heterostichum Hunnebed-bisschopsmuts 19 I
Rhynchostegium confertum Boom-snavelmos 10
Schistidium apocarpum Gewoon achterlichtmos 1
Tortulamuralis Gewoon muursterretje 1,3,12,13
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Tabel 2.
Korstmossen
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam substraat

Bosschildmos

Gewone poederkorst

-::.
Groene schotelkorst

Vliegestrontjesmos
Citroenkorst

13 11
5, 8, 9, 10, 15, 17
2 11
13 11
1,2,5,9,14,16,17,18
19 11
2,10,16,17,18
1,3,12,13
1
1,3
1, 12
8,9, 10, 16, 17,18
1,5,13
1
13
10, 13,14, 15, 19
19
6
1,5
1, 12
12
1, 12
3
7,8,9,10, 15,16, 17,18
1, 12
1,12,13
2,6,10
1,12,17
3,4,13
8 11
19
1, 13 11, 19 11
10
1,4,10,13
1,3, 12, 13
2,5,8,10, 15, 17,18
1,3,5,6,13,14,19
19
15, 17
18
10
5, 10
17, 18
5, 10, 15,16, 17, 18

Gebogen schildmos
Verstop-schildmos
Gestippeld schildmos
Gewoon schildmos

-
Verborgen schotelkorst
Bleekgroene schotelkorst
Kleine schotelkorst
Muurschotelkorst

-
Poedergeelkorst
Grove geelkorst

Korstmossen
Acarospora smaragduia
Bacidia arnoldiana #
B. chloroticula
B. egenula
Bacidia sp. indel.
Baeomyces rufus
Buellia punctata #
Caloplaca citrina #
C. f1avocitrina
C. flavovirescens #
C. Iithophila #
Candelariella reflexa #
C. vitellina #
Catillaria chalybeia
Cladonia coniocraea # Smalbekermos
C. fimbriata # Kopjes-bekermos
C. subulata # _
Dimarella pineti # _
Gyalideopsis anastomosans
Lecania erysibe
L. rabenhorstii #
Lecanora albescens #
L. campestris #
L. conizaeoides #
L. crenulata
L. dispersa #
L. expallens #
L. hageni #
L. muralis #
L. saligna
Lecidea erratica
L. fuscoatra
Lesidella elaeochroma # Purperschaaltje
L. scabra #
L. stigmata #
Lepraria incana #
L. lobificans
Micaria lignaria
Parmelia caperata #
P. exasperatula
P. revoluta #
P. subaurifera #
P. subrudecta #
P. sulcata #
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Wetenschappelijke naam
Korstmossenfvervolq)
Phaeophyscia orbicularis #
Physcia adscendens #
P. caesia #
P. tenelIa #
Physconia grisea #

Placynthiella icmalea #

Porpidia soredizodes #
P. tuberculosa
Psilechia leprosa
P.lucida #
Ramalina farinacea #
Sarcogyne regularis
Scoliciosporum umbrinum
Stereocauion nanodes
Strangospora pinicola
Trapelia coarctata #
T.obtegens
Verrucaria muralis #
V.ochrostoma
V. nigrescens #
V. viridula
Xanthoria candelaria #

X. parietina #

X. polycarpa #

26

Nederlandse naam

Rond schaduwmos
Grof kroesmos
Rond kroesmos
Fijn kroesmos
Grijs/grauw rijpmos

Bruine
veenkorst(Moddermos)

UV-mos
Melig dakmos

Kroezig dooiermos(Oranje
wratkorstmos)
Groot dooiermos(Oranje
steenkorstmos)
Klein dooiermos(Oranje
boomkorstmosl

substraat

5, 9, 10, 12, 16
2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, Ｑｾ

8, 14, 18
5,8,9, 10, 14(c.ap.), 16, 17, 18
14(met de slijmzwam Diderma
chondrioderma), 16
11

1,4,13,19
1, 13
1
1
10, 14, 18
19
4
19
17 11
1,13,19
19
1, 12
1
1,3,4, 12
1
14

5,9, 10, 12, 16, 17, 18

16

Parmelia subrudeeta
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PYRALIDAE ("lichtmotten"), WAARGENOMEN IN EN OM
AMERSFOORT

door Vincent van Laar,
p/a ｃｎｍｾＬ ecologie, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

e-mail: assr@amersfoort.nl

Inleiding

De afgelopen 20 jaar zijn op verschillende plaatsen in en om Amersfoort
waarnemingen aan nachtvlinders verricht. Hierbij werden zowel bepaalde gebieden
's nachts met behulp van lichtvallen e.d. onderzocht, als "losse" waarnemingen
tijdens dagexcursies van in de vegetatie rustende dieren gedaan.
Gebieden die met lichtvangsten werden geinventariseerd zijn onder andere
Birkhoven (Steinmetz & De Lange, 1984); Landgoed Coelhorst (Steinmetz, De Lange
& Boon, 1981, ongepubliceerd), Landgoed Schothorst (Bosma, 1991; 2000) en
terreinen achter de boerderij Orkanje bij Stoutenburg (Bosma & Ter Horst, 2000).
Tijdens deze vangnachten werden in de eerste plaats de soorten die tot de grote
vlinders behoren, zoals onder andere de Uilen, Spinners, Beervlinders en Spanners,
gedetermineerd. De kleine vlinders, waartoe de Pyralidae ("lichtmotten") behoren,
werden meestal stiefmoederlijk behandeld, dit wil zeggen dat soms wel, maar
meestal niet een poging werd ondernomen om deze dieren op naam te brengen.
Desondanks werden in bovengenoemde periode toch nog zo veel waarnemingen
genoteerd, dat het de moeite waard leek om deze, niet alleen als aanvulling op
bovengenoemde verslagen, maar ook op de verspreidingskaartjes in Kuchlein &
Donner (1993), in een rapport samen te vatten. De resultaten staan hieronder
vermeld.

Voor het determineren van de Pyralidae zijn weinig goed geillustreerde
Nederlandstalige determinatiewerken beschikbaar. Een keuze uit de europese
soorten vindt men in populaire vlindergidsen, zoals die van Lyneborg & Zwakhals
(1976) en Novak & Severa (1989). Ook in het standaardwerk van Kuchlein & Donner
(1993) staat een aantal soorten fraai afgebeeld. Dit boek geeft trouwens ook een
overzicht van alle in ons land waargenomen kleine vlinders en hun verspreiding
(verspreidingskaarten volgens het atlasblokkensysteem). Enkele afbeeldingen van
dagactieve Pyralidae vindt men in Van Dam et al., 1995.
Wat betreft kleurenillustraties, toch onmisbare hulpmiddelen bij de determinaties, zijn
de boeken van Goater (1986) en Slamka (1997) zeer bruikbaar. In combinatie met de
gegevens die in Kuchlein & Donner (1993) worden vermeld lukt het meestal wel om
de soorten op naam te brengen.
De nummering en nomenclatuur van de in het onderstaande overzicht vermelde
soorten volgt die van Kuchlein & De Vos (1999).

Overigens valt er in onze omgeving nog veel faunistisch onderzoek aan de Pyralidae
te doen. Kuchlein & De Vos (1999) geven voor Nederland 187 soorten pyraliden op.
Als we de verspreidingskaartjes van deze soorten raadplegen (zie Kuchlein &
Donner, 1993), dan blijken er van deze 187 soorten 118 te zijn waargenomen binnen
de atlasblokken die op kaartblad 32 zijn gelegen. Amersfoort, op dit kaartblad
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centraal gesitueerd, blijkt vooral aan de westkant (Utrechtse Heuvelrug tussen Soest
en Amersfoort) goed onderzocht te zijn (83 soorten in atlasblok 32-33). Ook elders
op de Heuvelrug (Doorn, Maarn, Soest, Zeist, Den Dolder, De Bilt, Lage Vuursche)
en in 't Gooi (Hilversum-Laren), zijn (vrij) veel soorten waargenomen. In het Eemland
en de Gelderse Vallei (Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Hoevelaken, Leusden,
Achterveld, De Glind, Barneveld, Scherpenzeel) zijn echter nauwelijks
waarnemingen verricht, echter weer wel op de westrand van de Veluwe (Nijkerk,
Putten, Ede). Zie het onderstaande overzicht van atlasblokken, gerangschikt naar het
aantal waargenomen soorten.
32-33 (Soest-Amersfoort): 83; 32-11 (Hilversum-Laren): 79; 32-17 (Putten): 73; 32-57
(Ede): 45; 32-32 (Den Dolder-Soest): 43; 32-53 (Doorn-Maarn): 39; 32-41 (De Bilt):
38; 32-21 (Lage Vuursche): 35; 32-42 (Zeist): 27; 32-15 (Nijkerk): 20; 32-22 (Baarn-
Soest): 18; 32-31 (Maartensdijk): 16; 32-56 (Renswoude-Ederveen): 14; 35-54
(Maarsbergen): 12; 32-47 (Lunteren): 12; 32-14 (polder Arkemheen): 9; 32-58
(Ederheide): 9; 32-52 (Driebergen): 8; 32-44 (Leusden-Zuid): 7; 32-18 (Garderen): 5;
32-34 (Amersfoort-Leusden): 4; 32-51 (Bunnik): 3; 32-28 (Stroe): 3; 32-36
(Barneveld): 3; 32-12 (Eemnes): 2; 32-13 (Bunschoten-Eemdijk): 2; 32-27
(Voorthuizen-oost): 2; 32-23 (Hoogland): 1; 32-24 (Hooglanderveen): 1; 32-25
(Hoevelaken): 1; 32-26 (Voorthuizen-west): 1; 32-48 (Wekerom): 1; 32-55
(Scherpenzeel): 1; 32-16 (Huinerbroek): 0; 32-35 (Hoevelaken-Achterveld): 0; 32-37
(Kootwijkerbroek): 0; 32-38 (Harskamp): 0; 32-43 (Leusderheide): 0; 32-45 (De
Glind): 0 en 32-46 (Walderveen): O.

Overzicht van de waargenomen soorten

Galleriinae - wasmotten

1254Achroia griselIa (Fabricius) - Kleine wasmot

32-23-55 : 154.8/465.6
AMERSFOORT, Landgoed Schothorst, in Bijenhuis 1bijenkasten
01.06.2000; diverse ex. dood aangetroffen

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) opgegeven voor de atlasblokken 32-11
en 32-17.

1255Aphomia sociella (Linnaeus) - Hommelwasmot

32-22-53:147.8/465.8
SOEST: Zwaluwenweg, in tuin
04.06.1997,1 ex. (H. Bosma)

32-23-55:154.9/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
15.05.1996, 1 ex.; 09.07.1999, 01:20 uur, 1 op lichtval (Vlinderwerkgroep;
coll. CNME)

32-33-15:154.3/464.5
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AMERSFOORT, wijk Schothorst, Badelochstraat, in tuin
04.09.1999. Tijdens het schoonmaken van een nestkastje (waarin zich een
hommelnest bevond) werd tegen het deksel een zeer stevig vastgehecht
spinsel van larven en hun cocons van deze wasmotsoort aangetroffen. Nadat
het pakket (ca. 7x7 cm en 2 à 3 cm dik), met moeite, verwijderd was, werd het
in een doosje afgedekt met gaas in een schuur geplaatst. In het daarop
volgende ｶ ｯ ｯ ｾ ｡ ｡ ｲ kwamen in mei dagelijks enkele motten uit het spinsel
gekropen, die tegen het gaas gingen zitten. De dieren werden vervolgens in
vrijheid gesteld. De kweek werd gevolgd tot 06.06.2000 en verliep als volgt:

datum aantal datum aantal

18.05.2000 3 28.05.2000 1
21.05.2000 1 31.05.2000 5
22.05.2000 3 01.06.2000 1
23.05.2000 2 02.06.2000 1
24.05.2000 6 18.06.2000 1 (op licht)
26.05.2000 6 19.06.2000 1 (op licht)
27.05.2000 1 24.06.2000, 24:00 1 (op licht)

uur

Het taaie spinsel en de daaraan verbonden "gegutste" gootjes in het hout van
het deksel, geleken geheel op de situatie zoals die door Koopmans-Grommé
(2000) in een nestkast te Epe werd aangetroffen.

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) opgegeven voor de atlasblokken 32-11;
32-15; 32-17; 32-31; 32-33; 32-53 en 32-57.

Pyralinae

1258Hypsopyga costalis (Fabricius)

32-23-55 : 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
17.08.1990,22:17 uur; 1 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep; coll. CNME)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
17; 32-32; 32-33; 32-36; 32-47; 32-53; 32-56 en 32-57.

1261 Pyralis farinalis (linnaeus) - Meelmot

32-22-53: 147.8/465.8
SOEST: Zwaluwenweg
24.07.1990,1 ex.; 18.08.1991, 1 ex.; 28.08.1991,1 ex. (H. Bosma)

32-23-55: 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland)
tweede helft jaren negentig, 1 ex. op lichtval. (Vlinderwerkgroep)
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32-24-51 : 155.2/465.5
AMERSFOORT: SchothorsterJaan, in tuin
29.06.1986, 1 ex. (DW. van Tol; coll. CNME)

32-33-15: 154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, Badelochstraat, in tuin
22.07.1994, 1 ex.; 31.07.2000, 1 ex. in woning

32-35-31 : 160.0/462.1
LEUSDEN: Stoutenburg, boerderij Orkanje (Hessenweg)
13.08.1999,23:20 uur zt., 1 ex. op licht (Vlinderwerkgroep)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-17;
32-33 en 32-56.

1263Aglossa pinguinalis (Linnaeus)

32-35-31: 160.0/462.1
LEUSDEN: Stoutenburg, in schuur bij boerderij Orkanje
23.06.2000, 1 op lichtval (Vlinderwerkgroep; det. H. Bosma)

Wordt door Kuchjein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
17; 32-33 en 32-57.

Phycitinae

1301 Myelois circumvoluta (Fourcroy)

32-32-53: 147.8/460.7
SOEST: Soesterberg, De Palz, op bloemen van Akkerdistel
25.06.1988, 2 ex. (coII. CNME)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) opgegeven voor atlasblok 32-33.

Crambinae - Grasmotten

1338Chilo phragmitella (HObner)

32-23-53 : 152. /465.
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Coelhorst
09.05.1981, 1 ex. op lichtval (Steinmetz et al., z.j.)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
14; 32-17; 32-21; 32-22; 32-28; 32-33 en 32-53.

1342 Crambus pascuella (Linnaeus) - Grasmot

32-23-55: 154.9/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Komhoek (weiland)
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29.06.1985, 22:53 uur, 3 ex. en 23:03 uur, 2 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep)

32-32-14: 148./464.
SOEST: Smitsveen, Weegbreestraat, in tuin
-.05 tot 08.1977; verscheidene ex. (Zweers, 1977)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-21; 32-22; 32-28; 32-31; 32-32; 32-33; 32-42; 32-53; 32-54 en 32-
57.

1346Crambus pratelIa (Linnaeus)

32-33-13 : 152.2/464.7
SOEST: A.P. Hilhorstweg, in berm en slootkant aan zuidwestzijde
16.06.2000, 1 ex.

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-22; 32-31; 32-32; 32-33; 32-41; 32-42; 32-53; 32-54 en 32-57.

1347Crambus lathonielius (Zincken)

32-45-12: 161./459.
LEUSDEN: Groot Zandbrink
31.05.1997,1 ex. (H. Bosma)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-21; 32-31; 32-32; 32-33; 32-41; 32-42; 32-53; 32-56; 32-57 en 32-
58.

1349Crambus perielIa (Scopoli)

32-34-22: 156.8/463.8
AMERSFOORT: Waterwingebied Liendert, in ruigtebegroeiing op gestorte
grond
06.07.2000,6 ex.

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) genoemd voor de atlasblokken 32-14; 32-
17; 32-21; 32-32; 32-33; 32-44; 32-53; 32-54; 32-57 en 32-58.

1359Catoptria pinelIa (Linnaeus)

32-23-55 : 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
09.08.1991, 22:27 uur, 2 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) opgegeven voor de atlasblokken 32-11;
32-15; 32-17; 32-22; 32-32; 32-33; 32-41; 32-42; 32-53; 32-54 en 32-57.
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Nymphulinae

1374Elophila (Nymphula) nymphaeta (Linnaeus) - Waterlelievlinder

32-23-55: 154.8/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst. De Bergkamp (graanakker)
26.06.1986,1 ex. (coII. CNME); 13.08.1993, 1 ex. op lichtval (coII. CNME)

32-23-55 : 154.9/465.4
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Breede Goren
(moerasgebiedje aan zuidzijde Schothorsterlaan)
09.08.1990,1 (coII. CNME)

32-23-55: 154.9/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland)
30.08.1991, 23:26 uur, 1 op lichtval (Vlinderwerkgroep; coll. CNME)

32-32-14: 148. /464.
SOEST: Smitsveen, Weegbreestraat 58. bij vijver
-.06.1976, zeer vele ex. (Zweers, 1977)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-18; 32-21; 32-32; 32-33; 32-41; 32-42; 32-52; 32-53 en 32-57.

1377Cataclysta lemnata (Linnaeus) - Kroosvlindertje

26-53-52 : 151.0/475.6
BUNSCHOTEN: Maatpolder, slootje
19.06.1988,1 (coII. CNME)

32-13-12: 151.0/474.2
BUNSCHOTEN: Eemdijk, langs waai
28.08.1999,1

32-13-42: 151.2/471.1
BAARN: Bikkerspolder, sloot aan westzijde van de Vinkenweg
22.07.1988,4 ex.

32-13-52: 151.5/470.0
BUNSCHOTEN: Polder de Haar, bermsloot langs noordzijde van de Lodijk
28.08.1999,2

32-23-11 : 150.9/469.1
BAARN: Polder Eemland, slootje westzijde Achter Eemlandsweg
01.08.2000, 20 ex.

32-23-21 : 150.7/468.3
AMERSFOORT: Polder Zeldert, brede sloot langs zuidzijde van de Slaagseweg
10.09.1999,12:00 uur, 3
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32-23-21 : 150.9/468.8
BAARN: Polder Eemland, slootje westzijde Achter Eemlandsweg
01.08.2000, 18 ex.

32-23-22: 151.0/468.5
BAARN: Polder Eemland, slootje westzijde Achter Eemlandsweg
01.08.2000, 1 ex.

32-23-22 : 151.1/468.2
AMERSFOORT: Polder Zeldert, sloot langs westzijde van de Slaagseweg
10.09.1999, 3

32-23-22 : 151.1/468.3
AMERSFOORT: Polder Zeldert, sloot noordzijde Neerzeldertseweg
01.08.2000, 8 ex.

32-23-23:152.0/468.5
AMERSFOORT: Polder Zeldert, sloot langs noordzijde Neerzeldertseweg
10.09.1999, 12:00 uur, 3

32-23-24:153.0/468.8
AMERSFOORT: Polder Zeldert, sloot noordzijde Neerzeldertseweg
01.08.2000, 2 ex.

32-23-32 : 151.4/467.4
AMERSFOORT: Polder Zeldert, sloot aan oostzijde van de Slaagseweg
08.09.1999, 14:20 uur, 1

32-23-33:152.8/467.9
AMERSFOORT: Polder Zeldert, wetering langs de zuidzijde van de
Zeldertseweg
08.09.1999,14:15 uur, 3 en 3

32-23-34: 153.0/467.9
AMERSFOORT: Polder Zeldert, wetering zuidzijde Zeldertseweg
08.09.1999, 14:00 uur, 1

32-23-52:151.6/465.0
SOEST: sloot langs noordzijde van de A.P. Hilhorstweg
16.06.2000,15:00 uur, 2

32-23-55: 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland)
31.07.1992,23.48 uur, 1 op lichtval (Vlinderwerkgroep)

32-32-14 : 148./464.
SOEST: Smitsveen, Weegbreestraat, in tuin bij vijver
05 tot 08.1976 en 1977, verscheidene ex. (Zweers, 1977)

32-33-15: 154.3/464.5
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•
AMERSFOORT: wijk Schothorst, Badelochstraat, bij tuinvijver
30.05.1993, 1

32-34-12: 156.6/464.3
AMERSFOORT: Waterwingebied Liendert, langs poel
09.09.1999, 11 :00 uur, 8 en 2

32-44-44 : 158.3/456.7
LEUSDEN: slootje langs de Liniedijk, uitmondend in Luntersche Beek
05.09.1999, 1

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-22; 32-33; 32-53 en 32-57.

1378Parapoynx stratiotata (Linnaeus)

32-44-31 : 155.8/457.0
LEUSDEN: Den Treek, ca. 100 meter ten westen van de Woudenbergse Grift
30.05.2000, 1 (H. Bosma)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-33; 32-41 en 32-57.

Evergestinae

1383Evergestis Iimbata (Linnaeus)

32-23-55 : 154.8/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
09.07.1999,01:14 uur, 1 ex. op licht (Vlinderwerkgroep; coll. CNME)

Deze soort was tot voor kort vooral uit het zuidelijk deel van ons land bekend,
met name uit Zuid-Limburg en hier en daar op de Veluwe (Kuchlein, 1993). In
1994 werd hij echter ook in Overijssel (Zuidloo) en in Noord-Gelderland
(Wezep) waargenomen (Huisman & Koster, 1997). De vangst te Hoogland is
voorlopig de meest noordwestelijke in ons land. De determinatie werd bevestigd
door R. de Vos (Zoölogisch Museum, Amsterdam).

1384 Evergestis forficalis (Linnaeus)

26-53-54 : 153.4/475.1
BUNSCHOTEN: Poldermaten, in oeverbegroeiing van dijksloot langs de
Westdijk
27.06.2000, 1 ex.

32-23-55:154.9/465.5
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, in gebouw CNME
14.06.1989, 1 ex. dood aangetroffen
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32-23-55: 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
14.05.1993, 23:52 uur, 1 ex. op lichtval; 29.05.1993, 00:18 uur, 1 ex.
(Vlinderwerkgroep; coll. CNME)

32-33-15: 154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, tuin Badelochstraat
28.05.1988,23:45 uur, 1 ex.; 05.06.2000, 08.30 uur, 1 ex.

32-35-31 : 160.0/462.1
LEUSDEN: Stoutenburg, boerderij Orkanje (Hessenweg)
13.08.1999, 23:20 uur, 1 ex. op licht (Vlinderwerkgroep)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
17; 32-21; 32-33; 32-41; 32-53 en 32-57.

1386Evergestis extimalis (Scopoli)

32-14-21 : 155.9/473.1
BUNSCHOTEN: buitendijks land aan de Oostdijk
19.07.1988,19:45 uur, 2 ex.

32-23-55: 154.9/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Komhoek, ruigte langs
greppel en De Bergkamp (grasland)
28.06.1986,23:00 uur, 1 ex.; 09.08.1991, tussen 23:00 en 24:00 uur, 1 ex.;
10.07.1993,00:15 uur, ? ex.; 09.07.1994, 00:33 uur, 1 ex.; 29.05.1998, 23:25
uur, 1 ex.; 03.07.1998, 23:00 uur, 1 ex. en 31.07.1998, 23:27 uur, 1 ex. op
lichtval (Vlinderwerkgroep; coll. CNME)

32-33-15: 154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, tuin Badelochstraat
05.08.1998,1 ex.; 17.07.1999, 1 ex.

32-34-15: 159. /464.
HOEVELAKEN: Otwardplaats; in lichtval
25.07.1992, 22:30 - 23:30 uur, 1 ex. (Boon, 1998)

32-34-41 : 155.5/461.3
AMERSFOORT: aan westzijde van goederenspoorlijn ("Pon-lijn"), tussen Grote
brandnetel en Haagwinde
03.07.1988,1 ex. (col!. CNME)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken Ｓ Ｒ ｾ Ｑ Ｕ ［ 32-
32; 32-33 en 32-42.
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Pyraustinae

1387Pyrausta aurata (Scopoli) - Muntvlindertje

32-22-53 : 147.8/465.8
SOEST: Zwaluwenweg, in tuin
1999, 2000, enkele ex. (H. Bosma)

32-23-44 : 153.8/466.4
AMERSFOORT: Hoogland, in tuin Kabof, bij Munt
28.07.1995, 1 ex. (M. ter Horst)

32-23-55: 154.4/465.9
AMERSFOORT: Hoogland, Schrijnwerkerlaan, in tuin
09.06.2000, 10:00 uur, 2 ex. (T. van Schijndel)

32-23-55 : 154.8/465.5
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst (vegetatietuin)
03.06.1996, 12:40 uur, 2 ex. (A. Grimbergen)

32-23-55:154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland)
10.08.1991, ca. 24:00 uur, 1 ex.; 13.08.1993,21:31 uur, 1 ex. en 29.07.1994,
23:54 uur, 1 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep)

32-33-15:154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, in tuin Badelochstraat.
-.06.1983, enkele ex.; -.06.1984, enkele ex.; -.06.1985, enkele ex.; 06.06.1998,
1 ex. bij Wollige munt; 29.07.1999,16:50 uur, 2 ex.; 12.05.2000, 15:45 uur, 1
ex.; 23.05.2000, 17:30 uur, 1 ex.; 01.06.2000, 14:45 uur, 1 ex.; 02.06.2000,
14:00 uur, 1 ex.; 03.06.2000, 09:15 uur, 1 ex.; 09.08.2000, 19:00 uur, 1 ex. bij
Wollige munt; 11.08.2000, 18:30 uur, 1 ex. idem.

32-33-25:154.7/463.5
AMERSFOORT: Grote Koppel, achtertuin, bij Citroenmelisse
10.07.1989,6 ex. (R.N. Hemmelder)

32-33-45:154.2/461.8
AMERSFOORT: Van Bemmelstraat, in tuin bij Munt
04.08.1995, 1 ex.; 04.06.2000, 10:00 uur, 1 ex. (M. van Keulen)

32-34-31 : 155.6/462.6
AMERSFOORT: Kalkoenstraat, in tuin bij Munt
06.08.2000,16:15 uur, 1 ex.; 15.08.2000,2 ex. (R. van Assema)

32-34-41: 155.8/461.3
AMERSFOORT: Dorresteinseweg, in tuin bij Marjolein en Citroenmelisse
01.08.1998,12:45 uur, 1 ex.; 02.08.1998,15:35 uur, 1 ex.; 05.08.1998,19:35
uur, 1 ex.; 07.08.1998, 17:05 uur, 1 ex.; ,08.08.1998, 17:30 uur, 2 ex.;
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09.08.1998,16:55 uur, 1 ex.; 10.08.1998, 18:00 uur, 1 ex.; 14.08.1998,17:50
uur, 1 ex.; 15.08.1998, 17:25 uur, 1 ex.; 16.08.1998, 19:40 uur, 1 ex.;
17.08.1998, 14:10 uur, 1 ex.; 18.08.1998,20:50 uur, 2 ex.; 29.08.1998,12:40
uur, 1 ex.; 03.05.1999, 18:05 uur, 1 ex.; 25.07.1999, 16:00 uur, 1 ex.;
26.07.1999,18:00 uur, 1 ex.; 30.07.1999,21:00 uur, 1 ex.; 31.07.1999,17:10
uur, 1 ex.; 09.06.2000, 19:25 uur, 1 ex.; 22.07.2000, 17:30 uur, 1 ex.;
23.07.2000, 12:50 uur, 1 ex.; 25.07.2000, 17:50 uur, 1 ex.; 26.07.2000, 18:20
uur, 1 ex.; 31.07.2000, 18:15 uur, 1 ex.; 01.08.2000, 19:15 uur, 1 ex.;
02.08.2000,20:00 uur, 1 ex.; 03.08.2000, 17:55 uur, 1 ex.; 04.08.2000, 18:00
uur, 1 ex.; 05.08.2000, 16:25 uur, 2 ex.; 06.08.2000, 15:40 uur, 3 ex.;
09.08.2000,19:25 uur, 1 ex.; 11.08.2000,19:05 uur, 1 ex.; 12.08.2000,17:25
uur, 1 ex.; 13.08.2000, 17:15 uur, 1 ex.; 15.08.2000, 17:40 uur, 1 ex.;
16.08.2000, 17:40 uur, 1 ex.; 17.08.2000, 18:30 uur, 1 ex.; 18.08.2000, 18:05
uur, 1 ex.; 19.08.2000, 16:50 uur, 1 ex.; 20.08.2000, 13:30 uur, 2 ex.;
21.08.2000,17:00 uur, 2 ex.; 22.08.2000, 17:45 uur, 2 ex.; 23.08.2000, 19:10
uur, 2 ex.; 25.08.2000, 19:00 uur, 1 ex. (E. van Beers)

33-33-35 : 154.3/462.3
AMERSFOORT: Bergkwartier, in tuin
04.08.1995, 1 ex.

32-34-42: 156.7/461.4
LEUSDEN: Ursulineweg, tuincentrum "Eurofleur"
20.07.1998,12:10 uur, 1 ex. (E. van Beers)

32-34-54 : 158.5/460.2
LEUSDEN: Noordwijck, in tuin Beerzewijk
02.06.2000, 1 ex. (A. van Hunnik).

32-35-11 : 160.5/464.9
HOEVELAKEN: Koningshof, in tuin bij Munt
16.08.1997,4 ex. (B. Weggelaar)

Gegevens die in 1997 en 1998 werden verzameld werden ook doorgegeven in
het kader van het project "Nachtvlinders in 't zonnetje" (vgl. Van Zuijen, 1999).

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
17; 32-31; 32-33; 32-36; 32-41; 32-47 en door Van Zuijen (1999) voor de
atlasblokken 32-32; 32-33; 32-34; 32-35; 32-36; 32-37; 32-41; 32-51 en 32-57.

1391 Pyrausta despicata (Scopoli) [Po cespitalis (Denis & SchiffermOller)]

32-33-32: 151.0/462.3
SOEST: voormalige zandafgraving Monnikenbosch
29.08.1996, 2 ex. (Bosma et al., 1996).

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) verrneld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-21; 32-33; 32-41; 32-53; 32-56 en 32-57.
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14020strinia nubilalis (HObner) - Maïsboorder

32-23-55: 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
19.07.1991,23:37 uur, 1 ex.; 04.07.1992, 23:03 uur, 1 ex. en 09.07.1994, 00:54
uur, 1 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep)

32-33-15 : 154.1/464.4
AMERSFOORT: Voormalige Schans
18.06.1988, 1

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) opgegeven voor de atlasblokken 32-11;
32-14 en 32-33.

1403 Eurrhypara hortulata (Linnaeus) - Brandnetelmot

32-22-53: 147.8/465.8
SOEST: Zwaluwenweg, in tuin
1999,2000, enkele ex. (H. Bosma)

32-23-53: 152.4/465.3
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Coelhorst, Dwarsdijk
13.06.1981,1 ex. op lichtval (J. Steinmetz, coll. CNME)

32-23-55: 154.9/465.5
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, in ruigte bij gebouw
22.06.1985,1 ex.; 16.03.1992, 1 ex.

32-23-55: 154.8/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp, in houtwal
09.07.1986,1 ex.; 01.08.1990,1 ex.

32-23-55: 154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Komhoek (weiland) en
De Bergkamp (grasland met boomgaard)
28.06.1986,23:00 uur, 2 ex.; 04.06.1988, 00:10 uur, 1 ex.; 10.06.1989,23:00
uur, 1 ex.; 30.06.1989, 22:45 uur, 1 ex.; 19.07.1991,22:12 uur 1 ex., 22:45 uur

1ex. en 23:24uur 1ex.; 09.08.1991,21:50uur, 1ex.; 08.07.1994,22:53uur, 1
ex.; 29.07.1994,23:22 uur 1ex. en 23:24uur 1ex.; 21.07.1995,24:35 uur, 1
ex.; 08.08.1997, 22:24 uur 1 ex. en 23:10 uur 1 ex.; 18:06.1998, 23:45 uur, 1
ex. en 19.06.1998,00:24 uur, 1 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep)

32-24-44 : 158.4/466.2
AMERSFOORT: Nijkerkerstraat, in struweel talud A28
18.07.2000, 1 ex.

32-24-51 : 155.1/465.5
AMERSFOORT: Schothorsterlaan, in tuin
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22.06.1985,3 ex.; 06.07.1986,1 ex. (D.W. van Tol)

32-24-51 : 155.0/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst
04.07.1986, 1 ex. in Voorbosje/De Beukhoek
04.07.1986, 1 ex. in Middenbos (open plek)

32-33-13: 152.3/463.7
AMERSFOORT: Isselt, bosplantsoen langs de westzijde van de Radonweg, in
ruigte
04.07.2000, 2 ex.

32-33-15: 154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, tuin Badelochstraat
16.06.1985, 23:00 uur, 1 ex. op Dagkoekoeksbloem; 01.06.1986, 12:45 uur, 1
ex. op muur; 06.06.1986, 13:30 uur, 1 ex.; 08.06.1986, 13:30 uur, 1 ex.;
10.06.1986,00:45 uur, 2 ex.; 12.06.1986,23:10 uur, 2 ex. op licht van TL-lamp
uit woning; 22.06.1986,1 ex.; 23.06.1986, 20:45 uur, 4 ex.; 26.06.1986, 23:15
uur, 7 ex.; 06.05.1988, 17:00 uur, 1 ex.; 22.05.1988, 24:00 uur, 1 ex. op licht
van TL-lamp uit woning; 05.06.1988, 00:30 uur, 1 ex.; 10.06.1988,24:00 uur, 1
ex. op licht van TL-lamp uit woning; 17.06.1988, 00:30 uur, 1 ex. op licht van
TL-lamp uit woning; 18.06.1988,01:30 uur, 3 ex.; 21.06.1988, 22:45 uur, 2 ex.
op licht van TL-lamp uit woning; 25.06.1988, 01 :30 uur, 1 ex.; 17.06.1989, 23:00
uur, 2 ex. op licht van TL-lamp uit woning; 12.07.1989,23:00 uur, 1 ex. op licht
van TL-lamp uit woning; 15.05.1990, 23:30 uur, 1 ex. op licht van TL-lamp uit
woning; 30.05.1990, 23:15 uur, 1 ex. op licht van TL-lamp uit woning;
20.07.1991, 23:00 uur, 1 ex. op licht van TL-lamp uit woning; 10.04.1992, 23:00
uur, 1 ex.; 11.04.1992,23:20 uur, 2 ex.; 27.06.1995,23:30 uur, 1 ex. op licht
van buitenlamp; 21.06.2000, 3 ex.; 04.07.2000, 1 ex.; 20.08.2000, 16:30 uur, 1
ex.

32-33-25: 154.0/463.5
AMERSFOORT: Puntenburgerlaan, in brandnetelruigte in bosplantsoen
22.06.2000, 1 ex.

32-33-35: 154.7/462.0
AMERSFOORT: Leusderkwartier, Marconistraat, tuin
24.06.1986, 1 ex. op licht van gloeilamp (J. Egelmeers)

32-33-35 : 154.2/462.2
AMERSFOORT: Juliana van Stolbergterrein, Gravin van Burenlaan, tuin
25.06.1986, 22:00 uur, 1 ex. op licht van gloeilamp (A. Goossens)

32-34-13: 157.5/464.7
AMERSFOORT: De Wieken-Vinkenhoef, sloot langs talud A28
24.06.1999, 11 :00 uur, 1 ex.

32-34-15 : 159. /464.
HOEVELAKEN: Otwardplaats, in lichtval
25.07.1992,22:30 - 23:30 uur (Boon, 1998)
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32-34-31 : 155.2/462.8
AMERSFOORT: Binnenstad, Muurhuizen, in tuin
11.07.1989,21:30 uur, 1 ex.

32-34-32 : 156. 1462.
AMERSFOORT: Juliëttestraat, in woning
05.02.1986, 1 ex. (T. Boon-Bouma; coll. CNME)

32-34-51 : 155.9/460.9
AMERSFOORT: langs bospad in Dorrestein, in brandnetels
28.06.1988, 14:00 uur, 1 ex.

32-35-22:161.8/463.4
BARNEVELD: Vinselaar Ilr. Juliusplas
26.06.1998, 1 ex.

32-35-23:162.0/463.2
BARNEVELD: pad door bosje naar weiland aan oostzijde van Vinkelaar, in
brandnetelruigte
06.07.2000,2 ex.

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-15; 32-
17; 32-33; 32-34; 32-41; 32-42; 32-47; 32-53 erl 32-57.

1405Phlyctaenia coronata (Hufnagel)

32-23-55:154.9/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard)
09.07.1999,00:40 uur, 1 ex. op lichtval (Vlinderwerkgroep)

32-33-15:154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, tuin Badelochstraat
29.07.1991,23:00 uur, 1 ex. op licht

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
17; 32-21; 32-33 en 32-57.

1419Udea olivalis (Denis & Schiffermüller)

32-23-53 : 152. 1465.
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Coelhorst
1981, 1 ex. (coII. CNME)

32-23-55:154.9/465.6
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland)
03.06.1988,24:00 uur, 1 ex.; 28.05.1993, 22:52 uur, 1 ex.; 15.09.1995, 1 ex. op
lichtval (Vlinderwerkgroep; col!. CNME)
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32-33-15: 154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, tuin Badelochstraat
18.06.1991,22:15 uur, 1 ex. op licht (col!. CNME)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) opgegeven voor de uurhokken 32-15; 32-
33 en 32-53.

1421 Nomophila noctuella (Denis & SchiffermOller)

32-45-12: 161./459.
LEUSDEN: Groot Zandbrink
27.09.1996,1 ex. (H. Bosma)

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
17; 32-32; 32-33; 32-41 en 32-43.

1426Pleuroptya ruralis (Scopoli)

26-55-32 : 161.2/477.6
ZEEWOLDE: Horsterwold, ruderaal terrein westzijde Bingelweg
30.08.1996, 12:00 uur, 2 ex.

26-55-33: 162.5/477.8
ZEEWOLDE: Groenewoudse Tocht, in ruigte
30.08.1996,13:00 uur, 1 ex.

32-23-53 : 152. /465.
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Coelhorst
1981, 1 ex. (coII. CNME)

32-23-55 : 154.8/465.4
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Breede Goren
(moerasgebiedje)
22.07.1991,1 ex.; 14.08.1991, 1 ex.

32-23-55 : 154.8-9/465.6-7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Bergkamp (grasland met
boomgaard en hagen), in ruigten
08.08.1986, 1 ex.; 07.08.1987, 2 ex.; 26.08.1987, 2 ex.; 09.08.1990, 1 ex.;
14.08.1991,3 ex. en 08.08.1996, 2 ex.

32-24-51 : 155.0/465.7
AMERSFOORT: Hoogland, Landgoed Schothorst, De Beukhoek, het
Middenbos en De Grote Boschhoek
08.08.1986, 1 ex.; 26.08.1987, 1 ex.; 19.07.1988, 1 ex.; 09.08.1989, 3 ex.;
22.08.1990,1 ex.; 14.08.1991,2 ex.

32-23-55: 154.9/465.7
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AMERSFOORT: Landgoed Schothorst, De Bergkamp; op lichtval
(Vlinderwerkgroep)
15/16.08.1987,22:03 uur 1 ex.; 22:29 uur 1 ex.; 22:55 uur 1 ex.; 23:10 uur 1
ex.; 01 :05 uur 1 ex.; 01 :52 uur 3 ex.; 01 :55 uur 2 ex.; 02:00 uur 4 ex.; 02:07 uur
3 ex. en 02:15 uur 1 ex.;
15.07.1989, 00:32 uur 1 ex.;
04.08.1989,22:43 uur 1 ex. en 23:00 uur 1 ex.;
21.07.1990, 00:26 uur 1 ex.;
17.08.1990,22:27 uur 1 ex en 23:40 uur 1 ex.;
19.07.1991,23:40 uur 1 ex.;
09.08.1991,21:42 uur 1 ex.; 22:02 uur 1 ex.; 22:10 uur 1 ex.; 22:18 uur 1 ex.;
22:32 uur 1 ex.; 22:37 uur 1 ex. en 22:45 uur 1 ex.;
03.07.1992,22:48 uur 1 ex.;
28.05.1993,23:58 uur 1 ex.;
09.07.1993,23:10 uur 1 ex.;
08.07.1994,23:30 uur 1 ex.;
29.07.1994,22:47 uur 1 ex. en 23:29 uur 1 ex.;
30.07.1994,00:29 uur 1 ex.;
19.08.1994,22:07 uur 1 ex.; 23:37 uur 1 ex.;
11.08.1995,21:54 uur 1 ex.;
09.07.1999,23:15 uur 1 ex.

32-33-15: 154.3/464.5
AMERSFOORT: wijk Schothorst, tuin Badelochstraat
29.07.2000,23:30 uur, 1 ex. op licht

32-33-32 : 151.0/462.3
SOEST: voormalige zandafgraving Monnikenbosch
29.08.1996, 1 ex. (Bosma et al., 1996)

32-34-13: 157.3/463.9
AMERSFOORT: talud A28/ Hogeweg, in ruigte
12.08.1999, 14:30 uur, 2 ex.

32-35-31: 160.0/462.1
LEUSDEN: Stoutenburg, boerderij Orkanje (Hessenweg)
13.08.1999,22:35 uur, 1 ex. op licht (Vlinderwerkgroep; coll. CNME)

32-35-12: 161.8/464.0
BARNEVELD: ruigtebegroeiing langs zuidzijde van spoorlijn ten noorden van de
boerderij Vinkelaar
06.07.2000, 1 ex.

Wordt door Kuchlein & Donner (1993) vermeld voor de atlasblokken 32-11; 32-
15; 32-17; 32-21; 32-32; 32-33; 32-53; 32-54 en 32-57.
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EEN NIEUWE CHAMPIGNON "GEBOREN"

J. Wisman, Prinses Irenelaan 53, 3832 CB, LEUSDEN

De kans om nog niet beschreven organismen te vinden is over het algemeen klein.
De meeste kans maak je in slecht onderzochte en niet zo makkelijk toegankelijke
gebieden op de wereld zoals bijvoorbeeld delen van het tropisch regenwoud. Meer
kans op nieuwe soorten heb je als je organismen zoekt en bestudeert waar veel
minder onderzoekers naar kijken. Het bacterierijk is een groep voor specialisten en
dat geldt eveneens voor het schimmelrijk. Binnen deze laatste groep zijn de
paddestoelen wat populairder en vinden amateurmycologen nogal eens soorten die
ze niet kunnen determineren. De volgende stap is dan het inschakelen van een
specialist. Reeds eerder heb ik in Te velde twee door mij gevonden nieuwe soorten
vermeld uit de omgeving van Leusden; een Satijnzwam uit de Schoolsteegbosjes en
een Kaalkopje (een soort "paddo") van de Leusderheide.
En nu dus een nieuwe champignon die de wetenschappelijke naam Agaricus
rufotegulis heeft gekregen. De vondst was in dit geval voor mij wel heel bijzonder
omdat de champignon groeide op het terrein van de scholengemeenschap "De
Amersfoortse Berg" waar ik vijfentwintig jaar als leraar heb gewerkt. AI ruim veertig
jaar bestudeer ik paddestoelen en dan, het op één na laatste jaar voor je pensioen,
komt in mei 1997 de conciërge van de school, Willem Menger, naar me toe en
vertelde dat er een grote groep vrij grote lichte paddestoelen op een broeiende
afvalhoop (gras gemengd met bladeren) groeide. Het was juist na een warme en
vochtige periode. De hoop bevond zich in de hoek langs het sportveld juist onder de
buitenrand van de kruin van een hoge eik. In de hoop was het zo warm dat de stoom
ervan opsteeg.
Men was ervan overtuigd dat ik er wel "even" een naam aan zou geven. Direct
duidelijk was, dat de paddestoelen behoorden tot de groep van de champignons,
maar in de boeken was nergens een beschrijving te vinden van een soort die klopte.
Ik heb een aantal exemplaren beschreven, gedroogd en laten fotograferen door
Machiel de Vos. Vervolgens werd het geheel gestuurd naar de mycologe M.M.
Nauta, specialiste op het gebied van champignons, werkzaam op het Rijksherbarium
van de Universiteit Leiden. Even later, nog in hetzelfde jaar, was zij in verband met
haar onderzoek in Engeland. Hier ontving ze materiaal en een beschrijving van
collecties van champignons die in de periode augustus tot november 1997 gevonden
waren in een park. Dit Engelse materiaal kwam van een plaats die vrijwel exact
overeenkwam met de vondst te Amersfoort namelijk een broeiende grashoop.
Mogelijk is het een tropische soort en is de titel van dit stuk ietwat overdreven. Zeker
is dat op de plekken waar ze zouden moeten groeien toevallig geen conciërge van
een school beschikbaar was.
In het tijdschrift Persoonia - Vol. 17, Part 2, 1999 staat de nieuwe champignon
officieel gepresenteerd. Het artikel staat op vier bladzijden inclusief een bladzijde met
twee kleurenfoto's en een bladzijde met tekeningen van de microscopische
structuren. Het artikel is te groot en te gedetailleerd om hier volledig te vermelden
daarom een paar foto's (zie ook voorblad) en een deel van de inleiding en de Latijnse
diagnose die internationaal voorgeschreven is bij de presentatie van een nieuwe
soort. De naam rufofegulis betekent ongeveer "rode dakpannetjes". De foto met de
jonge exemplaren illustreert enigszins de bedoeling van de naam. Er is nog geen
Nederlandse naam, maar "Tiggelchampignon" lijkt mij voor de hand liggend.
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Agaricus rufotegulis Nauta 1999

In June 1997 Mr. J. Wisman found an Agaricus on a rotting heap of leaves in
Amersfoort, the Netherlands, and sent it to the author at the Rijksherbarium. No
name for the specimens could be found then. Shortly after, a similar collection of
Agaricus was shown to the author during a visit to the Kew Herbarium. It was
collected by Mr. E. Brown from a rotting heap of leaves in Claremont landscape park,
Surrey, Great Britain, in August 1997. The two collections proved to belong to the
same taxon, and a thorough research did not provide a name for it. Therefore it is
described here as new." .. enz. enz.

De verplichte latijnse diagnose luidt alsvolgt:

Agaricus rufotegulis Nauta, nov. spec. - Fig. 5, Plate 13,14

Pileus 80-115 mm latus, irregulariter convexus. dense fibrillo-squamulatus squamis rubro-brunneis; velum
plerumque pileus et slipes conjungens, demum fimbriis margine appendiculatis. Lamellae Iiberae. initio pallide
subrosae brunneae. Slipes 60-95 mm longus, 12-23 mm latus, plerumque annulalus, albus, intra annulum
pruinosus, basi luleola ubi scalpturata vel laesa, mycelii flavidi caespite magno, rhizomorphis lutescentibus.
Annulus ad 25 mm latus nutans saepe evanescens, intra flocculoso-brunneus. Care alba, stipitis basi lutescens.
Pileus post reactionem Schaef!eri luteolus, stipitis basi aurantiaca.

Sporae 5.0-6.6 ｾｭ longae, 3.6-5.1 ｾｭ latae, Q = 1.17-1.64, ellipsoideae, sine pora germinativo. Basidia
4-sporigera. Cheilocystidia catenuiala partibus terminalibus globosis ad clavatis, 9-21 ｾｭ longis, (6-)8-13 ｾｭ

lalis. Pileipellis ab cute hyphis 4-6 ｾｭ latis. partibus inflalus ad 19 ｾｭ lal is. Stipitpellis ab cule hyphis 4.5-7.5 ｾｭ

latis, infra annulatum partim fasciculis laxe connatus partibus fere globosis 10-20 ｾｭ longis, 10-17 ｾｭ latis
obtecta. Annulus e hyphis of 6.5-9.5 ｾｭ lalis compositus, partibus brevibus inflalis ad 13 ｾｭ latis, localiter
partibus subglobosis (8.5-)11-6 ｾｭ longis, (7.5-)11-14 ｾｭ latis.

Hololypus: The Nelherlands: provo Utrecht, Amersfoort, 11 juni 1997, J. Wisman (L 988.202-263).
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