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INVENTARISATIE VAN DE BOOMMARTER IN DE
GELDERSE VALLEI

WerkgroepBoommarterNederland,Celciusstraat4,3817XG Amersfoort

111 Nederlalld komelI acht soortelI marters voor. Vall groot lIaar kleil/ zijl/ dat: das, otter,
boommarter,steellmarter,blll/zil/g, AmerikaallseI/erts, hermelijll ell wezel. Val/ dezeacht
soortel/ is de AmerikaallseI/erts I/iet oorsprol/kelijk il/heems,maar hier terechtgekomel/
omtlat mell val/ Zijll vacht zo graag bOl/tjassel/maakt. Met de das gaat het tegel/woordig
goed,dal/kzij de velemaatregelel/om verkeersslachtofferste voorkomelI.Otterszijl/ recel/t
weer uitgezet, I/adat ze hvitrtig jaar geledel/ uitstiervel/, waarschijl/lijk als gevolg val/
watervervuilil/g. Steel/marterswarel/ dertig jaar geledel/ bijl/a I/it Nederlal/d verdwel/el/
door bestrijdil/g el/ de "modemiserillg" vall het agrarische lal/dschap, toel/ eel/ I/ieuw
"type" steel/martervalluit Noord-Duitslal/dOl/S lalld bil/I/el/kwam. Dit type was blijkbaar
beteraallgepastaall de modemesamel/levillgell /reeft ｩｬＯｭｩ､､･ｬｾＧ dege/releoostelijkehelft
vall OIIS lal/d veroverd. De statusval/ de kleillere marters is momel/teelwat Ol/duidelijk;
hermelijl/ ell bllllzil/g lijkelI recel/til/ /1111I voorkomel/ watac/lteruitgegaal/teil opzichtevall
vroeger.Dit artikel beschrijft/ret voorkomel/val/ deboommarteril/ de GelderseVal/ei.

Inleiding
In Te Velde 45 (2003) stondde aankondigingvan eenonderzoeknaarhet voorkomenvan de
boommarterin de GelderseValleimet daarineen formulier om waarnemingendoor te geven.
Deze inventarisatiedie voorjaar2003 is gestalt,maaktdeel uit van eenprojectdat uiteindelijk
moet leiden tot het makenvan ecologischeverbindingentussende populatieboommartersop
de Veluwe en die op de UtrechtseHeuvelrug.In het zogenaamdeReconstructieplanGelderse
Vallei worden de mogelijkheden van ecologische verbindingszonesonderzocht. De
boommarteris in dit plan geselecteerdals "stersoOIt".

Lang heeft men gedacht dat de Gelderse Vallei ongeschikt was als leefgebied voor
boommarters.Ze werden er wel eens doodgeredengevonden,maar dat waren natuurlijk
dierendie overstakenvan Veluwe naarUtrechtseHeuvelrug,of omgekeerd,dachtmen. Maar
uit onderzoekdoor de WerkgroepBoommarterNederlandis nu geblekendat er wel degelijk
boommartersleven in de bossenen landgoederenvan de GelderseVallei.

De populatieis 'dun' en erg kwetsbaar,doordater elk jaar weereenaantalboommarterswordt
doodgereden.Als er zo weinig boommartersin de Geldersevallei leven en er zoveel worden
doodgereden,kan ook de betrekkelijk kleine populatieop de UtrechtseHeuvelrug in gevaar
komen. Regelmatige 'aanvoer' van boommarters uit de Veluwse populatie maakt de
overlevingskansvan de Utrechtsepopulatieeen stuk groter. Daarom is het belangrijk om te
streven naar één grote boommarterpopulatiein Midden-Nederland,waarbij dieren kunnen
migrerentussenVeluwe,GelderseVallei en UtrechteHeuvelrug.

In het kadervan het ReconstructieplanGelderse Vallei kunnen we de situatie voor de
boommarter en daal111ee voor het hele bosecosysteemsterk verbeteren. Maar ook de
terreinbeheerderskunnende boommartereenhelpendehandreiken.
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Verschillen boommarter - steenmarter
Boommartersen steenmarterszijn even groot en lijken heel veel op elkaar. Deze soorten
worden daardoor nog wel eens met elkaar verward. Dat is vooral het geval als ze op
ongebruikelijkeplekken worden waargenomen.Een teenmarterin een boom is al snel een
'boommarter',eenboommarterin ofbij eenhuis al snel een'steenmarter',maarbeidesituaties
komen van tijd tot tijd voor. Een voordeel, maar soms ook een valkuil, is dat de
verspreidingsgebiedenvan beidesoortenvoor eengroot deel gescheidenzijn. De steenmarter
kwam lange tijd niet voor ten westen van de IJssel en ten noorden van de grote rivieren.
Recentis hij echterde IJsselovergestoken,maarde Geldersevallei heeft hij nog niet bereikt,
al is eenzeldzamezwerverook daarniet uitgesloten.Voorlopig kunnenwe er nogvanuit gaan
dat elke marter in de Geldersevallei een boommarteris. De voornaamsteverschillentussen
boommartersen steenmarterszij n in de tabelsamengevat.

Boommarter
Oren tamelijk spits ("vossig" - langer dan 5
cm) en omhooggericht, vaak met een lichte
rand
Neuspuntdonkerbruin
Vacht warn1chocoladebruin

Bef meestalgeel, gewoonlijk niet doorlopend
tot op de voorpoten (uitzonderingenzijn er
ook, zie voorplaat)
Onderhaargriisbruin

Steenmarter
Oren tamelijk klein (korter dan 4 cm), meer
rond en wat meernaaropzij uitstaand

Neuspuntroze, lichter dande poten
Vacht vaalbruin

Bef meestal wit, gewoonlijk doorlopend tot
op de voorpoten

Onderhaargriiswit

De levenswijze van de boommarter
De boommarter is een marter die, de naam zegt het al, voornamelijk in bossen leeft.
Boommarters(lichaam50 cm, staart25 cm) kunnenongelooflijk goed klimmen en springen,
en via dunnetakken van boomkroon naarboomkroon lOllen. Ze komen voor in uitgestrekte
bossen,maarook wel in landschappenmet min of meer&amenhangendekleinerebossen.Ze
zijn voornamelijk 's nacht actiefen gedragenzieh onophllend,zodat maarweinig men en
wel eenseenglimp van henopvangen.
Boommartersetenwat ze kunnenbemachtigen:slapendeenjongevogels,eieren,spitsmuiz n,
jongekonijnen, rossewoelmuizen,eekhoorns,bessenen insecten.Elke boommarterheeft een
eigen leefgebied(territorium), waarin hij of zij geen soortgenotenvan hetzelfdege lacht
duldt. Vaak omvat het territorium van een mannetjetwee of drie territoria van vrouwtje,
maaréénop éénkan ook. Mee tal slaapteenboommarterelkedagop eenandereplek binnen
zijn territorium, vaak honderdenmetersof meervan de vorige. Favorieteslaapplekkenzijn
vogelnesten,holle bomen en dichte kruinen van naaldbomen,en als het koud is ook \\ el
konijnen-of da senholen.Het vrouwtje werpt haarjongen in maartof april, bijna altijd in een
boomholte. In deze periode verzorgt ze haarjongen in haar eentje en slapenze altijd op
deLelfdeplek.
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Voortplanting
In de voorzomerzijn boommarters,althansde vrouwtjes en opgroeiendejongen, nog het
gemakkelijkstwaar te nemen.Veel van watwe over boommartersweten betreftdan ook de
voortplanting. Veel marters,ook boommarters,hebbengeenduidelijk afgebakendepaartijd.
Eventuelein de zomerbevruchteeitjeskunnenmaandenlangopgeslagenwordenen gaanzich
pas aan het eind van de winter ontwikkelen. Een drachtig vrouwtje zoekt een geschikte
boomholte, vaak een oude nestholtevan een zwarteof groenespecht.Alleen van die twee
soortenspechtenis de nestinganggroot genoegom een marterwijfje door te laten. Het liefst
zitten ze in een boom met een "spechtenflat". Dit zijn enkelespechtenholtenboven elkaar
waarvan de tussenliggendebodemszijn doorgerot, zodat een hoge holte is ontstaanmet
diverseuitgangen.Ook andereboomholten wordenwel gebruikt,als ze maargrootgenoegen
droogzijn. Als het vrouwtje steedsin dezelfdeholteslaapt,hopenhaarkeutelszich op in een
latrine,die vaakop eendikke zijtak hogerin de boomis te vinden,maarook wel op degrond.
Het vrouwtje benadertde nestboomhet liefst via de kronenvan naastgelegenbomen.Daarom
is 'krooncontact'van bomenmet spechtengatenzo belangrijk voor boommarters.Tussenhalf
maarten eind april worden2 tot 6 (gemiddeld3) jongengeboren.[n mei en juni kan mende
jongensomsoverdagin en om de nestboomzien spelen.Ongeveervanafhalfaugustuszijn de
jongenzelfstandigen gaanze eeneigen territorium zoeken.Boommartersworden maximaal
veertienjaaroud,maarde meestehalendezesof zevenjaarniet.

HET ONDERZOEK

Historisch voorkomen in de Gelderse Vallei
Oudegegevens,van vóór de TweedeWereldoorlog,duideneropdat in elk geval het oostelijk
deel van deGelderseVallei door boommartersbewoondwerd. Tussendeoorlogen 1987zijn
er echter geen harde gegevensover boommartersin de Vallei, hoewel enkele bewoners
zeggendat er in de jaren vij ftig en zestigboommartersbij Kallenbroekzatenen in 197I een
dodeboommarterin Bylaerwerd gevonden.Vanaf1987zijn er echterweergedocumenteerde
waarnemingen,langzaamin aantaltoenemendvan zo'n twee perjaar in 1987-94tot zo'n vier
per jaar in 1996-2000. Daarbij waren soms ook al waarnemingenvan voortplanting,
bijvoorbeeldeenvondstvan een nestboommetjongen(1988, 1999)of van eennog ergjong
dier als verkeersslachtoffer(1993).
Door de groeiende belangstelling van de Werkgroep Boommarter voor het gebied,
uitmondendin het onderzoekvan 2003/4, is het aantal waarnemingenvan boommartersof
hun sporen(keutels,prooiresten)de laatstejarenflink toegenomen.

Wat moet er gebeuren

I. Maatschappelijkdraagvlak
Groei van het maatschappelijkdraagvlakvoor het behouden de verdereontwikkeling van de
boommarterpopulatietot ongeveer40 volwassendieren in de GelderseVallei. Eigenaren,
rentmeestersen anderebeheerdersvan de landgoederenen natuun'eservaten,de gemeenten,
de waterschappen,de boerenen de vrijwilligers, iederebetrokkenezou op de hoogte moeten
zijn van de aanwezigheidvan boommartersen van wat nodig is om hen hier te houdenen te
beschermen.
2. Uitbreiding bosareaal
[n de Gelderse-\falleizijn vrijwel alle bossenklein van omvangof opgedeeldin allemaal
kleine bosstukkenmet weilandenof akkersertussen.Wil men het aantal martersdat in de
Vallei kan leven, vergroten,dan dienener meer bossente komen van minimaal 20 ha. De
bossendienenonderling verbondente zijn door bredeboswallenzonderdoorgaandewegen.
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De marterleefgebiedenkunnenzodoendeuitgroeientot net"Yerkenvansamenhangendebossen
ter grootte van enkele honderdenhectaren.Daarbij is afwisseling noodzakelijk: loof- en
naaldbos (dichte sparrenbosjesbijvoorbeeld), vruchtdragende bomen zoals inheemse
vogelkers en Gelderse roos, veel open plekken waar muizen kunnen leven en waar
bijvoorbeeld rozenstruikengeplant kunnen worden, een brede zoom met (besdragende)
struiken als overgangnaarhet open land, enzovoort.In eefl nieuw bos komen echterpas na
een jaar of zestig de eerstezwarte en groenespechten(Iestelen,waarvan de holten door
boommartersgebruikt kunnen worden. Nestkasten,om het gebrekaan natuurlijke holten te
verhelpen,worden helaasnauwelijks door boommartersgeaccepteerd.Daarom is het van
groot belangom nieuw bosaante leggendirect naasteenk:ern van oudebomen, bijvoorbeeld
rond eenbestaandbosjeof naasteenlaanmetoudebeukenofeiken.

3. Veranderingbosbeheer
Ook bij het bosbeheeris variatie noodzakelijk. Een eentonigproductiebosheeft voor een
boommarterweinig te bieden. Ze hebbenbaat bij een zo natuurlijk mogelijk bosbeheer,
waarbij (eendeelvan) bomenoudermagworden,waarbij dodebomenmogenblijven staanen
waarbij omgevallenbomenmogenblijven liggen. Kleinschaligen gefaseerdkappen(indien
dat al nodig is) zorgt ook voor veel variatie. In verbandmet de voortplantingis kappenvan I
maarttot 15 juli uit den boze.Bomenmet holten zoudenzoveelen zolangmogelijk gespaard
moeten worden, maar ook belangrijk is dat de ｢ ｯ ｭ ･ ｾ direct om de nestboom heen,
krooncontactblijven houden en gespaardblijven. Uiteraard dient men bij het bosbeheer
rekeningte houdenmet de Bosweten met de 'Gedragscodezorgvuldig bosbeheer'van het
Bosschap.

4. Verbindingenmaken
Boommarterskunnengrotestukkenopenland oversteken,maardoendat niet graag.Het liefst
blijven ze in de dekkingvan bomenof struiken.Door verspreidekleinestukkenbosonderling
te verbinden,door houtwallenbijvoorbeeld,kan eengeschiktleefgebieden eenrelatiefveilige
trekrouteontstaan.In de GelderseVallei zijn veel ｨｯｵｴｳｩｮｾ･ｬｳ verdwenen,of omgevormdtot
rijen 10 staandebomen.Herstel van houtsingelsdraagtbij aanhet herstelvan het landschap.
Boommarterszijn tamelijk ongevoeligvoor verstoringdoor mensen,dus het aanleggenvan
eentien meterbredebebostestrooklangseenverhardeof o/lVerhardeweg kan al eenprachtig
verbindendelementvormen. Maar ook een verhoogdeh?utwal met veel braamondergroei
langs een perceelgrensdwarsdoor open land kan goedvoldoen. Ook voor zwervendejonge
marters(endassen)vormenzulke verbindingszoneseengoederoutenaargeschiktleefgebied.

5. Verminderingverkeersslachtoffers I
De kleine populatieboommartersin de GelderseVallei heeft erg te lijden van het verkeer.
Tussen 1985 en 2004 werden 44 boommartersdoodgereden,althans, dat is het aantal
slachtoffersdat gevondenen gedocumenteerdis. De dodenvallen vooral op de provinciale
wegen,gevolgd door de snelwegen.Het is dus van het grootstebelangom maatregelente
treffen die verkeersslachtofferskunnen vernlinderen. Boommarters laten zich niet door
hekkenlangswegentegenhouden,daarklimmen ze overheen,en het is dus zaakhen zoveel
mogelijk door de structuurvan het landschapnaar veilige oversteekplekkente leiden. Het
bestezijn ecoductelIover de weg ｨ ｾ Ｌ maardie zijn niet overal aan te leggen. In hoeven'e
boommarters grotere of kleinere (liassell)tlllllleis gebruiken is niet bekend, maar
waarschijnlijk.,s het wel. Het is aannemelijkdat bootllbruggell, van touw of van ander
materiaalgemaaktehangbruggentussenboomkruinenaan weerszijdenvan de weg, goede
passagemogelijkhedenbiedenvoor boommarterseneekhoorns.
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Tenslotte kunnen snelheidremmendemaatregelen,zoals versmallingen,minirotondes,knippen en
drempelswordentoegepastvoordie 'hotspots'vansterftewaargeenanderemaatregelenmogelijk zijn.

/11 2004is bij wijzevall experimellteell wegportaaloverdeA 12
bij DriebergelIgeschiktgemaaktals wegpassagevoor

boommarters.Foto HansBekker,Rijkswaterstaat.

Waar komen boommarters voor?
Het verspreidingsgebiedvan de boommarterin de wereld is niet erg groot: Europazonder
IJslanden zonderhet grootstedeel van Spanjeen Portugal,verderde Kaukasusen eenstuk
aan Rusland grenzendSiberië. Overal leeft hij in bosrijk gebied. In Nederlandkomt hij
voornamelijkvoor in drie min of meergeïsoleerdegebieden:
I. Het Drents-FrieseWoudengebiedplusenkelebossenop deHondsrug.
2. De Veluween aangrenzendebossentenoostenervan. <

3. De UtrechtseHeuvelrug.
Daarnaastblijkt hij nu dus ook te leven in de GelderseVallei, waardoorde populatiesvan
Veluwe en Heuvelrugmin of meer met elkaarverbondenzijn. Ook in Flevolandsebossen
komt hij tegenwoordigvoor. Vroeger was de boommarterook bekendvan Twente, Zuid-
Limburg enNoord-Brabant,maardaarwordenzeniet ofnauwelijksmeergezien.Bijna overal
in Nederlandworden overigensaf en toe zwervendejonge dieren als verkeersslachtoffers
gevonden.Meestalzijn hetmannetjes.
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Hoeveel boommarters zijn er?
Boommartershebbenveel ruimte nodig. Gegevensuit diversegebiedenin Europaduiden
erop,datde territoria van mannegesminimaal 150ha en maximaal700 ha groot kunnenzijn,
die van vrouwtjes 70 tot 450 ha. Uit Nederland zijn geen gegevensbeschikbaarvan
gezenderdeboommarters,maar is de onderlinge afstand tussen nesten met jongen wel
gebruikt als hulpmiddel om de omvangvan de territoria van de ｶｲｯｵｾ･ｳ te bepalen.Die
blijkt dan ongeveer500ha te zijn. In landelijkegebiedenmetverspreidekleine bossenzijn de
territoria ook groot, maar daar bevatten ze soms nog geen 100 hectare bos en veel
tussenliggendagrarischterrein.
De groteomvangvan de territoria brengtmet zich meedat de populatiedichtheidlaag is. In
heel Nederlandkomen danook naarschattingslechts350 volwassenboommartersvoor, in
drie grote (Drents-Friesewouden, Veluwe, UtrechtseHeuvelrug) en een enkele kleinere
populatie. Daarmeeis de boommarter(op de otter na) onze zeldzaamsteen kwetsbaarste
marter.

ONDERZOEK2003-2004GELDERSEVALLEl

Tweejaar lang werd in de Geldersevallei intensiefgezochtdoor de vrijwilligers van de
WerkgroepBoommarterNederland,een werkgroep van de ZoogdierverenigingVZZ. Ze
gingen op zoek naarsporenen waarnemingenvan de boommarter,en naar mensendie de
afgelopenjarenboommartershebbenwaargenomen. •
Vroegerdachtmen dat boommarterswel eensoverstakenvan de Veluwe naarde Utrechtse
Heuvelrugof andersom.Er werden immers wel eensdode marters langs de wegen in de
Geldersevallei gevonden.Uit het onderzoekis geblekendat er wel degelijk permanent
boommartersleven en zich voortplantenin de vallei. Uitgestrektebossenzijn er niet, maar
wel een paar gebieden met min of meer samenhangendekleinere bossen en vooral
landgoederen,die blijkbaar voldoendete biedenhebbenvoor de boommarter.Overigenszal
hetonderzoekdekomendejarenwordenvoortgezetenwaarnemingenblijven zeer welkom.

Huidige leefgebieden
Het recenteonderzoekheeftduidelijk gemaaktdat er in de GelderseVallei minstensdertien
boscomplexenzijn waar permanentboommartersleven of waar ze af en toe komen. De
gebiedenstaan aangegevenop de kaart op blz. 11. In onderstaandetabel worden de
waarnemingenin elk van die gebiedensamengevat.Op basis van het onderzoekwerd
berekenddater in 2003/4minstens19 volwassenboommarterSin deGelderseVallei leefden.
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Waarnemingenofsporenvan boommartersper leefgebied,1987-2004.

Marterleefgebieden VoortplantingVerkeersslachtoffers:Verkeersslachtoffers:Zichtwaar-
"an noordnaarzuid vastoesteld vrouwties manneties neminoen Sooren

OldenalierlSalentein in 1 iaar 3 2
Heli 1 2 3
Gerven in 2 jaar 2 1 6
Ehrental 1 2 1
Iwilbrinkbos in 3 jaar 1 1 4
IAppeliMeerveld 1 2 3
Istoutenberg 1 1 4
Kallenbroek in 2 jaar 1 2 3 6
De Boom/Hardeveld in 1 jaar 1 2 1
De Boom/Geerestein in 1 jaar 2 2 1 1
ｾｾｨ･ｲｰ･ｮｺ･･ｬｬｗｩｬｬ｡･ｲ 1

cherpenzeell
Breeschoten 2 1 1 3
Renswoude 1 1

Belangrijkste lokale knelpunten bij de huidige en potentiële
boommarterleefgebieden.

Oldenaller-Salentein
Dit gebiedwordt doorkruistdoor de N798, waar regelmatigverkeersslachtoffersvallen. Hier
zoudendiverseoversteekplaatsengerealiseerddienen te worden. De doorgangvan de brug
over de Schuitenbeek zou van vlonders en toeleidendgaas voorzien kunnen worden. Bij
Oldenallerkan (later) worden aangehaaktbij de voorgenomenecologischehoofdverbinding
tussende Veluween het Horsterwoldin Flevoland.

NatuurreservaatHoevelaken
In het Bos en Overbos van Huis Hoevelakenzijn aanwijzingenvoor het voorkomen van
boommarters.De drukke N798 scheidtbeidedelen,wat door eenboombrugaande westkant
en een duiker (ook voor dassen)verholpen kan worden. Het gebied is momenteelvoor
boommarterserg geïsoleerd,maar zou via ontwikkeling van een verbindingszonelangs de
Stoutenburgerlaancontactkunnenkrijgen metStoutenburg.

LandgoedEhrental
Op Ehrentalkomt niet alleende boommartervoor, maarook een groeiendepopulatievan de
das. Op de weg van Nijkerk naar Barneveld zijn daar ter plaatseal snelheidsremmende
maatregelengetroffen,maardie zoudenten behoevevan de boommarternog naarhet noorden
aangevuldkunHènworden.In oktober2003 werdeenboommarteroverredenvoor de oprijlaan
naarEhrental.
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Kallenbroek
Bij het gehucht Kallenbroek zijn de laatste twintig jaar al (minstens)vijf boommarters
doodgereden,waarvan vier op de A30 ten westen van Barneveld. Mogelijk proberen
boommartershierlangshetnatuurreservaatDe Schaffelaarｾ ･ bereiken.Rijkswaterstaatzou de
op- en afrit van de A3D aan de westzijdekunnen voorzien van een bredesloot met een
afrasteringer straktegenaan,om verdereslachtofferste voorkomen.De boommarterskunnen
dande zuidelijkevallei intrekkenofvia het te bouwenecoductoverdeA 1 bij Terschuurnaar
de noordelijke vallei kunnen gaan. Een goedeverbinding met De Schaffelaarkan worden
verkregendoorde Esvelderbeekte ontwikkelentot houtwalbeek.

LandgoedScherpenzeel
Ten noordenen oostenvan Scherpenzeelligt eenleefgebiedvan boommarters.In 2002/3zijn
drie dierendoodgeredenop de N802, bij de uitrit van can;JpingDe Lucht en bij de boerderij
Groot Orel. Er zijn al voorzieningenvoor dassengetroffen, maarer zou hier ook iets.voor
boommarters(en eekhoorns)moetengebeuren.De situatie is geschiktvoor boombruggen.
Dan kunnen boommartersveilig van Breeschotennaar Langelaar. De afstand tussen
Langelaaren het marterleefgebiedDe BoomlHardeveldis slechtsanderhalvekilometer, maar
het is een open gebied. Om hier een verbinding te realiseren,stellen wij voor van de
gekanaliseerdeHuygenboschbeek/Moorsterbeekeendoorlopendehoutwalbeekte maken.

De Schaffelaar
NatuurreservaatDe Schaffelaar bij Barneveld ligt geïsoleerddoor bedrijfsterreinen en
woonwijken. Wellicht is het mogelijk via de Esvelderbeekeenverbinding te makenmet de
bossenen natuurgebiedenrond Kallenbroek,door van dezebeekover eenlengtevan 3,5 km
eenhoutwalbeekte maken.De oprijlaan van De Schaffelaaris voor zo'n verbindingeengoed
begin; hij komt uit op de N303. Honderdmeternoordelijkerwordt die weg gekruistdoor De
Esvelderbeek.De gemeenteBarneveldzou samenmetde StichtingHet GelderschLandschap
in een stedenbouwkundigecontext kunnen nagaanof deze verbinding gerealiseerdkan
worden.

LandgoedDe Rumelaer
Het MeerjarenplanOntsnippering(2004) voorziet in een ecoductbij Maarsbergen,dat het
Leersumseveld verbindt met het landgoedRumelaeraan de anderekant van de A 12.
Daarmeekan Rumelaervoor boommartersde toegangspoortvoor de UtrechtseVallei worden,
en is hetvan belangom de verbindingenvan Rumelaermet verderopgelegenlandgoederente
verbeteren.Het gaatom Lambalgen,Bruinhorsten Het Broek. Het Valleikanaal,de begroeide
spoordijken diversehoutwallenmakenhet niet moeilijk om dit gebieddirect ten noordenvan
deA 12 te ontwikkelentot eenboommarterleefgebied.

Knelpunten in de ecologische hoofdstructuur

Naastde meer lokale knelpunten,kent ook de ecologischehoofdstructuurvoor de Gelderse
Vallei eenaantalknelpuntenvoor bOQ.l)lmartersen vaakook voor anderedieren.

.ｾＮ

Wilbrinksbos:.Gerven
De verspreiding van zoogdierën (ree, das, boommartl1r, recent zelfs edelhert) van de
Noordwest-Veluwenaarhetnoordenvan deGelderseVallei verlooptgrotendeelslangsde lijn
Wilbrinksbos-Gerven,ondanks campings, maneges,vil,a's en uitgebreide bio-industrie.
Vooral de provinciale weg N303 is gevaarlijk voor o.a. boommarters.Hier zou een
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volwaardigeecologischeverbinding moetenkomen, als onderdeelvan de grote verbinding
tussenVeluwe en Heuvelrug. Daarbij zijn toeleidendebosstrokennodig vanafde Veluwe,
plus begeleidendgaasbij de weg. De wegbeplantinglangsde N303 dient zorgvuldigbeheerd
te worden, want op enkele plaatsenkunnen boommartersvia de boomkruinen de weg
oversteken:bij LandgoedGerven,de begraafplaatsDiepenboschen pal ten zuiden van het
bedrijfStruik.

EcoductTerschuuroverdeA I
Vanaf2007 wordt eenecoductaangelegdover de A I bij Terschuur,als onderdeelvan een
robuusteecologischeverbinding tussenVeluwe en Heuvelrug. De A I is een belangrijke
barrièrevoor eengroot aantaldieren.Aan weerszijdenvan het ecoductdient opgaandbos te
wordenaangelegdvoor een verbindingtussende gebiedenAppellMeervelden Kallenbroek.
[n verbandmet de snelleverstedelijkinglangsde A I zou de gemeenteBarneveldde plaats
van het ecoductzo snel mogelijk planologischvast moeten leggen. Bij de aanlegvan de
robuusteecologischeverbindingmoetook aandachtzijn voor eenboommarterpassagevan de
Zeldersewegter hoogtevan AppeVMeerveid.

Kallenbroek- Hardeveld
Tussende boommarterleefgebiedenKallenbroeken Hardeveldligt eengroot graslandgebied
dat door zijn oppervlakte de verspreiding van boommartersbelemmert. Het verdient
aanbevelingom halverwegedeze twee gebieden,bij Achterveld, een boskernvan enkele
tientallenhectaresaante leggenals stepping-stone,en dezedoorhoutsingelste verbindenmet
de natuurgebiedenrondKallenbroeken Hardeveld.

Meulunteren- De Buzerd- Breeschoten
De gemeenteEdewerkt samenmetdeprovincieGelderlanden het WaterschapVallei en Eem
(eenvoorbeeldvan goedesamenwerking!)aaneenecologischecorridor van de enenaarde
anderekant van de A30, waarbij en passantde isolatievan het natuurgebiedDe Buzerdwordt
opgeheven.Dezeroute, die in principe is bedoeldvoor dassen,kan met bosjesen opgaande
bomen ook geschikt gemaaktworden voor boommarters.Bestaandeviaducten in de A30
kunnen met stobbenwallenen bosjes beter geschikt gemaaktworden voor passagedoor
dieren, en er kunnen meer duikers worden aangelegd.Richting Breeschotenen Hardeveld
kunnenhoutwallenen houtwalbekenwordenaangelegd.

Valleikanaal bij Voskuilen
De landgoederenDe Boom en Geeresteinworden door een groot open landschapbij
Voskuilen gescheidenvan de landgoederenin de centraleGelderseVallei. Dit gebied ten
oostenvan hetValleikanaalstaatop de nominatieeenreserve-waterbergingslocatiete worden.
Door deaanlegvan enkeletientallenhectaresmoerasboskunnenhier twee vliegen in éénklap
geslagenworden: waterbergingen een stepping-stonevoor boommarters.De wal langs de
westzijde van het Valleikanaal kan (vollediger) bebost worden, waarmee het een
boommarterverbindingwordt tussen de Schoolsteegbosjesbij Leusden en De Boom, en
verdernaarhet zuidoostenhet landgoedLambalgen.Daarvoormoet dan eenonderdoorgang
ｷ ｯ ｾ ､ ･ ｮ gerealiseerdonderde N224 bij Scherpenzeel.
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De N226 bij Woudenbergen Amersfoort
Langsde 226 bevindenzich twee knelpuntenvoor boommarters.Waarde landgoederenDe
Boom en Geeresteinelkaarraken,zijn sinds 1987al minstensvier boommartersgesneuveld,
precieswaar de ecologischeverbinding vanafde Veluwe de UtrechtseHeuvelrugbereik1.
Vanwegedezecrucialepositie in de robuusteecologischeverbinding pleiten wij voor een
volwaardigecoductop dezeplaats.Dat kan door de provincialeweg hier 25 meternaarhet
westente verplaatsenen overeenlengtevan 50 metereendrietal metershogerte leggen.Het
oudewegtracékan dan bebostwordenen er kan een bredeonderdoorgangwordengemaak1
voorzowel dierenvandenattealsvandedrogeecotopen.
Het tweedeknelpuntligt waarde N226 uitkomt bij de rondwegvan Amersfoort.Hier zijn ook
drie verkeersslachtoffersgeteld, die mogelijk vanaf landgoedDen Treek naar bet noorden
migreerden.De ontwikkeling van eenecologischeverbinding richting GelderseVallei biedt
hier uitkomst. Een boombrugaanleggenvan Schuttershoefnaar Lockhorst, een verbinding
met Heiligenberg,daarvandaanligt al een kralensnoervan overhoekjes,kleine bosjes en
natuurontwikkeling naar de A28 toe. Daarlangs wordt binnenkort een geluidswering
aangelegd,waarvande achterkanteenbosstrookzou moetenkrijgen. Via die strookwordt de
Barneveldsebeek bereikt, die voorzien kan worden van een begeleidendehoutwal tot
landgoedStoutenberg.

Rhenen- Wageningen
Eengoedeverbindingvoor boommartersdie migrerenvan Veluwe naarUtrechtseHeuvelrug
kan wordenaangelegddoor de uiterwaardtussenWageningenen Rhenen.Er is daaral eens
eenboommarterwaargenomen.Voor de realisatievan die verbindingis slechtsde aanlegvan
eenkralensnoervanopgaandhoutnodig. De passagevandeRijnhavenkan wordenbevorderd
doordeaanlegvan rustiggelegenin- en uitstapplaatsenvoordieren.

Kansen voor de boommarter in de Gelderse Vallei.

Ln dekomendejarenwordt hetReconstructieplanvoor deGelderseVallei uitgevoerd.Dit plan
bevateenflink aantalmogelijkhedenom desituatievoorde boommarterte verbeteren:

I. Er wordt 3740ha landbouwgrondomgevormdtot natuur.
2. Er worden een stuk of zeventig ecopassages(dassentunnels,vistrappen, ele)

aangelegd.
3. Er wordt een robuusteecologischeverbinding (ca I km breed)aangelegdtu sen de

Veluweende UtrechtseHeuvelrug.
4. Voor het oplossenvan de problemenrond eenzuidelijke corridor, namelijk door de

Rijn-uiterwaarden,is rond Rhenenongeveer100 ha nieuwe natuur"beschikbaar"in
hetReconstructieplan.

5. Voor die delenvandeecologischeverbindingszoneswaargeennatuurgebiedis en ook
geen nieuwe natuur is geplal)4, kunnennieuwe landgoederenen "groen voor rooJ"
constructieseenaanvullingbieden.
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Weidevogelbeschermingsgebied
van de Stichting De Kiewiet

• Deelnemende agrariiirs

<

Tabel 1 - Aantal hectares Der landtvoe in de laatste 5 iaren

2001 2002 2003 2004 2005
Bouwland mkz 143 165 292 331
Grasland jaar 501 561 793 825

Overig land 6 4 5 4

TotalenIhal 0 650 730 1090 1160
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WEIDEVOGELBESCHERMING WOUDENBERG-
SCHERPENZEEL-RENSWOUDE E.O. IN 2005

Henk de Leeuw, Fluitekruidlaan 49, 3925 SC Scherpenzeel
Jaap Wisman, Pro Irenelaan 53, 3832 eB Leusden

De eersteauteur is voorzitter van de "Sticllting Weidevogelbescllermingde Kiewiet" en
samenstel/ervan liet (vijfde) jaarverslag2005.De inlloud van dit artikel is gebaseerdop de
resultatendie in dit jaarverslagwordengenoemd.Degroep(20 vrijwilligers) bestaatsinds
2002 als sticllting. De voorgaandejaren werden vooral gebruiktom diverseinstantieste
benaderen,zoals bijvoorbeeldde gemeentenRenswoude,Scllerpenzeelen Woudenberg.
Dezegemeemenzien liet belangin van weidevogelbescllermingen volgensdeplaatselijke
landscllapscoördinatorensluiten de activiteiten van de weidevogelwerkgroepgoedaan bij
dealldereactiviteitenvandezegemeentenzoalsdeknot-, en uilen/zwaluwengroep.
Ook is er contactmet Wild !l.elleers Eenlleid 'De Scllaffelaar'. Wildbelleereenlledenzijn
samenwerkingsverbandenvan lokale jaclltllouders, Bij extreme predatie kan (mits
vergunning)Iliervan gebruikgemaaktworden,zoalsbij deaanweziglleidvan te veelvossen
elllofkraaien.

Beschermingsgebied
Op pagina12 de gebiedskaartmetdaaropgemarkeerdde deelnemendeagrariërs.[n de meeste
gevallen liggenlanderijennabij de boerderijen.Echtersomsheeft de deelnemendeagrariër
zijn land eldersin dit gebied.Dit geldt met namevoor dedrie stippenrechtsbovenin de kaart.
Dezeagrariërshebbenhun landerijenin en rond Scherpenzeelgehuurd/gepacht.
De onderzochtehectareszijn globaal in drie gebiedente verdelen.Tenzuiden vande weg
Scherpenzeel-Renswoude,ten noordenvanScherpenzeelen de omgevingvan Woudenberg.

Start broedseizoen
Na eenzachtewinter werdenwij - net als de kieviten - begin maartovervallendoor eendik
pak sneeuw.Diverse groepenkieviten waren reeds in onze omgeving aangekomen,maar
moestenal snel eldersvoedselgaan zoeken.Dit leverdeprachtigebeeldenop, zowel in de
sneeuwals in de lucht. Na deze'overval'warende kieviten al gauw weerterugen hetduurde
niet lang of het eerstekievitsei werd op 16 maar12005 in Eemnesgevonden.Dit jaar(2006)
wasdat op 18 maart in eenmaïsveldbij Beeken Donk in Noord-Brabant.[n ons gebiedis in
2005 het eerste ei op 21 maart gevonden.Op deze dag vond dezelfde vinder nog een
"tweetje". Een dag later werd ook elders in ons gebiedeennestjevan '2' gemeld.Uiteraard
zijn de eierenniet geraapt,maardirect gemarkeerd.Op 18 maar1werdenin de omgevingvan
"de Groep" (zie kaart ten noorden van de spoorlijn) de eerste grutto's en een tureluur
waargenomen.Het eerstegevuldetureluumestwerd op 5 april gelokaliseerd(uitgekomenop 1
mei), op 12 april gevolgd door een grut10nest(uitgekomenop 28 april) en wat later op 15
april doorhetnestvan eenscholekster(uitgekomenop 26 april).
We zijn het seizoenmet 20 vrijwilligers begonnen,drie meerdan in 2004. Veel van hen zijn
ervarenwaarnemers.Het onderzochtegebiedis iets groterdan in 2004 namelijk 1160ha (zie
tabel 1). Het aftntal deelnemendebedrijven is dit seizoenvoor het eerst stabiel gebleven.
omdatwe nu bij de meesteagrariërsaannestbeschernlingdoen.
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Resultaten
Op de 1160hazijn in totaal 515 weidevogelnestengevonden.Dit is minderdan in hetseizoen
2004(586). Voor vergelijkingmetjarendáárvoorzie tabel2.

5. d ITabel2 - TotaalaantalnestenDer soortIn e aatste , iaren
2001 2002 2003 2004 2005

Kievit onbekend 345 360 545 478
Scholekster onbekend 18 19 20 21
Grutto onbekend 9 3 12 10
Tureluur onbekend 1 4 9 5
Nijlgans onbekend 1 0 0 0
Wilde eend onbekend 2 3 0 1
Totalen mkz iaar 376 389 586 515

Het aantaluitgekomennesten(352) is ten opzichtevan 2003 (369) echternagenoeghetzelfde
gebleven.Dit komt doordathet uitkomstpercentagedit jaar (2005)op 70,8%lag en datwas in
2004 64,2%.Voor de berekeningvan dezepercentageszijn degegevensuit de tabellen3 en 4
samengenomen.

2005I da e - nesten00 bouwan seizoen
c; 16 g> c ｾ "U (Xl

ｾ ｾ 9 5lcS lil ｾ

3. !!l.< !:. a. ｾ >l- :::L ｾ 0-

Ö
ｾ 0 ｾ <Ö !!l. ｾ III ciS- ｾ
:J :J ?' a: m- ":J. a. ｾ ëil ｾ

III ｾ ?' :') :J :J
:J <0 a.

Kievit 377 366 275 75 34 3 30 8 1 15
Scholekster ?1 18 14 80

ｾ
0 1 0 0 1

Grutto 5 5 4 80 0 0 1 0 0
Wilde eend 1 1 0 0 0 0 1 0 0

otalen ｾ Ｐ Ｔ 390 293 75 37 3 31 10 1 16

T b 13

Tabel4 - nestenoDoraslandseizoen2005
ｾ 16f1.J c ｾ "U (Xl

ｾ ｾ <t 5lcS lil ｾ
ｾ '" ｾ c: ｾ :::L ｾ 0-:J. -< a. >l-
Ö ｾ 0 ｾ cff !!l. ｾ III :J. ｾ

:J :J ?' a: m- <0 ":J. a. ｾ ëil ｾ
III ｾ ?' 5' :J :J

:J <0 a.

Kievit 101 97 54 56 12 0 15 4 0 12
Grutto

ｾ
5 1 20 3 0 0 1 0 0

Tureluur 5 4 80 1 0 0 0 0 0
otalen 111 10U·· 59 55 16 0 15 5 0 12
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De 352 nestendie uitgekomenzijn, zorgenvoor eengemiddeldevan 30 nestenper 100 ha
(352/1600 x 100).Dit gemiddeldelag in 2004op 34 nestenper 100 ha.
Zoalsbekendis niet hetaantalpullen (kuikens)datgeborenwordt het belangrijkste,maarhet
aantaldat volwassenwordt ende populatiein stand houdtdoorvoor nageslachtte zorgen.Het
opgroeienvan de pullen is moeilijker te constateren.Tellingenpergebiedzoudenperseizoen
enig inzicht kunnengeven in het vliegvlug wordenvan weidevogels.Wij constateerdennu
alleendat er rond de Voskuilerwegin Woudenbergen de Spoorlaanen Emminkhuizerlaanin
Overbergvelepullen tot vliegvlug toe werdenwaargenomen.In tegenstellingtot deomgeving
van De Haarin Scherpenzeelende Spoorlaanin Woudenberg.Door de matigesuccessenvan
voorgaandejarenzijn dáármindervolwassenvogelsteruggekomen.De aanwezigebroedsels
zijn nu wel uitgekomen,maarde vogelszijn laterniet meerwaargenomen.Zijn de vossende
oorzaakof is er ietsandersaandehand?
De eerstepullenwerdenhalfapril gesignaleerd.Doorde naderendewerkzaamhedenop vooral
bouwland is een vroeg uitgekomenlegselsniet altijd gunstig. De eerste8 dagenzal een
kuiken bij naderendgevaardirectdekkingzoeken.Pasdaarnavertonenzij vluchtgedrag!
Het eerdergenoemdeuitkomstpercentagevan 70,8 % in 2005 is goed te noemen.Het is
onbekendwat het resultaatis tijdensdegroei tot volwassenvogel.
Op een bedrijf in Overbergkondenvoor het eerstde 4 bij ons voorkomendeweidevogels
wordenbeschermd(kievit, scholekster,gruttoentureluur).
Dat scholekstersop de meestvreemdeplekkenbroedenis bekenden netals voorgaandejaren
waser nu eenweereen"stel" dat hulp bij het broedenop eenwarmteproducerendekuilhoop
zocht. Hun eerstepoging mislukte, maarhet vervolglegselis wel uitgekomen.Zullen we dit
'slimmestel'hier in 2006weeraantreffen?
Het verliescijfer van de eieren is dit seizoen in alle gevallen aanvaardbaarte noemen.
Gelukkiggaater tijdenswerkzaamhedenop het land steedsmindermis. Verliesdoorpredatie
endoor werkzaamhedenlagenvoorbeide dit seizoenop zo'n 10%(zie tabel3 en4).
Predatiedoorde vos is opmerkelijkmeegevallen.Er warendiversemeldingenvan vossendie
overdagwerden gezien.Dit verschijnselwas jaren geledenzeldzaam,maar sinds de vos
beschermdis niet meer. Afgelopen voorjaarzijn in 3 gebiedenin het Utrechtsedeel van de
GelderseVallei ontheffingen afgegevenom de vos te bestrijden,dit ter voorkoming van
belangrijke schadeaan kippenbedrijven.De ontheffing (van 10-02-2005 tot 01-03-2006)
betreft de omgeving rond Voskuilen, Broekerbosen omgeving van Gooswilligen. Deze
bestrijding heeft ongetwijfeld ook bijgedragen tot een beter broedsuccesvan de daar
aanwezigeweidevogels.
Gelukkig worden steeds minder kievitenlegselsdoor illegale eierenzoekersgeraapt..De
plaatselijkeveldpolitiezal dit in degatenblijven houden!
Ook dit jaarwasde witte kievit weervandepartij. Halverwegemaartis dezevoor de3emaal
dooronswaargenomen.Daarvoorwas zij volgensde boerook al 3 jarenop hetzelfdebedrijf
aanweziggeweest.Na haareerstemislukte legsel, is het tweede'broedsje'wel gelukt. Helaas
warenwe haaren de pullen na ruim eenweek al kwijt en hebbenwe hen niet meergezien.
Mogelijk is het toch goedafgelopenen is zij in de nabije maïsakkerondergedoken.Dit jaar
blijkt dat het tóch goedis afgelopen:sinds 18 maart2006 was hij er weeren dat is nu al voor
het7e jaar.
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Gebiedsproject Grutto·Tureluur.

Het jaar 2005 was erg wisselvallig. Het broedsuccesvan de tureluur was redelijk goed te
noemen,maarvoor de grutto was dit eenstuk minder. Door de afmattendeoversteekvanuit
Afrika naarNederlandhebbenvele grutto'seenslechtetussenstopgehadO.a. in Portugal.De
aanhoudendedroogtealdaarheeft invloed voor het opvettenvan dezevogelsonderweg.Het
schijnt dat heel veel grutto'shet broedgebiedniet bereikt hebbenen dat de wel aangekomen
vogelsniet of heel laateenlegselhebbengeproduceerd.
Het is de bedoelingom elk jaarte bekijkenwat we voor dezeweidevogelsextrakunnendoen
met nameaan beschermingen nazorg in de kuikenfase.Na de 5 proefjarenvan 2004 t/m
2008 weten we misschienmeer. In ons gebied waren 9 landbouwbedrijvenwaar één of
meerderegrutto/tureluumestengevondenzijn. Ook in het komendeseizoengaanwe met de
nodigeterughoudendheidnestenvan grutto en tureluurzoeken.Nestenwordenallééngezocht
als de vogel al geruime tijd op het nest zit of indien werkzaamhedenop het perceelgaan
plaatsvinden.

Gevondennestenvan grutto en tureluurperseizoenvanaf2000

GRUTTO
TURELUUR

2000
3
o

2001
mkz
Jaar

2002
9
I

2003
3
4

2004
12
9

2006
?
?

2007
?
?

2008
?
?

GRUlTO
Van de 10 gruttonestenzijn er 5 op gras-en 5 op bouwlandgevonden.Dit is bijzonderwant
eengrutto broedthet liefst in het langegras.Op graslandis maarééngruttonestuitgekomen,
terwijl er op bouwlandvier nestenuitkwamen.Misschieneen interessanteontwikkeling?We
houdendit de komendejaren in de gaten.Er bestaateen risico dat er voor de pullen die het
nest hebbenverlaten geen geschikt graslandvoor voedsel en beschuttingin de omgeving
aanwezigis. Het is bekenddat als eengrutto eensuccesvollegselheeftuitgebroed,dezevaak
weerop dezelfdeplek terugkeertongeachtofdekuikensvliegvlug zijn gewordenofniet.

TURELUUR
In 2004 werden9 tureluumestengevonden,dit jaarwarenhet er 5. Toch was er in het aantal
uitgekomennestengeenverschil. In 2005 zijn 4 nestensuccesvoluitgekomen(in 2004waren
dit er ook 4). Op 'Voskuilen' werden eind juni nog regelmatig 12 tureluurs waargenomen.
Hiertussenzatenook enkele vliegvluggejongen.Het gaathier goedmet dezeweidevogelen
dit jaar werd in hetzelfdegebiedvoor het eerstook eengruttonestgevonden,maarhelaasis
het vlak voor het uitkomen verstoord.Opmerkelijk is dat het ouderpaardaarnog regelmatig
'luidruchtig' is waargenomen.

Bescherming en Voorlichting
Extra oplettenis nodig op graspercelendie gemaaidof beweidgaanworden.Bij beweidingis
eennestbeschermernoodzakelijk.Bij éêbgrutto- of tureluumestbetekentdit direct het einde
van het broedseizoen,omdatdezevogel vaak maaréén legselproduceert.Ook kan zo'n nest
afgebakendwoiden door 4 palen met (prikkel)draad te bespannenom vee te weren. Een
nestbeschermerwordt niet gebruikt bij paardenen schapen.In alle gevallen kan de vaste
vrijwilliger hierbij helpen.Bij maaiwerkzaamhedenmoetende vluchtheuvels(waargrasblijft
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staan)wat grotergemaaktworden. Vluchtheuvelsmoetenzo'n 3 m. breeden 4 m. lang zijn.
Bij kleinereafbakeningenwordt het risico van verstorenvele malen groter. Daarnaastis er
eengroterekansdat tijdenshet maaienen later door het schuddenvan grasook materiaalop
het nest terechtkomt. Als dit blijft liggen, wordt het nest bijna altijd verlaten. Tijdens
werkzaamhedenis het daaromwenselijk om het grasdirect weg te halen. Deervaring leert
onsdathetbroedendaarnameestalwordt voortgezet.
Bij een te kleine vluchtheuvelbestaat het gevaardat bij predatieniet alleende eieren maar
ook de ouderlijke vogel wordt verorberd. Bij een groter afgezet stukje gras is het
waarschijnlijk dat een grutto of tureluur zijn predator hoort komen en nog op tijd kan
vluchten.
Wat betreft de nestbeschermingzal in 2006 met medewerkingvan de agrariërgeprobeerd
worden niet met 2 maar met 4 stokken het nest te markeren.Zetten we het nest uit met 2
stokkendan blijkt toch, dater te dicht tegenhet nestwordt gemaaid.
Wat betreft beschermingvan de pullen is de manier van maaienvan belang. Medewerking
van de agrariërsen de loonwerkerszal worden gevraagdom in weidevogelrijkepercelen-
maar liever overal - van binnenuitte maaienomdatalléén op dezemanier pullen (maarook
anderedieren) kunnenontsnappenaande machines.Deze fase is minstenszo belangrijk als
nestbeschermingen in dit verbandherhalenwe wat al eerderis opgemerkt;niet het aantal
pullen dat geborenwordt is het belangrijkste,maar het aantal dat volwassenwordt en kan
zorgenvoor het nageslachten zo de populatiein standhoudt.

Conclusie
De kievitenpopulatieis redelijk stabielgebleven.Opmerkelijkwasdat de soortzich meerging
vestigenop bouwland.Bij de grutto was dit nog opvallender,want 5 van de 10 gruttonesten
werden hieropgevonden.
Het beschermenvan weidevogelnestenis goed uit te voeren, maarde opgroeiendepullen
beschermenis veel moeilijker.
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Kievit
IBroedresultaat Verstorina
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Postoodeoebied '"co a.

Barneveld 3772 ME 8 8 8 100
DeGlind 3794 MT 3 3 3 100
eusden" 3831 JZ 3 3 3 100
eusden 3832 RV 1 1 1 100
eusden 3833 GN 6 6 5 83 1

Omgeving Kleine Haar 3925 5 5 0 0 - - - - - 5
Scherpenzeel 3925 BA 3 3 3 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3925 EH 6 6 1 17 5 - - - - -
Scherpenzeel 3925 GA 9 9 7 78 - - - - - 2
Scherpenzeel 3925 JS 3 3 3 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3925 MB 1 1 1 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3925 MG 1 1 1 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3925 MH 3 3 2 67 - - - - - 1
Scherpenzeel 3925 MH 5 5 5 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3925 MJ 9 9 7 78 - - - - - 2
Scherpenzeel 3925 MJ 3 3 3 100 - - - - - -
ｾ｣ｨ･ｲｰ･ｮｺ･･ｬ 3925 MJ 10 10 10 100 - - - - - -
ｾ｣ｨ･ｲｰ･ｮｺ･･ｬ 3925 MJ 3 3 0 0 - 3 - - - -
ｾ｣ｨ･ｲｰ･ｮｺ･･ｬ 3925 MS 3 3 2 67 - - - - - 1
Scherpenzeel 3925 MT 5 4 3 75 - - - - - 1
Scheroenzeel 3925 MT 2 2 0 0 2
Renswoude 3927 CC 27 27 16 59 10 - - 1 - -
Renswoude 3927 CD 4 4 4 100 - - - - - -
Renswoude 3927 CS 3 3 3 100 - - - - - -
Renswoude 3927 CV 4 4 4 100 - - - - - -
Renswoude 3927 CZ 2 2 0 0 - - 2 - - -
Renswoude 3927 EC 9 8 7 88 1 - - - - -
Renswoude 3927 EC 8 6 6 100 - - - - - -
Renswoude 3927 EC 1 1 1 100 - - - - - -
Renswoude 3927 EE 10 9 8 89 - - - 1 - -
Renswoude 3927 EH 21 17 15 88 1 - - 1 - -
Scheroenzeel 3927 NA 3 3 3 100
Woudenberg" 3931 11 11 4 36 1 - 5 - - 1
Woudenberg 3931 GA 1 1 0 0 1 - - - - -
Woudenberg 3931 GB 10 10 8 80 - - 1 1 - -
Woudenberg 3931 JG 1 1 1 100 - - - - - -
Woudenberg 3931 MA 7 7 6 86 1 - - - - -
Woudenberg 3931 MV 2 2 1 50 - - - 1 - -
Woudenbero ·i1931 MX 13 13 12 92 1
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Kievit (vervolg)
Broedresultaat Werstorina
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Woudenberg 3931 MX 9 8 5 63 3 - - - - -
Woudenberg 3931 MX 18 18 14 78 - - 2 - - 2
Woudenberg 3931 MX 14 14 7 50 2 - 4 1 - -
Woudenberg 3931 MZ 1 1 1 100 - - - - - -
Woudenberg 3931 MZ 12 12 7 58 3 - 1 1 - -
Woudenberg 3931 MZ 3 3 2 67 1 - - - - -
Woudenberg 3931 MZ 18 18 9 50 - - 9 - - -
Woudenberg 3931 NB 5 5 1 20 - - - - - 4
Woudenberg 3931 NC 15 15 15 100 - - - - - -
Woudenberg 3931 NC 4 4 2 50 2 - - - - -
Woudenberg 3931 NC 1 1 0 100 1 - - - - -
Woudenberg 3931 PA 7 7 7 100 - - - - - -
Woudenberg 3931 PL 2 2 2 100 - - - - - -
Woudenberg 3931 PM 19 18 15 83 1 - 1 - - 1
Woudenberg 3931 PN 1 1 0 0 - - - - - 1
Woudenbero 3931 PX 7 7 6 86 1
Maarsberoen 3953 MN 4 4 0 0 4
Overberg 3959 BA 2 2 2 100 - - - - - -
Overberg 3959 BG 2 2 1 50 - - - 1 - -
Overberg 3959 BG 15 13 10 77 2 - 1 - - -
Overbero 3959 BG 52 50 27 54 18 2 3
Lunteren 6741 JL 10 10 10 100 - - - - - -
Lunteren 6741 MK 26 26 18 69 6 2
Ederveen 6744 WE 2 2 1 50 1

Totaal 478 463 329 71%

GRUTTO
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n?? 1 1 1 100
r,.voudenberg 3932 GA 1 1 0 0 1 - - - - -
Woudenbera 3932 MX 1 1 0 0 1
pverberg 3959 BG 1 1 1 100 - - - - - -
bverberg 3959 BG 5 5 3 60 1 1
Lunteren 6742 MK 1 1 0 0 1

Totaal 10 10 5 50% 3 2
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IBroedresuJtaal Werslorino
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Barneveld 3773 ME 1 1 1 100
eusden 3832 RZ 1 1 0 0 1

Woudenberg 3932MX 1 1 1 100
Overbero 3960 BG 1 1 1 100
unleren 6742 JL 1 1 1 100

Totaal 5 5 4 80% 1

SCHOLEKSTER
Broedresullaal Werslorino
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ｾ Ｎ ｾ ｾ cS" ｾｾ ::J ｾ !!!.a. <D ii, a. Q) CD C1l (ti
?' 5" Q)::J ::J

<0 3 a.
Plaals Poslcodeoebied :0-

eUsden 3832 RZ 2 2 1 150 1
Scherpenzeel 3926 EH 1 0 0 ｾ f- - - - - -
Scherpenzeel 3926 GA 1 1 1 100 '- - - - - -
Scherpenzeel 3926 MH 1 1 1 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3926 MJ 1 1 1 100 - - - - - -
Scherpenzeel 3926 MT 2 1 0 IJ 1
Renswoude 3928 EH 1 0 0 IJ
Ischeroenzeel 3929 NA 1 1 1 100
ｾｯｵ､･ｮ｢･ｲｧ 3932 GB 1 1 1

ｾｏｬ - - - - - -
ｾｯｵ､･ｮ｢･ｲｧ 3932 MA 1 1 0 1 - - - - -
ｾｯｵ､･ｮ｢･ｲｧ 3931 MX 1 1 1 100 - - - - - -
ｾｯｵ､･ｮ｢･ｲｧ 3931 MX 1 1 1 100 - - - - -
ｾｯｵ､･ｮ｢･ｲｧ 3931 MZ 1 1 1 100 - - - - - -
ｾｯｵ､･ｮ｢･ｲｧ 3931 MZ 1 1 1 0 - - - - -
f,Noudenberg 3932 NB 1 1 1 100 r- - - - - -
Woudenbera 3932 Ne 1 1 1 100
Overberg 3959 BG 1 1 1 100 r- - - - - -
Overbera 3959 BG 2 2 1 50 1

Totaal 21 18 14 78% 12 1 1
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MUSKUSRATTENBESTRIJDING: DWEILEN
MET DE KRAAN OPEN?

Wim Schipper, Vondellaan 2c, 3931 VB Woudenberg

Aangepast artikel dat eerder is verschenen in de leusderkrant, de Woudenberger en
de Scherpenzeelse krant. (BDU, 2003)

Het Openbaar Lichaam M/lsk/lsrattenbestrijding (OLM-Utrecht) is binnen haar
beheersgebiedverantwoordelijkvoor een doelmatige,planmatigeen effectievebestrijding
van de m/lskusrat. De doelstelling behelst het voorkomen van schade aan
waterstaatswerkenen het voorkomen van schade aan oevers van watergangen en
vraatschadeaan gewassen.Het OLM is ingekaderdin eengemeenschappelijkeregeling
waarvan de deelnemerszijn: de provincie Utrecht, het waterschapVallei en Eem, het
hooglleemraadschapDe StichtseRijnlandenen het hoogheemraadschapAmstel,Gooi en
Vecht.Het beheersgebiedomvatliet grondgebiedvan deprovincieUtrecllt en liet Gelderse
deelvan liet waterschapVallei enEemtot delijn Oosterbeek,EdeenHarderwijk.

Vangsten regio waterschap vallei & eem
2000 6233
2001 10231
2002 11595
2003 16994
2004 25000 (±)
2005 5000 (±)
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Inleiding
AI eeuwenlangwordt onzedierenwerelduitgebreidmet dierendie hier van natureniet thuis
horen. Wij noemendezedieren dan ook exoten.Vaak zijn dezedieren ingevoerddoor de
mens voor de jacht of voor de pelsfokkerij. Soms heeft de mens ongewild, als blinde
passagiersaan boord van schepen, nieuwe dieren aan onze fauna toegevoegd,zoals
bijvoorbeelddezwarteenbruineral, die zich bijnaoverdegehelewereldverspreidheeft.Een
anderschoolvoorbeeldvan faunavervalsingzijn dekonijnendie in Australiëzijn ingevoerden
een plaag zijn gewordenvoor de inheemsefauna en de schapenteeltveel schadeheeft
berokkend.In ons land werd bijvoorbeeldreedsomstreeksde 71k eeuwna Christusde fazant
uit Azië ingevoerdvoor dejachten denkook maareensaanhetdamherten demoeflonop de
Veluwe.Tegenwoordigkomenin sommigedelenvanonslanddewasbeerendeAmerikaanse
nerts voor, beide oorspronkelijk ingevoerdvoor hun pels. De meesteexoten kunnen zich
ongestoordsneluitbreidenomdathunnatuurlijkevijandenontbrekenin hun nieuwevaderland
of omdatze weinig concurrentieondervindenvan de inheemsefauna.Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor de hoofdpersoonin dit verhaal:de muskusrat.Ons waterrijk landje met zijn vele
waterplantenis eendoradovoor hem.

HerkomstI verspreiding
De muskusratkomt van nature voor in uitgestrektemoerasgebiedenin Noord-Amerikaen
Canada,waar hij absoluutgeen plaag vormt maar door zijn natuurlijke vijanden zoals de
hermelijn en bunzing en vooral de Amerikaansenerts ｾｮ toom wordt gehouden.In West-
Europakomendemuskusrattenvanoorsprongniet voor.
In de meesteartikelen over muskusrattenwordt geschrevendat in 1905 graaf Colloredo-
Manssfeldeenaantaldieren uit Canadaheeft ingevoerden op zijn buiten ca 40 km buiten
Praagheeft losgelatenvoor dejacht.De losgelatendierenwistenzich enormvoort te planten.
Tien jaar na het loslatenkwamener in eenstraalvan 50 km rond het landgoedal circa één
miljoen muskusrattenvoor.
Ook werden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, door onze oosterburen
muskusrattenverhandeld.Deze exemplarenwerdenmeestalverkocht aan pelsfokkerijenin
o.a.FrankrijkenBelgië.
In de crisisjaren,rond dejarendertig, washet bontvan dezedierenvrijwel nietsmeerwaard
en werdenze somsmaargewoonlosgelatenof wisten ze te ontsnappen.Een tweedereden
waarom de pels van de muskusratgeen succeswerd, lag aan ons klimaat. De dieren
ontwikkeldengeenmooiedichtepelsomdathet in West-Europa's wintersniet koud genoeg
werd.
De muskusrattenverspreiddenzich in eentijd vanveertigjaarovergeheelEuropa.In ons land
meldde hij zich voor het eerst op 21 mei 1941 in een visfuik van de< Voorbergse
waterradmolenin het riviertje de Dommel bij Valkenswaardin Noord-Brabant.Hij breidde
zich daarna uit over ons gehele land vanuit België en Duitsland ondanks intensieve
bestrijding.
De muskusratbrengtdoor zijn levenswijzeschadetoe aandijken en slootkanten.Om dit te
begrijpenzullenwe eersteensdemuskusratbeschrijvenenzijn levenswijzeontrafelen.

Muskusrat(Ondatrazibethicus)
De muskusrat,vroegerook wel bisamratgenoemdnaarde Duitse benamingvan zijn pels, is
geenrat maarbehoorttot de familie vande woelmuizen.De naammuskuswordt ontleendaan
een klier van de mannelijkedieren. Deze klier scheidteen stof af die naar muskusruikt.
Daarmeebakenendemannetjeshun territorium af.
De vacht op zijn rug is bruin tot roodbruinvan kleur en hij heeft eenzilvergrijze buik. Hij
heefteengrote stompekop met kleine rondeoren,die ｶｲｩｪｷｾｬ niet uit de pels stekenen die
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meteenklepjeafgeslotenkunnenworden.De forsesnijtandenin de boven-enonderkaakzijn
donkergeel.Heel kenmerkendis zijn verticaalafgeplattezwartekale en geschubdestaart,die
bij het zwemmenals roer dienstdoet. Wat verdernog opvalt aande muskusratzijn de grote
achterpoten,die veel groter zijn dan de voorpoten. De achterpotenbezitten geen echte
zwemvliezen tussen hun tenen maar langs hun tenen zitten een zoom van zogenaamde
zwemborstels( korte stijve haren).Dezewordentijdens het zwemmengespreidwaardoorer
eengroteroppervlaktewordt verkregenenzehierdoorsnellerkunnenzwemmen.
De voorpoteneindigenin handenmet vier grote vingers,voorzienvan krachtigeklauwenen
wordenvooral gebruikt bij het gravenvan holen. Het dier gebruiktzijn voorpotenook om er
plantendelenmeeaf te rukkenen om voedselnaarzijn bekte brengenen ook om zijn vachtte
reinigen.
De lengtevan het lichaamschommelttussende 24 en 30 cm, terwijl zijn staartook ongeveer
dezelengte heeft.Het geluid bestaatmeestaluit eenkorte, iets fluitende toon. Het gewicht
van dezedieren loopt uiteen van 1,2 tot 1,7 kg. De muskusratkan ongeveer4 jaar oud
worden.

Levenswijze
De muskusratleeft overalwaarwateren voldoendevoedselin de vorm van allerlei water-en
oeverplantenaanwezig is maar het water mag echter niet te zout zijn. Het water dient
minstens20-30 cm diep te zijn zodatze onderwater kunnenduiken. Omstreeksmaart/april
worden de muskusrattenseksueelactief en gaan de mannetjesop zoek naar een (loops)
vrouwtje en trachteneen territorium te bemachtigen.Dezeeerstetrek vindt plaatsvan diep
waternaarondieperwater,waarook de stroomsnelheidminder is. Daarer in ons land ruimte
genoegis wordt er zelden om een leefgebiedgevochten.De grootte van het domein is,
afhankelijk van het voedselaanbod,ongeveer60-100 meter in doorsnee.De muskusratten
graven in ons land een hol in de oever van een sloot, kanaal of vijver, somsook in een
dijklichaam. De ingangvan zo'n hol ligt altijd onderwater. Het hol, ook wel pijp genoemd,
loopt schuin naarboven en eindigt in een nestkamerbovende waterspiegelDe lengte van
zo'nhol varieertvan I tot 5 meter,terwijl denestkamerszo'n40 bij 60 cm grootzijn.
In open moerasgebiedenin Noord-Amerikagravenze geenhol maar bouweneen hut ,·an
plantenrestentot ca I meter hoog boven de waterspiegelen 1,5 meter in doorsnede.In de
winter maken muskusrattenin ons land ook wel dergelijke hutten om de winter door te
komen. Deze koepelvormigenestenbieden een betere beschermingtegen de vrieskoude
doordatde plantendelengaan rotten en daarbij warmte vrijkomt, waardoorde temperatuur
maarzeldenonderhetvriespuntkomt te liggen.
De draagtijd is slechts 22-30 dagen. Een worp bestaatmeestal uit 5-8 jongen en dat
verschillendekerenperjaar. Dejongenzijn bij geboorteblind, naakten hulpeloos.Ze worden
doorde moederongeveeréénmaandgezoogd,alhoewelze op het laatstvan dezeperiodeook
zelfal plantaardigvoedseleten.Na de zoogperiodewordenze het nestuitgezeten bereidthet
vrouwtje zich al weervoor op de volgendeworp. De jonge muskusrattenvan het eerstenest
zijn zelf tegenheteindvandevoortplantingsperiodeook alweergeslachtsrijp.
Muskusrattenetenbijna uitsluitendplantaardigvoedselzoalsde wortelsen stengelsvan riet,
biezenen lisdodden,somsook grasen ze nuttigenook wel eenswatermossels,slakjesof '·is.
Ook verschillendelandbouwgewassenzoalsmaïs,granenen suikerbietenversmadenzij niet.
Het dier gaatvoornamelijk in de namiddagen vroegeavondop padom voedselte zoekenen
eetdat voedselmeestal buiten het waterop. In rustigegebiedenzijn ze ook wel overdagte
zien. =
Bij het zwemmenhoudt hij zijn voorpotentegenelkaaraangedruktonderzijn kin en zwemt
alleenmetzijn achterpoten.Zijn snelheidbedraagttussendedrie en vijf kilometerperuur.
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Bij het minsteof geringsteverdachtgeluid duikt hij onderwater. Gewoonlijk duurteenduik
tweeà drie minutenmaarbij echtgevaarkan hij wel eenkwartierondergedokenblijven.

Het is zijn levenswijze,vooral het gravenvan holen,die hemweinig geliefd maaktendaarom
wordt hij zo intensiefbestreden.
In de maandenoktoberen novembervindt eentweedegrotetrek plaatsen zwermenvooral de
jongemuskusrattenoverhet land uit. De trek is net andersomdan in het vooIjaar. Zij komen
nu vanvrij ondiepwaterengaanweerterugnaar dieperwater.
Het Valleikanaal en de WoudenbergseGrift / Heiligenbergerbeekdoen dan dienst als
trekroutesin deGelderseVallei.

Schade
De voornaamsteschadeveroorzaaktde muskusratdoor het gravenvan gangenin oeversen
taludsvan waterkeringen.Dit kan leidentot verzakkingen,grondverschuivingen doorsijpelen
van water, waardooreen verzwakking van de waterkeringenplaats vindt. De schadekan
vooral in laagNederlandenormzijn. Regelmatigzakt eentractorweg langseenslootkantof
breekteenkoe haarpoot. Men moethierbij bedenkendat éénmuskusrattenechtpaarin staatis
om ongeveeréénkubiekemeterzandofwel 13 volle kruiwagensperjaarte vergraven.
Echtewaterkerendedijken hebbenniet zo'n last van muskusrattenomdatde voet van de dijk
meestaluit asfaltof betonbestaat.
In uitgestrekteweidegebieden,die voor een deel uit veen bestaanmet veel sloten zoals
bijvoorbeeldde Arkenheempolderkunnende muskusrattentot eenramp uitgroeien.De toch
al bredeslotenzullendoordeactiviteit vandezedierennogverderafbrokkelen.
Natuurontwikkeling en de aanleg van natuurvriendelijke oevers, met hun weelderige
plantengroei,maken het voor de ··rrruskusrattenwel heel erg aantrekkelijk. Maar voor de
muskusrattenJ:>estrijderswordt het opsporen van de iQgangen van de holen moeilijker
gemaakt. -
De schadeaan landbouwgewassenzelf is maar gering otpdatde dieren zich slechtsenkele
metersvande waterkantafwagenener in hetwatermeestalvoldoendevoedselte vinden is.
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Bestrijding
Fonneelzijn tegenwoordigde provinciesaansprakelijkvoor het vangenvan muskusratten.
Een aantalprovincieshebbendezezorg uitbesteedaande waterschappen,die op hun beurt
deze zorg weer elders onderbrengen.Zo heeft de provincie Utrecht met verschillende
waterschappenwaaronderhet waterschapVallei & Eem het vangen van de muskusratten
gedelegeerdaanhet OpenbaarLichaamMuskusrattenbestrijdingUtrecht(OLM). Dezedienst
heefteen begrotingvan 2,5 miljoen euro, dat door de waterschappenen de provincie wordt
opgebracht.Zij hebbenongeveer40 muskusrattenvangersin dienst.
Men heeft de provincie Utrecht onderverdeeldin deelgebiedenen die weer verdeeld in
rayons(ziekaart).Elke vangerheeftongeveer680km slootkantin beheer.
Het vangen gebeurt hoofdzakelijk met klemmen en fuiken. Wanneermen een hol heeft
ontdektin eenslootkantwordt daareenklem voorgezet.In duikerstussenverschillendesloten
worden fuiken geplaatst. Zowel klemmen als fuiken worden op regelmatige tijden
gecontroleerd.Deze mechanischebestrijding heeft ook een aantal nadelen. Zo wordt
bijvoorbeeldde rust verstoordin stiltegebiedendoor dezemethodevan bestrijden.Eenander
belangrijknadeelis de bijvangsten.Niet alleenmuskusrattenkomenin de klemmenen fuiken
maarook anderedierendie in onslandwettelijk beschenndzijn.
Landelijk werden in 2002 in totaal ruim 16.000bijvangstengenoteerd,waarvaneen kleine
1200 in de provincie Utrecht. De belangrijkstezoogdierendie medegevangenworden zijn
vooral de bruine rat, de woelrat en helaasook de natuurlijke vijanden van de muskusratde
Amerikaansenerts(ook eenexoot),de bunzingen de hennelijn.Bij de vogelszijn het vooral
de wilde eend,het waterhoentjeen de meerkoet.De vissendie in de fuiken komen worden
meestalweerteruggezet.
In heel Nederlandzijn circa 400 muskusrattenvangersactief, die tussen de 300.000 en
400.000muskusrattenperjaar vangen.In de provincie Utrecht zijn het circa 40 vangersdie
metelkaarruim 48000vangstenverrichten.
Voor de vangerszelfstandighet veld in gaankrijgen ze eengedegenopleiding,wantvoor het
opsporenvan de gangenen holen en het plaatsenvan de klemmen en fuiken is een veel
vakkennisnodig.
Het werk vergt ook eenenonneconditie omdatmen onderalle weersomstandighedenmoet
werken en dagelijks over tientallen hekken moet klimmen of onder het prikkeldraaddoor
moet kruipen, ook staande vangersvaak tot hun middel in het water in een "kikvorspak"
waarvande laarzenmeestalveel te grootzijn. Voorts moethij dikwijls op schuineslootkanten
lopen wat uiterst vennoeiendis. Kortom het is eenzwaarberoepen de muskusrattenvangers
wordendanook regelmatigaaneenmedischekeuringonderworpen.Slechtsweinigenhouden
dit werk vol tot hun 65ste.

Toekomst
Er is in Nederlandeenhelediscussieontstaanoverde bestrijdingsmethodedie tot dusverreis
gevoerd.Het lijkt er op dat men het aantalmuskusrattenop dezewijze maarmoeilijk onder
controlekan krijgen. De vangstenin 2002 zijn in geheelNederlandmet ruim twintig procent
gestegenten opzichtevan2001 tot in totaal361.042muskusratten.
In dit verhaal'nebbenwe ons tot nog toe uitsluitend bezig gehoudenmet de muskusratten
maarer is nog zo'n belagervan onzeveiligheid op komstnamelijk de beverrat,die nu alleen
nog voorkomt in de zuidelijke provinciesvan ons land zoals Limburg, Noord-Brabanten
Zeeland.Dat hij ook in de GelderseVallei zal verschijnenis slechtseen kwestie van tijd.
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Deze beverrat is veel groter dan de muskusraten ricJ;1t dan ook veel meer schadeaan
slootkantenendijken aan.
Men moet zich afvragen of er geen betere bestrijdingsmethodenbestaan,bijvoorbeeld
chemischebestrijding.Een anderemogelijkheid is de mannetjeste steriliserenen dan weer
terugte zettenin hetveld.
Volgens sommigepopulatiebiologenwerkt het kunstmalig omlaag brengenvan het aantal
muskusrattenaverechtsop de voortplantingssnelheid,die juist hierdoorwordt gestimuleerd.
De stichting FaunabeschermingNederland, het vroegere Kritisch Faunabeheer,is een
voorstandervan het stoppenmet vangenvan dezedieren.Volgenshenzal er na verloopvan
tijd vanzelfeennatuurlijk evenwichtontstaan.Het huidigebeleid,datuitsluitendgericht is op
steeds meer vangen, biedt geen langdurige oplossing. Het zou wellicht beter zijn de
bestrijdingte beperkentot echt kwetsbareobjectenen het vangente stakenin die gebieden
waarhetdier geenoverlastveroorzaakt.
Er zal ook een afweging plaats moetenvinden of de kosten voor de bestrijding dan wel
opwegen tegen de kosten van reparatiesaan slootkanten en dijken. Voorts moeten er
duidelijke afsprakengemaaktworden wie de schadebetaaltals een koe zijn poot breekten
afgemaaktmoetwordenofeenweggezaktetractorweervlot getrokkenmoetworden.
De land- en tuinbouworganisatie(LTO) heeft reedsenigeproefprocessenaangespannenvoor
een aantal gedupeerdeveehoudersin de ｋｲｩｭｰ･ｮ･ｲｷ｡｡ｾ､ waar de populatiemuskusratten,
naarhetoordeelvandeveehouders,helemaaluit dehandis gelopen.
Dat er wat moetveranderenis duidelijk.
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Vangstmethoden 2005 en 2006.
Op devorige bladzijdewerd gesprokenovereenvoortdurendediscussiemet betrekkingtot de
bestrijdingsmethodenb.v. door de bestrijdingbeperkentot de echtkwetsbaregebieden,maar
ook mannetjessteriliserenen terugzetten.Ook anderevangstmethodenworden geprobeerd,
zoalsblijkt uit hetpersberichtvan I februari2005vanhetWaterschapVallei & Eem.
Dit waterschapmaaktmeldingvan verhogingvan het waterpeil tijdens de voorjaarstrekvan
de muskusratvan eind februari tot begin maart 2005 in de polders bij Soest, Eemnes,
Bunschoten en Hoogland/Coelhorstmet maximaal 20 centimeter (zomerpeil) om de
muskusratbeter te kunnen bestrijden.In deze periode kunnenze goed worden gevangen
omdatzeveel zwemmentijdenshetmakenvannieuwenestenzo vlak voor deparing.
Het verhogenvan het waterpeilheeft nadelenomdathet de temperatuurvan de grond en de
stabiliteit van oevers beïnvloedt.Om te voorkomendat het hogepeil de grasgroeivertraagt,
houdthet waterschapde periodemet eenverhoogdwaterpeilzo kort mogelijk. De mogelijke
schadeaande oeversneemthetwaterschapvoor lief, omdatde schadedoormuskusrattenaan
deoeversveel groteris dandeschadenaeentijdelijk hogerwaterpeil.

Het waterschapen het OLM hebbende voor- en nadelenvan een peilverhogingafgelopen
winter besproken.Uit het persberichtvan het waterschapvan 24 februari j.1. blijkt dat de
peilverhogingzowel eenpositiefals negatiefeffecthad.Positiefwasdater in 2005 ongeveer
75% meermuskusrattenzijn gevangen,maarnegatiefwas het feit dat door het verhoogde
waterpeil de muskusrattenjuist werdengestimuleerdom naargebiedente trekken,waar de
vangersal warengeweest.
In 2006 is daaromvoor eenanderestrategiegekozen.Zoals reedseerderopgemerktkunnen
muskusrattenmet klemmen(bij de nestenen gangenstelsels)en met kooien (bij de duikers)
wordengevangen.In 2005 zijn er tijdensde trek veel kooienbij de duikersingezet.In 2006
zullen de muskusrattenbestrijdersde strategievolgenom voor de trek te proberende beesten
al zoveelmogelijk metklemmenbij hunnestte vangen.

Volgens dit laatste persbericht komen er in het Eemland nog duidelijk veel te veel
muskusrattenvoor. Gemiddeldvangteenmuskusrattenvangernu 2 muskusrattenperuur. Dat
was vorig jaar gemiddeld3 per uur. De muskusrattenbestrijderssprekenover een onder-
controle-situatieals ze er I per 4 uur vangen.Hoewel de muskusrattenenigszins zijn
teruggedrongen,is dat in hetEemlandnog langniet hetgeval.

MUSKUSRAT
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Joman (1935): 1 .

"De kievitseieren worden nauwkeurig bewaakt door de speurende
mannetjes, die daarbij graag op een verhooginkje staan, een mols- of een

mesthoopje of iets dergelijks. Nooit echter op een hek of paal".

. .
Foto W. vanOosterum
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UIT DE OUDE DOOS (II)

ENKELE WANDELINGEN IN DE OMGEVING AMERSFOORT (11)

door A. JOMAN (t) uil de Wandelaar 7' jrg. Nr. 7: p. 243-245 (1935)

Foto Jltllk Vink J)l!- EempoliJud mtl /,WI bOl/ie 11«

De Eemlanden

Deze wandeling zal zijn eensdeels een botanische, anderdeels een
ornithologischeen zij heeft ten doel kennis te makenmet de landenaanen bij de
Eem. Dezerivier ontstaatin Amersfoortbij de Koppelpoortdoor de samenvloeiïng
van verschillendebeken,die uit bronnenop de Veluwe zijn ontstaan.Wij beginnen
dusook bij degenoemdeoudestadspoort,eenderberoemdstebezienswaardigheden
van de keienstad,onze wandeling. De poort is aan de buiten-, dus Eemzijde,
begroeidmeteenzeerzeldzaamonkruidje,het glaskruid,Parietaria afficinalis, naaste
familie vande brandnetels,doch"branden"doethetniet. De bladeren,tegenhet licht
gezien,vertoonendoorschijm\ndepunljes.Wij volgendenrechteroevervan de Eem
en noteerennu al naar den tijd van het jaar verschillendeplantensoorten,o.a. de
poelruit, Thalictrum flavum, die, hoewel vrij algemeengenoemd,om Amersfoort
nogal zeldzaamis. Niet onmogelijk vindt ge hier ook de gulden boterbloem,
Ranunculusauricamus.En wat zegt ge van de vastworteligehelmbloem,ConJdalis
salida,die meer eenboschplantis?

Ook look zonder look (Alliaria afficinalis) wijst daar wel wat op, maar kan
evengoedalsde Hongaarscheraket,SisymbriumaltissimlJm,vandeoverzijdehier zijn
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aangevoerd: in de buurt van de stadsreiniging kunnen verschillende
pothoofdplantenworden verwacht,doch door de echteliefhebberswordenzij als
even welkom aanvaard.Maar wat we daar voo, rietachtig gewas zien met de
eigenaardiggerimpeldezwaardvormigebladeren,is eenechteindigeen,zij het dan
ookvan uitheernscheafkomst.

In "De Wandelaar" is de kalmoes, Acorus calamus, niet alleen schitterend
afgebeeld,maar werden ook allerlei bijzonderhedenvan dit aromatischgeurend
kruid beschreven(Mei 1931,bladz.161). Daarstaatin de buurt de waterscheerling,
Cicutavirosa.Pastop,datgedaarvandewortelstokkennietmetdie vandeAronskelk
verwisselt.Snijdtzeeerstevendoorenzietgevakjesmettusschenschotten,afblijven!
Trouwens,deonaangenamegeurvertelthetu al, datgemetwatandershebtte doen.
Het is de plant, waarvanhet aftrekselin den giftbeker van Socratesmoet geweest
zijn! Neen, dan kunt ge u beter bemoeienmet dat prachtig steenbreekje,dat
knolsteenbreek,Saxifragagranulata,genoemdwordt ｾ ｮ waarvaneengevuldevorm in
den Haarlemmerhout"Haarlems klokkenspel" heet. Eenecht buitenkansje,deze
vondsthier. Lathyruspratensisis eenoudebekendevoor onsvan denZwartenweg.
Maar daar staat waterdrieblad, Menyanthes mfoliata, niet zeldzaam, maar
buitengewoonfraai. Zie alweerde mooiefoto's met beschrijvingin "De Wandelaar"
vanMei 1933,bladz.173. Kent ge de doffe eereprijs,Veronicaopaca?Ook al hier aan
dendijk eneenoudebekende:deheelblaadjes.

We zijn nu langzamerhandgekomenaanhetbuitenCoelhorstmetzijn hooge
boomenomhetoudehuis.Hier slaanwe evenrechtsaf om deschoonhedenvanhuis
en omgeving in ons op te nemen, merken in het voorjaar de verwilderde
sneeuwklokjesen narcissenop, doch schenken ooknog extra aandachtaandie wit
met groenezespuntigesterretjesvan de vogelmelk,Omithogalumumbellatum.Terug
nu weernaardenEemdijkenal speurendeverder!Hier heteersteveer:aandeover-
zijde eenhuizengroep,de Kleine Melm. Eenweggetjegaatnaarde kerk van Soest.
De Eem maakthier eenpaarforschekronkelingenen komt dan vrij dicht aaneen
tweedepontveerbij de Oudeof GrooteMelm. Nu buigt de rivier naarhet Noorden
om. We blijven er nog wat langswandelen,tot we bij eengebouwtjekomenmeteen
electrischgemaaLDaargaateenwegloodrechtvandeEemaf, dienwe zullennemen
en waarmeewe dus de rivier voorgoed gaan verlaten. Hier zullen we qnzen
botanischentochtdoenveranderenin eenornithologischen.We gaanlangseennogal
breedwater,deZeldertschewetering.Ennu moetenwe eensgoeduitkijkén.

Overal om ons heenzien we vogels: meestkieviten, grutto's, tureluurs,de
gewonebewonersonzervochtige polderlanden.Voörloopig laten we ze met rust,
wanteenveel interessanterdier zal onsbezighouden,namelijkdekemphaan.

Nog niet ver zijn we het weggetjeopgewandeld,of aande overzijdevan de
weteringtrekkenze onzeaandacht.Schuwzijn ze J;lelemaalniet en als we niet al te
doldriftig naderen,gaanze meestalniet eensweg. Hier op dit plekje, op den hoek
van de wei, is het grasdoor de daarvertoevendevogels platgetreden;hier is hun
toumooiveld.Wachtmaareven!

Roets!Daaris er al één.Mooievogel,nietwaar,metzijn prachtigbruinekraag!
Al weeréén,nu geelgekraagd,daarweereenbruine,nu eenroode,eenzwarte,een
grijze, eenwitte, alle verschillend.Er wordt wel beweerd,datgeentweekemphanen
dezelfdekraagkleurhebbenen we beginnenwerkelijk ｾ ･ gelooven, dat het waar is,
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zooveelafwisselingis er. Maar nu! Wat is dat?Is datook eenkemphaan?Ja en toch
ook weer: neen;dit is een kemphen.Dit is maareen pooveruitgedost,grauwbruin
､ ｩ ･ ｲ ｾ ･ zonderkraag. Dat sieraadis alleen aan de heerenin de kemphanenwereld
eigen.

De komst van een dame in het gezelschapis gewoonlijk het sein voor een
duel. Daarzettenal dadelijk tweehanende kraagop en meteenglijdendebeweging
- 't is of ze op ｲ ｯ ｕ ･ ｾ ･ ｳ gaan - schuivenze naar elkaar toe. Nu wordt er gehakt,
gestoken,gestootenmet de snavels,alsof het ernst is. Maar het blijft: alsof. Het is
werkelijk eensoortsteekspel,geentournooiop levenof dood.Maar interessantis het
in hoogemate. De tournooienbeginnenal in April en duren tot in Juli voort. Dan
stervenzelangzamerhanduit.

Als we er lang genoeg van genoten hebben, stappenwe over het hek,
waartegenwe geleundstondenen willen onsnu eensbezighoudenmeteenanderen
weidevogel:den kievit. We doen dat het liefst in April om dan eenste probeeren
kievitseierente vinden. Och arme, wat valt dat tegen: hoe we ook speurendekris-
krasde weidendoorkruisen,hetsuccesblijft uit. Dat is wel voor 99 %zeker.- En die
eeneprocent,die er dannog overschiet,is geheelaanhet toeval gewijd. Men kan er
tegenaanloopenen dande ･ ｩ ｾ ･ ｳ zien, maarzelfsal is heteerstewaar,dannogaltijd
is het niet zeker,datook het laatstezal gebeuren.Wat toch is hetgeval?Wij kennen
de kunstniet en latenonsdoor de vroolijk roependeen lustig duikelendeｭ ｡ ｮ ｮ ･ ｾ ･ ｳ
afleiden;dezwijgende,ｳ ｴ ｩ ｬ ｬ ･ ｾ ･ ｳ aftrekkendewijfjes hebbenwe nieteensgezien.

De kievitseierenwordennauwkeurigbewaaktdoor de speurendemannetjes,
die daarbij graagop een verhooginkjestaan,een mols- of een mesthoopjeof iets
dergelijks.Nooit echterop eenhekof paal.Let maarop.

Let terdegeen dubbeldwars op. Dan gaathet vaak zoo: de ｭ ｡ ｮ ｮ ･ ｾ ･ ｳ ｫ ｩ ･ ｶ ｩ ｴ

ziet u al in de verte komen en vliegt op om zijn vrouw te waarschuwen,dat er
onraadnadert.Daarbij maakthij allerlei capriolen:duikelingenmet hartstochtelijke
uitroepen. Let daar niet op. Negeer hem heelemaal,maar probeer het wijfje te
vinden,dat, als ze bij uw naderingop haarnestzat, nu er af loopt, honderden meer
metersverendanstilzwijgend,niet hoogbovendengrond,wegvliegt.

Tusschendatopvliegpunten uzelf ligt nu hoogstwaarschijnlijkhet nest.Zoek
maareens.Tien tegeneen,datge het niet vindt, want wegensde kleur en teekening
dereierenis voorbijloopenlangniet uitgesloten.Mimicry, nietwaar?

Zoo is er in onze mooie groene Eempoldersheel wat te beleven, menig
genoegelijk uur door te brengen, heerlijke natuursportte beoefenenop allerlei
wijzen, waarvanwe u er tweemeerin bijzonderhedenbeschreven.

Let op de bewegingen van grutto's en tureluurs, hoor den jubelende
leeuwerik, geef acht op dien visschendenreiger daar. Dat is een gele kwikstaart,
ginds zit eenpaapjeop dien draad.Kraaien,kauwen,meeuwen,alle zijn belangrijk
en kunt geal wandelendein hundoenen latenwaarnemen.

Maar daarvoormoet ge met de oogenopen,als het kan versterktdoor een
kijker, veel wandelen.

(Wordt vervoîgd)
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PEUKENDOVERS ALS NfSTKAST

Arnold van derArk,
FrederikHendriklaan74, 3798VE. Zeist

(TerreinbeheerderAbrona. lokatieSterrenberg)

In dezetijd waarin in gebouwenniet meergerooktmagworden,zijn peukendoverseengewild
artikel. Er zijn instellingenvoor geestelijkgehandicaptenwaar mensenpeukenetenof mee
willen nemen.Dan is hethandigom zeafte kunnensluite(l. Na eenlangespeurtochtkwam ik
in 2005 bij het model op onderstaandefoto. In het voorjaarzijn 25 van dezepeukendovers
gemonteerden ze voldoen naar verwachting.Zelfs boven verwachtingwant wat niet in de
gebruiksaanwijzingvermeld staat is, dat het ook uitstekende nestkastenzijn. Er zijn
inmiddels 10 stuksgekraaktdoor mezenpaartjesen hun jongen zijn uitgevlogen.Zij het dat
ook ekstersdit in de gaten haddenen gewoon afwachttentot de jongen probeerdenuit te
vliegen,zoalsook wel voorkomtbij gewonenestkasten.
Ik vermoed dat de mezen deze bakken niet zonder reden uitgezocht hebben. Bij het
schoonmakenvaneennormalemezenkastvalt vaakop hoeveelongediertezich hierin bevindt.
De tabak in de peukendovershelpt mogelijk tegenongedierte.Om de broedendemezente
beschermentegenbrandendepeukenhebbenwe de bakkenin dezeperiodevan de volgende
tekst voorzien: Tijdelijk gekraakt - Tijdens ons verblijf niet storen s.v.p. - En
uiteraard geen peuken.
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SPOORWEGEMPLACEMENT AMERSFOORT;
EEN CULTUURHISTORISCH BEPAALD NATUURGEBIED!

J.w. van Vliet, Coninckstraat6717,3811WG Amersfoort

Zekeral driejaarstaathetN.S. spooremplacement(153/463)in de belangstelling.Wil de één
het ruimen,de anderwil hetjuist zo veel mogelijk bewaren.De StichtingIndustrieelErfgoed
in de Amersfoort(Siesta)doeterallesaande gebouwenopnieuwte latengebruiken.Zo moet
hetoudstegebouw,dewagenwerkplaats,een"proeftuin" wordenalsmuseumwerkplaats.Ook
voor alle anderegebouwenzijn veel ideeën,dus uitvoeringenmogelijk. Een enthousiast
medewerkstervan de Siestais Joke Sickmann.Zij benaderdemij diversemalen met het
verzoekhetgebiedop natuurwaardete inventariseren.Na éénmiddagwandelingwasik geheel
overtuigd. In korte tijd zag ik tientallen soortenplanten,vele vogelszoals tapuit, putter en
torenvalk, maar ook vlinders fladderdener rond zoals atalanta,klein koolwitje en bruin
zandoogje.Ik ging naarhuismetdezekerheiddit gebiedhetkomendejaarte inventariseren.
Op 14-6-2005is hetzo ver. Met Wim Vuijk (DistrictscoördinatorFloron),Arthur v.d. Heijde
(Floron), Willem van Deventer, Lex.Hemels, Jenny Huijskens en nog een aantal
plantenliefhebberszwervenwe over het terrein. Het begin is fantastisch:FranseSilene,een
geweldigeopsteker!Weldra schallendan ook van alle kantende plantennamenen diverse
maleneenbijzonderheidals Klein Robertskruid, Absintalsemen Lathyruswikke.Het terrein
is zeer verschillend; zand, losse stenen,maar ook oude stukken rails met dikke pollen
Vetkruid en zelfs het bijzondereDik Vetkruid. Verderop is een flink stuk rails geheel
begroeidmet BehaardBreukkruid. Maar de vondstvan de dagkwam wel wat later. Tussen
een hoop stenengroeideeen Steenbreekvaren,gewoonop de grond, zoals dit in Midden-
Europavoorkomt! Voor ons allen was het duidelijk, dat in septemberhet gebiednog eens
bezochtmoestworden. En niet voor niets! Er werden ruim 30 soorten hogereplantenbij
gevonden!Het totaalsteegdanook vande 173 naarde206.

Al met al genoeggegronderedenenom serieusna te denkenof dit gebied wellicht in
aanmerkingkan komenals Stads-Natuurgebied,zodater behalvede gebouwenook eenstuk
typischespoorwegnatuurbehoudenkan blijven. Inmiddelsheeftde StichtingVlinderbaaneen
subsidietoegekenden wordt er in overlegmet de GemeenteAmersfoort gekekennaarhet
behoudvan dit bijzonderestukje natuur. Een cultuurhistorischbepaaldnatuurgebied.Een
uniekeenzeldzamekans!
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Lijst vanwaargenomenhogereplanten

Verklaringvande lekens:x= waargenomenop 20-9-2005,1= 11015exemplaren,2= 610150exemplaren,3=
51 lol 500exemplaren,4= 50I lol 5000exemplaren,5= meerdan 5000exemplaren.

Aardoeer
Absintalsem
Akkerkers
Akkerkool
Aster, Nieuw-Nederlandse
Basterdwederik, beklierde
Basterdwederik, kantiae
Basterdwederik, viltiae
Beemdaras, ruw
Berenklauw, gewone
Berk, zachte
Bemaaie
Biaaekruid, aewoon
Biivoet
Boerenwormkruid
Boterbloem, kruioende
Braam, aewone
Brandnetel, orote
Brem
Breukkruid, behaard
Breukkruid, kaal
Brunei, aewone

Buntgras
Damastbloem
Distel, akker
Distel, krul
Distel, soeer
Dovenetel,oaarse
Dovenetel, witte
Dravik, ijle
Dravik, zachte
Dravik, zwenk
DrooQbloem, bleekQele
DrooQbloem, moeras
Duinriet
Duizendblad, Qewoon
Duizendknooo, heaaen
Dweramisoel spec
Eik,zomer
Erepriis, veld
Fiinstraal, Canadese
Fiorinaras
Fluitekruid
Ganzerik, Noorse
Ganzerik, vilt
Ganzevoet, mei
Gerst,pluim
Glanshaver

Helianthus tuberosuslx)
Artemisia absinthiunll2)
Roriooa svlVlestris
Laosana communis
Aster novi-belaii
Eoilobium ciliatumlxl
Eoilobium tetraaonum
Eoilobium oarviflorumlx)
Poa trivialis
Heraclium sohondvlium
Betuia oubescens
Boraae officinalis
Hvooshaeris radicata
Artemisia vulaaris
Tanacetum vulaare
Ranunculus reoens
Rubus fruticosus
Urtica dioicia
Cvtisus scooarius
Hemiaria hirsutal2l
Hemiaria alabral3l
Prunella vulaaris

Corvnephorus canescens
Hesperis malronalis
Cirsium arvense
Carduus crisous
Cirsium vulaare
Lamium ouroureum
Lamium album
Anisantha strerilis
Bromus hordeaceus
Anisantha tectorum
Gnaohalium luteo-albuml11
Gnaohalium uliainosum
Calamaarostis eoioelos
Achillea millefolium
Fallopia dumetorumlxl
Contoneaster spec.
Quercus robur
Veronica arvensis
Convza canadensis
Aarostis stolonifera
Anthriscus svlvestris
Potentilla norveaical5x)
Potentilla aroenteal21
Chenooodium album
Panicum miliaceumlxl
Arrhenatherum elatiuslxl
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Guldenroede,·Canadese Solidago canadensis(x)
Guldenroede, late Solidago gigantea .
Hanenooot Echinochloa crus-Qalli xl
Havikskruid, bos Hieracium sabaudum(2xl
Havikskruid, stiif Hieracium laeviQatum xl
Hazenpootje Trifolium arvense(5)
Heermoes EQuisetum arvense
Henneonetel, gewone Galeoosis tetrahit
Herderstasie, gewoon CaoselIa bursa-pastoris
Herik Sinaois arvensis
Hoefblad, klein Tussilago farfara
Hondsdraf Glechoma hederacea
HoninQklaver, citroenQele Melilotus officinalis
HoninQklaver, witte Melilotus albus
Hoornbloem, Qewone Cerastium fontanum subso. Vulgare
Hoornbloem, kluwen Cerastium glomeratum
Hoombloem, viltige Cerastium tomentosum
Hoo Humulus luoulus
Hooklaver Medicago luoulina
Hulst lIex aQuifolium(1xl
Kaasieskruid, Qroot Malva svlvestris
Kamille, reukloze Trioleurosoermum maritimum
Kamille, schiif Matricaria discoidea
Kandelaartie Saxifraga tridactylitis(2)
Klaoroos, bleke Papaver dubium
Klaoroos, Qrote Papaver rhoeas
Klaproos, ruige Papaver argemone(2)
Klaver, basterd Trifolium hybidum(x)
Klaver, kleine Trifolium dubium
Klaver, liggende Trifolium camoestre
Klaver, rode Trifolium oratense
Klaver, witte Trifolium reoens
KlaverzurinQ, stiive Oxalis fontana
Kleefkruid Galium aoarine
Klimoo Hedera helix
Knooherik Raphanus raohanistrum
Knopkruid, harig Galinsoga Quadiradiata
Koekoeksbloem, dag Silene dioica
Kompassla Lactuca serriola(x)
Koningskaars Verbascum thaosus
Kromhals Anchusa arvensis(1)
Kroontjeskruid Euohorbia helioscooia(x)
Kropaar Dactilis glomerata
Kruidkers, Amerikaanse Leoidium virginicum(4)
Kruioertje Hordeum murinum
Kruiskruid, Jacobs Senecio iacobaea
Kruiskruid, klein Senecio vulgaris
Kruiskruid, kleveriQ Senecio viscosus
Kruisruid, ｢ ･ ｾ Senecio inaeQuidens
Kweek Elytrigia reoens
Kweldergras, stomp Puccinellia dietans subso. distans
Langbaardgras, gewoon Vuloia mvuros
Lathyrus, brede Lathvrus latifolius
Leeuwenbek, kleine Chaenorhinum minus
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Leeuwentand, kleine Leontodon saxatilis
Liefdeoras, klein Eraarostis minor{3xl
Liefdearas, straat Eraarostis oilosa{xl
Look-zonder-look A1liaria oetiolata
Madeliefie Bellis Derennis
Mahonie Mahonia aQuifolium(x)
Mannetjes varen Drvopteris filix-mas
Maskerbloem, Qele Mimulus Quttatus
Melde, spies Atriplex prostrata(x)
Melde, uitstaande Atriplex patula{xl
Melkdistel, oekroesde Sonchus asoer
Moroenster, gele s.s. Traaodoaon Dratensis subso. Dratensis
Muizenoor Hieracium piloselIa
Muur, vogel Stellaria media
MuurPeper Sedum acre
Naaldaar, Qeelrode Setaria pumila(x)
Naaldaar, groene Setaria viridis
Nachtschade, beklierde Solanum nigrum subsp. schultesii
Nachtschade, zwarte Solanum niQrum subsp. niQrum
NaQelkruid, Qeel Geum urbanum
Ooievaarsbek, kleine Geranium pusilIum
Paardebloem, Qewone Taraxacum officinale
Perzikkruid Persicaria maculosa
Pooulier, zwarte Populus nigra(x)
RaaiQras, EnQels Lolium perenne
Raapzaad Brassica rapa
Raket, Qewone Sisymbrium officinale
Raket, HonQaarse Sisymbrium altissimum
ReiQersbek, Qewone Erodium cicutarium
Reseda, wilde Reseda lutea
RietQras Phalaris arundinacea
Robertkruid Geranium robertianum
Robertskruid, klein Geranium ouroureum{31
Robinia Robinia oseudoacacia{xl
Rolklaver, aewone Lotus corniculatus var. corniculatus
Roos,honds Rosa canina
Roos, rimoel Rosa rugosa(x)
Rus, greppel Juncus bufonius
Rus, tenQere Juncus tenuis(x)
Schiinaardbei Potentilla indica
Silene, Franse Silene oallica{21
Sint-Janskruid Hvoericum oerforatum
Slaaobol Papaver somniferum
Sofiekruid Descurainia sophia(1)
Springzaad, klein Impatiens parviflora
Spurrie, gewone Spergula arvensis
Steenbreekvaren ."" Asplenium trichomanes{11
Steenraket, gewone Ervsimum cheiranthoides
Straatoras - Poa annua
Streepzaad, klein Crepis capillaris
Struikhei Calluna vulgaris{1xl
StruisQras, gewoon Agrostis capillaris{xl I

Teunisbloem, middelste Denothira biennis
Timoteegras Phleum pratense subso. oratense
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Varkensaras,aewoon Polvaonum aviculare
Veraeet-m1r.:niet, akker Mvosotis arvensis
Veraeet-mif.:niet, veelkleuria Mvosotis discolor
Vetkruid, dik Sedum dasvohvllum
Vetkruid, roze Sedum saurium
Vetkruid, wit Sedum album
Vetkruid. zacht Sedum sexanaularel2\
Vetmuur, linnend Sanina nrocumbeus
Vetmuur, tenner Sanina anetala
Viltkruid, dwera Filaao minima{31
Vinaeraras, haria Diaitaria sanauinalis
Viooltie, akker Viola arvensis
Viooltie, driekleurlO Viola tricolor
VIasbekJe Linaria vuloaris
Vlier-;ë]ewone Sambucus nTclra{x)
Vlieszaad,smal Corisnermum intermedium
Vonelkers,Amerikaanse Prunus serotina
Vonelnootie,klein Omithonus nernusillus
Vroene haver Aira oraecox
Weeabree, orote 5.1. Plantaao maior subso. maior
Wikke, bonte 5.1. Vicia viliosa(5)
Wikke, lathvrus Vicia lathvroides{1)

Wikke, rinael Vicia hirsuta
Wikke, smalle 5.5. Vicia sativa subso. niara
Wikke, voael Vicia cracca
WITa,bos Salix canrealx)
Wiln, schiet Salix alba{xl
Wilnenroosie Chamerion anaustifolium
Wilnenroosie. haria Eoilobium hirsutum
Winde,akker Convolvulus arvensis
Winde,haaa- CalVsteaia seoium
Witbof,aestreeote Holcus lanatus
Wouw Resida luteolal3)
Zandblauwtie Jasione montana
Zandkool;<Jrote Dinlotaxus tenuifolia
Zandmuur;<Jewone Arenaria serovllifolia
Zandraket Arabidonsis thaliiana
Zeaae, haze Carex ovalis
Zeaae, ruine Carex hirta
Zeaae, zand Carex arenaria
Zevenblad Aeaooodium oodaararia
Zilverhaver Aira carvoohvllea
Zilverschoon Potentilla anserina
Zonnebloem,stiive HeJiathus X laetiflorus
Zurina, ridder Rumex obtusifolius
Zurina, schaoe Rumex acetoselIa
Zwaluwtona Falionia convolvulus ,
Zwenkclras, rood s.s. Festuca rubra I

l
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Tijdens hel florislisch onderzoek vielen de mossen en korstmossen eveneens op. Reden
genoeg om Leo Spier te informeren. Hij leverde de korstmossenlijsl. Een inventarisatie van
de bladmossen moest nog even worden uiIgesteld.

Lijst van waargenomenkorstmossen,29 september2005(Amersfoortcoör. 153.2/463.1)

mandinea punclala
aloplaca decipiens
aloplaca holocarpa
aloplaca lilhophylla
aloplaca saxicola
andelariella aurella
andelariella vilellina

leek vingermos
eksenvingermos
poorkorrelloof
laafkorrelloof
rof korrelloof
ewoon slerscholellje
elobd slerscholellje
il slerscholellje
ewone slippelkorsl
ran·e dooiermos

uurscholelmos
eelgroene scholelkorsl
ewone granietkorsl
leenpurperschaallje

Rond schaduwmos
apjesvingermos
loeprandvingermos

ecanora muralis
ecanora polytropa

Lecidea fuscoalra
Lecidella sligmalea
Phaeophyscia orbicularis

hyscia adscendens
hyscia caesia

hyscia dubia
. Physcia lenella

lereocaulon nanodes
lereocaulon pilealum
lereocaulon vesuvianum
rapelia coarclala

, rapelia involula
rapelia Placod!oides
errucaria nigrescens
anlhoria arielina

iegenstronljesmos
loffige citroenkorsl
uurzonnelje
leine cilroenkorsl
inaasappelkorsl
leine geelkorsl
rove geelkorsl

Knobbelig
ladonia cariosa(RL) eideslaartje
ladonia fimbriala opjes-bekermos
ladonia furcala evorkl heideslaartje
ladonia grayi Bruin bekermos
ladonia humilis Palatzakmos
ladonia macilenla Dove heidelucifer
ladonia scabriuscula Ruw heideslaartje
ladonia subulala Kronkelheideslaartje

Lecanora dispersa erborgen scholelkorsl
Lecanora flolowiana Ko ｾｮＭｳ｣ｨｯｬ･ｬｫｯｲｳｬ
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