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OVER DE VERSPREIDING VAN HENGEL (Me/ampyrum
pratense) IN DE NOORDELIJKE GELDERSE VALLEI

Vincentvan Laar p/aCNME "LandgoedSchothorst",Ecologie,
Schothorsterlaan21 3822NA Amersfoort.

E-mail: assr@amersfoort.nl

1. Inleiding

Hengel is een kenmerkendeplantensoortvan de schrale zandgronden,zowel die van de
duinenals het pleistoceen.Hij is er vooral te vinden langsde randenvan Eikenberkenbossen
eneikenhakhoutwallen;op deVeluween in Drentheook nogwel in openEikenberkenbossen
(Dirkse, 1987; Van der Ham, 1985). Als halfparasietop de wortels van bomen,vooral van
eiken,is de plant- in tegenstellingtot parasietenalsbijvoorbeeldde bremrapen- ook in staat
om metbehulpvanbladgroenuit koolzuurgasenwaterkoolhydratente maken.
In Midden-Nederlandis Hengel uit alle atlasblokkengemeld, met uitzondering van de
blokken32-13 (Eemnes),32-14(Bunschoten),32-23 (Hoogland),32-48(Wekerom)en 32-52
(Driebergen/Austerlitz)(Van derHam, 1985).Hengelblijkt dusvooral op de stuwwallenvan
Het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, alsmedeop de middelhoge en hoge
dekzandenvande GelderseVallei voor te komen.Uit de bosgebiedenenhoutwallendie in de
lagedekzandgebiedenzijn gelegen,zoalsbijvoorbeelddie bij Hooglanden Hoevelaken,zijn
maarenkelevindplaatsenbekend,waaronderCoelhorst(in 1981,zie Van Assema& Poppe,
1992) en het Landgoed Hoevelaken(Van de Hoef & Wolf, 1974). Op het Landgoed
Schothorstkwam Hengel aanvankelijkniet voor (Grimbergen,Van de Hoef & Van Laar,
1975); de tegenwoordige groeiplaats in dit gebied, een op grof zand aangelegd
eikenberkenbosjein de Vegetatietuin,is ontstaandoorhet uitzaaienvan Hengeltussenjonge
opslaguit eikelsvan de Zomereik.In de voormaligehakhoutbosjesaande Zielhorsterlaanbij
Hooglanden het eikenberkenbosjebij de boerderij Vathorstbij Hooglanderveenis Hengel
evenminaangetroffen.
Het voorkomenvan Hengel in onzestreekwerd reedslang geledenvermelddoorKops et al.
(1805-1934) en wel uit "boschachtigezandige streken", "bij Soestdijk en Baarn". Uit
Amersfoortwerd de plant eerdergemelddoor onderandereViridis (193.). Hij schrijft: "De
hengelhoudt van zandgrondenmet eikenbosch.Vandaar,dat de gele bloemenoveral onze
Berg, Nimmerdor,vooral langsde Zandlaanen Dorresteinschesteegversieren."Op de laatst
genoemdevindplaatswashij in 1974nog algemeen(De Boer, 1974);ook aande anderekant
van de A28, uit de omgevingvan de Hertekopen Lockhorst,was de plant in die tijd bekend
(Knol, 1977).Het karaktervan de Zandlaanen Dorresteinis inmiddelssterkveranderddoor
de stadsuitbreidingen,zodatwe Hengelhier niet meeraantreffen.Op de AmersfoortseBerg
en in Nimrnerdor is de plant nog wel te vinden, maareerderplaatselijkdan wijd verbreid.
Mogelijk was de vroegere hakhoutcultuur in de eikenberkenbossenbij Amersfoort
bevorderlijkvoor hetvoorkomenvanHengel,doordatop de aldusontstaneopenplekkengeen
dikke Slrooisellaagop de bodem kon ontstaan,voor Hengel vooral van belang om als
kiemplantnaarbenedente kunnenuitgroeien.Misschiendat bij eenbosbeheerdat niet alleen
gericht is op het ouder latenwordenvan Eikenberkenbossen,maartevenslet op het creëren
vanopen,grazigeplekken,deHengelook in deondergroeivanhetEikenberkenboskanterug
keren.
Dat zou er tevens toe kunnen leiden dat ook de bij Amersfoort uitgestorven
Bosparelmoervlinder(MeIlicIa athalia) (zie Grimbergenet al., 2001), waarvande rups op
hengelplantenleeft die in open Eikenberkenbossengroeien (Dirkse, 1987), terugkomt.
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Behalvevoor bossuccessieen de daarmeesamenhangendeveranderingenin de strooisel-en
humuslaaglijkt Hengel gevoelig voor de invloed van luchtvervuiling en eutrofiel!ring. Zo
melddenLondo,De Haan& Lagerwey(2001)onlangsdatdoor het voedselrijkerwordenvan
wegbermenin deGelderseVallei, met namedie in deomgevingvan Scherpenzeel,Hengelop
zijn retour is. De wegbermendie als groeiplaatsengenoemdwordenin het hiernavolgende
overzichtvanvindplaatsen,zijn alle hogergelegendanhetwegdekensluitenvaakaanop een
schuin talud van een greppel, zodat er hier eerder sprake zal zijn van uitspoeling dan
inspoelingvan voedingsstoffen.Wegbermendie in dezevorm wordenaangelegden beheerd,
biedenmeer mogelijkhedenvoor eenkarakteristiekeflora dan de laag gelegenbermendie
tegenwoordigin zwangzijn (vergelijk ook Sykora,2000).

2. Overzicht van de vindplaatsen

Vindplaats Atlasblok Coördinaten Datum

PUITEN: 5 pollenonderZomereikenin 26-56-43 167.11476.2 19.6.1999
bermlangsEngersteeg

PUITEN: I ex. in Eikenberkenbosaande 26-56-45 169./476. 14.1.1989
Volenbekerweg

PUITEN: vele bloeiendeex. onderZomer- 32-15-25 164.11473.0 27.6.1998
eikenlangsDiermenseweg 24.7.I 9!19

PUITEN: 1 ex. in taludvanZomereiken- 32-15-3-3 162.7/472.1 24.7.1999
bosjeaandeSchremmersteeg

PUITEN: langestrookbloeiendeen 32-15-35 164.9/472.0 25.8.1996
fructicerendeex. in oostelijkeberm
vanTintelersteeg,onderZomereiken

PUITEN: vele bloeiendeex. in bermvan 32-15-35 164.6/472.8 23.7.1989
Hogesteeg

PUITEN: veleex. in bermaanwestzijde 32-16-21 165.11473.4-5 24.7.1999
vandeWaterwegonderZomereikenen
enkeleex. in schralegrasvegetatieonder
Zomereikenöp houtwallangsSchuiten-
beek

PUITEN: vele bloeiendeex. over lengte 32-16-31 165.6-7/472.5 25.8.1996
vanca. 50 meteronderZomereikenin 27.6.1998
bermlangsnoordzijdeHogesteeg

PUITEN: veleex. in bermonderZomer- 32-16-42 166.7/471.2 27.6.1998
eikenvanoprijlaanGrootBoeyen

PUITE : 1 kleinepol langsvoetpaddoor 32-16-51 165.1/470.5 25.8.1990
bosjeDeuverden

PUITEN: I pol langsbospadbij Veld- 32-16-51 165.6/470.6 25.8.1990
huizen,Deuverden

PUITEN: 1 pol bij bosrandin pijpe- 32-16-51 165.8/470.6 26.6.1999
ｳ ｴ ｲ ｯ ｯ ｾ ･ ｶ ･ ｬ ､ Ｌ LandgoedHeil

PUITEN: 2 groeiplaatsenmetenkele 32-16-53 167.5/470.3 11.9.1988
bloeiendeex. langsbermvan bospad
(randEikenberkenbos)

PUITEN: over lengtevanenkelemeters 32-16-54 168.0/470.1 11.9.1988
bloeiendeex. langsbosrandenwes-
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telijke bermvanBlarinckhorsterweg
PUITEN: op 3 plaatsenbloeiendeex. in 32-16-54 168.1/470.3 11.9.1988

bosrandlangsbermBlarinckborster-
weg/Vurenboomseweg

AMERSFOORT:LandgoedSchothorst,in 32-23-55 154.8/465.7 vóór en in 7.1998
Vegetatietuinuitgezaaidonderjonge
Zomereikenin "Eikenberkenbos";in
1998voor heteerstbloeiend

HOEVELAKEN: Overbosch,I plek met 32-24-44 158.7/466.5 07.8.2000
bloeiendeex. onderZomereiken

NUKERK : I pol in houtsingellangshet 32-26-11 165.3/469.9 25.8.1990
NieuweBeekpad

PUTTEN: in houtwal langszuidzijdevan 32-26-13 167.9/469.9 26.6:1999
Gervenseweg

PUTTEN: 1 plek aanvoetvaneendodeen 32-26-25 169.2/468.9 01.1.1998
eenlevendeeik, LandgoedGerven

SOEST:2 plekkenin Eikenberkenbos 32-32-43 147.8/461.8 17.7.1993
langshetHeeserspoor

SOEST:I plek langsbosrandenwegberm 32-32-54 148.3/460.5 1987
bij restaurantSoesterhoogt

SOEST:1 plek in randvanEikenberken- 32-32-55 149.6/460.3 16.5.1993
bos;De Vlasakkers

SOEST:1 groteplek tussenBochtige 32-32-55 149.7/460.3 15.7.1995
smeleop helling langsoostzijdevan
wegoverdeHellingbaan,De Vlas-
akkers

AMERSFOORT:in strook doorgeschoten 32-33-23 152.5/463.3 11.8.1992
eikenhakhoutlangsspoorlijn,Bokke-
duinen.Groeiplaatsin 1994afgegraven
i.v.m. aanlegopstelsporenNS.

AMERSFOORT:schraalgraslandtussen 32-33-23 152.6/463.2 11.8.1992
Zomereiken,veleex. Groeiplaatsin 15.6.1994
afgegraveni.V.m. aanlegopstelsporen
NS.

AMERSFOORT:3 plekkenaande rand 32-33-33 152.6/463.1 1988
vanEikenberkenbosjelangszandpad
aannoordzijdevancampingDe Bokke-
duinen

SOEST:1 plek langsrandvanbospad 32-33-41 150.7/461.4 05.8.1990
doorEikenberkenbos,De Vlasakkers

AMERSFOORT:3 pollenin randvan 32-33-43 152.0/461.2 04.8.1995
Eikenberkenbos,StichtseRotonde

AMERSFOORT:veleex. overvrij grote 32-33-43 152.3-4/461.1 25.8.1995
lengtein schrale,hooggelegenberm
langszuidzijdevanUtrechtseweg

AMERSFOORT:bloeiendeex. in rand 32-33-43 152.8/461.7 25.8.1998
vanEikenberkenboslangsbermaan
oostzijdeDaamFockemalaan

AMERSFOORT:2 pollenbloeiendeex. in 32-33-44 153.0/461.1 04.8.1995
Eikenberkenbos,StichtseRotonde
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AMERSFOORT:bloeiendex. in berm/ 32-33-44 153.1/461.1 04.8.1995

heidestrooklangsweg, Stichtse
Rotonde

AMERSFOORT:1 bloeiendex. langs 32-33-44 153.3/461.4 04.9.1990

bospadnaastin februari 1990gekapt
perceelEikenherkenbos,Amersfoortse
Berg

AMERSFOORT:1 groteplek met 32-33-45 154.8/461.2 13.6.1988

bloeiendeex. bij openplek in noord-
oostelijk bosgedeeltevan Landgoed

immerdor
SOEST: I plekjeonderoudeZomereik 32-33-52 151.1/460.2 25.8.1995

langsbospadop deOudeKamp,
Soesterherg

AMERSFOORT:tenminste3 plekken 32-33-55 154.11460.2 02.9.1995
onder3 oudeZomereikenin boven-
zijde vantalud vanA28, oostelijkvan
Maran-atha

LEUSDEN: veleex. in Eikenberkenbosje 32-33-55 154.2/460.2 27.8.1971
aande Dodeweg.Groeiplaatsverdwe- 07.6.1981
nendoor ingebruiknamevanRusthof

AMERSFOORT:2 plekkenmetelk ca.6 32-33-55 154.3/460.7 03.7.198.8
bloeiendeex. in taludvanboswallangs 26.6.1995
padop LandgoedNimmerdor

AMERSFOORT:vrij groteplek in rand 32-34-51 155.6/460.9 16.8.1996
vaneikenhakhoutaanoostzijdevan
Amhemseweg

AMERSFOORT:veleex. langstalud 32-34-5l 155.6/460.8-9 20.6.1998
sloot / bermwestzijdeAmhemseweg

BARNEVELD : veleex. over lengtevan 32-35-24 163.6/463.3 02.7.1999
ca. 7 meteronderAmerikaanseeiken
in talud naargreppelaandezuidzijde
vandeStoutenburgerweg

BARNEVELD: vrij groteplek (ca. 2x5 32-35-24 163.0/463.4 06.8.1995
meter)in berm/ talud vangreppel
langsnoordzijdevande Stouten-
burgerweg

BARNEVELD: bloeiendeex. in herm 32-35-45 164.8/461.4 29.5.1992
onderZomereikenlangsde oostzijde
vande ButselaarseWeg

BARNEVELD: bloeiendeex. in herm/ 32-36-41 165.9/461. 06.8.1995
taludgreppelaannoordzijdevande
Bielderweg,Bylaer

BARNEVELD : bloeiendeex. in berm/ 32-36-42 166.11461.8 06.8.1995
talud vangreppelaanoostzijdevan
Kallenbroekerweg

LEUSDEN: 1 plekje in talud langsberm 32-43-12 151.8/459.6 25.8.1995
aanzuidzijdevan Kolonel van
Rooyenweg

LEUSDEN: enkeleex. op bospaddoor 32-43-33 152.8/457.8 20.7.1998

"
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heteikenstrubbengebiedje
Janneûesdal,Leusderheide

LEUSDEN: overca. 5 meterlengteonder 32-43-35 154.6/457.1 16.8.1996
rij Zomereikenin oostelijkebermvan
Treekerweg,DenTreek

LEUSDEN: plek vanenkelem2 langs 32-43-55 154.8/455.9 15.8.1994
Zomereikenlaan,DenTreek

LEUSDEN:2 plekkenonderZomer- 32-44-21 155.4/458.6en 16.8.1996
eikenin bermaanwestzijdevan 155.6/458.8
Treekerweg,DenTreek

LEUSDEN:zeervelebloeiendeex. onder 32-44-31 155.4-9/457.3 28.7.1989
Zomereikenin bermenaanbeide 01.9.1995
zijdenvandeVieweg,DenTreek 01.8.1996

WOUDENBERG: I plekbloeiendeex. 32-44-32 156.1/457.1 28.7.1989
onderbomenin bermaanwestzijde
vanzandweglangsdeGriftdijk

LEUSDEN: in bermonderAmerikaanse 32-44-41 155.0/456.1 01.9.1995
eikenlangszandpad,DenTreek

LEUSDEN: overlengtevanca. 30 meter 32-44-41 155.2/456.2 19.7.1996
onderZomereikenin bermaanwest-
zijdevanHeetvelderweg,DenTreek

LEUSDEN: 1plek achtertoegangshek 32-45·12 161.2/459.7 25.6.1995
vanreservaatSnorrenhoefen in 10.7.1998
westelijkebermvanAsschatterweg

LEUSDEN: 1plekbloeiendeex. onder 30.5.1992
Zomereikenin houtwal/ bermnoord- 10.7.1998
oostzijdevanPostweg,Snorrenhoef

LEUSDEN: ondereikenin bermaan 32-45-22 161.0/458.2 10.7.1998
westzijdevande Moorsterweg

LEUSDEN: over lengtevanca.50 meter 32-45·22 161.3/458.9 10.7.1998
ondereikenin bermaanoostzijde
vandeMoorsterweg

LEUSDEN: vrij velebloeiendeex. onder 32-45·23 162.4/458.8 30.5.1992
eikenlangsboslaan,Hardeveld

LEUSDEN: bloeiendeex. ondereikenin 32-45·31 160.11457.6 10.7.1998
bermaanoostzijdevanMoorsterweg

LEUSDEN: bloeiendeex. over lengtevan 32-45-31 160.4-6/457.0-3en 23.7.1995
ca.250meteraantaludrandvan 160.9/457.4 10.7.1998
greppelen in bermaanoostzijdevan
deKolfschoterdijk

LEUSDEN: bloeiendeex. ondereikenin 32·45-32 161.0/457.7 10.7.1998
bermaanoostzijdevanMoorsterweg

SCHERPENZEEL:enkelebloeiendeex. 32-45-52 161.6/455.8 28.8.1988
in bermaanoostzijdevan Willaerlaan

RENSWOUDE:aanbosrandlangsvaart 32-56-22 166.1/453.6 11.7.1987
tenoostenvanKasteelRenswoude
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VERSPREIDING VAN HENGEL IN DE NOORDELIJKE GELDERSE VALLEI
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VERSLAG PADDESTOELENINVENTARISATIE VLIEGBASIS
SOESTERBERG

Emma van den 0001, Achter Clarenburg 2, 3511 JJUtrecht

Op 6 oktoberen 27 november2000 en 1 november2002 werd de vliegbasisSoesterberg
bezocht.In totaal zijn er 134 soortenpaddestoelenaangetroffenwaaronder32 soortendie
vo"Orkomenop de RodeLijst. Daarvan zijn 10soortenin hun voortbestaanbedreigd(BE),
19soortenkwetsbaar(KW)en3 soortengevoelig(GE).
De vliegbasisbestaatvoor eenzeergroot deel uit onbemestheischraalgrasland.Dit grasland
heeft zo'n lage productiedat het slechtséén keer per jaar in juli/augustusgemaaidwordt.
Hierbij wordt het maaisel afgevoerd. Kleinere delen van het terrein bestaanuit een
parkachtigeaanlegrond bebouwingen het monument,uit eikenbosjes en naaldhouten een
enkelelaan met eiken, sparrenen douglasspar.De tamelijk bijzonderepaddestoelenflorais
vooral te dankenaanhet beheervan het vliegveld en de zeldzaamheidvan het biotoop.Niet
zozeergraslandzelf is een zeldzaambiotoop maar vooral onbemestgraslanden wat dat
betrefthebbenwe hier te makenmetéénvangrootsteoppervlaktesin Nederland.
De bijzonderesoortenzijn meestalook de soortendie typerendzijn voor dit schralemilieu.
Opvallenden ook bijzondermooi zijn de rijkelijk voorkomendegroepenen heksenkringen
van de Sneeuwvloksatijnzwam(Entoloma serieel/um). Andere typerende en tamelijk
zeldzamesoortenvan dit milieu zijn Sikkelkoraalzwam(Clavulinopsiseornieulata),Fraaie
knotszwam(Clavulinopsislaetieolor), Blauwplaatstaalsteeltje(Entolomaehalybaeum),een
variëteit van de Bruine satijnzwam (Entoloma serieeum var. einereo-opaeum),
Fijngeschubde aardtong (Geoglossum faliax), Kleverige aardtong (Geoglossum
glutinosum),Slankeaardtong(Geoglossumumbratile)ende Trechterwasplaat(Hygrocybe
cantharel/us).Op de laatste excursiewerd behalve de Grauwe barsthoed(Dermoloma
cuneifolium) ook gevondende Geelvoetwasplaat(Hygrocybejlavipes) die in Nederland
slechtsuit 9 één-vierkantekilometer-hokken bekendis. Dezesoortenzijn allen typerendvoor
onbemesteschralegraslandenen zijn achteruitgegaanten gevolge van verrijking van de
bodemdoor mesten stikstofuit de lucht. De Rozespijkenwam(Gomphidiusroseus)is een
kwetsbaresoort van een geheelanderebiotoop. De soort vormt mycorrhiza met de Den
(Pinus) en doet dat vaak tesamenmet de Koeieboleet(Suil/us bovinus) waaropde Roze
spijkenwam ten dele ook parasiteert.Het zijn beide soorten van droge voedselarme
dennenbossenwaarin geen strooiselophoping ten gevolge van vermesting heeft
plaatsgevonden.In dit biotoop werd ook de zeldzameWitbruine ridderzwam(Tricholoma
albobrunneum) gevonden, eveneenseen mycorrhizasymbiot van Den. De Bruingele
fluweelboleet (Bolelus bubalinus) is wellicht wat minder zeldzaam dan de
zeJdzaamheidsklasse1 aangeeft.De verspreidingvan dezesoort is nog slechtbekendomdat
deze pas recent als nieuwe soort voor Nederlandbeschrevenis. In een wat vNhtig
heideterreintjein de oostpunt van het vliegveld werd het zeldzameSlank kaalkopje
(Psi/ocybeturficola) gevonden,eenbijzonderesoortvandit vochtigeheidebiotoop.

7 = algemeen
8 - zeeralgemeen(427-726)
9 - zeeralgemeen(727-1006
KW - kwetsbaar;
b = 27 november2009;

Legendabij de hierna volgendetabel met gevondensoorten op de VJiegbasisSoesterberg:
UFK uurhokfrequentieklasse
I - uiterst zeldzaam 4 co vrij zeldzaam
2 - zeerzeldzaam S- matigalgemeen
3 - zeldzaam 6 - vrij algemeen
RodeLIJ.t eategorie: BE=bedreigd;
Enurlledata: a - 6 okaber2000;
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'"Agancus arvensis (Gewone anijschampignon) 7 a

Amanita cMna (Gele knolamaniet) 7 a

'rWV Amanita gemmata (Narcisamaniet) 6 a,b b

Amanita muscana (Vliegenzwam) 9 c a,c a

Amanita pantherina (Panteramaniet) 6 a

Amanita phalloides (Groene knolamaniet) 6 a

Amanita rubescens (Parelamaniet) 9 a b a a

Armillaria lutea (Knoihoningzwam) 7 c

'rWV Auriscalpium vulgare (Ooriepelzwam) 5 b

Boletus badius (Kastanieboleell 8 a,b,c a

Bolelus bubalinus (Bruingale fluweelboleet) 1 a

Boletus c'hrysenteron (Roodsteelfluweelboleet) 8 a

Boletus edulis (Gewoon eekhoornyjesbrood) 7 a

Boletus rubellus (Rode boleet) 6 a
'rWV Canlharellus cibanus (Hanekam) 6 a

Chalciporus piperatus (Peperboleet) 6 a

Chondrostereum purpureum (Paarse korstzwam) 9 b

BE Clavullnopsis comiculata (Sikkelkoraalzwam) 5 b

KW Clavullnopsis laeticolor (Fraaie knotszwam) 4 b

ｃｉｾｯ｣ｹ｢･ amarescens (Mesttrechterzwam) 5 a

ｃｉｾｯ｣ｹ｢･ melachroa (Tweekleurige trechterzwam) 8 b
ｃｉｾｯ｣ｹ｢･ phaeophthalma (Spienngtrechlerzwam) 4 c
ｃｉｾｯ｣ｹ｢･ rivulosa (Giftige weidetrechterzwam) 7 b a
Collybla aSema (Gewone botercollybla) 8 b
Collybia confluens (Bundelcollybia) 6 a

Collybla dryophila (Gewoon eikebladzwammetje) 8 a,c a,c

Collybia perenala (Scherpe collybia) 8 a

Coprinus pllcatilis (Plooirokje) 6 a
Cordyceps militaris (Rupsendoder) 6 b
Crepldotus variabilis (Wit oorzwammetiel 8 b
Cyslodenma amianthinum (Okergele korrelhoed) 7 c a b a
Dacrymyces stillatus (Oranje druppelzwam) 7 a
Daedaleopsis confragosa (Roodponehoutzwam) 8 b

'rWV Dermeloma cuneifolium (Grauwe barsthoed) 4 c
'rWV Entoloma celratum (Dennesatijnzwam) 6 b
BE Enloloma chalybaeum (Blauwplaatstaaisteelije) 4 a a
'rWV Entoloma conlerendum (SIerspoorsatijnzwam) 7 c C b b a
KW Entoloma sencellum (Sneuwvloksatijnzwam) 5 a b a,c c a

Entoloma sericeum (Bruine satijnzwam) 7 c c -
Entoloma ser.var. cinereo-opacum (idem var. I 4 b

'rWV Entoloma undatum (Geribbelde satijnzwam) 5 a
Exidia lruncala (Eikelnlzwam) 6 a
Galenna mniophila (Vaal mosklokje) 6 b b
Galenna pumila (Honinggeel mesklokje) 7 b b
Galenna unicolor (Weidemesklokje) 6 b
Galerina vlltaelormis (Barnsteenmosklokje) 7 b b a b,c a

BE Geoglossum lallax (Fijnschubbige aardtong) 4 b

BE Geoglossum glutinosum (Kleverige aardtong) 5 b
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BE Geoglossum umbratile (Slanke aardtong) 5 b
IWV Gom-nhidius roseus fRoze sniikerzwam" 5 a a

Gymnopilus junonius (Prachtvlamhoed) 7 b
Hebeloma crustuliniforme sI. (Radijsvaaihoed) 8 a
Hebeloma mesophaeum (Tweekleurige vaalhoed) 8 a
Hygrocybe cantharellus (Trechterwasplaat) 4 a a

IWV Hygrocybe ceraoea (Elfenwasplaat) 5 0

Hygrooybe oonica (Zwartwordende wasplaat) 6 0 b,c b a b,o a
BE Hygrocybe flavipes (Geelvoetwasplaat) 2 c

Hygrocybe miniata (Vuurzwammetje) 6 0 b b a,o b,c a
BE Hygrooybe pratensis var. prat (Gew, weidewasplaa 4 c
BE Hvoroovbe osittacina (Paoeoaaizwammetiel 5 c
IWV Hygrocybe virginea (Sneeuwzwammetje) 7 b a,c c a

Hygrophoropsis aurantiaca (Valse hanekam) 8 0 0 0 b 0

Inooybe mixtilis (Gele knolvezelkop) 4 a a
Inocybe pusio (Paarssteelspleetvezelkop) 4 a
Inocybe sindonia (Blonde vezelkop) 6 a,b
Ischnoderma benzoinum (Teervlekkenzwam) 6 a
Laccaria bioolor (Tweekleurige fopzwam) 6 a
Laccaria laccata (Gewone fopzwam) 8 a,b b
Laocaria proxima (Schubbige fopzwam) 8 0 a a
Laotarius nlvoiosmus Ｈ ｋ ｯ ｫ ｯ ｳ ｭ ･ ｬ ｫ ｺ ｷ ｡ ｾ ｜ 7 a
Lactarius hepaticus (Levermelkzwam) 7 a,b a a

IWV Lactarius laounarum (Greppelmelkzwam) 5 a
Lactarius neoator (Zwartgroene melkzwam) 8 a
Lactarius pubesoens (Donzige melkzwam) 6 a
Laotarius theiogalus (Rimpelende melkzwam) 8 a
Leccinum brunneogriseolum (een berkenboleet) a

GE Leccinum griseum (Haagbeukboleet) 3 a
Leccinum scabrum (Gewone berkeboleet) 7 a a

GE Lyooperdon eohinatum (Stekelige stuifzwam) 2 a
ｌｾｯｯｮ･ｲ､ｯｮ foetidum fZwartwordende stuifzwaml 7 a
Lyooperdon molle (Zaohtstekelige stuifzwam) 5 a
Maorolepiota rachodes (Knolparasolzwam) 7 a
Marasmius androsaceus (Paardehaartaailing) 7 c a,c
Marasmius oreades (Weidekringzwam) 8 b a,c
Marasmius quercophilus (Witte paardehaartaailing) 5 I a
Melanoieuoa polioieuca (Zwartwitte veldridderzwarr 7 a
Myoena aetites (Grijsbruine grasmycena) 6 a 0 a
Mycena oinerella (Grijze mycena) 7 b
Mycena epipterygia (Graskleefsteelmyoena) 7 c c a a
Mvcena ｦ ｬ ｡ ｶ ｯ ｡ ｬ ｢ ｾ IBleeknele mvcena\ 6 b b
Mycena galopus (Melksteelmycena) 9 a,b b a
Mycena gal. var. nigra (Donkere melksteelmyo,) 7 0

Mycena leptocephala (Stinkmycena) 7 a,b
Mycena metata (Dennemycena) 7 b
Mycena olivaceomarginata (Bruinsnedemycena) 7 c a b a c a

IWV Mvcena pelliculosa (Heidekleefsteelmvcena) 4 c c c
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Mycena polygramma (Streepsteeimycena) 8 b

Mycena sanguinolente (Kieine bloedsteelmycena) 8 a

Mycena ｶ ｾ ｩ ｬ ｩ ｳ (Papilmycena) 8 c
tWV Neottiella vivida (Wratscoria mosbekertiel 2 a

OCtospora humosa (Groot oranje masschijfje) 5 a

Oligoporus stipticus (Bittere kaaszwam) 7 a

Oligoporus tephroleucus (Asgrauwe kaaszwam) 6 a

Omphalina pyxidata (Roodbruin trechtertje) 6 a

Paxillus involutus (Gewone krulzoom) 9 b a a

Phlebia radiata (Oranje aderzwam) 8 b

Piptoporus betulinus (Berkezwam) 8 a

Polyporus brumalls (Winterhoutzwam) 8 a a

Psilocybe fascicularis (Gewone zwavelkop) 9 a,b a,c a
Psilocybe montana (Zandkaalkopie) 6 c a

GE Psilocybe turfjcola (Slank kaalkopje ) 2 b

BE Rhizopogon luteolus (Okerkleurige vezeltruffel) 5 b a

tWV Rhodocybe popinalis (Zwartwordende zalmplaat) 3 a

Rickenella fibula (Oranjegeel trechtertje) 9 c a 2b a,c b,c

RIekenelIa swartzii (Paarshartlrechtertje) 8 b a

ｒｩｰ｡ｲｴｾ･ｳ tricholoma (Gewoon vIlthoedje) 5 b

Russuia amoenolens (Scherpe kamrussuia) 7 a

Russuia betularum (Roze berkerussula) 7 a

Russuia cyanoxantha (Regenboogrussula) 7 a a
Russuia fragilis (Broze russuia) 7 a

KW Russuia heterophylla (Vorkplaatrussula) 4 a

Russuia nitida (Kleine berkerussula) 7 a

Russuia ochroleuca (Geelwitte russuia) 9 a,b a

Russuia parazurea (Berijpte russuia) 8 a,bjc a

Russuia pectinatoides (Onsmakelijke kamrussuia) 6 a

Scleroderma citrinum (Gele aardappelbovist) 8 a a

Scleroderma verrucosum (Wortelende ") 7 a

Stereum hirsutum (Gele korstzwam) 9 b

Stereum subtomentosum (Waalerkorstzwam) 6 b
Suillus bovinus (Koeieboleetl 6 a a

tWV Suillus luteus (Bruine ringboleet) 5 a,c a

Thelephora terrestris (Gewone franjezwam) 8 a

Trametes gibbosa (Wille bu1tzwam) 7 b

Trametes versicolor (Gewoon elfenbankje) 9 b a

Trichaptum abietinum (Paarse dennezwam) 7 b

BE Tricholoma albobrunneum (WItbruine ridderzwam 3 b

tWV Tricholoma fuivum (Berkeridderzwam) 6 a

Tricholomopsis rutilans (Koningsmantel) 7 b

Tubaria conspersa (Zemelig donsvoetje) 6 a
Tubaria furturacea si (Gewoon donsvoetje) 9 b b
Tyromyces chioneus (Sneeuwwitte kaaszwam) 6 a

Vascellum pratense (Afgeplatte stuifzwam) 7 b a
Xylaria hypoxylon (Geweizwaml 9 a
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KORSTMOSSENINVENTARISATIE IN DEN TREEK EN DE
LEUSDERHEIDE (Periode 1991-2000)

Leo Spier, Koning Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort

Ofschoonik eenaalltaljaren geledenalweermijn artikel "Lichenenin en omAmersfoort"
(Spier1992) begonmet: "Hoewelik menooit hebkunnenonderwerpenaan de discipline
stelselmatigeengebiedte inventariseren",beslootik december1991dat wel te doenin een
deel van Den Treeken de Leusderheide.De resultatenzijn verschenenin Buxbaumiella
nummer53 (Spier2000). Buxbaumiellais eenperiodiekuitgegevendoor de Bryologische
en LichenologischeWerkgroepvan de KNNV. De redactievan Te Veldeheeftmij verzocht
dit verslagin eenwataangepastevorm in dit nummerop te nemen.De argumentenwaren,
dat ook voor niet specialistenhet interessantzou kunnenzijn kenniste nemenvan: -een
facet van de voortgangvan de korstmosseninventarisatiein Nederland-het toch bij velen
onbekendefeit dat hier in Nederlandmeersoortenvoorkomendan in hetalgemeenbij het
publiek bekendis -hetfeit dat heel veelsoortennu ook Nederlandsenamenhebben-en
natuurlijk vooral het resultaatvan dit onderzoekwaaruit blijkt de relatieverijkdom aan
soorten in dit gebied ten opzichte van de rest van Nederland. De Nederlandse
korstmossenjloratelt ietsmeerdan 600soorten(Aptrootetal. 1999)exclusiefkorstmos-en
algenparasietenofverwanteschimmels,.tijdensmijn onderzoekin Den Treekvondik 180
soorten.

Over de geschiedenis van Den Treek
Van "de Treke aan de Beke" wordt voor het eerstmelding gemaaktin een requestvan de
bisschoppenvan Utrecht uit 1334, waarin gesproken werd van "dat Treck mitten
Pairdecamp".Uit dit stuk blijkt, dat Den Treekvermoedelijktoenal eender grootstehoeven
was, waarnaasteen buitenplaatsgegroeidis die in standgeblevenis (perks 1984).Tot aan
1850liepenLeusderheideen DenTreekvrijwel naadloosin elkaarover. Alleen in de onmid-
dellijke omgevingvan het huidige hotel "Den Treek" was bebossing(perks 1984). De rest
washeidemet eenenkelhuisjeerop,waarkeuterboertjeshethoofd bovenwaterprobeerden
te houdenmeto.a.hetbindenvanbezems,die in Amersfoortop demarktwerdenverkocht.In
deHistorischeAtlas Utrecht(1989) is duidelijk te zien dater rond 1871 aande oostkantvan
deLeusderheideal bebossingwas,wat nietsanderszijn kandanhethuidigeeikenbos.
E. Heimansgeeft in De LevendeNatuur (1898/1899)een fraai beeld van de heide van
toen:"... en gaanrechtsafnaar ons doel de broekbeideen de veenplassen,.. dat we uit de
Erika-heidein de Calluna-heidekomen, ... gentiaandie de heide blauw kleurt". Er wordt
gesprokenover beltheide,overeenkomendmet Hongaarsemoerasheiden:"... strekt zich het
heidelanduit , waarvanik deweergain onslandnogniet gevondenheb"

Te Velde 45: 12 - 23 [december 2003]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

12



Werkwijze
In de periode 1991-2000 werden de I km2-hokken bezocht zoals weergegevenop
onderstaandekaart.Op dezekaartstaande nummersI tlm 20 en in de soortentabel wordt in
kolom 8 persoortverwezennaardenummersop dezekaart.In het veld werd van eenvondst
de datum,het substraaten het nummervan het hok genoteerd.Voor zo ver mogelijk werd
direct de naam bepaald,maar indien controle nodig was, werd materiaal meegenomen;
bewaardmateriaalstaatachterde naammeteensterretjeaangegeven.
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De aanleidingom toch eensstelselmatigte inventariserenwaseenbezoekaanDen Treekop
16 april 1991. Ik liep toen een larixbos in, gelegen aan het Leusdensepad,waar een
onverwachtgrootaantalsoortenbleekvoor te komenzoalsGewoongeweimosof Eikenmos
(Evemia prunastri), Groene schoteikorst of Zwavelvreter (Lecanora conizaeoides),
Gewone poederkorst (Lepraria incana), Gewoon schorsmos(Hypogymnia physodes),
Witkopschorsmos(H. tubu/osa), Houtoogje (Micarea prasina), Bosschildmos(parmelia
caperata), Glanzend schildmos (P. g/abratu/a), Gebogen schildmos (P. revo/uta),
Blauwgrijs steenschildmos(p. saxatilis), Verstop-schildmos(P. subaurifera),Gestippeld
schildmos(P.subrudecta), Gewoonschildmos(P. su/cata),Purpergeweimos(Pseudever-
nia furfuracea), Melig takmos (Ramalinafarinacea) en eenBaardmos-soort(Usneassp.,
niet van die kleintjesi). Dit werd later nog uitgebreid met Fellhanera subtili en Groot
schildmos (Parmelia per/ata). Ik besloot wat meer van dit soort bosjes op te zoeken.
Aanvankelijkben ik zekerstelselmatigte werk gegaan,maaral snel kwam mijn ware aard
weer boven en drenteldeik vrolijk fluitend of zingend van het ene naar het anderehok,
zonderme daarechtvan bewustte zijn. Ik pakte pasmijn kaart als ik een gevondensoort
goed met coördinatenmoest vastleggen.Bijna twee jaar later liep ik tegen een tweede
larixbosjeaan,dat quarijkdom met het eerstekon evenaren.Als extrasoortenvond ik Geel
boerenkoolmos (Cetraria pinastri), Fijn bekermos (C/adonia ch/orophaea), soort
Eikenmos (Evemia divaricata), Gewoon schubjesmos (Hypocenomyce sca/aris),
Takkenoogje(Micarea nitschkeana),Blauwe veenkorst(I'rapeliopsisflexuosa)en Lichte
veenkorst(T granu/osa).Natuurlijk vraagje je af wat de rijkdom vandezenogjongebosjes
( 6 - g jaar oud) bepaaldheeft. Ze lagenbeschuttussenhogerebomenen haddeneendikke
moslaagals ondergrond.Misschienheeftdat eenrol gespeeld.Zo is in de loop van jarenhet
aantalsoortengestaaggegroeid.
De bosbesstruikenmogenzekerniet onvermeldblijven. Op gegevenogenblikkwam het idee
ze wat nader te bekijken. Dit resulteerde• volkomen onverwachts- in een aardige lijst:
Boomvoetknoopjeskorst(Bacidia amo/diana), Gladde knoopjeskorst(B. ch/oroticu/a),
Gewone poederkorst (Lepraria incana), Valse knoopjeskorst (Dimerella pineti),
Fellhanera subtilis, Fellhanera viridisorediata, Bosbeskorst(Fellhaneropsismyrtillico/a)
en Boomoogje(Micarea peliocarpa).Naar aanleidingvan naderonderzoekis een nieuwe
associatievan Vacciniummyrtillus beschreven(Spier& Aptroot 2000),medevanwegehet
feit, dater in hetbuitenlandook al wat soortenvan Vacciniumbekendwaren.
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Resultaten
Alle gevondenkorstmossoortenzijn in de soortentabelweergegeven.De substraatgegevens
liggen vast in mijn publicatiein Buxbaumiellaen eenherhalingin dit artikel leek me daarom
niet nodig. Soortenzijn bv op bomenoverhetalgemeenniet boomspecifiekmaarbepaaltde
zuurgraadvanhetsubstraatwelkekortsmoszich vestigt.
Alleen de echtekorstmossenzijn in de soortentabelopgenomen.Daaromnoemik hier apart
dedrie gevondenlicheenparasieten:Arthoraphisgrisea* op Rodeheikorstin dekaartvakken
16,18en 19; Lichenoconiumerodens*op Gewoonscborsmosin kaartvak15 en Vouauxiella
lichenicola* in kaartvak 2 op Witte scbotelkorst.Ook werd nog gevondenMycoporum
quercus in kaartvak 14; deze soort staat als "niet geiycheniseerd"inde literatuur en is
mogelijk tocheenschimmel.
In kolom I staatde frequentie(fre) waarmeedesoortin Nederlandvoorkomt: 115vande 180
soortenis a; 25 van de 180 soortenis z; 17 van de 180 soortenis zz;15 vande 180 soortenis
zzz; kolom 2 staande soortenmet codeaangegevendie voorkomenop de rode lijst (RL) -
EB= ernstigbedreigd;BE=bedreigd;KW=kwetsbaar;GE=gevoelig.
Van 36 soortenzijn kaartjessamengesteld.De kaarten I tlm 24 betreft minder algemene
soortenen zijn de vondsteniets nauwkeurigeringetekend.De kaarten26 tlm 36 betreft de
meestalgemeenvoorkomendesoortenwaarbij slechtde indicatie is gegevenwelk kaartvak
hetbetreft.

Conclusie
Werkelijk eenbijzondergebied,tweesoortennieuwvoor dewetenschap,overigenseldersin
het land ook gevonden: Fel/llanera viridisorediata (Aptroot et al. 1998) en de Grijze
spijkerdrager(ProtoparmeliahypotremelIa(Aptroot et al. 1997). Een aantalsoortensinds
1910weerin Nederlandteruggevonden:de licheenparasietArtllrorapllis grisea (Spier199-
4), Artllopyrenia alltecel/ans(Spier 1997),eensoortEikenmos(Everniadivaricata) (Spier
1992),Fel/llanera subtilis (Spier 1994),Bosbeskorst(Fellhaneropsismyrtillicola als Baei-
dia myrtillicola gepubliceerdin Spier 1994) en een soort Oogje (Micarea excipulata)
(Aptroot & Van Herk 1999),onlangsdoorKok vanHerk gevonden),plus soortendie in ons
land zeldzaam zijn als Aspirinekorst (Arthonia pruinata), Roze beikorst (Baeomyces
roseus), Geel boerenkoolmos (Cetraria pinastri), Doornig beidestaartje (Cladonia
squamosavar. squamosa),(Graphis elegans),Parmeliopsishyperoptaen Beukenknikker
(Pyrenulanitida).
Weer de vraag: "Waardoordie rijkdom van dit gebied?" Hierop geeftKok van Herk (1996)
eenmogelijk antwoord: "Het wektmisschienbevreemdingdat eengebiedals Den Treek, zo
kort op de GelderseVallei metzijn hogeammoniakemissiesjuist tot de bestegebiedenbe-
hoort. Den Treek is echter door een coulisselandschapten oostenervan (Geerestein,De
Boom) relatiefgoedafgeschermdvan belangrijke ammoniakbronnen.Verder zal de over-
heersendewindrichtinghier relatiefgunstiguitpakken".

-I
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lets over de functie van de Rode lijsten
De rode lijst "Bedreigdeen kwetsbarekorstmossenin Nederland.Toelichting op de
Rode Lijst" was al de zesdedie wordt uitgegevendoor het Ministerie van LNV; eerder
warenhet die over vogels,zoogdieren,dagvlinders,reptielenen arn.fibiel!n en paddestoelen.
Daarmeegeefthet Ministerie uitvoeringaande artikelen I en 3 van de Conventievan Bern
aangaandehet met uitstervenbedreigdesoorten.Te gelijkertijd wordt voldaanaanartikel 6
van de Flora- en faunawet. Rode lijsten zijn voor het Ministerie een graadmetervoor het
succesvanhetuitgevoerdenatuurbeleideneenkompasvoor noguit te voerenbeleid.Van de
provinciewordt verwachtdater rekeningmeehouden.
Voor terreinbeheerdersis de lijst eenindicatorvoor de betekenisvan haargebiedenen
om haar beheersplannendaar op aan te passen.Voor het publiek is het is het een
aanzeter meerover te wetente komen.

Winst en Verlies
Deze inventarisatieheeft langergeduurddan aanvankelijkde bedoelingwas. Het voordeel
hiervan is, dat ik de nodige veranderingen,niet altijd gunstig voor de lichenen, heb
meegemaakt.Het betrefthetuitdunnenvande larix-bosjes(Usneassp.)enhetplaggenvande
Leusderheide(Cladonia ssp.). In het eerstegeval komt de soortensarnenstellingniet meer
terug,in het tweedemoetenwe nogmaarafwachtenofhetweerwordt alsvanouds. .
Voorts zag ik Bruin boerenkoolmos(Cetraria chlorophyl/a), Geel boerenkoolmos(e.
pinastri) en soort Eikenmos (Evernia divaricata) verdwijnen, terwijl Witkopschorsmos
(Hypogymnia tubulosa), (parmeliopsis aleurites), Purper geweizwam (pseudevernia
furfuracea) en soort Baardmos(Usneassp.) drastischteruglopen.Daarentegennamenin
belangrijkemate toe de licheenparasietArthro1'aphisg1'isea, Vals dooiermos(Candelaria
concolor), Valse knoopjeskorst(Dimerella pineti), Aspergekorst(Gyalideopsisanastomo·
sans), Boomoogje (Micarea peliocarpa), Trilzwamkorst (Mycoblastus fucatus),
Bosschildmos (Parmelia caperata), Gebogen schildmos (P. revoluta) en Groen
boomschildmos(p. soredians),waarbij het Bosschildmosenhet Groenboomschildmosde
landelijketrendvolgenmeteenzeerforsetoename(Van Herk & Aptroot 1996)enwaarbij de
laatsteeenechtewarmteminnendesoortis; Fellhanerasubtilisgaatenkomt.

Kaarten en tabel
Voor verspreidingskaartenenoverzichtstabellenvandegevondensoortenzie pagina17 t.ot en
met22.

Te Velde 45: 12·23[december 2003]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

16



1. Usnea
subftoridana

2. Fellhanera
viridisorediala

3. Fellhaneropsls
myrtlilicola

4. Abscondilella
delutula

5. Baeomyces
rufus

6. Candelaria
concolor
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7. Chaenotheca
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fre RL Ned.-naam wetenach. naam krt zie kaart pag. 13
2ZZ xx Abscondi1ltlla dolutula' I 4 16
z2Z7 BE (7) Aspirinekorst Arthonia pruinata 3

a Amoebekorst Arthonia radiata" 2;3;4;8
a Inktspatkorst Arthonia spadiesa" 2;3;8

zzz EB xx Arthopyrenla antecellans· 3
a Rond dambcrdje Aspicilia contorta 3
a Boomvoetknoopjeskorst Baeidleameldlan." 25 zie kaart
a Gladde knoopjeskorst Baeidia chloroticula" 3
z Zwarte knoopjaskorst Bacid!a egenula" 3

zzz EB Roze helkorst Baeomvces roseus" 17
z Rode heikorst Baeomyces rufus· 5 8,11,16,17,19,20
a Grijsgroena stofl<orst Buellia griseovlrens 26 zie ke.rt
a Vllegestronljesmos Buellia punctata 26 zie kaart
z KW Groen boornspijkertje Calicium vinde 3
a Grijze citroenkorst ｃ ｡ ｬ ｯ ｾ ｡ ｣ ｡ chlo,;na" 3
a Gewone citroenkorst Caloplaca ci1rina 3;4;5;6
a Muurzonnetje Caloplaca hoiocarpa 3
a Kerkcltroenkorst Calop.ca ruderum 3
a Vals dooiermos Candelaria concolor" 6 3;4;5;7;13
a Kleine geelkorst Candelari.1I. aurella 6
a PoedertwIelkorst Candelari.ll. reflex. 2;3;5;15
a Grove geelkorst eande/aneU. vitellina 3
a Donker. rookkorst Catillari. chalybela" 3;6;11
a Gewoon kraakloof eetra ria aculeata 6;7;15
zz BE Bruin boerenkoolmos Cetraria chlorophyla' 8;15
z Fijn kraakloof Cevaria muricata 14

2ZZ EB Geel boerenkoolmos Cetratia plnastri* 15 .
zz Geel schorssteeltjo Chaenotheca ctvysocophaia' 15
a Roestbruin schorssteeltje Chaenotheca tarrugJnea 27 zie kaart
zz Stoffig schorssteellja Chaenothaca stemonea ss 3;14
a Griis ｳ ｣ ｨ ｯ ｲ ｳ ｳ ｴ ･ ｡ ｾ ｩ ･ Chaenotheca trichialls* 7 3;7
zz BE Gele poederkorst Chrysotrix candelaris 3
a Open rendiermos Cladinla portentosa 6;8;9;11;13;12;14;16
a Grappolblaadje Cledonla caespiticla* 3
z Gewoon stapelbekertje Cladonla cervicomls* 6;14
a Fijn bekermos Cladonia chlorophaea
a Rood bekermos Cladonla coccifera* 8 1;6;7;12
a Smal bekermos Cladonia coniocraea 28 zie kaart

zlzz KW Vertakt bekermos Cladonia digitata* 9 2;3;7;8;10;15
a ｋｯｰｪ･ｳｾ｢･ｫ･ｲｲｮｯｳ Cladonia fimbriata 1;3;7
a Rode heidelucifer Cladonla ftoer1<.eana 12;17
a Gevorkt heidestaartio Cladonia furcata· 6,7,8,11,12,15
e BnJin heide.taartje Cladoni. glauca* 2;3;8
a Bruin bekermos Cladonia grayi 2;3
a ｐ｡ｴ｡ｴｺ｡ｫｾ｢･ｫ･ｲｭｯｳ Cladonl. humilis* 8
z Turflucifer Cladenla incrassata- 2;7;11
a Deve heidelucifer Cladenl. macllenta 2;3;7;10;17
zz BE Sterheidestaartje Cladonia polydactyla 2;8
zz Wrattig bekermos Cladonia pyxidata 13
a Rafelig bakermos Cladonia ramuloss- 3,6,8,9,17
z Slank stapelbekertje Cladonia rappii- 14

Z2Z EB Doomin hoidestaart;. Cladonla souama..• v. soaum.1?l 2
a Kronkelheidestaartje Cledon!. subulata- 12;15
a Gespikkelde witkorst Cllostomum griffithii' 2;4
a Val.. knoopje.korot DimereUa pineti* 2;3;4;8
a Kauwgommos Diploicia canescens 2;4;5;10

a/uz EB Cementkorst Diplotomma alboatrum* 3;4;5
Z2Z EB ｅ ｪ ｫ ･ ｮ ｭ ｯ ｳ ｾ ｳ ｯ ｯ ｲ ｴ Evemia divaricata* 10 15
a Gaw. gaweimos(Elkenmos) Evemla prunastri 29 zie kaart

zzzlz GE xx Fellhanera subtilIs' 11 2;3;7;8;15
a xx Fel1haner. viridisorediata* 2 2;3
zz GE Bosbe.korst Fellhanerai-neroosisl mvrtillicola' 3 2;3;8

re Velde 45: 12-23[december 2oo3J
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vellei en Eemland 20



tre RL Ned.-naam wetBnsch. naam krt zie kaart pag. 13
uz BE Schriflmos-soort Graphis elegans" 12 3
zz BE Gewoon schriflmos Graphis scripta" 3

a Aspergekorst Gyalidiopsis anastomo.an. 16 2;3;5;9
zzzJa GE Wotgerande stofl<orsl Haemalemma ochroleucum" 2;3;4

a Gewoon schubje.mos Hypocenomyce .calari. 30 zie keart
a Gewoonschorsmos Hypogymnia phy.ode. 31 zie kaart
a Wllkopschorsmos Hypogymnia tubulo.a 7;14;15

uz GE Dennenmos Im.haugia aleurile." 2;3;7;8
uz GE Boomglimschotellje Lecania cyrtella" 10
a Stolglimschoteltje Lecanla erysibe* 3
a Glimschotelti....soort Lecania hutchinsiae* 10;18
a Steenglimschotelije lecania rabenhorstii* 10
z I'm Dennenschotelkorst Lecanora aitema" 13 1;2;3;7;8; I 3;14; I 5;20

a Kalkschotelmos Lecanora albe.cen. 4;5
zz BE Bosschotelkorst Lecanora argentata 3
a Kastanjebruine scholelkorst Lecanora campestris 4;5
a Melige .chotelkorst Lecanora carpinea* 2
a Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 1;2;3;4;5;7;13
a Groene schotelkorst Lecanora conlzaeoldes 32 zie kaart
a Verborgen .chotelkorst Lecanora dispersa 4;6;7;8;11;13;14
a Bleekgroene .chotelkorsl Lecanora expallen. 33 zie kaart
a Kleine schotelkorst Lecanora haoenil 3;5;13
a Donkere schotelkorst lecanoraharizs· 4;11
a Geelgroene scholelkorst Lecanora polytropa 10
a Elkenscholeikorsl Lecanora pulicarls· 2;3;6;7;8;13
a Hout.cholelkorst Lecanora seligna· 3;5;6;7;17
a Bolle .chotelkorsl Lecanora symmicta* 17 3;5;8;18
a ,Gewone granietkorst Leeidea tuscoatra" 18
zz Donker purperschaaitje Leeidella carpalhica" 19;20
a Gewoon purperschaahje Leeidella elaeochroma" 2;5
a Grijsgroene steenkorst Leeidella .cabra" 3;5
a Sleenpurperschaaltje Leeidella stigmatea" 3;6
a Gewone Doederkorsl Leoraria Incana 34 zie kaart
a Gelobde poederkorsl Lepraria lobificans 3
zz )a xx Lepraria umbricols* 2;7 nieuw voor Ned.
uz GE xx Leptoraphi. contorta" 3, nieuw voor Ned.
a Vulkaanoogje Micarea denigrata" 3;5;6;7;8;12;14

uz GE Oogje-soort MIcarea Iynceola (axcipulata)" 14, nieuw
z Heideoogje Micarea lignaria" 18;19
zz Grindoogja Micarea lilhinella* 2(A. Aptroot);19
zz Oogj.....oort Micarea miselIa" 16
a Takkenoogje Micarea nitschkeana* 3;7;15
zz Boomooaie Micarea oeliocaroa" 15 2;3;7;8;15
a Houtoogje Micarea prasins* 3;7;8;9;13
z Mosvreter Mycobilimbia .abulelorum" 11
z Trilzwamkorst Mycoblastus fucatu." 18 2;3;7;8;10;13;14
z Boslandpastakorsl Ochrolechia microstictoide." • 8(bij P. hyperopta)
a Zwart .chriflmos Opegrapha atra 16
a Verzonken .chriftmos Opegrapha rulescen." 3
z I'm Ge.tippeld schriftmos Opegrapha vermicellilera 3
a Olijf-schildmos Parmelia acetabulum 3;4
a Wrtstippelschildmo. Parmella barreri- 2
a Bosschildmos Parmelia caperata" 2;3;5;7;8;11;15;16
a Siertijk schildmos Parmelia eleeantula" 2
a Glanzend .childmos Parmelia 91abratula 1;2;3;7;9;13;16;20
z Lobjesschildmos Parmelia laeiniatula" 19 3;4
a Groot schildmo. Parmelia pertata· 4;7;9;15
a Gebogen schildmo. ParmeHa revoluta 35 zie kaart
a Blauwgrijs steenschildmos Parmelia saxatilis· 2;3;7;8;9;13;15
a Groen boomschildmo. Parmel;a soredians· 5;14
a Verstop-.chlldmos Parmelia subaurilera 2;3;4;5;7;15
a Gestippeld schildmos Parmelia subrudecta" 2;3;4;5;7;9;13;15

Te Velde 45: 12 - 23 [december 2003]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en eemland 21

I



fre RL Ned.-naam welenseh. naam krt zie kaart pag. 13
a Gewoon schildmos Parmelia sulcata" 35 zie kaart
z Avocadomos Parmelioosis ambiaua" 2'3;7;8;9; 10;13;15;20
0 VN xx Parmeliopsis hyperapta" 8
z Soredieus leermos Peltigera didactyla" 20 7,10,12,13,14,16,17
a Wilte kringkarst Pertusaria albescens" 1;4;10
a Ananaskorst Pertusaria amara· 1;2;3;8;13
a Bleek speldenkussenije Pertusaria coccodes· 2;3;5
zz BE Open speldenkussenije Pertusaria hymenea· 3
a Gewoon speldenkussenije Pertusaria pertusa" 1
a Klein schaduwmos Phaeophyscia n;gricans 6
a Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicul.ris 3;5;6;9;11;16
a Lichtvlekje Phlyctis argena" 21 3
a Kaoiesvinaermos Phvseia adseendens 3;4;5
a Stoeprandvingermos Physeia caesia 3;5;6;11
a Bleek kroesmos Physcia dubia 2;3
z Groot vingermos Physcia stellaris" 5
a Heksenvingennos Physcia tenelIa 1;2;3;4;5;7;9;11 ;13;16
z Donker rijpmos Physconla enteroxantha fl 4
a Grauw rijpmos Physconla grisea 3;4;5
a Bruine veenkorst Placynthiella icmalea· 1;2;4;6;12
a Heideveenkorst Placynthiella oligotropha- 6
z Slijmige veenkorst Placynthiella uliginosa" 11;17
z Groot boerenkoolmos Platismatia giauca 2;7;8;13;15
a Schors-olievlekie Porina aenea fl 22 3
a Dunne blauwkorst Porpidla soredizodes 3
z Rode kalksteenkorst Protoblastenla rupestris 3
z Grijze spijkerdrager Protoparmelia hypotremelIa 2;3
a Purper geweimos Pseudevemia fur1uraeea" 3;7;8;9;12;13; 15
a Kopermos Psilolechia leprosa 5
a UV-mos Psilolechia lucida 3

zzz BE Beukenknikker Pyrenula nitida 24 3
a Melig takmos Ramalina farinacea 1;2;3;5;7
a Trompenakmos Ramalina fastigiata" 3;4;5;10

zzz 'r<W Takmos·soort Ramalina pollinaria 4
a Donkerbruine schotelkorst Rlnodina gennarii· 3;4;8;10
a Purper1<ring Schismatomma decolorans" 2;3;4
z xx Thelldium minutulum" 13
zz Gewone stuifmeelkorst Thelocarpon lauren· 23 17;19
z Muurblaaskorst Toninia aromatica· 10
a Gewoon sterschotelije Trapelia coarctata" 3;14;15
a Gelobd sterschoteltje Trapelia involuta" 3
a Bruin sterschoteltje Trapelia obtegens 16
a Wit sterschoteltje Trapelia placodioides" 15
a Blauwe veenkorst Trapeliapsis flexuosa 3;6;8;10;11 ;13; 14;15;20
a Lichte veenkorst Trapeliapsis aranulosa 36 zie kaart
z Groene veenkorst Trapeliapsis pseudogranulosa" 3;7
z Bleek baardmos Usnea hirta" 7
z Gewoon baardmos Usnea subfloridana" 1 7
? xx Usnea cf. subfloridana" 15
? xx Usnea spec 7;9;15
a Zwart-op-wij-korst Verrucaria muralis 13;16
a Gewone stippelkorst Verrucaria nigrescens 5
a Groene kalkstippelkorst Verrucaria viridula"

I
3;4;10;16

a Oranje dooiermos Xanthoria calcicola" 3;4;6;7
a Kroezio dooiermos Xanthoria candelaria 2;3;4'5;6;9;11 ;13;14
s Groot dooiermos Xsnthoria parietina 2;3;4;5;6;7;8;11 ;14;16
a Klein dooiermos Xanthoria polycarpa" 1;2;3;4;5;9; 15
? Arthraraphis grisea" (16,18,19 op B. rulus)
? Lichenoconium erodens" (15 op H. physodes)
? Mycoporum Quercus(14)
? Vouauxiella Iichenicols"(2 op L. chlarotera)

,
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BOOMMARTERS IN DE GELDERSE VALLEI
ProjectvandeVereniging"oor Zoogdierkundeen Zoogdierbescherming

(werkgroepboommarterNederland)
Nieuwsbriefnr.1 (mei 2003). Redactie:F. Alleijn, R. Huijssen,G. Visscher,H.l. Wijsman.

TonyOffermansweg6, 1251 KJ Laren

Introductie
De meesteinwonersvan de GelderseVallei zullen wel wetendat er eenReconstructieplanvoor
hetgebiedis opgesteld.In dat plan is de boommarter(Martesmartes)geselecteerdals "stersoort"
waarmeein de planvormingrekeningmoet worden gehouden.Het Reconstructieplan voorziet
ook in eenaantalmaatregelendie kunnenbijdragenaande kansenvoor eengoedleefgebiedvoor
dezedierenzoalsaanlegvan bosen natuurgebieden ecopassagesende aanlegvan eenrobuuste
ecologischeverbinding tussenVeluwe en UtrechtseHeuvelrugdwars door de GelderseVallei
vanVoorthuizennaarLeusden.
Zitten er eigenlijk wel boommartersin deGelderseVallei? Levenzehier permanentof trekkenze
eralleenmaardoorbeenvan hetenegrotebosgebiednaarhetandere?Welke maatregelenmoetje
treffen voor deze schuwe cuftuurvlieder? De Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbeschermingmet de daarbij aangeslotenspecialistischeWerkgroep Boommarter
Nederlandwil graag dat deze vragen beantwoordworden. De vereniging heeft daarom een
projectvoorstelingediendbij de StichtingVemieuwingGelderseVallei. Het voorstelvoorziet in
eenveldinventarisatieeneenpresentatievande resultatendie mensenenthousiastmaaktvoor de
beschermingvan deze prachtige dieren. We hopen dat zo ook het. draagvlak voor hun
bescherming toeneemt.De provinciale besturenvan Utrecht en Gelderland is gevraagdom
subsidiete gevenvoor dit project. Het succesis sterk afhankelijk van de medewerkingvan de
bevolkingin destreek.
Mensendie het geluk hebbenom de aanwezigheidvan eenboommartervast te stellenaande
sporenzoalskrabsporen,.mesten latrines,bij de schachtafgebetenverenvan holenbroedersof
die het geluk hebbeneen marterte zien, zijn in het algemeendegenen dieveel in de natuur
verkeren.Het zijn bijvoorbeeld landgoedeigenaren,rentmeesters,toezichthoudersen leden van
wildbeheerseenheden,beheerdersvannatuurreservaten,veldbiologen,bewonersvan huizenin of
tegenhetbos,gemeentelijkelandschapscoordinatoren.Wegbeheerdersenautomobilistenkunnen
ook overstekendeendoodgeredendierenaantreffen.
Vooral deze mensen proberen we te bereiken met deze nieuwsbrief alsmede via enkele
streekbladen.Voor hen is een inventarisatieformulierontwikkeld dat is opgenomenin deze
nieuwsbrief.We radenU aandit formulier enkelekerente kopiërenvoor eigengebruikenvoor
verspreidingondermogelijkeanderewaarnemers.

Boommarters gezocht.
Voorjaar2003 starttein de GelderseVallei een inventarisatieom de populatieboommartersin
kaart te brengen.De inventarisatievan deze grote marter maakt deel uit van een project dat
uiteindelijk moet leidentot hetmakenvaneenecologischeverbindingtussende boommartersop
de Veluwe en die op de Utrechtse Heuvelrug. De inventarisatieloopt tot eind 2004. Het
projectteamvraagtom waarnemingenuit het verledenen hedenen om veldwaarnemers,die de
komendeanderhalfjaaralertwillen zijn op deaanwezigheidvan boommarters.
In de GelderseVallei zijn op dit moment niet meer dan zo'n 4-5 boommartersbekend. De
nachtelijke levenswijzevan het dier maakt inventariserenniet makkelijk. De VZZ heeft het
vermoedendat er in de Vallei meerboommarterszijn dan nu bekendis. Die informatie is van
groot belangom de populatiein het gebiedzelf te versterkenen de beoogdeverbindingtussen
Veluwe en Heuvelrugtot stand te brengen.landschappelijken ecologischzijn de particuliere
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landgoederenen de natuurreservatencruciaal.De nog aanwezigestructuurvan oudehoutwallen,
bosjesen landgoederenmaakt dat de boommartervanuit de Veluwe en vanuit de Utrechtse
Heuvelrugde Vallei in kan komenbij Voorthuizenenbij Leusden.MisschienweetU nogandere
plaatsen!Ronduit sensationeelwas de ontdekking van een nest met jongen in 1988 op het
landgoedGerven.Nog niet eerderwas ontdektdat boommarterszich zo ver buiten de Veluwe
haddengevestigd.Zijn er op meer plaatsenwijfjes met jongen gezien?Solitaire dieren zijn
bekendvan het gebied tussenPutten-Voorthuizen-Nijkerk, ten westenvan Barnevelden ten
noordenvan Woudenberg.
Maar om hoeveeldierenhet gaat is onbekend.Het reconstructieplanGelderseVallei voorziet in
een70-ta\ecologischepassagesen de omvormingvan 3740 hectaretot natuurgebied.Ook voor
de boommartermoet dezekans worden benut Van de 300 tot 500 boommartersin Nederland
sterftjaarlijks ongeveer20 % als verkeersslachtoffermet namein het Gooi,opde Heuvelrug,de
Veluween in de GelderseVallei. Eengoederegistratievan de verkeersslachtoffersenvandieren
die de weg overstekenis belangrijk. De VZZ schatdater onderoptimaleomstandighedenin de
GelderseVallei plaatsis voor ongeveer35-40van dezedieren.Het doel van dit project is goede
levensomstandighedente realiserenvoor eenbasispopulatievan 15 volwassendieren.

Wat is een boommarter?
De boommarteris eengrotemartersoort.De lengtevanneustot staartpuntligt tussende 60 en 85
cm. Zeerkenmerkendis eengroteovaleenwat onregelmatigecrèmegelevlek op de borstvanhet
verder kastanjebruin gekleurde dier. Wat ook opvalt is dat ze ten opzichte van andere
marterachtigenals bunzingennertsnaarverhoudinghogerop de potenstaan.Boommartersleven
in de schemeringen 's nachts,meestalalleenen ze mijden menselijkeactiviteit. Hij verraadtzijn
aanwezigheidmeestaldoor krab sporenop oudebeukenmet holen en door de plekkenwaarde
uitwerpselenwordengelegd(latrines).Dit is vaakop eenkei, stronk, in de mik vaneendikke tak
of eehanderewat meeropvallendeplek in de omgeving.De zwarteuitwerpselenzijn lang, dun
en gedraaiden bevattenvaak haren,botrestjesen ook wel plantaardigeresten,zoalspitten van
vruchten.Dit allesmaaktdezemartermysterieusenhet is eenuitdagingom hemte onderzoeken.
Bovendienheefthij eengroot leefgebiednodig Eenvrouwtje 150 - 200 hectareen eenmannetje
tot wel 1200 hectare.In dat leefgebiedmoetenin iedergeval ouderestukkenbos aanwezigzijn
met oude loofbomenwaarin holen zitten om te kunnenslapenof eennestmet jongen groot te
kwmen brengen.Daarnaastzijn er verbindingswegenaanwezigin de vorm van houtwallenen
houtsingelsmet bijvoorkeuroudebomen.Overigenszijn boommartersook in staatom stukken
openweilandoverte steken.In deGelderseVallei zijn boommartersniet snel te verwisselenmet
anderemarters.De steenmarter,die netzo groot is, komt ten noordenvandegroterivierenenten
westenvan de Ijssel nog nauwelijksvoor. Hij heeft wel eengrotewittere vlek, die begint bij de
keel en oploopt tot de voorpotenin eenomgekeerdeV. De bunzingen de nerts (ontsnaptuit
fokkerijen) hebbengeenborstvlek.Bovendienzijn de grootstebunzingsen nertsenongeveernet
zo groot als de kleinste boommarters.Er is dus nauwelijks overlapping in grootte tussende
volwassendieren.Ook bewonenbunzingennertseenanderbiotoopdande boommarter.
Zin om mee te doen?Het projectteamzoekt mensen,die extra aandachtwillen gevenàan de
boommarter.Bijvoorbeeld door tijdens veldwerk ook te letten op sporenof door speciaalde
geschikteplekkenvoor boommarterste bezoekenen te controlerenop hun aanwezigheid.Deze
mensenworden ondersteundmet speciaal vervaardigdeinventarisatieformulieren,waar ook
meteende sporen en kenmerkenop zijn aangegeven.Oude en nieuwe waarnemingenzijn
welkom.
Heeftu interesseom in het veld op de boommarterte lettenof denktu er wel eenséénte hebben
gezien?Neemtu dancontactop metdemensendie zijn vermeldop het inventarisatieformulier.
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Boommarters in de Gelderse Vallei
Project van de Vereniging voor Zaogdlerkundé: en Ｗ ｯ ｯ ｧ ､ ｩ ｲ Ｍ Ｎ ｲ ｢ Ｈ ｪ Ｚ ［ Ｈ ［ ｩ Ｇ ｦ ﾷ ｲ ｉ Ｑ Ｑ ｩ ｮ ｾ Ｑ

( Werkgroep BoommartetjNedertand)

Inventarisatieformulier
I

'"

A. Algemeen

Waarnemer

Adres / postcode / woonplaats

Rapporteur /Iiteratwrnron

Adres / postcode / woonplaats

Omschrijving vindplaats

I O.zoogdiersoort Boommarter I Martes maffes Icodenummer T61611

IE.Waamemlngsdatum I jaar; I I 1 Imaancl-; I I dag; I

• zo nodig bij de rnaandoode; 20 : winter- begin van het jaar I 30' lente J 40: zomer J 50: her1at I 60: winter - einde van het jaar.

F.Plaatsbapaling vla topografische kaart (bladen 1 : 50.000 of 1 : 25.000)

Atlasblok Amersfoort-<:OOrdinaten snijpunt = hoek links beneden

kaartblad: hoknummer: hor.lijn(x): vert.lijn (y):

G.Aantsl codes; 1=geschat / 2 = exact / 3 = onbekend codEHlr : aantal:

H. Geslacht /Ieeftljd codes: 1 = juveniel
2 = volgroeid
0= onbekend

3 = d' onbepaald
4 = d' juveniel
5 = d' volgroeid

6 = ｾ onbepaald
7 = ｾ juveniel
8 = ｾ volgroeid
9 = ｾ drachtig / zogend

code -or

ProoirestenUitwerpselen

1iIJrGtlI;8C-BOcm
\dIIu; dI:InQr I ｾ l\"ltIt geIge bM • ＢＯｮｾ
bIIf;Ol ........Iig'· ......ｲ ､ ｴ ｄ ｉ Ｚ ｯ ｰ ｾ Ｇ Ｌ Ｎ ｾ Ｚ

Herkenning van de aanwezigheid van Boommarters
Ｍ Ｍ Ｍ Ｎ Ｌ Ｎ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ ｾ Ｍ Ｍ Ｚ Ｍ Ｚ Ｚ ｬ Ｇ ｃ Ｇ

Uiterlijk

1Ingte;8-10cm......;-
KlIm ; '-"G. dun,bMYamig gd1lIId met _ 1,.kadi ka'IY.-.., hM ehd
ｗ｜Ｚｬｵ､［ｴｷ･ｮＮｾＮｯｯｫＢＧｉｴｍＮＢＧｨ､ｩＬ

Aanvragen en Insturen inventarlsatleformulleren:
Regio len noe"'en van de Al (Nijkerk I Putten e.o.) ODOrdinatle; R. Huijssen, Berl/oz/aan 4, 38112 GT Nijkerk, 033 • 24110091

Regio lenzulden van de Al (Bameveld e.o) OOO'dlnalie; G. Visscher, P.Potter/aan 32, 3931 TE Woudenberg, 033 ·281118112
ｉｮｨｯｵ､･ｴｾｫ･ COÓ4"dlnotle en loetsing. H.J. Wijsman , Tony Otfermansweg 11, 1251 KJ Laren, 036·6389031
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Naam terrein:

Eiganaar : 0 1 = SBB
o4 = particuliar

ITopogr.kaart, naam:

o2 = Natuurmonumantan.
05 = Ovarig

Nr: I terreinnummer :

03= Prov.Landschap

Q Zichtwaameming Formaat Plaats Gedrag Galuid
Tijdstip: cm [) = 1 op de grond o = 1 vluchland o= 1 badelend

uur verhouding, o = 2 in door kroon o = 2 nieuwsgiarig o= 2 krijsend
01 = licht totala lengte: staart o = 3 lagen de stam 0=3 schuw 0= 3 piepend
o 2 = schemering = o = 4 in I bij hoite 0=4 spelend o= 4 mokkerand
03 = donker 1: 0, .............. o= 5 takkenhoop 0=5geen

Kleur bef vorm bef kleur oorrand kleur neuspunt kleur vacht
0=1 wit o = 1 rond tot poten o = 1 onbekend o = 1 vleeskleurig o= 1 donkerbruin
o= 2 roomkleur o = 2 ook poten o = 2 witbehaard 0= 2 zwart o= 2 kastanjebruin
0=3geel 0= 3 gevorkt o= 3 bruin behaard 0= 3 bruin o= 3 grijsbruin
0= 4 oranje o = 4 alleen op kin 0=4 ..................... 0=4 ................... 0=4 licht

R Uitwerpselen Vindplaats Conditie Aantal Afmetingen
o 1 = op de grond o 1 = zeer vers 01 = 1 grootste ex.
02 = in holte o2 = vrij vers 02=2tot5 lengte: ................cm
o 3 = op zijtak o3 = verregend/oud 03 = 6 tot' 10 breedte: ..............cm
o 4 = onder boom 04 = zeer oud 04= latrine geschat I gamelen

5 Krabsporen per boom

Aantal Richting Boomsoorl Afmetingen
01 = 1 o 1 = horizontaal 01 = Beuk onderste krassen: ............cm bovan grond
02=2tot5 o 2 = verticaal 02=Am. Eik bovenste krassen: ...........cm boven grond
03=6to110 o 3 = diagonaal 03 = Eik lengte krassen: ...............cm
04 = meer dan 10 04= .................... 04=Berk max afstand tussan nagels:.................Cf!1
05 geen 05 = ...................... onderlinge nagalafstand: gelijk I ongelijk

T Holten per boom

Type holte plaats van deboom aanwijzingen holten in boom / omtrek boom:.............cm
01 = specht 01 = solitair o 1 = krabsporen diameter I hoogte I min afstand zijtak
o2 = inrotting 02 = in laan o 2 = prooiresten o 1 = .........cm............m.......................cm
03 = scheur o 3 = in boomgroep 03 = m.arter o 2 = .........cm............m.......................cm
o4 = nestkast 04 = perceel o 4 = uitwerpsel 03 = .........cm........:...m.................... ,..cm
05 = ...................... 05= ...................... 05=geen 04= .........cm............m.......................cm

U Prool- en voedselresten locatie voedselsoorl slagpennen

prooisoorl
o 1 = op de bodem o 1 = zoogdier o 1 = afgebeten
02 = in holte 02 = vogel o 2 = uitgetrokken
o3 = op zijtak 03= insect 03 = beide

............................................ o 4 = onder boom o 4 = vruchten 04 = .............................
Verzameld: JA I NEE

V Prenten (sneeuw) Geef schematische schets van·hel patroon.

lengte: ...........................cm
breedte: ........................cm -
paslengte : ....................cm

W Toelichting t beschrijving I opmerkingen: ..

.................................................................................................................................................



WEGBERM ONTDAAN VAN ZOMERTOOI
Arnold vanderArk, FrederikHendriklaan74, 3708VB, Zeist

(TerreinbeheerderAbrona,lokatieSterrenberg)
JaapWisman,PrinsesIrenelaan53, 3832CB, Leusden

Bij hetgroenbeheerbuiten de woonkernendoor provincie,gemeenteen andereinstanties
krijgt hethandhavenenstimulerenvan de biodiversiteitsteedsmeeraandachten veelgaat
in deogenvan ecologenal degoedekantop. Soms,waarschijnlijkerechterveelvaker,gaat
hetnietgoeden wordener beslissingengenomenwaarbij inzichtenkennistekort schieten.
Enkele voorbeelden.Het eerstebetreft het plantenvan jonge lijsterbessenin eenuitgedund
eikenberkenbosaande randvandeLeusderheide.Het sterkevermoedendathier iemandheeft
geadviseerdmet eengroteaffiniteit voor vogelsdringt zich bij onsop. Het bosje is omringd
door grote complexen bossen waar voldoende diversiteit aan voedsel is voor vogels.
Bovendienwasdeaanplantgedoemdte mislukkenomdatzeniet voldoendelicht kreeg.
Nu, ongeveer5 jaar later, blijkt dezeaanplantvrijwel geheeldoodte zijn. Door hetweghalen
van te veel berken en te weinig eiken is er schade toegebrachtaan bijvoorbeeld de
paddestoelenfloradie met levende berken in symbiose leven. Een aantal van de hier
voorkomendesoortenkomenvoorop derodelijst.
Het tweedevoorbeeldbetreftde wegbermaande Vieweg in vandegemeenteWoudenberg.In
dezebijzondernatuurrijkebermstondenbehalveeikenook grotepopulieren.Bij eenwoning
zijn zeweggehaalden dat lag voor de handin verbandmetgevaarbij hardewind, maardater
dan iemandzo maareenbeslissingneemtom ook de restvan de populierenweg te halen, is
voor ingewijdenonbegrijpelijk,geziende bijzonderesymbiosemetanderebodemorganismen.
Met behoudof stimulerenvan biodiversiteitis helemaalgeenrekeninggehouden.Er is juist
van afbraaksprake.Het vreemdevan dezeactie is, daterjuist metde gemeenteWoudenberg
en eenvertegenwoordigervan de Provincieafsprakenover beperktknottenof kappenwaren
gemaakt.

Een andervoorbeeld.De eerstevan bovengenoemdeauteursschreefin de Zeisterhuis aan
huis krant, de Nieuwsbode, van donderdag24 juli 2003 het volgende(ook verschenenin
Amersfoortsecourantals ingezondenstuk en in het vakbladTuin en Landschapno:19, 11
september2003)
Net nu het toeristenseizoenweer begint, zijn sommigewegbeheerdersweer druk bezig de
bermente ontdoenvan hun prachtigezomertooi.Het betreft o.a de middenbermvan de
Amersfoortseweg,deN237,de oudewegtussenUtrechtenAmersfoort,de middenbermvan
de Zandbergenlaanen de middenberm van een gedeelte van de Boulevard te Zeist.
Ongetwijfeld zullen meer van deze prachtige bermen het slachtoffer worden van de
opruimwoedevan de wegbeheerder.Terwijl kruiden in hun volle bloei staan worden ze
meedogenloosweggemaaid. og net voor de aanstormendemaaier kon ik de volgende
soortendetermineren:Peen(Daucuscarota), Duizendblad(Achillea millifolium), bottelroos
Rosarugosa,Boerenwormkruid(Tanacetumvu/gare),St-Janskruid(Hypericumperforatum),
Zandblauwtje(Jasione montana),Jacobskruiskruid (Seneciojacobea), Vlasbekje (Linaria
vu/garis), Gewoon biggenkruid (Hypochoerisradicata). Ook ontwaardeik verschillende
vlinderszoalsBminzandoogje(Manio/ajurtina) enKlein geaderdwitje (Pieris napi). Op het
Jacobskruiskruidkrioelde het van de geel-zwarte rups van de Sintjacobsvlinder(Tyria
jacobaea).
De rupsenhebbenniet eensde gelegenheidzich te verpoppen,de kruidenkunnengeennectar
aanbiedenen zich niet door zaadverspreiden,laat staandat het publiek er van kan genieten.
Na de winter en onttrokkenaanhetoogvalt nade kaalslagwel meteenhetvele afval op wat
doorautomobilistengedroptwordt.
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Uiteraardkan ik het mij goedvoorstellendat bij kruispuntenen onoverzichtelijkepuntenhet
gewasweggehaaldwordt. Echterin de middenbermwaarde kruideneenverkeersgeleidende
functie hebben,vind ik het ergjammer.Wrang is het ook om te wetendatjuist op 28 mei dit
jaar, de burgemeestervan Amersfoort, mevr. A.van Vliet-Kuiper en de burgemeestervan
Utrecht, Mevr. A.H. Brouwer-Korf het nieuwe vlinderproject geopendhebben:Vrije baan
voor vlinderstussenUtrechten Amersfoort.
De mooiemiddenbermstaatnog eenanderedreiging te wachtenmet nameeendeel langsde
Amersfoortseweg.Tweejaar geledenheeftde wegbeheerdereiken in dezewegbermgeplant
terwijl op de zij bermenvan de Amersfoortsewegal vele eikenstonden.Als de kroon van de
eik geslotenwordt, is hetgedaanmetdemooiekruidenrijke berm.
De kruiden krijgen niet alleente weinig licht maarook te veel voedselvan al het afgevallen
blad. De bennflorazal veranderenin eenruigteflorazonderveel bloemen,die nu al te zien is
in de zij bermen van de Amersfoortseweg.Eenbeheerdermoetaltijd kiezen:of eenbermmet
bloemrijke kruiden op eenschralebodem,of eenbermmet bomenin humusrijkegrond. Een
combinatievan dezetwee is eigenlijk niet mogelijk. De nieuwebomenin de middenbermvan
de Amersfoortsewegzullen nooit gezondevolwassenbomenworden. Wanneerde bomen
ouderworden,wordt in de herfsthetbladgeruimdom gladheidte voorkomen,duser zal nooit
een voldoendeontwikkeldehumuslaagontstaan.Door een gebrekaanhumusen een teveel
strooizoutin de wintermaandenzal de boomnooit optimaalkunnengroeienwat zich op den
duur wreektdoor takbreuke.d. dusveel onderhoud.Bij navraagbij de provinciebleekdat de
bomenzijn geplantomdater vroegerook al eikenstonden.Echternu rijdt er geenpaarden
wagen meer, maar vele auto's. Ook zal in de toekomst menig automobilist in de herfst
opgeschriktwordendoorvallendeeikels.
Mijn voorstelis om de eikennaaranderemarkanteplekkente verplantennu het nogkan ende
wegbermte beherenzodatkruiden en insectenweer kunnengedijen.Voor de wegbeheerder
betekentdit minder onderhoud.Men hoeft om minder obstakelsheente maaien(bomen),in
de toekomstminder vaak te snoeien(takbreuk),minder blad af te voeren. Dit lijkt me een
kleine ingreepvoor eenvrije vlinderbaantussenUtrecht en Amersfoort.Latenwe hopendat
we volgendejaren niet meernaarhet buitenlandmet vakantiehoevenom mooie bermente
kunnenzien.
Het is nooit te laat om beheerte verbeteren.Over tien jaar is er geenbloemrijkeberm meer
over, dan is ingrijpen te laat. Tweejaar geledenheb ik de vlinderstichtingal ingeseindover
hetwel en weevan dezeberm.Ze hebbengeenactieondernomen.
De provinciewijst eropdat de veiligheidbij de doelstellingenvan het wegbermbeheervoorop
slaat. Maar als ik dan toch ontspoormet mijn auto, kom ik liever terecht in eenberm met
kruidendantegenzo'neikenstam.
In het artikel in "Tuin en Landschap" heb ik het uitsluitend over het beheer van de
middenberm.Van de bermenaan de zijkant van deze wegen is het beheergoed. Dit zijn
schaduwrijke bermen onder eiken met veel ruigtekruiden. Ook het maaibeleid op
onoverzichtelijkepuntenbij bochtenis goed.(Veiligheid)
Een goed bericht is dat de provinciale ecoloog o.a. naaraanleidingvan bovenstaand
artikel van plan is hetbeheeraante passen.
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VOORJAARSPADDESTOELEN IN DE
SCHOOLSTEEGBOSJES TE LEUSDEN
Excursie van de Ned. Mycologische Vereniging dd 12 april 2003

J. Wisman, Prinses Irenelaan 53, 3832 eB Leusden

Met toestemmingvan de Stichting "De Boom" Leusdenzochten 8 leden van de NMV
(NederlandseMycologischeVereniging)op zaterdag12 april 2003 naarpaddestoelenin de
Schoolsteegbosjes.Het is eenbeschermdnatuurgebieddatnietvrij toegankelijkis.
Aanwezig waren: W. Appelhof (De Bilt), mw Y Dijkman (Rosmalen), W. van Dijk
(Achterveld).M. Huisman(Dirksland),J. Kap (Vlijmen). mw. A. de Ronde(Venhuizen),K.
vanVLiet (Amersfoort)enJ. Wisman(Leusden).
We beschiktenover eenkaart waaropde bospercelenmet codenurrunerswarenaangegeven.
De soortenwerdensteedsper perceelgenoteerd.Slechtseenklein deel van de percelenkon
wordengeïnventariseerd.
In totaalvondenwe 45 soortenenzoalste verwachtenwasalle op doodhoutensomsop oude
resten van kruidachtige planten. Er werden slechts 5 soorten uit de groep van de
plaatjeszwammenCagaricales)gevondennamelijk: Glimmerin1ctzwam(Coprinusmicaceus),
Gewoonfluweelpootje(Flammulina velutipes), Scherpeschelpzwam(Panel/usstipticus),
Gewonezwavelkop(Psilocybefasciculare),Gewoonmatkopje(SimocyberublJ. De rest,tot
somszeerklein vruchtlichamen,bestonduit zakjeszwammenCascomyceten)eneveneensvan
klein tot grootdekorstzwammenCaphyllophorales).
Veel kleine soortenworden in Nederlandvaak over het hoofd gezien en daardooris de
verspreiding onvoldoendebekend; Stekelige korstkogeIzwam(Eutypa spinosa), Harig
schorsschijfje(Eutypel/ascoparia)enFraaifranjekelkje(Trichopezizamollissima)zijn hier
uitgesprokenvoorbeeldenvan. We vonden I soort van de Rode Lijst uit de categorie
"kwetsbaar"namelijkKogelboutskooIzwam(Daldinia concentrica)opesdoornhout.
Voor de hier eerdergevondenvOOijaarssoortVoorjaarspronkridder(Calocybegambosa)
was het nog wat te vroeg; deze verschijnt meestalin de maand mei. Te laat waren we
vermoedelijkal weer voor de vorig jaar in perceel 17AI gevonden Krulbaarkelkzwam
(Sarcoscyphaaustriaca).

PlatteTonderzwam
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SOORT SU8STRAAT KMHOK
157/459 158/459

8jerkandera adusta (Grijze buisjeszwam) 17A1 1701
Caloria neglecta (-) brandnetel 17A1
Ceriporia reticulata (8osnetje) loofhouttak 1783
Chaetosphaerella fusca (-) op Oiatrype stigma 1781
Chaetosphaerella phaeostroma (-) loofhouttak 1781
Coprinus micaceus (Glimmerinktzwam) stronk 17A1
Oacrymyces stillatus si (Oranje druppelzwam) 17A2
Oaedaleopsis confragosa (Roodporiehoutzwam) 1783
Daldinia concentrica (Kogelhoutskoolzwam) esdoorn 17A1 1783
Oiatrvne stiama{Korstvormia schorsschiifie) 17A1 1781
Oiatrypella quercina (Eikeschorsschijfje) eikentak 17A2 1781
Eutypa spinosa (Stekelige korstkogelzwam) liggende beukenstam 1701
Eutypella scoparia (Harig schorsschijfje) 1783
Exidia truncata (Eiketrilzwam) 1781; 180
Flammulina velutipes(Gewoon fluweelpootje) 17A2 1781
Fomitopsis pinicola (Roodgerande houtzwam) 1701
Ganoderma lipsiense (Platte tonderzwam) 17A2 1781
Hypoxylon fuscum (Gladde kogelzwam) 17A1
Hypoxylon multiforme (Vergroeide kogelzwam) 17A2 1781
Lachnum viraineum {Gewoon franiekelkie\ loofhouttak 1783
Lachnum virgineum (Gewoon franjekelkje) beukendop 1781 ; 1701
Lenzites betulinus (Fopelfenbankje) esdoornstronk 17A1
Leptosphaeria acuta (-) 17A1 1781
Meruliopsis corium (Papierzwammetje) 17A1
Mollisia cinerea (Gedrongen mollisia) 1781 ; 1783
Nectria episphaeria (Kogelmeniezwammetje) 1781
Orbilia delicatula (Niersporig wasbekertje) loofhouttak 1783
Panellus stipticus (Scherpe schelpzwam) 17A2
Peniophora Iycii (8erijpte schorszwam) 17A1 1783
Penioohora nuercina ïPaarse eikeschorszwam) 17A2
Phanerochaeta sordida (Groezelig huidje) loofhouttak 1783
Polyporus brumalis (Winterhoutzwam) 1781 ; 1783
Psilocybe fasciculare (Gewone zwavelkop) 1701 ; 19H5
RogerselIa sambuci (Witte vlierschorszwam) 17A1
Schizopora flavipora(Abrikozenbuisjeszwam) 1781
Schizopara paradoxa (Witte tandzwam) loofhouttak 17A1
Simocybe rubi (Gewoon matkopje) loofhouttak 1781
Steccherinum bourdotii (Grootsporige raspazwam) loofhouttak 1701
Stereum hirsutum {Gele korstzwam\ 17A2 1701
Trametes gibbosa (Witte bultzwam) esdoornstronk
Trametes versicolor(Gewoon elfenbankje) 17A1 1781
Trechispora farinacea (Melig dwergkorstje) 17A2
rrrichopeziza mollissima (Fraai franjekelkje) 180
Ixylaria carpophila (8eukedopgeweizwam) beukendop 1701
Xylaria hypoxylon (Geweizwam) 1783
Xviaria lonaioes {Esdoornhoutknotszwam\ esdoorntak 1781
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Uit de Amersfoortse Courant van 7 januari 2004:

Kasten voor boommarters
Begraafplaats Rusthof maakt jacht op konijnen.

Door Remeo Reiding

Amersfoort· Als hetaanbegraafplaatsRusthofligt. wor-
'den konijnen die voor overlastzorgenzo spel mogelijk
naardeeeuwigejachtveldenverwezen.

Maar door een jachtverbodkan
de AmersfooItsebegraa1jllaatsde
doodvande beestenmoeilijk be-
spoedigen."Wij zoudenzelf ook
graagziendatdit verbodwerdop-
geheven.Helaasdenkt de wetge-
ver daar anders over," schrijft
Rusthof-beheerderM. Borst aan
bezoekeren grafeigenaarP. Vrij-
landt '
Vrijlandt ergertzich aande slon-
zige indruk die het grafvan zijn
moedermaaktdoor toedoen van
konijnen. Zo bevindt zich onder
meereenfors hol bovenhetgraf.
De Hilversummer·deed zijn be-
klag, maarvooraJsnogtevergeefs.
Volgens Vrijlandt had al eerder
op eenanderewijze ingegrepen
kunnen worden tegen konijnen
die schadeaanrichtenop de be-
graafplaatsaande Dodeweg."Jk
beninmiddels80jaar," zegtVrij-
landt verontwaardigd."Moet ik
dan met een schop naar de be-
graafplaatskomenom die gaten
tedichten?"
De beheerdervan de begraaf-
plaats erkent de problemenen
zegt z'n bestte doenom die te
verhelpen. In 1999 werden al
nieuwehekkenrond de begraaf-
plaatsgeplaatstDie stekendie-
perin degrondenmakenhetko-
nijnen lastigerzich eenweg naar
Rusthofte graven.Maar de die-
ren blijven in tamelijkgrotegeta-
len komen en zijn nauwelijks
wegte krijgen.
Rusthofheeftvolgensdegemeen-
te Amersfoortinmiddelswél een
vergunning aangevraagd voor
een tijdelijke ontheffingvan het

jachtverbod.Maarvolgenshetmi-
nisterievanlandbouwwas deaan-
vraagvanRusthofincompleeten
hadvÓór 21 oktobereennieuwe
aanvraagingediendmoetenwor-
den. Dat heeft de begraafj>laats
nietgedaan.

Kasten
Ook heeft Rusthofzijn hoop I:e-
vestigd op marters.Onlangs zijn
kastengeplaatstw;win dezedie-
ren zich op eigen initiatief zou-
denmoetenvestigen;in de hoop
dat vervolgensnatuurlijke beja-
gingplaatsvindten-konijnenweg--
blijven. "Het is eenkwestievan
proberen," aldus woordvoerster
S. de Jong ·van de gemeente
Amersfoort,.Als ereentjein zo'n
kast komt hebbenwe geluk ge-
had."
Marters komen in de regio wei-
nig voor, maar in natuurgebied
Den Treekzijn erenkelegesigna-
leerd.H. Wijsman.voorzittervan I
de werkgroep boommartervan
de Verenigingvoor Zo!>gdierkun-
de en Zoogdierbescherming,is
aangenaamverrastover het doel
van de kasten. ,.Dit heb ik nog
niéteerdergehoord," aldusWij ..
man. "Jk vind het vreselijk leuk
datboommartersvoor eennuttig
doelwordengebruikt"
In het gebruik van geurstoffen
ziet Rusthofgeenoplossing.Vrij-
landt haddezesuggestiegedaan.
"Op eenterreinvandertighecra-
re is dat niet effectief," aldusDe
Jong, "Dan vinden konijnen wel
een andereplek op de begraaf-
plaats,"
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EEN NIEUW NATUURGEBIED BIJ LEUSDEN
"DE PLEISTERPLAATS"

J. Wisman, Prinses Irenelaan 53, 3832 CB Leusden

WaterschapVallei & Eemheeftin 2003 hetnatuurgebiedDe Pleisterplaatsaangelegd,het
is ongeveerzo groot als een flink voetbalveld. Het gebied ligt aan het eind van de
Fokkerstraatin het kantorenparkDe Horst langs het Valleikanaal vlakbij rijksweg A2S
Amersfoortcoördinaten1571462.De werkzaamhedenzijn eindapril afgeronden op 21 mei
2003is hetofficieelgeopendmetde onthullingvaneeninformatiepaneel

Het Valleikanaalvormt eenzogenaamdeecologischeverbindingszoneen is eenlint natuurdat
groterenatuurgebiedenmet elkaarverbindt. Omdatplantenen dieren zich hier langskunnen
verplaatsen, wordthun leefgebiedgroter. Het Valleikanaalverbindtde natuurin de randmeren
en het Eemlandmet die van de GelderseVallei, de UtrechtseHeuvelrugen de Veluwe. De
stadAmersfoortvormt eenflinke barrièrein dezeverbindingszoneen De Pleisterplaatsmoet
dezedrempelverlagen.
De naamvan hetgebiedjegeefteenvoornamefunctie weerdie plannenmakersvoor de natuur
aan De Pleisterplaatshebbentoegedacht.Men denktdat organismendie de stadAmersfoort
passerenhier even rust en voedsel kunnen vinden voor ze verder trekken langs de
verbindingszone.Maar het is niet alleen dezefunctie waarbij met de inrichting rekening is
gehouden.Er zijn ook alle kansenvoor nieuwenatuurdie zich hier tijdelijk of definitief kan
vestigen.

ｾ .
•

_ plas + 1XI.len
schrale ....9.talle

_ bos + ,truweel
moras

- wondetpad

_ bestoand water
bestoand qroM

_ bestaand. bosju:

Waterschap Vallei & Eem,- www.wve.nl
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Plas is kraamkamer voor vissen
De plas, in het middenvanhetgebied,staatin verbindingmethet Valleikanaal.Het vormt een
kraamkamervoor vissenals de winde, het bermpjeen de kleine modderkruiper.Dezevissen
zwemmenvanuit het Valleikanaalhet gebiedin om daarte paaien.In het midden is de plas
150 cm diep, aan de oevers is hij ondiep. De oevers zijn begroeiden vormen voldoende
beschuttingvoor de eitjes van de vissen.Ook de ijsvogel, eendagsvliegen diverse libellen
hebbenhier overlevingskansen.

Amfibieën in poelen
De twee poelen staanniet in verbinding met ander water en vormen daaromvolgens het
waterschapeen prettigeomgevingvoor amfibieënzoalsde kikker en de kamsalamander.Zij
kunnen zich op de zanderigeoevers in de zon opwarmen.Als er gevaardreigt, biedt de
begroeiingeen schuilplaats.De poelen en de begroeiingtrekken ook dieren aan zoals de
ringslang,spitsmuis,ooievaar,reiger,steenuilen vleermuis.

Kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug
De kwelzone wordtgevoeddoor schoongrondwaterdat op deze plek vanuit de Utrechtse
Heuvelrug omhoog komt. Dit trekt bijvoorbeeld plantensoorten aan zoals Echte
koekoeksbloem,Dotterbloem,Holpijp, Gewonewaterbiesen Pinksterbloem.Plantensoorten
uit de kruisbloemenfamiliewaartoede Pinksterbloembehoort, zijn weer de waardplanten
voor de vlinder Oranjetip.

De kosten en het beheer
De gemeenteLeusden is eigenaarvan het terrein en de kosten van het beheeren het
onderhoud is voor haar rekening. De aanleg heeft de gemeenteevenwel niets gekost.
Driekwart van de 32000 euro is betaalddoor het waterschap,de rest door de provincie
Utrecht.Éénvan de maatregelendie de gemeenteheeftgenomenis het verbodom er met een
hondte wandelen,dusook aangelijndis hetverboden.
Echter tegelijkertijd geldt sinds kort de regel dat hondenop de Liniedijk legaal los mogen
lopen. Dit lijkt tegenstrijdigomdatde Liniedijk met de Pleisterplaatseen integraalonderdeel
vormenvandeecologischeverbindingszonelangsLeusden.

Tot slot
Het is te hopendat de functie van het gebiedin de toekomstenigszinsaande verwachtingen
kan voldoen en dat het niet als een "pleistertje" gaat dienen in een geheel verstedelijkte
omgeving.
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