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DE VESTIGING VAN ENIGE GEDOMESTICEERDE
VOGELSOORTEN

IN HET EEMLAND EN DE GELDERSE VALLEI

Vincent van Laar - Melin, 21320 Mont Saint Jean, Frankrijk

Inleiding

In deafgelopeneeuwheeftzich in hetNederlandse(cultuur)landschapdoor toedoenvande mens
eenaantalveranderingenvoorgedaan,waardoordeoorspronkelijkekenmerkenvandenatuurzijn
verdwenenof tot eenflauwe echoervanzijn geworden.Als aanjagershiervanwordenaandeene
kant stadsuitbreiding, industrialisatie en de aanleg van wegen, aan de andere kant
schaalvergrotingen mechanisatievan de landbouw genoemd. Deze ontwikkelingen zijn
inmiddels zo ver doorgegroeiddat er steedsminder onderscheidis gekomentussenwat we
gewendwarenstadte noemenenwat platteland.Wat is immershetverschil tusseneenrijtjeshuis
in een nieuwbouwwijk en een moderneboerenwoning?Zeker, om de laatsteligt meer ruimte,
maardie is tegenwoordigop eenzelfde manieringevuld als stadstuintjes;met sierbestratingen,
geïmpregneerdhout, coniferenheggenenhetgazonmetdaarinalscentraalpunteenApenverdriet
(Araucaria araucana).
Bedrijfsgebouwenzijn er, evenalsdat al eerder in de stedenis gebeurd,op afstandvan de
woningengeplaatstenals we landbouwdeskundigenmogengeloven,zullendestallennogverder
in omvanggroeienen wordenovergeheveldnaaragro-industrieterreinenlangsautosnelwegenen
waterwegen.Binnen deze algeheleurbanisatiezullen tenslottede open ruimten uit uniforme,
voedselrijkeakker- en graslandvlaktenmet enkeleboomgroepenbestaan,die de ene keer als
agrarischgebied,deanderekeerals recreatiegebiedof parkkunnenwordenbenut.Ook terreinen
met een combinatie van beide functies zijn denkbaar geworden. Daarnaastzijn er de
"natuurontwikkelingsgebieden"bij gekomen, onder andere langs de rivieren, waar zich
uitgestrektevoedselrijkehalfuatuurlijkegraslandenen ruigtenontwikkelen.
Bij dit nieuwelandschaphoort ook eennieuwefauna. Een faunadie gedeeltelijkuit ubiquisten
(overal voorkomend)onderde reedsaanwezigewilde diersoortenbestaat,maarvoor eenander
deel uit soortendie aanvankelijkeen verborgenbestaanleidden in stadsparken,dierentuinen,
vogelparken, fokkerijen en op boerenerven.Het zijn enigevan dezegedomesticeerdesoorten,
zowel van Euraziatischeals exotischeherkomst,die in de loop van de 20steeeuwopmerkelijk
snel zijn verwilderden eenplaatsin het nieuwelandschaphebbengevonden.Alleen al onderde
vogels zijn dat zo'n 25 soorten (zie Lensink, )996; Voslarnber et al., 2007). Het is een
verschijnseldat zich in geheelNederlandheeftvoorgedaan,zij het niet overalop dezelfdewijze
en in dezelfdemate.Zo lijkt het datde vestigingvan dezegedomesticeerdevogelsoortenzich in
hetEemlandendeGelderseVallei laterheeftvoltrokkendanbij voorbeeldin hetwestenvan het
land. Het verschijnselis hier (metuitzonderingvan de Stadseenden Stadsduif)wellicht paszo'n
30jaaroud. Ook is het,vooral watbetreftdewatervogels,vrij goedgedocumenteerddoordatveel
waarnemersdeze soorten in hun inventarisatieverslagenhebben opgenomenof als losse
waarnemingenvoor waarnemingenrubriekenhebbeningezonden.Daardooris het thansmogelijk
om op grondvan dezegegevenseenreconstructiete makenvan de kolonisatievan het Eemland
ende(noordelijke)GelderseVallei dooreenaantalgedomesticeerdevogelsoorten.
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Hierbij is vooral gebruik gemaakt van eigen waarnemingenen van die in regionale
veldbiologischetijdschriften,met namein "Te Velde" (de nwnmersI tlm 48), eenenkelekeerin
de "Konvo van de afdeling Amersfoort van de KNNV" en "De Kruisbek" (uitgave van de
VogelwachtUtrecht),maarbij voorbeeldniet uit "De Eemvallei"en "De Korhaan" (uitgavevan
de VogelwerkgroepHet Gooi en Omstreken).Het nalezenvan dezeuitgavenkan vermoedelijk
nog een flink aantal gegevensopleveren.Hetzelfdegeldt voor het raadplegenvan landelijke
databanken,zoals die van SOVON. Daarentegenzijn voor dit overzicht wel de belangrijkste
regionaleavifauna's,zoalsdie van Alleyn et al. (1971),Klippel & Van Leyden(1981),Jonkerset
al. (1987) en Smit & Terlouw (1991) geraadpleegd,echterweer niet die over de omgevingvan
Wageningen,waarinwellicht gegevensuit de zuidelijke GelderseVallei te vinden zijn. Maar de
belangrijkste ongebruikte bron wordt waarschijnlijk gevormd door ongepubliceerde
waarnemingenvan de lezersvan dit tijdschrift. Aangezien eronderhen velen zijn die al jaren
lang in het Eemlanden de Vallei vogelwaarnemingenverrichten,moethet mogelijk zijn om een
completerbeeldvan het verloopvan devestigingvan de verwilderdevogelsoortente verkrijgen.
Dus dit artikel is behalveeenverslagook eenoproepom via de redactievan Te Velde oudeen
nieuwe waarnemingenin te sturen.Misschienkan dan in een tweederondehet beeld dat de
verspreidingskaartjesweergevenaangevuldof verbeterdworden. En misschienzal dan ook
blijken datenkelesoorten,zoalsbij voorbeelddeHalsbandparkiet,die binneneenstraalvancirca
50 km om Amersfoort voorkomt, maarzich hier in de vorige eeuw nog niet gevestigdhad,
intussenwel gearriveerdis.

OVERZICHT VAN DE WAARGENOMEN SOORTEN

Zwartezwaan- Cygnusatratus

De Zwarte zwaanis afkomstiguit Australiëen Tasmanië;daarbuitenis hij op veel plaatsenals
siervogel ingevoerd. In zijn aan het begin van de twintigste eeuw verschenenboekje schrijft
Nuyens(z.j.): "In Europais zij reedseen501a/jaren ingeburgerdengeacclimatiseerd,zooookin
ons land, waar b.V. de heerPo/vUelleRotterdamvan /853-1867van tweepaartjes98jongen
verkreeg."De aanwezigheidvan de Zwartezwaanin Nederlandbleefvervolgensruim honderd
jaarbeperkttot watervogelcollectiesen parkvijvers.In 1985 kwam daarveranderingin toeneen
broedgevalin het Deltagebiedwerd vastgesteld.De drie jongenoverleefdende daaropvolgende
strengewinter echterniet. In de jaren negentigbreiddede Zwarte zwaanzich als broedvogel
verderuit over Zeelanden Zuid-Holland en tenslotteook naarNoord-Holland(Bijlsma et al.,
2001). In Midden-Nederlandwerden in die periode nog geen in het wild broedendeZwarte
zwanen waargenomen.De waarnemingenuit het Eemlandbetreffen bijna alle afzonderlijke
individuendie hoofdzakelijkin de winter, dusbuitende broedtijd (die in onsland gelijk opgaat
metdie vande Knobbelzwaan)werdenwaargenomen.De waarnemingenwarenalsvolgt overde
maandenverdeeld:januari (5), februari (I), maart (I), april (0), mei (0); juni (0), juli (0),
augustus(I), september(2), oktober(4), november(6) endecember(3). Alleen in november(één
keer 3 ad. bijeen) en in december(twee keer 2 ad. bijeen) werd meer dan één individu
tegelijkertijd op een zelfde plaatswaargenomen(de paartjesdie als parkvogel in Amersfoort
werdengezienzijn niet meegeteld).De meestedierenverblevenin de Eempoldersen de Polder
Arkernheen,steedsin groepenKleinezwanenen/ofKnobbelzwanen.
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Overzichtvandewaarnemingen

26-53:Bunschoten:Eemmeer;10.08,15.11 en26.11.1978,I ad. (Te Velde 17: 16).
27-56:205/477Diepenveen:LandgoedRande,vijver; 29.07.2000,I ad.
32-13: 152/472Bunschoten:Bikkerspolder;04.02.1995,I ad. (O.A. Jonkers.Te Velde40: 48).
32-14: 155/470Bunschoten:Oosterpolder,weilandaanwestzijdevan de Laak;22.12.1996,2 ad.
in groepvanca20 Kleine zwanen(H. Linde. Te Velde40: 48).
32-14of 32-15:Nijkerk: PolderArkemheen;28.09.1983,I ad. (T. Slagboom.Te Velde 27: 26);
01.10.1986,I ad. (A.I. Hemels.Te Velde33: 46).
32-14: 155/470Nijkerk: PolderArkemheen;11.11.1994,I ad. (O.A. Jonkers.Te Velde40: 48).
32-14: 156/471Nijkerk: PolderArkemheen;20.09.1983,I ad. (T. Slagboom.Te Velde27: 26).
32-14: 156.8/473.0Nijkerk: Nijkerkemauw bij Nekkeveld;20.10.1983,1 ad. (in groepvan 25
Knobbelzwanen)(Te Velde 27: 26); 14.10.1990,1 ad. (in groep Knobbelzwanen)(p. van de
Water.Konvo KNNV afdelingAmersfoorte.O. ; Winter 1990: 14).
32-14: 156-159/471-472 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland ten noorden van de
Bunschoterweg;12.11.1977,I ad. (Te Velde 13: 18).
32-14: 158/472Nijkerk: PolderArkemheen;20.01.1992;I ad. (O.A. Jonkers.Te Velde 39: 78);
NekkeveJd;24.01.1992,I ad. (L. Spier.Te Velde39: 78).
32-23: 150.3/468.3Baarn:PolderEemland,weilandten noordenvan hetZuidereind;07.01.1990,
1ad. (in groepvan 10Kleine zwanen)(Te Velde37: 48)..
32-23: 150/468Amersfoort:PolderZeldert,weilandaanKrachtwijkerweg;01.01.1976;I ad. (in
groepvan8 Knobbelzwanen).
32-23: 150/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weilandaan oostzijde van de Krachtwijkerweg;
25.01.1998,I ad. (in groepvan397Kleinezwanen).
32-23: 151.2/466.9 Amersfoort: Polder Zeldert; 16.01.1983, I ad. (in groep Kleine en
Knobbelzwanen)(T. Slagboom& W. Knol. Te Velde24: 19).
32-23: 151/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland; 16.01.1983, I ad.(Te Velde 27: 26);
weilandtenwestenvandeSlaagseweg;04.01.1976;I ad. (in groepvan6 Knobbelzwanen).
32-23: 151/468Amersfoort:PolderZeldert; 19.12.I998,2 ad. (O.A. Jonkers.Te Velde41: 59).
32-23: 151-153/469Bunschoten:Polder De Haar, weilanden langs de Lodijk; 25.10.1983en
09.11.1983,resp. I en3 ad. (TeVelde27: 26).
32-23: 152/469Bunschoten:PolderDeHaar;01.03.1983,I ad. (Te Velde27: 27).
32-24: 158/466Amersfoort: Hooglanderveen,bij de A28; 12.11.1991,I ad. (A.E. Boon. Te
Velde39: 78).
32-33: 154/464Amersfoort:ValJeikanaal,bij brug Balladelaan;20.12.1978,I ad. (Te Velde 16:
22); wijk Schothorst,singel;01.01.1979,1ad. (J.L. Spier.Te Velde 17: 16).
32-34: 156.2/464.8Amersfoort:WaterwingebiedLiendert,vijver; 29.01.1999,2 ad.; 05.03.1999,
2 ad. (parkvogels,mogelijk recentuitgezet).
32-34: 158.3/464.5Amersfoort,oostzijdevan de Hoge Weg, vijver op terrein Rijkswaterstaat;
05.03.1999,2ad.(parkvogels)(zie ookTe Velde41: 12).
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Huisgans- Anseranserforma domestica

Van de Huisgansbestaanverschillendevonnen,waarvande witte Land- of Boerengansen de
(eveneenswitte) Tammegansde bekendstezijn (zie verderiNuyensz.j.). Hun wilde voorouderis
de Grauwegans.Daarnaastworden nog gedomesticeerdevonnenvan anderesoortenganzen
gehouden,zoals de Chinesezwaangans(Ansercygnoides).Beide kunnenals (halt)verwilderde
vogels in het landelijk gebiedwordenwaargenomen.Kruisingen tussenHuisganzenen Grauwe
ganzen,die vaak bont gekleurdzijn, worden door Lensink (1998) en Voslamberet al. (2007)
aangeduidals "soepganzen",een naamgevingdie denigrerendoverkomt en geen navolging
verdient. Het aantal broedparenvan deze ganzenin Nederlandwerd in 1995 op circa 3700
geschat,maar aangenomenwordt dat dit aantal in werkelijkheid hoger was, omdat niet alle
waarnemersdezesoortnoteren(Voslamberet al., 2007). In hetEemlandkunnenkleine groepjes
(van meestal2-6 individuen) half verwilderdeHuisganzenworden waargenomen.Soms,zoals
eengroepjedat jaren achtereenop de dijk langsde Eem ter hoogtevan Soestverbleef,zijn ze
honkvast; in anderegevallen lijken ze wat rond te zwerven en daarbij geheelverschillende
plaatsen,tot in debebouwdekom toe, te bezoeken(zie hetonderstaandeoverzicht).Tussen2001
en 2005 werdenin hetEemlanden de GelderseVallei op verscheideneplaatsenkleine aantallen
broedparenvastgesteld(vergelijk figuur 6 in Voslamberetal., 2007).

Overzichtvandewaarnemingen

26-52: 148/476Eemnes:Noordpolderte Veld, Meentdijk; 27.11.I998,1 ad. (wit) tussengroep
van I I Grauweganzen.
32-13: 152/473Bunschoten:Bikkerspolder,weilandaandeFokjesweg;22.09.1998,2 ad. (wit).
32-13: 153.9/474.4Bunschoten:Spakenburg,weilandten zuidenvan de Westdijk; 29.11.I998,4
ad. (wit).
32-13: 154.5/474.2Bunschoten:Spakenburg,haven;14.12.1998,2ad. (wit).
32-15: 160/472Nijkerk: weilandaanwestzijdevandeArkervaart;11.09.1998,32ad. (wit).
32-23: 1511465Soest:dijk langsde Eem;06.02.1999,5 ad.; 19.02.1999,4ad.; 13.08.1999,6ad.
(4 witte en 2 bruin gekleurde (waarschijnlijk de gedomesticeerdevonn van de Chinese
zwaangans);in groepvan5 Canadeseganzen,I Brandgansen2 Kolganzen).
32-23: 15I1468 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de oostzijde van de SlaagseWeg;
13.11.1998,I ad. (wit); weilandaandeNeerzeldertseWeg;30.12.1998,2ad.
32-23: 151/469Amersfoort:PolderZeldert,weilandaanwestzijdevan voormaligezandwinplas
aande OudeLodijk; 22.09.1998,2 ad. (wit).
32-24: 155/466 Amersfoort: Stadspark Schothorst, noordzijde van de Vijver bij het
winkelcentrumEmiclaer;01.05en01.06resp. I en2 ad. (wit) (Grimbergenet al., 2008).
32-33: 155/464Amersfoort: wijk Schothorst,plantsoenlangswetering aan het Kanteklaarpad;
09.04.1999,4ad.(wit).
32-34: 158/463Amersfoort:Bloeidaal,natuurontwikkelingsgebiedlangsdeBarneveldscheBeek;
26.11.2007,"tammewitte ganzen"(Quaadgras,2007).

I ndischegans- Anserindicus

De Indische gans is een vogel uit Centraal-Azië (broedgebied) en Noord-India
(overwinteringsgebied).Hij wordt in Europa veel in watervogelcolJectiesgehouden(Merne,
1974).
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Ook in Nederlandis dit het geval. Indischeganzendie in de vrije natuurwordengezienkunnen
nakomelingenvan ontsnaptevogelszijn, maarook van uitgezettedieren. In de tweedehelft van
de jaren negentig heeft de Indische gans zich op verschillendeplaatsen in Nederland als
broedvogelgevestigd,vooral in het rivierengebied.De dichtstbijgelegenvindplaatswastoenhet
LandgoedBroekhuizenbij Leersum(Bijlsma et al., 2001).Voor entijdensdezeperiode zijn ook
in de Eempoldersen in de PolderArkemheen enkeleindividuen van de Indischegansgezien,
maarwe mogenaannemendat er toengeenin het wild levendevogelstot broedenzijn gekomen.
Het verspreidingskaartjein Voslamberet al. (2007) geeft voor de periode 2001-2005 twee
broedparenaan langshetNijkerker- en/ofNuldernauw.Uit de GelderseVallei zijn in de vorige
eeuwgeenwaarnemingenbekendgeworden,maarthans(vanaf2004) is eentweetal individuen
aanwezigbij Stoutenburg.

Overzichtvan dewaarnemingen

32-13: 153.9/474.4Bunschoten:Spakenburg,weilandten zuidenvan de Westdijk; 29.11.1998,I
ad. (nabij groep van 85 Grote Canadeseganzen);14.12.1998,I ad. (bij groep van 57 Grote
Canadeseganzen);10.01.1999,I ad. (idem).
32-14:Nijkerk: PolderArkemheen;16.02.1979,I ad. (D. Jonkers.Te Velde 17: 15).
32-24: 156/468Amersfoort:HogeSteeg,vijver op boerderijerf; 23.04.1999;I ad.
32-35: 160/462-463 Amersfoort: Landgoed Stoutenburg, Engelse Werk (Grote Vijver);
omstreeks21.04.2004,2 ad. Waarschijnlijk de zelfde vogelsals de hierondervermeldevan de
Juliusput(Meuienbelt,2006).
32-35: 1611463AmersfoortlBarneveld:Ir. Juliusput;30.03.2004,2 ad. (in groepKnobbelzwanen)
(Meuienbelt,2006).
33-36: 207.3/463.8 Brummen:ouderivierstrangten noordenvan de IJsselstraat;19.07.1998,2
ad.
33-56: 206/450Doesburg:Fraterwaard,weilandaandezuidzijdevan deIJssel;29.12.1998,I ad.

GroteCanadesegans- Srantacanadensis(figuur I) (inclusiefdeondersoortencanadensis,
interior, maxima,fulva,mofilli, occidentalis,parvipes- zie Jiguetet al., 2007).

De Grote Canadesegans is zo'n twee eeuwen geledenvanuit Noord-Amerika als sier- en
jachtvogelin ｇｲｯｯｴＭｂｲｩｴｴ｡ｮｮｩｾ ingevoerd.Daarnaastwerd hij in 1926in ｓｫ｡ｮ､ｩｮ｡ｶｩｾ los gelaten,
waar hij zich sindsdiensterk heeft uitgebreid. Waarschijnlijk kwamen vanaf 1935 tijdens de
trektijd afentoevan dezeScandinaviscbevogelsnaarNederland(Terlouw& De Wijs, 1990).De
huidigeNederlandsebroedpopulatiesstammenechterafvanin ｂ ･ ｬ ｧ ｩ ｾ levende Canadeseganzen
en vooral ook van in Nederland zelfuit gevangenschapontsnapteindividuen (Voslamberet al.,
2007).
In het Eemland,het aangrenzendedeel van het Gooi en in de GelderseVallei was tot het begin
van de jaren zeventig de waarnemingvan de Grote Canadesegans nog een bijzonderheid
(vergelijk Jansen,1956). Hij werd er alleen in de winter (november-maart)gezien; de enige
waarnemingbuiten dit seizoenbetrof een tamme vogel in de Eemnesservaartop 20.05.1973
(Alleyn et al., 1971;Jonkerset al., 1987;Smit & Terlouw, 1991).In dejarentachtig,maarvooral
in dejarennegentigis daarveranderingin gekomen,zoalshetbijgaandeverspreidingskaartjelaat
zien. Tussen 1980 en 1990 werden Canadeseganzenvooral op het Nijkerkernauwenin de
EempoldersenPolderArkemheenter hoogtevanSpakenburg-Bunschotenwaargenomen.
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In 1989 werdentwee broedgevallenvastgesteldin de Bikkerspolderlangs de westrandvan de
bebouwdekom van Spakenburg(Terlouw& De Wijs, 1990).Vanaf1990breiddenzij zich meer
en meerzuidwaartsuit, metnamein depoldergedeeltendie directaandeEemgrenzen.Tenslotte,
na 2000,verschenenzij ook in denoordelijkeGelderseValtei. De herkomstvan dezevogelslijkt
vooral in het Eemlandzelf te liggen, onderanderein eengrote groepCanadeseganzendie als
erf- of siervogelbij een kolk aan de noordwestrandvan Spakenburgverbleefen bij in kleine
groepjeslevendedierenverspreiddoor het Eemland(langs de Eem bij Soest;Hoge Steegten
noordenvan Amersfoort)endeGelderseVallei (Stoutenburgenomgeving).Het eersteouderpaar
met jongen in het zuidelijk gedeeltevan de Eempolderswerd in juni, juli en augustus1999 op
verschillendeplaatsenin het dekzandgebiedten westenvan Hoogland(Malewetering)en in het
aangrenzendedeelvan dePolderZeldertwaargenomen.

Tabel I laat zien dat van februari tlm augustusde Canadeseganzenin groepjesvan hooguit 10
(meestalgepaarde)individuen leven.Van juni tlm augustusbestaande groepjesvrijwel altijd uit
één of twee oudersmet donsjongenof juvenielen.Somszijn dergelijke families, waarvande
jongen intussen volgroeid zijn, ook nog in de daarnavolgende maanden,tot in februari,
herkenbaar.Vanafseptembervormende Canadeseganzengroepenvan 40 of meerindividuen,
die de laatstejarenvan de vorige eeuw(1997, 1998, 1999) 's winters uitgroeidentot meerdan
100 stuks. De waarnemingengeven niet aan dat deze ､ ｾ ･ ｲ ･ ｮ in het Eemland en de Polder
Arkemheenook in debroedtijdaanwezigzijn. Dit komt wellicht gedeeltelijkdoordatvanaf1998
de rubriek "Veldwaarnemingen"in Te Velde niet meeris verschenen,zodater vanafdatjaar tot
2008 geen zomerwaarnemingenzijn doorgegevenen/of zijn gepubliceerd.Maar het is ook
mogelijk datbetbij dehogewinteraantallentevensom vogelsging die van elderskwamen.

januari 2 2 - I - I
februari I 2 I 2 I
maart 2 - I - I -
april 3 4 I
mei 2 2 2 -
juni I-
juli - 2- -
augustus I- I-
september 3
oktober I
november I
december I -

Tabel I. GroteCanadesegans.Aantalkerenpermaanddateenbepaaldegroepsgroottewerd
waargenomen.Demeteen- gemerkteaantallen"ftreffen oudervogelsmetjongen.

Overzichtvan dewaarnemingen
21-35: 204.21510.3Hasselt:weilandbij sluisjeGennegerzijl;06.08.1999,2 ad.met2 grotejuv.
26-53: 151/476Eemnes:Eemmond;18.01.1970,4ad. (H.l. Slijper in: Smit & Terlouw, 1991);
01.02.1970,I ad. (H.1. Slijper in : Alleyn etal., 1971).
32-12: 147-148/473Eemnes: Eemnesservaart;20.05.1973, I ad. vrij makke vogel (I. van
Woersemin: lonkerset al., 1987).
32-12: 149/471 Eemnes:Zuidpolderte Veld, Hokkenwaalen Eem; 28.05.1992,resp. I en 3 ad.
(TeVelde39: 63).
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32-13: Bunschoten:Bikkerspolder;08.01.1985,2. ad. gevangendoor ganzenvanger;ten westen
van Spakenburg;1989,rondzwervendgemengdpaarvan eenCanadesegansen eenGrauwegans
(Terlouw& De Wijs, 1990;Smit & Terlouw, 1991).
32-13: 150.4/470.6Baarn: Polder de Haar, weilandenten westenvan de ZonseWeg, aan de
noord-enzuidzijdevan deHaarscheWetering;24.10.1997,54ad.grazend(Te Velde40: 37).
32-13: 150/470Bunschoten:Polder De Haar; 25.01.1998;21 ad. (D.A. Jonkers.Te Velde 41:
53).
32-13: 150.0/472.4Bunschoten:Bikkerspolder,graslandaande zuidzijdevan de Bloklandsweg;
22.05.2000,2ad.
32-13: 151.7/470.4 Bunschoten: Polder de Haar, weiland aan noordzijde van de Lodijk;
20.10.1996,6ad. (Te Velde40: 37).
32-13: 152/473Bunschoten:Bikkerspolder;29.04.1986,1ad. (T. Slagboom.Te Velde 33: 42).
32-13: 153/474 Bunschoten:Bikkerspolder, aan noordwest rand van Spakenburg; 1989,
broedpaar(Terlouw& De Wijs, 1990).
32-13: 153/473 Bunschoten:Bikkerspolder,aan westrandvan Spakenburg;1989, I broedpaar
(Terlouw& De Wijs, 1990).
32-13: 154.1/474.4 Bunschoten: Spakenburg,weilanden bij kolk aan noordzijde van de
bebouwdekom, ten zuiden van de Westdijk; 22.09.1998,43 ad.; 29.11,1998,twee groepenvan
resp.74 ad. en I1 ad.; 14.12.1998,57ad.; 10.01.1999,77ad.;07.11.1999,ca50 ad.
32-14: Nijkerk: PolderArkemheen;16.02.1979,6ad. (D. Jonkers.Te Velde 17: 15); westelijk
gedeeltevan de polder;28.02.1979,6 ad. (F. Berendse.Te Velde 20: 48).
32-14: 156/473Nijkerk: Nijkerkemauwter hoogtevanNekkeveld;10.01.1988;2 ad.
32-14: 156/470Nijkerk: PolderArkemheen,weilandbij Achterhoek;03.02.1983,enkelead.
32-14: 158/473Nijkerk: Nijkerkemauwter hoogtevan de Wielse Sluis; 03.02.1985,3 ad. (Te
Velde30: 70).
32-14: 159.5/473.7Nijkerk: PolderArkemheen,weiland bij Ark; 03.03.1985,5 ad. grazendin
eengroepvanKol- en Rietganzen(W. Knol. Te Velde 30: 70).
32-15: 160/472Nijkerk: weilandaandewestzijdevan deArkervaart;J1.09.1998,6 ad.
32-15: 160/473 Nijkerk: Polder Arkemheenter hoogtevan de Arkersluis; 23.11.1999,19 ad.
(W.B. vanDeventer.Te Velde41: 53).
32-22: 149/469 Baam:PolderEernland,weiland ten oostenvan het Zuidereind;23.01.1998,9
ad.; 07.11.1999,2 ad.; 13.02.2000,2ad. (met2 Huisganzen).
32-22: 149/467 Soest:LangeindscheMaten; 21.11.1998,113 ad. (D.A. Jonkers.Te Velde 41:
53).
32-22: 149/467Amersfoort:PolderZeldert, reservaatNatuurmonumenten;16.04.2000,10 ad. (2
ad.,2ad. en 6 ad.)
32-23: 150/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan westzijde van de Krachtwijkerweg;
13.11.1998,37ad.
32-23: 150.3/468.8Baarn:PolderEemland,voonnaligezandwinplasaannoordzijdevan de A I;
13.07.1998,1ad.
32-23: 150/468Baarn:PolderEemland,weilandaanhetZuidereind;10.01.1999;43 ad. grazend.
32-23: 150.0/468.2 Amersfoort: Eem, zwaaikom bij gemaal Zeldert; 15.02.1998, 10 ad.;
15.04.2000,2ad.,alsmede1 ad. grazendop oostoevervan deEem.
32-23: 150-153/466-469Amersfoort: PolderZeldert; 2-31.01.1981,I ad. (in groepKnobbel- en
Kleine zwanen.Liep moeilijk doorvergroeidewond aanpoot) (G. Visscher.Te Velde28: 47).
32-23: 150/467Amersfoort: PolderZeldert, weiland ten oostenvan de Eem; 03.03.1996,2 ad.;
weilandaandeKrachtwijkerweg;05.11.1999,12 ad.
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32-23: 150/465Soest:weilandaandeEemweg;19.03.1999,2ad.
32-23: 151/465Soest:dijk langsde Bem; 19.02.1999,6ad. (met 4 Huisganzen);13.08.1999,1
ad.met4 grotejuv. (in groepvan 1 Brandgans,2 Kolganzenen6 Huisganzen);17.09.1999,6ad.
(in groepvanHuisganzen);13.02.2000,8 ad. (met2 Huisganzen),alsmedeop deBem; 2 ad. met
3 grotejuv. (in groepmet 1 Brandgansen6 Huisganzen).
32-23: 151/465Soest:weilandaandenoordzijdevan deA.P. Hilhorstweg;17.09.1999,73ad.
32-23: 151.5/465.9Amersfoort:GrebbeliniedijklangsdeBem;24.02.1998,4 ad.
32-23: 151/466Soest:polderaanzuidwestkantvan de Bem; 29.12.1995,17 ad., in de zelfde
groep3 Huisganzen;04.02.1996,2 ad. bij wak in de Bem ter hoogtevan gemaalHilhorst (met
groepvan5 HuisganzenenChinesezwaanganzen)(TeVelde40: 37); 31.03.1996,4ad. (2 paar);
05.01.1998,1 ad. (met2 Chinesezwaanganzen).

I
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32-23: 151.8/466.4Amersfoort: Hoogland-West,oevervan de Malewetering;13.06.1999,2ad.
met4 donsjongen;11.07.1999,2ad. met4 juv.; 03.05.2000,3 ad.
32-23: 151/468Amersfoort:PolderZeldert,weiland aande SlaagseWeg; 11.09.1991,6ad. (L.
Spier.Te Velde37: 46).
32-23: 151.3/468.2Amersfoort:PolderZeldert,weiland aande NeerzeldertseWeg; 08.07.1999,
2 ad.met4 donsjongen,grazend.
32-23: 151.6/469.9 Amersfoort: Polder Zeldert, Neerzeldertse Weg; 04.02.1994, 7 ad.
overvliegend(L. Spier, 1998. Te Velde 40: 37); plasje (restantvan voormalig gronddepot)ten
noordenvan deNeerzeldertscbeWetering;08.05.1998,5 ad.
32-23: 152/469 Bunscboten:Polder De Haar, weiland aan de noordzijde van de Lodijk;
08.05.1991,2ad.
32-24: 155/466 Amersfoort: Stadspark Schotborst, Vijver; 20.11 en 15.12.1995, I ad.
(Grimbergenet al., 2008).
32-24: 156/468Amersfoort:weilandaandeHogeSteeg;03.02.1983,enkelead.
32-24: 158/467-468Nijkerk: Holkerveen,voormaligezandwinplas't Hammetje;23.04.1998,I
(wild?) ad.
32-25: 160.4/465.0Hoevelaken: Hoevelaken;-.02.1982, I ad. overvliegendin noordoostelijke
ricbting (T. Slagboom& W. Knol. Te Velde24: 20).
32-33: 154.3/463.7Amersfoort:wijk De Koppel, Eemzijde,gazonaandeEem;24.12.1997,2 ad.
(tammevogels).
32-34: 158/463Amersfoort:Bloeidaal,natuurontwikkelingsgebiedlangsdeBarneveldscbeBeek;
26.11.2007," ...en Canadeseganzen..." (Quaadgras,2007).
32-34: 159/462Amersfoort:LandgoedStoutenburg,weiland; 17.04.1999,stoppelveld;2 ad.
32-35: 160/462-463Amersfoort: LandgoedStoutenburg;2005, 2 ad. (paartjedat enkelekeren
werdwaargenomen;broedenkon niet wordenvastgesteld)(MeuIenbelt,2006).
32-35: 161/463 Amersfoort/Barneveld:Ir. Juliusput; maart en april 2004, 7 ad. (waarvan
tenminste5 individuen goedkondenvliegen; zij zoudeneigendomzijn van een in de nabijheid
wonendeboer,die zevrij zou latenrondvliegen(Meuienbelt,2006).
39-16: 167 en/of 168/444 Veenendaal:VeenendaalseMeent en omgeving van Veenendaal;
24.01.-30.03.1963en07.11.1963,1 ad. (Alleyn et al., 1971).
39-16: 168/447Veenendaal:natuurreservaatDe Hel, waterplasmet rietland; -.02.1956en 21-
23.03.1956,I ad. in groepvan 14 Wilde zwanen(Jansen,1956; Alleyn et al., 1971; A.W. van
Hardeveldin Liomosa30: 104).

Hutchins'Canadesegans- Brantahutchinsii
(inclusiefdeondersoorten:hutchinsii,taverneri,minima,leucopareia- zie Jiguetet al., 2007)

Dezekleine Canadeseganzensoort,die op grondvan zijn grootteen de witte ring om de nek als
de uit noordCanadaafkomstigeB. hutchinsiigedetermineerdwerd,werd éénkeerwaargenomen.
Daarmeeis echterniet helemaalzekerdat het inderdaaddezesoortbetreft; verwisselingmet de
kleinsteondersoortvan de Grote CanadesegansB. canadensisparvipeszou mogelijk zijn (Van
den Berg & Bosman, 1999; Bijlsma et al. 2001). Hutchins' Canadesegans broedt in het
Deltagebiedenbij Purmerend(Voslamberet al., 2007).

Overzichtvan dewaarnemingen
32-33: 154.1/464.1Amersfoort:Eembij brugin deMaatweg;29.01.1998,4 ad. (lekenvrij tam).
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Brandgans- Branta leucopsis (figuur 2)

De Brandganswastot in dejarentachtig in het Eemlandvooral eendoortrekkerwaarvantussen
januarien maartenkele(Klippel & Van Leyden,1981;Smit & Terlouw, 1991)tot enigetien- of
honderdtallen (Alleyn et al., 1971; Jonkerset al., 1987) in de noordelijke gedeeltenvan de
Eempolderskondenverblijven. Ook in de PolderArkembeenwas de Brandgans's winters een
vrij zeldzameverschijning (vergelijk het onderstaandewaarnemingenoverzicht).Naar wordt
aangenomenging het hierbij om Brandganzendie tijdensverplaatsingentussenhet Wadden-en
het Deltagebiedkorte tijd beide poldergebiedenaandeden.Hun voorkeurvoor het noordelijk
gedeeltevan de polderszou volgensJonkerset al. (1987)samenhangenmetde nabijheidvan de
randmeren,die eenveilige plek vormenom te overnachten.
In 1982broeddede Brandgansvoor de eerstekeer in Nederland,waarnaer vooral in het Zuid-
HollandseDeltagebiedeensteedssnellergroeiendebroedpopulatieontstond.In 2005warener in
geheelNederlandzo'n 6000broedparen,hoofdzakelijkin hetDeltagebied,maarook aanzienlijke
aantallenin Noord-Hollanden langsdegroterivieren (Voslamberet al., 2007).De oorsprongvan
de Nederlandsebroedvogelsligt waarschijnlijk vooral bij uit watervogelcollectiesontsnapte
Brandganzenen wilde Brandganzendie als aangeschotenvogels de terugkeer naar hun
broedgebiedenin hethogenoordenniet meerkondenmaken(Bijlsma etal., 2001).
Wat het Eemland betreft blijkt uit het waarnemingenoverzichten tabel 2 dat buiten het
winterseizoenenkelingenof groepjesvan hooguit2 vogelsaanvankelijkalleenin de noordelijke
gedeeltenvan hetEemlandenArkemheenvoorkwamen.Vanaf1990wordenerook in zuidelijker
gelegengedeeltenen (met uitzonderingvan 1982) in het bekengebiedvan de GelderseVallei
dergelijkekleine groepjesgezien.In hoeverreuit dezevogelsook in het wild broedendeparen
zijn ontstaan,is niet bekend.Volgens Voslamberet al., 2007 - figuur 13 - broeddener in de
periode2001-2005enkele(minderdan 10) paartjesin de Eempolders.De Brandganzendie als
enkeling werden waargenomenhaddenzich vaak bij groepenvan anderewatervogelsoorten
aangesloten:bij die van Knobbelzwaan(éénkeer),Kleine zwaan(éénkeer),Grauwegans(twee
keer), Kolgans (één keer), Grote Canadesegans(vier keer), combinatiesvan Grote Canadese
gans, Huisgansen Kolgans (twee keer) en Stadseend(één keer). Vooral hun voorkomen in
combinatiemet relatieftammeGrote Canadeseganzenen Huisganzenkan er op wijzen dat zij
tegelijkertijd met zulke sier- en erfvogels verwilderd kunnen raken en onder gunstige
milieuomstandighedenkunnenacclimatiserentot zich in hetwild voortplantendevogels.

januari 1 2 -
februari 3 I -
maart
april I
mei I
juni I
juli I I . -
augustus 3
september 1
oktober I
november 10
december 4 I -

Tabel2. Brandgans.Aantalkerenpermaanddateenbepaaldegroepsgroottewerdwaargenomen.
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Overzichtvandewaarnemingen

25-46: \30/484Muiden: IJmeerter hoogtevan de DiemerVijfhoek; 20.02.2000,I ad. (in groep
vanca60 Grauweganzen).
26-52: (148/478) Blaricum: Eemmeer,Oostermeent;27.03.1973,ca. 37 ad. (W. Loode & T.
Janssen.TeVelde4: 41).
26-52: 149/476Eemnes:Vennepolder,weiland; 22.11.1989,1 ad. (in groepvan ca 40 Grauwe
ganzen)(TeVelde37: 46).
26-53: 150/475 Eemnes: Maatpolder, weiland in de omgeving van het reservaat van
Vogelbescherming;14.02.1976,I ad.;28.01.1978,3 ad. (Klippel et al., 1981).
32-12: 149/473Eemnes:Maatpolder;24.03.1996,ca 150ad. (L. Spier, 1998.Te Velde40: 37).
32-13: 151/471Bunschoten:Bikkerspolder;21.12.1983,I ad. (TeVelde27: 27).
32-13: 153.1/474.3 Bunschoten: Spakenburg,weiland bij kolk aan de noordrand van de
bebouwdekom, ten zuidenvan de Westdijk; 29.11.1998,I ad. (in groepvan 85 GroteCanadese
ganzen);14.12.1998,8 ad. (bij groep van 57 Grote Canadeseganzen);10.01.1999,3 ad. (bij
groepvan77 GroteCanadeseganzen).
32-14: 155/473Bunschoten:Oosterpolderter hoogtevan Zuiveringsinstallatie;24.02.1996,8 ad.
(L. Spier,1998.Te Velde40: 37).
32-14: Nijkerk: Polder Arkemheen; 19.10.1981,1 ad.; 23.10.1981,I ad.; 28.10.1981,2 ad.;
21.11.1981,I ad. (T. Slagboom.Te Velde24: 20).
32-14: 157/471Nijkerk: PolderArkemheen,Groeneweg;05.03.1987,23 ad. (H. Smid. Te Velde
36: 40).
32-14: 158.3/472.7Nijkerk: Polder Arkemheen; 11.10.1981, I ad. (in groep van ca 40
Knobbelzwanen)(T. Slagboom.TeVelde24: 20).
32-14: 158/474Nijkerk: PolderArkemheen;bij stoomgemaalHertogReinout; -.01.1977,10 ad.
(in groepvan ca50 Kolganzen)overvliegend(G.M. Dirkse.TeVelde 11: 34).
32-14: 159/472 Nijkerk: Polder Arkemheen,weiland aan oostzijde van de BremenseWeg;
09.01.1994,I ad. (tussenKleine zwanen)(Te Velde39: 62).
32-15: 161/473Nijkerk: Putterpolder,weiland aan de Berencamperweg;23.11.1983,I ad. (T.
Slagboom.Te Velde27: 27).
32-23:Bunschoten:PolderDe Haar,langsde Lodijk; 01.12.1983,I ad (Te Velde27: 27).
32-23: 150/467Amersfoort:PolderZeldert,weilandaande Krachtwijkerweg;05.12.1983,I ad.
(H. en 1. Smid. Te Velde 27: 27); \3.11.1998,I ad. (bij groepGroteCanadeseganzenen Kleine
zwanen).
32-23: 151.8/465.4Soest:Eem; \3.08.1999;I ad. (in groepvan 5 Canadeseganzen,2 Kolganzen
en6 Huisganzen;13.02.2000,I ad. (in groepvan 5 Canadeseganzenen6 Huisganzen).
32-23: 151/468Amersfoort:PolderZeldert,ca250m ten noordenvan de ZeldertscheWetering;
)8.05.1992,2ad. (L. Spier.TeVelde39: 62).
32-23: 154/467Amersfoort,Hoogland,PastoorPieckweg;02.03.1999,2 ad. (op erf, met 2 ad.
Huisganzen).
32-23: 154/465Amersfoort:LandgoedSchothorst;-.01.1986,overvliegend(H. Smid& W. Knol.
Te Velde32: 19).
32-24: 155.5-6/466.3Amersfoort: StadsparkSchothorst,biezenvelden oever(De Waag) in het
noordelijk gedeeltevan de Vijver; 04.11 en 16.11.1996,I ad.; 03.04.2000,2 ad.;17.04,01.05,
16.05,02.06,15.06,04.07,17.07,01.08,15.08,31.08,19.09,04.10,17.10,02.ll.en 16.11.2000,
I ad. (E. vanBeersin: Grimbergen,Van Laar& Van Schijndel,2008).
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32-33: 152/464Amersfoort:De lsselt, Heliumweg;22.01.1979,ca 20 ad. laag overvliegend(J.
Verduin.TeVelde35: 36).
32-34: 156.6/460.7Leusden: langs sloot aan de Heiligenbergerweg;23.11.1984, I ad. (T.
Slagboom.Te Velde30: 70).
32-34: 156/461Leusden:Heiligenberg,DeHohorst;15.10.1982,I ad. (Te Velde27: 27).
32-34: 158.4/461.7Leusden:zandwinplaslangshetValleikanaal;16.10.1982,I ad.T. Slagboom.
TeVelde27: 27).

Figuur 2. Waarnemingenvan de Brandgans in hel stroomgebiedvan de Eem en de Polder Arkemheen.
Waarnemingenuil kmhokkenwaardeBrandgansna2005voor hel eerstwerdgezien,warenniet beschikbaar.
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32-34: 158/463Amersfoort:weilandaande Koedijkerweg;11.08.1999,1 ad. grazend(mogelijk
parkvogel;zie ookTeVelde41: 29).
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32·34: 159/464Hoevelaken:vijver aande MeerveldlaanlhoekFransTromplaan;12.11 tot begin
december1984, I ad. (tussengroepeenden;waarschijnlijkontsnaptesiervogel)(A. Knol & L.
Boon.Te Velde30: 70).
32-35: 160/462-463Amersfoort: LandgoedStoutenburg,EngelseWerk (Grotevijver); 2004 en
2005,enkelead.(siervogelsdie niet kunnenvliegen)(Meuienbelt,2006).
32·35: 161/461 Leusden:Hessenweg,weilandbij boerderijerf; 02.07.1999,2 ad. (waarschijnlijk
siervogels).
33-26:208/466Voorst: Rammelwaardbij SlotNijenbeek;29.12.1998,6 ad.

Nijlgans- AJopocbenaegyptiacus (figuur 3)

Het oorspronkelijkeverspreidingsgebiedvan de Nijl- of Vosgansligt vooral in het deel van
Afrika ten zuidenvan de Sahara. Daarnaastkomt de Nijlgans in bet Nijldal, in Isral!1 en Syril!
voor. Zijn habitatwordt hier gevormddoor rivieroevers,eilandenen moerassen(Bauer& Glutz
von Blotzheim, 1968). Tijdens de broedtijd leven zij in paartjes,vervolgensmet hun jongen in
familieverbanden later in groependie uit meerderefamilies bestaan.Daarna,tegende ruitijd,
kunnenzij zich tot zeergrotegroepenverenigen.Overigensverliezenzij tijdens de rui niet hun
vliegvermogen(Boyer& Gooders,1993;Nuyersz.j.; Meme, 1974).DeNijlganswerd al door de
OudeEgyptenaren,Griekenen Romeinenin gevangenschapgehouden.In de zeventiendeeeuw
werd deNijlgans als siervogelook in West-Europaingevoerd.In eenaantalEuropeselandenzijn
uit ontsnaptevogelspopulatiesin hetwild levendeNijlganzenontstaan.
In Nederlandheeftdit zich aanvankelijkop tweeplaatsenvoorgedaan;in 1967 in Scheveningen
(uit vogelsdie uit parkenin Den Haagafkomstigwaren)en in 1981 bij het PaterswoldseMeer
(uit parkvogelsin Harenen Groningen).Sindsdienis deuitbreidingvandeNijlgans in Nederland
zeersnel verlopen,waarbij grote waterenals de IJsselen later ook de het gebiedvan de grote
rivieren en de randmerenbelangrijke routes hebbengevormd (figuur 13 in Lensink, 1996).
Blijkbaar vormen(natte)weilandenlangsgrote waterenin ons land eenbelangrijkehabitatvan
de Nijlgans. In Midden-Nederlandvondende eerstevestigingenlangsde randenvan het Gooi
plaats('s-Gravelandselandgoederenen Vechtplassen)(Jonkerset al.,1987).Het Eemlanden de
GelderseVallei zijn pas later door de Nijlgans gekoloniseerd.De eerstewerdenin 1979 in de
PolderArkernheengezien.De Bikkerspolder,Noordpolderte Veld en PolderZeldertvolgdenin
1982, 1983 en 1984.Daarnawerdenmeeren meerNijlganzenin de Eempoldersen Arkernheen
waargenomen,maar totomstreeks1995 breidde het areaal in dezegebiedenzich nauwelijks
verderuit. De herkomstvan dezeNijlganzen,met namevan de groep die op het buitendijkse
landje bij de LaakseDuiker verblijft, is voor een deel gelegenin een groep siervogelsdie tot
1990op eenerfaande Oostdijk bij Spakenburgleefdeen waarvaneenaantalontsnapteof werd
losgelaten(mededelingvan inwonersvan Spakenburg;zie Te Velde 39: 70 en De Kruisbek 36:
21). Dit buitendijkse landje was ook de eerste plek waar ouders met een kuiken werden
waargenomen(04.08.1991).Na 1995 heeft de Nijlgans zich verder in zuidoostelijkerichting
uitgebreid,totdat tenslotteook het bekengebiedin de noordelijkeGelderseVallei bezetraakte.
Zelfs in de bebouwde kom van Amersfoort werden Nijlganzen (met broedneigingen)
waargenomen.De zuidelijkstevindplaatsin de Vallei die op het bijgaandeverspreidingskaartje
wordt weergegevenis gelegenbij KasteelRenswoude(1995). Het is echter mogelijk dat de
kolonisatievan het Eemlanden de GelderseVallei zich niet alleenvanuit het noorden,maarook
vanuit zuidenheeftvoltrokken.Hier werd het rivierengebied,van de Ooypolderbij Nijmegenin
hetoostentot deBiesboschin hetwesten,reedstussen1980en 1983bezet(Bekhuiset al., 1987).
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Uit tabel 3 valt op te makendat Nijlganzengedurendehet gehelejaar het meestin groepjesvan
twee individuenwerdenwaargenomen.Hierbij zal het in veel gevallenom paartjeszijn gegaan.
Paartjesdie op zoek warennaareennestplaats(boomnestenvan anderevogelsoorten,zoalsdie
van de Eksteren de Buizerd)werdenin maarten april gezien,paartjesmet jongenvan mei tlm
augustus.Grotere groepen,van 10 tot 60 individuen, die wellicht uit verschillendefamilies
bestaan,kwamenvanafde nazomertot aande winter voor. Nog groteregroepen,van resp.75 en
117 ganzenwerdenalleenin de winter (in decemberen januari)waargenomen.Teixeira(1979)
vermeldtdat in West-Nederlanddergelijkewintergroepenuit bijna 200vogelskunnenbestaan.

januari 2 7 I
februari 2 8 4
maart I 6+ I
april 2+ 8+
mei 6" 4" 1 -
juni I" I
juli 3 5"
augustus I I" -
september 4 I
oktober 3 -
november 2 4 - 2
december 3 3 -

Tabel3. Nijlgans.Aantalkerenpermaanddateenbepaaldegroepsgroottewerdwaargenomen.
Vogelsmetnestzoekaktiviteitzijn gemerktmeteen+; oudersmetjongenmeteen".

Overzichtvan dewaarnemingen

26-52: 148/477Blaricum: De Kampen,GooiseZomerkade;10.06.1996,6ad.
26-52: 148.7/476.3Eemnes:Noordpolderte Veld, GooiersGracht,slootkant;29.05.1994,1 ad.

(Te Velde39: 70).
26-52: 148/475Eemnes:Noordpolderte Veld; 13.03.1983,2ad. (H. & 1. Smid. Te Velde 26:
24).
26-53: 1521475 Bunschoten: PoldermatenlEemmeer;29.11.1998, 16 ad. overvliegend in
westelijkerichting.
26-53: 153/475Bunschoten:Poldermaten,weiland; 10.01.L999,2 ad.
26-55: 162.5/475.0Putten:Putterpolder,weilandaande Zeedijk; 07.02.1993,2 ad. Ｈｭ｡ｮｮ･ｾ･ en
ｶ ｲ ｯ ｵ ｾ ･ Ｉ (TeVelde39: 69).
27-56: 205/477Diepenveen:LandgoedRande,bij vijver; 29.07.2000,2 ad. met5 donsjongen.
31-17: 133/472 Naarden: Horstermeerpolder,weiland aan de noordzijde van de Radioweg;
07.05.1997,2ad. Ｈｭ｡ｮｮ･ｾ･ envrouwtje).
31-18: 137/473's Graveland:LandgoedBoekesteyn;05.04.1999,I ad.
31-27: 134/465 Maarssen:Oostelijke Binnenpoldervan Tienhoven, langs de Nieuwe Weg;
19.05.I996, 1 ad. met9 donsjongen.
31-28: 135/465Maartensdijk:bij het TienhovenschKanaal; 06.03.1994,2 ad. (W. Loode. Te
Velde39: 70).
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31-28: 135/465 Maarssen:Oostelijke Binnenpoldervan Tienhoven,weiland langs de Nieuwe
Weg; 19.05.1996,I ad.
31-28: 136/465 Maarssen:Oostelijke Binnenpoldervan Tienhoven, langs de Nieuwe Weg;
19.05.1996,2ad.
32-12: 149.0/474.9 Eemnes: Zuidpolder te Veld, waai aan westzijde van de Zomerdijk;
05.07.1998;2 ad.
32-13: 150/473Bunschoten:Bikkerspolder,nabij Eemdijk; 21.03.1983,4 ad. (H. & I. Smid. Te
Velde26: 24).
32-13: 151.4/470.1 Bunschoten:Polder de Haar, weiland aan noordzijde van de Lodijk;
20.10.1996,2ad. (mannetjeenvrouwtje) (Te Velde40: 43).
32-13: 151/473Bunschoten:Bikkerspolder,weilandaan deNoorderwetering;22.09.1998,60 ad.
32-13: 153/474Bunschoten:Bikkerspolder,aan de Fokjesweg;30.11.1982,10ad. (W. Knol. Te
Velde24: 20).
32-14: 155/470Bunschoten:Oosterpolder,weilandlangsdeLaak;26.02.2000,2 ad.
32-14 (of 32-15): Nijkerk: PolderArkernheen;16.02.1979,I ad. (D. Jonkers.Te Velde 17: 15);
15.04.198I, 2 ad. (A. Brinkman.DeKruisbek24: 240);24 en 26.02.1982,4 ad. (T. Slagboom.Te
Velde24: 20); 20.04.1984,2 ad. (1. Lagerwey.TeVelde29: 29).
32-14: 155/470Nijkerk: PolderArkernheen;04.02.1995,4 ad. (O.A. Jonkers.Te Velde40: 43).
32-14: 155/472 Bunschoten: Oosterpolder,weiland ten oosten van de Zevenhuizerstraat;
01.01.2000,47ad.
32-14: 155/473Bunschoten:Oosterpolder,weiland; 18.08.1993,21ad. (W. Loode.Te Velde39:
69).
32-14: 155.7/473.7Bunschoten:Nijkerkemauw,ter hoogtevan de LaakseDuiker; 16.07.1992,I
ad. (Te Velde 39: 69); ter hoogtevan de GroeneWeg; 11.01.1994,2ad. (CNME-Excursie.Te
Velde39: 70); eilandjemethoogspanningsmast;21.12.1998,75 ad.;06.01.1999,117ad.
32-14: 156.0/473.1Bunschoten:Oostdijk, buitendijks land aan de westzijde van de Laakse
Duiker; 04.08.1991,2 ad. met kuiken (Te Velde 37: 47); 06.09.1992,2ad.; 15.08.1993,10 ad.
(Te Velde39: 69); 14.11.1994,24ad.;02.05.1995,5ad. (L. Spier.Te Velde40: 43); 16.08.1995,
48 ad. (Te Velde 40: 43); 04.11.1995,30 ad. (F. Been & E. van Beers, 1998. "Op het
buitendijkselandwaseenverzamelplaatsvanNijlgaozen;afen toekwamenenvertrokkenkleine
groepjesof enkelingen."Te Velde40: 19);12.11.1995,8 ad.; 17.10.1996,2ad.; 17.11.1996,2ad.
(Te Velde 40: 43); 05.09.1997,2 ad. (Te Velde 40: 43); 31.01.1998,I ad.; 06.01.1999,2 ad.;
28.03.1999,I ad.; 16.07.1999,13 ad. (bovendien2 ad. in weiland aanwestzijdevan de Laak);
07.11.1999,1 ad.;01.01.2000;3 ad.
32-14: 156.11473.0Nijkerk: Polder Arkernheen, weiland ten oosten van Laakse Duiker;
17.11.1996,2ad. Ｈｭ｡ｮｮ･ｾ･ en vrouwtje) (Te Velde); 05.09.1997,2 ad. (Te Velde); 06.01.1999,
16 ad. overvliegendin zuidwestelijkerichting;16.07.1999,8 ad.Volgensmededelingvan de heer
en mevrouw De Graaff te Bunschotenzijn de Nijlgaozen op deze plek nakomelingenvan
omstreeks1990aandeOostdijk te Spakenburg(155/473)uit gevangenschapontsnaptesiervogels
(zie Te Velde39: 70 enDeKruisbek36: 21).
32-14: 156.11473.0Nijkerk: PolderArkernheen,weiland ten zuidoostenvan wiel bij de Laakse
Duiker; 02.07.1998, 15 ad.; 11.09.1998,4 ad.; bovendien 7 ad. op het water van het
Nijkerkemauwter hoogtevan de LaakseDuiker; 17.11.1996,2 ad. Ｈｭ｡ｮｮ･ｾ･ en vrouwtje. Te
Velde40: 43).
32-14: 156.6/473.0Nijkerk: Nijk'erkemauw ter hoogte van Nekkeveld; 11.01.1994, 15 ad.
(CNME-excursie.Te Velde39:70).PolderArkernheen,wiel bij Nekkeveld;26.07.1996,2 ad.
32-14: 157/471Nijkerk: PolderArkernheen,weilandaande OudeBunschoterweg;29.07.1990,2
ad. (Te Velde37: 47).
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32-14: 157/472Nijkerk: PolderArkemheen;05.11.1993,32 ad.(DA Jonkers.Te Velde39: 69).
32-14: 157.9/472.0Nijkerk: Polder Arkemheen,ten zuiden van het gemaal Hertog Reinout;
20.02.1982,4ad. (T. Slagboom& W. Knol. Te Velde24: 20).
32-14: 157.4/473.3Nijkerk: PolderArkemheen,weilandaanwestzijdevan hetSBB-reservaatde
Eendenput;27.12.1992,2 ad.; 28.02.1993,2 ad. (mannetjeen vrouwtje) (Te Velde 39: 69);
04.11.1995,10ad. (F. Been& E. van Beers,1998.Te Velde40: 19); 05.01.1999,21 ad.
32-14: 158/473Nijkerk: PolderArkemheen;24.4enI6.5.1984,2 ad. (T. Slagboom.Te Velde30:
44).
32-14: 158.0/473.4Nijkerk: PolderArkemheen,weiland ten westenvan gemaalHertogReinout;
14.04.1996,44ad. (Te Velde 40: 43); 05.01.1999,32 ad.; 21.11.1999,5 ad. overvliegendin
westelijkerichting (TeVelde41: 56).
32-14: 158.4/472.2Nijkerk: PolderArkemheen,weilandaanzuidzijdevan deNekkeveldseWeg;
27.12.1992,23ad.;08.11.1995,2 ad.
32-14: 158.7/471.3Nijkerk: PolderArkemheen,weiland bij de Dammersbeek;05.09.1997,56
ad. (Te Velde40: 43).
32-14: 159/473Nijkerk: PolderArkemheen,ten zuidenvande Veen-en Veldendijk; 04.03.1993,
3 ad. (L. Spier.Te Velde39: 69).
32-15: 160/472Nijkerk: weilandaanwestzijdevan deArkervaart; I 1.09.1998,3ad.
32-15: 160/474Nijkerk: PolderArkemheen;15.03.1982,2ad. (Z. Bruijn. Te Velde24: 20).
32-15: 161/474Nijkerk: Nuldernauw;07.02.1993,2 ad. (J. Schmitz.TeVelde39: 69).
32-15: 162/473Nijkerk: Putterpolder;05.11.1993,8 ad. (D.A. Jonkers.Te Velde39: 70).
32-23: 150.1/467.1Amersfoort: PolderZeldert,bij kolk (voormaligezandwinplasaande Eem);
03.03.1996,5ad.; 14.12.1998,12ad. overvliegendin noordwestelijkerichting; Weiland aande
oostzijdevandeKrachtwijkerweg;10.01.1999,1ad.
32-23: 150/468Amersfoort:PolderZeldert,weilandaandeSlaagseWeg; 30.12.1998,2 ad.
32-23: 151/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de westzijde van de SlaagseWeg;
13.11.1998,I ad.
32-23: 151.5/469.2Amersfoort: Polder Zeldert, zandwinput; 31.12.I 984, 3 ad. aanvliegend
vanuithetzuidwesten(T. Slagboom& D.W. vanTol. Te Velde3I: 45).
32-23: 153.9/468.0Amersfoort: Nieuwland, weiland aan noordzijdevan de Nieuwlandseweg;
01.04.1996,2ad. (E. vanBeers.Te Velde40: 43).
32-23: 154/465 Amersfoort: Landgoed Schothorst; 13.05.I 998, 4 ad. overvliegend in
noordwestelijkerichtig.
32-24: 155.5/466.3 Amersfoort: StadsparkSchothorst,noordelijk gedeeltevan de Vijver;
01.05.2000,I ad.; 06.12.1998,13ad. (E. van Beersin: Grimbergen,Van Laar& Van Schijndel,
2008).
32-24: 156/468Amersfoort: Hooglanderveen,Hoge Steeg,maïsveld;24.02.I996, ca 30 ad. (L.
Spier.TeVelde40: 43).
32-24: 158/465Hoevelaken:LandgoedHoevelaken,vijver; 05.05.1992,I ad. (AJ. Hemels.Te
Velde39: 69).
32-25: 163.9/466.3Barneveld:Zwartebroek;\7.02.1991,3ad. (B. Weggelaar.Te Velde37; 47).
32-33: 154/464 Amersfoort: boven dichtgevrorenEem bij De Schans;30.12.1995,3 ad.
overvliegendin westelijkerichting.
32-34: 155/461Amersfoort:wijk Dorrestein;20.03.1997,2 ad.,mannetjeen vrouwtje,waarvan1
op dak vanwoningen I bij eksternest(E. vanBeers.TeVelde40: 43).
32-34: 156.21464.8Amersfoort:WaterwingebiedLiendert,vijver aande noordzijde,bij vlot met
twee broedkorven;28.07.1998,I ad. (metrodering om derechterpoot).
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32-34: 156.8/464.2Amersfoort:wijk Liendert,gazonop de hoekvan de Rustenburgerwegen de
Groenesteeg,nabij vijver; 13.02.1998,2 ad.
32-34: 156/461 Leusden:Heiligenberg,aanoostzijdevan de Heiligenbergerweg;20.02.1997,2
ad. (E. van Beers.Te Velde40: 43).
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Figuur 3. Waarnemingen van de Nijlgans uit het stroomgebiedvan de Eem en de polder Arkemheen. De waarnemingsplaatsvan
deNijlgans in 1979 in de polder Arkemheen is niet bekend en kan daarom niet op het kaartje worden ingetekend.Waarnemingen
uit kmhokken waar deNijlgans na 2005voor het eerstwerd waargenomen,waren niet beschikbaar.

32-34: 156.8/460.6Leusden:weiland aan noordzijdevan de Grift; 12.10.1996,2 ad. (E. van
Beers,Te Velde40: 43).
32-34: 157/463Leusden:Hessenwegbij brugoverdeBameveldscheBeek;06.01.1996,2ad. (K.
van Wegen.TeVelde41: 56).
32-34: 158.6/463.9 Amersfoort: weiland ten noorden van de Koedijkerweg, nabij
HoevelakenscheBeek;06.01.1996,2 ad. (Te Velde40: 43); 13.02.1998,I ad.; 31.07.1998,1ad.;
27.08.1998,1ad. (TeVelde41:9).
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32-34: 159.7/462.8Leusden:Stoutenburg,weilandaandezuidzijdevan de BameveldscheBeek;
06.01.1996,4ad. (Te Velde 40: 43); 17.04.1999,2ad. trachttenneerte strijken in kroon van
naaldboom; Bameveldsche Beek,13.03.2004, 2 ad. (Meuienbelt, 2006).
32-34: 159.9/463.0 Leusden: Landgoed Stoutenburg, Kleine Vijver; 13.03.2004, 2 ad.
(MeuIenbelt,2006).
32-35: 160/462-463Leusden: Landgoed Stoutenburg,bij bet EngelseWerk (Grote Vijver);
10.04.2004,I ad. (vloogvanvoormalig buizerdnest)(MeuIenbelt,2006).
32-35: 161/463AmersfoortlBameveld:Ir. Juliusput; 16.05.2004,2ad. met 5 juv. (MeuIenbelt,
2006).
32-35: 161/464Hoevelaken:langsde AI; 12.01.1988;2 ad. (D.A. Jonkers,1999.Te Velde 41:
56).
32-44: 156-157/456-457Leusden: LandgoedDe Boom; 18.06.2002, I territorium. Hier niet
eerderwaargenomen(A. Van Keken& W.C. Knol, 2005.BroedvogelinventarisatieLandgoedDe
Boom 1991-2002.TeVelde46: 1-12).
32-56: 165/453Renswoude:weilandbij KasteelRenswoude;26.02.1995,2 ad. (G. Visscher.Te
Velde40: 43).
33-36: 207/463Zutpben:De Overmarsch,weiland aande OudeUssel; 20.06.1994,I ad. met 8
grotedonsjongenen I ad.met I juv.
33-36: 207.3/463.8Brummen:ouderivierstrangten noordenvan de IJsselstraat; 19.07.1998,6
ad.
33-47:210/457Brummen:Cortenoever,weiland;29.01.1993,2 ad.
33-56:205/450Steenderen:akkerlandbij Olburgen;29.12.1998;3 ad.
39-14: 159/445Amerongen:KasteelAmerongen,tuin; 11.05.1997,1 ad.
39-54: 156/426Heerewaarden:KopsePolder,bij De Voorn; 10.04.1998,2ad.
39-54: 157/429WestMaasen Waal: DreumelscheWaard;09.09.2002,2 ad.
44-24: 115/416MadeenDrimmelen:Biesbosch,Gatvan deTurfzakken;20.04.1996,7 ad. (R.N.
Hemmelder).
44-24: 116/416 MadeenDrimmelen:Biesbosch,Gatvan deZuiderklip; 19.04.1996,2ad.
44-24: 116/417Made en Drimmelen: Biesbosch,Gat van de Zuiderklip t.h.v. PolderDe Dood;
19.04.1996,2ad.

Casarea- Tadornaferruginea (figuur 4)

De Casarcais van oorsprongeen vogel uit Zuid- en Centraal-Azië;in Europa komen kleine
populatiesvoor in Griekenland,Bulgarijeen Roemenië.Dezeoverwinterenop Cyprus,in Turkije
en in de Nijldelta. Vanaf het begin van de jaren zestig worden in Midden- en West-Europa,
waaronderin Nederland,steedsmeerCasarca'swaargenomen.Algemeenwordt aangenomendat
het hierbij om (nakomelingenvan) uit dierentuinenen watervogelcollectiesontsnaptedierengaat
(Bauer& Glutz von Blotzbeim, 1968;Bekhuiset al., 1987;Boyer& Gooders,1999).De Casarca
is in Nederlandnog niet zo lang in zwangals siervogel,want in hetboekjevanNuyensovernut-
ensiereenden,datomstreekshetbeginvan detwintigsteeeuwverscheen,wordt hij nietgenoemd.
Broedenwerd in ons land voor bet eerstin 1969(in de duinstreek)vastgesteld(Teixeira, 1979).
In dejarenzeventignambetaantalsuccesvollebroedgevallentoe tot I à 4 perjaar,met namein
de infiltratiegebiedenin de duinen, parkachtigelandgoederenlangs de binnenduinranden
tichelgatenlangsdegroterivieren(Lensink,1996).
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Ook in het Eemlandwordt de Casarcapasvanafeind jarenvijftiglbegin jarenzestigregelmatig
gezien. Alleyn et al. (1971) noemen hem overigens voor Midden-Nederland nog "een
onregelmatigegast",daarbij in hetmiddenlatendofhetwilde danwel verwilderdevogelsbetrof.
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Figuur4. WaarnemingenvandeCasarcain hetstroomgebiedvandeEemendepolderArkemheen

Uit het hierondervermeldeoverzichtvalt op te makendat het in het Eernlanden de Gelderse
Vallei om tweetypen van waarnemingenkan gaan:groepjesvan tot 3 à 4 individuendie alleen
op de randmerenworden gezien en afzonderlijke individuen, verspreid langs de Eem, het
Valleikanaalendebenedenlopenvandebekenin deGelderseVallei. De eerstekunnenuit ouders
met éénof twee eerste-jaarsvogelsbestaan.Zij lijken het gedragvan wilde vogelste vertonen,
maareenmaalgevangenblijken zij somsopmerkelijksnel tarn (vergelijk K.H. Voousen anderen
in Limosa 34: 195). Daarnaastzijn er de laatstejaren in de nazomeraf en toe groteregroepen
Casarca'sop derandmerenaanwezig,zoalsinjuliJaugustus1995,toen47 individuenbij Huizen
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werdengezienen die mogelijk uit het buitenlandafkomstig waren (Van de Berg & Bosman,
1999). De enkelingenechterdie in het stroomgebiedvan de Eem werdenwaargenomenlijken
eerderuit gevangenschapafkomstigeindividuen;zij kunnensomslangeretijd op éénplek blijven
"hangen",zoals bij voorbeeldhet vrouwtje dat van 22 augustustot 27 november1996 in het
Val1eikanaalte Amersfoortverbleef.De Casarcageldt in Nederlandthansalseen"onregelmatige
broedvogel" (Van den Berg & Bosman, 1999), maar in het Eemlanden de GelderseVallei
schijnentot nu toegeenbroedgevallente zijn vastgesteld.

Overzichtvandewaarnemingen

26-52: Meentkustbij Huizen; 28.11.1959,4 ad. ( H. Nuyen.Limosa34: 195; zie ook Alleyn et
al., 1971).
26-52: 145/480 Huizen: Gooimeer, havenmonding;11.06.1975,4 ad. vliegend in westelijke
richting (R. van Rossum.Te Velde9: 29).
26-52: 148-149/478-479Blaricum: StichtseBrug; tussenaugustus1981 en 1983,geregeldI of2
ad. (Jonkerset al.,I987); opspuitterreinaan de oostzijdevin de StichtseBrug; 16.09.1982,I ad.
(p. Veen.Te Velde27:19).
26-52 of 32-12: Eemnes: Noord- of Zuidpolder te Veld; van 1976 tlm 1978, 4 keer
waargenomen,fouragerendlangsslootkant(KJippel etal., 1981).
26-53: 1511476Eemnes:Eemmond;28.11.1959,4 ad. (H. Nuyen. Limosa 34: 160, 195); 't
Raboes;21.03.1983,1 ad. (H. & I. Smid.TeVelde26: 24).
32-13: Bunschoten:04.12.1959,4 ad. (Het Vogeljaar 8: 16. Zie ook Alleyn et al., 1971);
02.01.1960,2 ad. en I eerste-jaarsvogel gevangenrw. Malestein,R. Tolman & K.H. Voous.
Limosa34: 195).
32-14of 32-15of 26-55Nijkerk of Putten:NijkerkemauwofNuldemauw;17.11.1985,1 ad. (J.
Ritzer, 1986.De Kruisbek29: 93-96).
32-14: 155/473 Bunschoten:Nijkerkemauwter hoogtevan de GroeneWeg; 11.01.1994,5ad.
(CNME-excursie.Te Velde39: 63).
32-14: 157/472Nijkerk: PolderArkemheen,Nekkeveld;,05.11.1993,2 ad. (O.A. Jonkers.Te
Velde39: 63).
32-14: 158.4/472.2Nijkerk: Polder Arkemheen,weiland ten zuiden van de Nekkevelderweg;
27.12.1992,1 ad.
32-22: 149.8/467.9Soest:LangeindscheMaten,dijk langsdeEem;31.01.1999,I ad. (vrouwtje).
32-23: 151.6/469.0Amersfoort:PolderZeldert,zandwinplasten noordenvandeNeerzeldertsche
Wetering;18.05,19.05en20.05.1986,I ad. (1. Spier.TeVelde35: 40).
32·33:154/464Amersfoort:ValleikanaaltussenBalladelaanen Kattenbroekerweg;22.08.1996,
1 ad.(vrouwtje); 19.09en25.09.1996,I ad. (vrouwtje); 20.10en24.10.1996,I ad. (vrouwtje).
32-34: 155/464Amersfoort:Valleikanaaltussenspoorbrugen Liendertseweg;30.08.1996,I ad.
(vrouwtje); 16.09.1996,I ad. (vrouwtje); 04.10.1996,I ad. (vrouwtje) (F. Been,zie ook Te Velde
40: 37).
32-34: 155.11464.4Amersfoort: gazon aan Valleikanaal bij de Holkerbrug; 27.11.1996,I ad.
(vrouwje)(Wilrna Valkenburg).
32-35: 161.4/462.4Barneveld:weilandaannoordzijdevan de BarneveldscheBeek;03.10.1997,
I ad. (vrouwtje)(Te Velde40: 37).
32-35: 162/462Barneveld:weilandten noordenvandeBameveldscheBeek;23.05.1998,
1 ad. (mannetje;gedeeltelijkvleugellam)(Te Velde40: 37).
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32-53: 150/450Driebergen;19.04.1986,2ad. (A.I. Hemels.Te Velde33: 42).
32-55: Scherpenzeel:vijver in Scherpenzeel;28.09.1978, I ad. (gedroeg zich zeer tam;
waarschijnlijkontsnaptesiervogel)(J. Lagerwey.TeVelde 17: 16).

Carolina-eend- AU sponsa (figuur 5)

De Carolina-eend(of Bruideend) is aflcomstig uit Noord-Amerika en zeker al vanaf de
zeventiendeeeuwin Europaalssiervogelbekend(Bauer& Glutzvon Blotzheim,1968).
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Figuur5. WaarnemingenvandeCarolina-eenden deManderijneendin hel stroomgebiedvandeEem.
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In het aanhet beginvan de twintigsteeeuwverschenenboekjevan Nuyenslezenwe: ". ...zeker
één der fraaiste. sierlijkste en lieftallige eendensoorten.die men zich kan voorstellen.Reeds
sederteenvijftigtal jaren bij onsniet al te zeldzaammeer,heeftzich vrijwel ingeburgerdensiert
ongemeenzoowelbijzondereals openbarevijvers en parken. Zij zijn zeergenoegzaamen niet
schuw,zoodathetniet, althansniet altijd, noodigis te leeuwieken." Hieruit mogenwe afleiden
datdeCarolina-eendin Nederland,in elk gevalvanafomstreeks1850,vrij veel in gevangenschap
wordt gehouden,maardathemdaarbij niet altijd zijn vliegvermogenvoorgoedwordt ontnomen.
Het laatstebetekentook dathij gemakkelijkkan ontsnappenendusin devrije natuurkan worden
waargenomen.Het is niet zeker of uit zulke vrijvliegende dieren ook verwilderde populaties
kunnen voortkomen. Zo ontstond in het begin van de twintigste eeuw vanuit de Berlijnse
Tiergarteneen vrij levendegroep van circa 120 individuen, die echter in 1930 weer geheel
verdwenenwas (Bauer & Glutz von Blotzheim, 1968). In Nederland is het broeden van
verwilderdeCarolina-eendenvanaf1994vastgesteldop de landgoederenElswouten Manpadin
de duinstreekvan Noord-Holland(Geelhoedet al., 1998 in Van den Berg & Bosman,1999).
Dergelijke landgoederenmet openwater en oudebomenvoldoenblijkbaar aan de habitateisen
van dezeboseend,zoalsdie ook uit zijn oorspronkelijkebiotoop in Noord-Amerikabekendzijn:
door bomenen struikenbeschaduwd,meestallangzaamstromendwater, afgewisselddoor open
plekkenwaarzich als voedselbronvoor de oudevogelsen de kuikenseenrijke begroeiingaan
waterplantenheeftontwikkeld.
Daarnaastzijn oude,holle bomenals nestplaatsenvan belang(Shurtleff& Savage,1996). De
enkelewaarnemingenuit de Eemen de benedenlopenvaJ;l de bekenin de GelderseVallei tussen
Amersfoorten Woudenbergwijzen zekerniet op eengeyestigdepopulatiein dit gebied.Eerder
zal het om uit gevangenschapontsnapteindividuen gaan,te meerals men bedenktdat Carolina-
eenden monogamepaartjes vormen, terwijl de waarnemingenalle betrekking hebben op
afzonderlijkemannetjesofvrouwtjes.

Overzichtvandewaarnemingen

32-11: 144/473Laren;25.05.1986,I ad. (A.I. Hemels.TeVelde33: 42).
32-33: 154.0/464.3Amersfoort:Eem bij de jachthavenElzenaar; \3.08.1981,I ad. (vrouwtje)
(Te Velde22: 41).
32-34: 155.4/463.6Amersfoort: gracht bij de Scheltusstraat;23.10.1982,I ad. (mannetje)(L.
Boon.Te Velde24: 20).
32-34: 159/460Leusden:Valleikanaalter hoogtevan Leusden-Centrum;16 en 25.03.1981,I ad.
(mannetje)(T. Slagboom.Te Velde24: 20).
32-54: 159/454Woudenberg:Valleikanaal;13.03.1981,I ad. (vrouwtje) (T. Slagboom.Te Velde
24: 20).

Mandarijneend- Au galericulata (figuur 5)

De Mandarijn-,Waaier-of Chineseeendis de ecologischetegenhangervan de Carolina-eenduit
de OudeWereld.Hij komt oorspronkelijkvoor in Zuidoost-Azië(Oost-Siberië,Chinaen Japan).
In 1745 kwam hij als siervogelnaarEngeland; sindshet beginvan de negentiendeeeuwwordt
hij in veleEuropeseparkenenwatervogelcollectiesgehouden.
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In Noord-Amerikaen in Groot-Brittanniëzijn uit vrijvliegendeMandarijneendenvrij grote in het
wild levendepopulatiesontstaan;in Zuid-Engelandwerd hun aantaleindjarenzestigop 800 tot
1000 ind.ividuen geschat,in 1994op circa 7000 (Bauer& Glutz von Blotzheim, 1968;Van den
Berg & Bosman,1999;Boyer & Gooders,1999; Shurtleff& Savage,1996). In Nederlandis de
Mandarijneendsinds1964broedvogel,in 1994warener minstens90 broedparen,terwijl er in de
winter groepenvan wel 100 individuen werdengeteld (Van den Berg & Bosman,1999). De
dichtst bijzijnde populatiesvan Mandarijneenden ten opzichtevan Amersfoort liggen op de
Noord-Oosten Zuid-Veluwe,waarzij vooral op landgoederenbroedenen waarhun uitbreiding
in het wild ook gestimuleerdwordt door het plaatsenvan nestkastenen bijvoedering(Lensink,
1996).Van oorsprongis de Mandarijneendeenvogel van bekenin tamelijk ruige, bebosteberg-
en heuvellandschappen,maar reeds in de oudheid werd hij in China en Japan bij
vereringsplaatsenen in paleistuinenals siervogelgehouden(Shurtleff& Savage,1996).Door de
monogamelevenswijzeendegrotewederkerigegehechtheidvan hetpaartjegeldthij in Chinaals
eensymboolvan hethuwelijk (Nuyensz.j.). Mandarijneendenzijn danook op vele oudeChinese
tekeningenafgebeeld(reproductiesin het mooie boek van Shurtleff & Savage,1996). Uit de
onderstaandelijst van waarnemingenblijkt echterdat het lang niet altijd paartjeszijn die in het
wiJd worden waargenomen.In meer dan de helft van de gevallengaat het om afzonderlijke
individuen of anderecombinatiesvan mannetjesen vrouwtjes. Bij de acht waarnemingenvan
Mandarijneendendie Jonkerset al. (1987) voor het Gooi vermeldengaat het ook steedsom
afzonderlijke individuen, zodat we mogen aannemendat er in het Gooi en de noordelijke
GelderseVallei noggeensprakeis van eenin hetwild levendepopulatie(vergelijk ook figuur 21
in Lensink, 1996).
In overeenstemmingmet de oorspronkelijkehabitatvan de Mandarijneend,bekenen riviertjes
met bebosteoevers,blijken vrijwel alle waarnemingsplaatsenin onze streek in en bij oude
landgoederen(park Randenbroek,de Heiligenberg)langsde Heiligenbergerbeekte zijn gelegen
Misschienis heteenomgevingwaarde kansop eentoekomstigevestiging in hetwild hetgrootst
is.

Overzichtvan dewaarnemingen

32-33: 154/463Amersfoort:Eem, in wak bij de Koppelpoort;23.1.I979,2 ad. (mannetjes)(GJ.
Gielen.Te Velde 17: 15).
32-33: 154.5/464.7Amersfoort: wijk Schothorst,Koopersingel;eind 1974 - begin 1975; 2 ad.
(mannetjeenvrouwtje) (Te Velde6: 28).
32-34: Leusden:Valleikanaal;04.01 en 05.01.1979,3 ad. (I mannetjeen 2 vrouwtjes)(L. Spier.
Te Velde 17: 15).
32-34: 155.6/462.4Amersfoort: Scheltussingelaan noordoostzijdevan brug naar de Kamp;
19.04.1999,I ad. (mannetje).
32-34: 155/462 Amersfoort: Heiligenbergerbeekaan de Zwaanstraat; begin.I I .1974 tot
eind.02.1975,1 ad. (mannetje)(L. H. Steyn.Te Velde 6: 28); ParkRandenbroek,in sloot tussen
het weilandaande Heiligenbergerwegen het bos; begin05.I 977, 1 ad. (mannetje)(J. Terra. Te
Velde 12: 38).
32-34: 156/460Leusden:04.12.1986,1 ad. (A.I. Hemels.Te Velde 33: 44); Heiligenbergerbeek;
14.05.1991,2ad. (mannetjeenvrouwtje) (A.I. Hemels.Te Velde37: 47).
32-34: 156.6/461.2Leusden:Heiligenberg,Zwanenwater;02.01.l991; 1 ad. (vrouwtje) (A.I.
Hemels.Te Velde37: 47);14.01.l992,1 ad. (H. Berg.Te Velde39: 69).
32-36: 169/461Barneveld:14.12.1986,2ad. (B. Compaijen.Te Velde33: 44).
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Rossestekelstaart- Oxyura jamaicensis

De Rossestekelstaartis een Noord-Amerikaansevogelsoortdie in de periode 1952-1960in
Groot-Brittanniëis ingevoerden daar inmiddelseenwilde populatievan circa 6000 individuen
heeft opgebouwd.Een aantalvan dezevogels heeft zich ook op het europesecontinent,O.a. in
Frankrijk (Dubois,2007) en mogelijk ook in Nederlandgevestigd.Het eerstebroedgevalin ons
land werd in 1973 (of 1977)bij Nieuwkoopvastgesteld(Groot, 1997;Van denBerg& Bosman,
1999). In het Eemlanden de GelderseVallei heeftde Rossestekelstaartzich nog niet gevestigd
en het is de vraag of dit in de toekomst ook werkelijk zal gebeuren.De dichtst bijzijnde
waarnemingsplaatsligt in Zuid-Flevoland:

26-36: 168/486Zeewolde:06.02.1985,I ad. (T. Slagboom& H. Smid.Te Velde33: 45).

Stadseendilluiseend)- Anasplatyrbyncbosforma domestica

In tegenstellingtot de hierboven genoemdeeendensoortenis de Huis- of Tamme eend niet
gedomesticeerdals siereend,maar als nuteend.Hij stamt af van de Wilde eend, maar is wat
zwaarderen dikwijls afwijkend gekleurd;er zijn bonte,zwartemet witte borst,geheelzwarteof
zuiver witte en nog anderek1eurvarianten.Al lang geledenzijn dergelijke boerderijeenden
verwilderd en hebbenzij zich met Wilde eendenvermengd,maar echt wild zijn zij zelden
geworden;meestalblijven ze in de dorpenen tegenwoordigook veel in desteden.
Aan het voorkomenen de levenswijzevan dezeStadseenden(ook wel denigrerendsoepeenden
genoemd,vergelijk Abel et al., 1999; zie ook onder de Huisgans)is vrijwel geen biologisch
onderzoek gedaan. Nu zich de laatste tijd ook in Midden-Nederland een aanzienlijke
verstedelijkingheeft voorgedaanen door de aanlegvan openwater in de wijken en parkenook
het aantal Stadseendenzal zijn toegenomen,is de tijd gekomenom meer aandachtaan deze
dierente besteden.Eerstzougekekenkunnenwordennaarhetvoorkomenen deverspreidingvan
het aantal wildkleurige eendenten opzichtevan het aantal afwijkend gekleurdedieren. In de
groeikernNieuwegeinwordt de verhoudingWilde eendiStadseendop 60/40 geschat,waarbij in
bepaaldewijken uitsluitend Stadseendenvoorkwamen,maar in anderewijken de Wilde eenden
meeraande buitenranden de Stadseendenvooral in vijvers middenin de wijk leefden(Abel et
al., 1999). Uit de sinds de jaren zestig ontstaneverstedelijktegebiedenin het Eemlanden de
GelderseVallei weten we nog weinig over een dergelijke verdeling van de Stads-en Wilde
eenden.De enkelenotitieshieroveruit Amersfoort(zie ｨ ｾ ｴ onderstaandeoverzicht)gevenin elk
geval aandat deverhoudingtussende aantallenStads-en Wilde eendenop éénvindplaats,in dit
geval het Valleikanaal binnen de bebouwdekom van Amersfoort, per maandaanzienlijk kan
wisselen.Het aantalStadseendenkan hier 4 tot 32 % vanhet totaleaantaleendenuitmaken.Ook
kan een vindplaats aan de rand van de bebouwde ｾ ｯ ｭ Ｌ zoals het Waterpark in de wijk
Nieuwland,op eenbepaaldmomentuitsluitenddoor Stadseendenbevolkt zijn, terwijl de grote
Vijver in het geheeldoor bebouwingomgevenStadsparkSchothorsthet gehelejaar door bijna
uitsluitenddoor wildkleurige eendenwordt bewoond(Grimbergen,Van Laar & Van Schijndel,
2008).

Overzichtvan enkelewaarnemingen

32-23: 153/467Amersfoort:wijk Nieuwland,Waterpark;07.07.1996,10 afwijkendgekleurdead.
(= 100%).
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32-33 en 32-34: 154-156/462-464 Amersfoort: Valleikanaal tussen uitmonding in de Eem
(Maatweg)en A28; 15.03.1996;12 afwijkend gekleurdead. tegen 55 wildkleurige ad. (= 17.9
%); 17.04.1996,1 afwijkend gekleurdad. (vrouwtje) tegen11 wildkleurige ad. (10 mannetiesen
I vrouwtje) (= 8.3 %); 14.05.1995,5 afwijkend gekleurdead. (3 mannetiesen 2 vrouwtjes,
waarvan1 met 4 donsjongen)tegen27 wildkleurige ad. (19 mannetjesen 8 vrouwtjes) (= 15.6
%); 11.06.1996,5 afwijkend gekleurdead. (sexe onbekend)tegen 17 wildkleurige ad. (13
mannetjesen 4 vrouwtjes,waarvanI met 1 en I met 4 donsjongen)(= 22.7 %); 18.07.1996,18
afwijkend gekleurdead. (sexeonbekend,eclipskleed)tegen38 wildkleurige ad. (sexeonbekend,
eclipskleed)(= 32.1 %); 22.08.1996,8 afwijkend gekleurdead. (sexeonbekend,eclipskleed)
tegen 18 wildkleurige ad. (sexeonbekend,eclipskleed)(=30.8 %); 20.10.1996,14 afwijkend
gekleurdead. (9 mannetjesen 5 vrouwtjes) tegen 40 wildkleurige ad. (21 mannetjesen 19
vrouwtjes)(= 25.9 %); 26.03.1997,2 afwijkend gekleurdead. (mannetjes)tegen46 wildkleurige
ad. (33 mannetjesen 13 vrouwtjes)(= 4.2%).

Stadsduif- Co\umbaIivia forma domestica

De wilde voorouder van de Stadsduif is de Rotsduif, een uitheemse vogelsoort. Het
(tegenwoordige)broedgebiedvan de Rotsduif ligt op kliffen langs de Atlantische Oceaan
(noordelijk tot bij de Faeröer)en in bergstrekenrond de MiddellandseZee.De domesticatievan
de Rotsduif heeft zeker al 4500 jaar voor het begin van onze jaartelling in Voor-Azië
plaatsgevondenen waarschijnlijk is hij met de uitbreiding van de akkerbouwook naarEuropa
verspreid geraakt. Hier stammende eerstearcheologischevondstenuit de tweede eeuw (in
Oostenrijk).
In Nederlandraaktededuivenhouderijin de 14deeeuwin zwang.Uit dezevogelszijn behalvede
Huisduif ook de postduifen een groot aantal variatiesaan sierduivenvoort gekomen.Het is
aannemelijk(maarniet bewezen)dat aanvankelijkde duiven die omwille van het vleesvan de
jongen in grote aantallen in duiventillen op het platte land werden gehouden,in onze tijd
bovendienverdwaaldepostduiven,de belangrijkstevoorouderszijn van de in vrije staatlevende
Stadsduiven(zie verder Glutz von Blotzheim & Bauer, 1980). Daarnaastzijn er in het
buitengebiedvaakgroepenfouragerendeStadsduivente zien waarvanniet altijd duidelijk is waar
zij huizen.Over het voorkomenen deverspreidingvan de Stadsduifin Nederlandzijn we slecht
ingelicht, vooral omdathij bij landelijke(maarook lokale) verspreidingsonderzoekenniet wordt
meegenomen(vergelijk Bekhuis et al., 1987; Teixeira, 1979; Abel et al., 1999; Alleyn et al.,
1971;Jonkerset al., 1987).Pasin recentetijd beginthiervooraandachtte komen(Bijlsma et al.,
200\).Ook in deverstedelijktegebied.enin hetEemlanden de GelderseVallei is weinig overhet
voorkomenvanStadsduivenbekend,althansgeschreven.
Zekeris dat in debinnenstadvan Amersfoortal minstensvijftig jaar lang eenvrij grotepopulatie
Stadsduivenleeft. Daarnaastvestigenzich hier kleine populatiesin nieuwbouwwijkenen op
bedrijventerreinen,waarvandeonderstaandewaarnemingenvoorbeeldenzijn.

Overzichtvan dewaarnemingen

32-24: 155/466 Amersfoort: wijk Kattenbroek, winkelcentrum Emiclaer; 29.09.1997,2 ad.
Gedroegenzich als Stadsduivendie gewend waren hun eigen kostje bijelkaar te scharrelen.
Waarschijnlijk recentevestiging.Eerderwerdenbij de Vijver in het StadsparkSchothorstalleen
Postduivengezien(Grimbergenet al, 2008).

Te Velde 49 [december 2008]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland



26

32-33: 153.21464.8Amersfoort:bedrijventerreinDe Isselt,op balkenonderbrugDe Drie Sluizen
overde Eem,05.04.1998,2 ad., nestbouw;29.04.1998,8 ad.; 01.09.1998,12 ad.; 25.09.1998,5
ad.;24.12.1998,I ad.

Balsbandparkiet- Psittaculakrameri

De Halsbandparkietkomt mogelijk sinds1968,maarmei zekerheidvanaf1972 in Nederlandin
het wild voor, aanvankelijkvooral in parken in de grote steden,met name in Den Haag en
Amsterdam.In Amsterdambreidt de Halsbandparkietzich o.a. in zuidoostelijkerichting uit,
zoals uit onderstaandewaarnemingenblijkt. Maar ook op meer afgelegenplekken, zoals het
LandgoedLeeuwenburgbij Doom-Driebergenwaren in de periode1978-1982en 1990-1994I
tot 4 parenaanwezig (Lensink,1996;Van denBerg& Bosman,1999).In 1980ell 1981 werdeen
individu in Hilversum-Zuidwaargenomen(Jonkerset al., 1987).Eentoekomstigekolonisatievan
gebiedenin en rondAmersfoortkan wordenverwacht.

Overzichtvandewaarnemingen

25-35: 123.4/485.6Amsterdam:Oost,complextuinenachterde Vrolikstraat;sindsde herfstvan
1997werdenhier5 ad. (2 mannetjesen3 vrouwtjes)gezien,13.02.1998,idem (M. Groen).
25-44: 115/483Amsterdam:Sloten, OudeHaagseweg,90lten in populieren;15.02.2007,5 ad.
Komt sinds2006in dezeomgevingalsbroedvogelvoor (A. vanLaar).
25-46: 125.2/483.9Amsterdam:Watergraafsmeer,voormalig sportcomplexaande Middenweg,
26.02.1998,enkelead.

Samenvatting

In de periode 1975-2005werden 13 uitheemse,als nut- of siervogelgehoudenvogelsoortenin
verwilderdestaatin het Eemlanden de GelderseVallei waargenomen.Hieronderzijn er negen,
de Zwarte zwaan,de Huisgans,mogelijk ook de Zwaangans,de Indischegans,de Hutchins'
Canadesegans,de Brandgans,de Casarca,de Carolinaeenden de Mandarijneenddie voorlopig
nog als incidenteelvoorkomendesoortenmoetenwordenbeschouwd(hoewelin de literatuurhet
broedenin hetwild van de Huisgansen van de Indischeganswordt vermeld).Tweesoorten,de
GroteCanadesegansen deNijlgans, hebbenzich waarschijnlijk in 1989en 1991 als broedvogel
gevestigd;beidein denaasteomgevingvanSpakenburg.De StadseendendeStadsduifzijn zeker
al vijftig jaar langerbroedvogelin het gebied,in elk geval in Amersfoort.De Rossestekelstaart
en de Halsbandparkietzijn nog niet in het Eemlanden de GelderseVallei waargenomen,maar
verwachtwordtdatdeHalsbandparkietzich er in detoekomstzal vestigen.
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WEIDEVOGELS IN DE VERDRUKKING;
VOORJAARSVREUGDE

ANNO 2008 RONDOM LEUSDEN

S.w. Jager, Benedictijnenhove 31, 3834 ZB Leusden

Folklore
Kievitseierenzoekenheeft een lang geworteldetraditie. Uit schriftelijke bronnenkan worden
opgemaaktdat het zoekenen rapenvan kievitseierenal in de 16deeeuwgebruikelijkwas. In de
afgelopeneeuwenis het meermaalsals voorwaardein pachtovereenkomstenopgenomen,waarbij
de pachter zich verplichtte elk jaar een aantal kievitseieren te leveren aan de verpachter
(landheer).Hoewel velen denkendat het eentypisch Fries folkloristisch gebeurenis, werdenin
derestvan onsland ook kievitseierengezocht,zij het in mindergroteaantallen.Wie kent niet de
legendarischeverhalenvanToondeKievit, die in dejaren '30 vandevorigeeeuwin deGelderse
Vallei alseierzoekeractiefwas.
Ongetwijfeld grijpt deze plattelandstraditieveel verder terug in de tijd en mag worden
aangenomendatal in de prehistoriekievitseieren(enandere'bonteeieren')op hetmenuprijkten.
Spelregelszullen er destijds nauwelijks zijn geweest.Men zocht gewoon totdat het seizoen
voorbij was of andere beslommeringenaandachtvroegen. Wat dat betreft zijn de tijden
veranderd.Allerlei wetgevingheeft zijn intredegedaanen alleen in Frieslandis het rapenvan
kievitseierennog toegestaantot eenbepaaldedatum.Als argumentgeldtdatheteentypischFries
cultuurhistorischfenomeenis datalszodanigniet verlorenmaggaan.

Passie
Ook ik ben in Friesland opgegroeidin de traditie van het eierzoeken.Op jeugdige leeftijd
vergezeldeik mijn vaderals die er in hetvoorjaarop uittrok en de kneepjesvan het 'vak' hebik
van hem geleerd.Dat was in eentijd dat kievitseierennog verhandeldmochtenwordenen ik er
als kwajongeneen aardigezakcentaan overhield. Kievitseierenzoekenis mij dan ook met de
paplepelingegotenenelk vOOijaarkijk ik reikhalzenduit naardeterugkomstvandeeerstehanen.
Als de eerste aarzelendzijn acrobatischebuitelingen vertoont, vergezeld gaandevan het
kenmerkende'kiewiet', begroetik dat iederjaarweermetgejuich.HetvOOijaarkomt eraan!
De laatstejaren is de weidevogelstandrondom Leusdenechter in een dusdanigneerwaartse
spiraal terechtgekomendat het ergstemoet worden gevreesdvoor het voortbestaanvan de
weidevogelsin dit gebied.Veel vogelshebbenal het veld geruimden als er geenmaatregelen
worden getroffen, moet er rekening mee worden gehouden dat de kievit een zeldzame
verschijningwordt op het grondgebiedvan de gemeenteLeusden.De grutto en de tureluurzijn
(op eenenkeleuitzonderingna)al verdwenen.

Herinneringen
Toen ik in het vroegevOOijaar van 1992 van GroningennaarLeusdenverhuisde,had ik nooit
kunnen dromen dat zich in de omgeving van mijn nieuwe woonplaats zoveel mooie
weidevogelgebiedenzoudenuitstrekken. Ik was wel wat gewend maar dit overtrof al mijn
verwachtingen.Er warenoveral kieviten en ik haastteme al zoekendevan de eneplek naarde
andere.Kievitseierenzoeken(en rapen)was toen nog een algemeengeaccepteerdevorm van
natuur- en vOOijaarsbeleving.Gangbaarwas dat de eierenwerdenmeegenomenvan akkerland,
omdat dezedoorgaansdoor grondbewerkingen'overstuur'gingen, terwijl de nestenop groen
landvanafhetbeginwerdengemarkeerd.
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Dat alles vond plaats onder de vlag van de Vereniging van WeidevogelbeheerdersVanellus
vanellus, een club van eierzoekersdie het principe hanteerdedat zoekenen rapen én actieve
nazorg(nestbescherming)hand in handgaan.Inmiddels is dezeverenigingopgegaanin SBNL
(StichtingBeheerNatuurenLandelijk gebied).
Behalvekieviten kwam ook de grutto rondom Leusdennog algemeenvoor, terwijl hier en daar
eveneensde tureluurnogbroedde.Dewatersnipwastoenal min of meerverdwenen.Mijn laatste
nestvan een watersnipvond ik in 1994 langsde Lapeersewegbij Leusden.Sindsdienbehoortde
kenmerkende('blatende')voorjaarsvluchtvandezeweidevogelhier tot hetverleden.
De mensendie hier geborenen getogenzijn, hebbenin dat opzicht nog tijden meegemaaktdie
mij zelfs vreemdzijn. Waar zich thansLeusden(Centrum)uitstrekt, was het vroegereenwaar
eldoradovoor weidevogels.Niet alleenvoeldedekievit zich er in de natteen drassigeweilanden
thuis, maar ook de grutto, de tureluur, de watersnipen zelfs het bokje broeddener. Volgens
zeggen wemelde het er van de weidevogels. Er herinnert thans weinig meer aan die
weidevogelprachten hetwordt iederjaarweereenstukjestiller in hetbuitengebiedvan Leusden.

Veranderingenin de landbouw
Sindshetondergrondsinbrengenvan mestzijn intredeheeftgedaan,gaathetbergafwaartsmetde
weidevogels in de omgeving van de Leusden. Deze injectie van drijfmest veroorzaakt
onherstelbareschade aan het bodemleven met als gevolg eliminatie van een onmisbare
voedingsbronvoor de weidevogels.Recentwetenschappelijkonderzoekwijst bovendienuit dat
dit indirect ook gevolgenheeftvoor de humanevoeding. De mestinjectorstaatdaarbij symbool
voor een versnelling (en schaalvergroting)die zo'n 15 jaar geleden in de landbouw werd
doorgevoerd.In het verlengdehiervan deden andere ontwikkelingen hun intrede, zoals het
inzaaienmet (snelgroeiende,calorierijke) grassendie voor weidevogelsals broedgebiedweinig
aantrekkelijkzijn. Een anderefactor is de afstanddie er is ontstaantussende boeren zijn land.
Veel van de werkzaamhedenzijn overgedragenaan loonwerkersen die zijn niet altijd in staat
(ook al omdatze een druk programmamoetenafwerken)alle nestente omzeilen.Samengevat
kan dus worden gesteld dat het huidige landbouwbeleid op gespannenvoet staat met
instandhoudingvan weidevogelpopulaties.Deze neergangis overigens in veel gebiedenal
ingezetin de tijd dat ruilverkavelingennoggangbaarwaren,waarbij dewaterstanddrastischwerd
verlaagdom zo demeestgunstigeconditieste crel!renvoorde landbouw.

Gevaaruit eenandereboek
Een tweedefactor is de toenamevan het aantal predatoren.De omgevingvan Leusdenwordt
gekenmerktdoor een fraai, afwisselenden geschakeerdlandschapop de overgangvan de
UtrechtseHeuvelrugnaarde GelderseVallei. Het is daarmeeook een gebiedwaar predatoren
zich thuis voelen.Doordathet aantalvijandenonderinvloed van de huidige Flora & Faunawet
(2002) de afgelopen jaren drastisch is toegenomen,worden niet alleen veel Leusdense
weidevogeleierenopgevreten,maargroeiener ook nauwelijks nog weidevogelsop. Overigens
hebbenook anderebodembroeders,zoalsdewilde eend,hieronderte lijden. Hoeweldevos en de
kraai als de grootsteboosdoenerskunnenworden beschouwd,kan het rijtje moeiteloosworden
aangevuldmet de reiger, wezel, hermelijn en bunzing, terwijl sinds kort ook de ooievaarzich
graag ontfermt over een kievitskuiken. Werden deze predatorenvroeger kortgehouden,thans
bedreigenze zondermeerhet voortbestaanvan de weidevogelsrondom Leusden.Het lijkt zelfs
alsofdekieviten hieraanwillen ontkomendoorzich nogmeerdanvoorheente groeperenen dicht
onderde huizente broeden,op plekkenwaarsommigepredatorenzich mindersnel wagen.Een
dergelijke ontwikkeling kan bijvoorbeeld wordengeconstateerdbij de Maanwegbij Leusden-
Zuid.
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Teloorgangvan dekievit
Sinds ik actiefben als eierzoeker/weidevogelbeschermerin de (wijde) omgevingvan Leusden,
hou ik daarnauwkeurigaantekeningvan en kan ik eenvoudigafleidenwanneerik waar nesten
heb gemarkeerd.Hoewel deze gegevensniet als 'keiharde' wetenschappelijkedata kunnen
wordenbeschouwd,laat zich hier zonneklaaruit afleidendat de kievitenstandrondomLeusden
de afgelopen15 jaar met 80-90%is teruggelopen.Daarkomt nog bij dat het eenuitzonderingis
gewordendateenkievit nogop graslandbroedt.Vrijwel alle kieviten hebbenzich teruggetrokken
op akkerland.Dat houdt niet alleen verbandmet het feit dat dezevogels graagop akkerland
broeden,maarop graslandhebbenze nauwelijksnogde mogelijkheidtot eengoedbroedresultaat
te komen.De eierengaanhier vaakverloren,terwijl de kuikensbedreigdwordendoor de grote
maaimachinesdie doorgaansin de tweedehelft vanapril al actiefzijn.
Op akkerlandis datanders.Hier krijgt eenkievit als het landeenmaalis ingezaaiduiteindelijk de
rust om een (laatste) legsel te producerenen de eieren uit te broeden.De pullen kunnen er
schuilenonder de (veelal) jonge maXsplantenen staandaardoorook minder aan bedreigingen
bloot. Hier doetzich wel hetwrangefeit voordatals gevolgvandeFlora& Faunawetveel pullen
verloren gaanbij de landbewerkingendie voorafgaanaan het inzaaien.Doordatde eierenniet
meermeegenomenmogenworden,komendie nu omstreeksde vierdeweekvan april uit, op een
momentdatop veel plaatsenhetakkerlandwordt bewerkt.Instinctiefdrukkendekuikenszich bij
gevaaren worden stomwegondergeploegd.Er moet overigensserieusrekening mee worden
gehoudendat vogels waarvan kuikens verloren gaan, opnieuw een poging wagen om voor
nageslachtte zorgen.Dat geldtzekerwaarhetgaatom hetverlorengaanvandeeieren.De kievit
is namelijk in staatmeerderemaleneennieuwbroedselte produceren.

Kritischeweidevogels
Met degruttoenandere'kritischeweidevogels'is datandersgesteld.In eenenkelgevalkomt het
bij dezevogelstot eentweedelegsel,maardoorgaansblijft het bij éénnest.Aangeziende grutto
en de tureluur later broedendan de kievit, staandezevogelsnog meeronderdruk. Inmiddels is
het markerenvan een nestvan de tureluur en de grutto in het buitengebiedvan Leusdeneen
zeldzaamheidgeworden.
Daar komt nog bij dat dezevogels nadrukkelijk nat, drassigland (ook om voedselte zoeken)
prefereren.Dit biotoop komt nog maarop eenenkeleplaatsrondom Leusdenvoor. Eénvan de
plekken is het weideareaallangs de HeiligenbergerwegtussenLeusdenen Amersfoort. Dit
gebied,datwordt doorkruistdoorde Grift, eeneeuwenoudewatergang,oefendetot voor kort een
grote aantrekkingskrachtop weidevogelsuit. Met zo'n 25 paartjeskieviten, 2-3 paartjesvan de
grutto en I paartje tureluurs was het een waar weidevogelparadijs.Sinds vossener hebben
huisgehouden,zijn demeestevogelser vertrokken.Alleen enkelepaartjeskievitenhoudenernog
stand.

Weidevogelbescherming
In 2005 is er in Leusdeneen weidevogelbeheergroep(WBG) in het leven geroepen.Hierdoor
kunnen onderling gegevensworden uitgewisseld. De WBG-Leusdenbestaat in de huidige
formatie uit 5 personen.Alle leden zijn van jongs af aan vertrouwd met het zoeken van
kievitseierenen enkelezijn geborenen getogenin Leusden.Uit de gedeeldeervaringenkan
wordenafgeleiddat rondomLeusdennog maarop een5-taJlocatiesnoemenswaardigepopulaties
weidevogels- uitsluitendenalleenkieviten- voorkomen(zie p. 34: kaart3):

! - directeomgevingvandeMaanweg,l- langsdeAsschatterweg,aande oostkantvan Leusden,
J -Heiligenbergerweg,ｾ - Engwegen omgeving,ｾ - Schammerpolder
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Laatstgenoemdegebied is veruit het belangrijksteweidevogelareaalen is de enige plek op
Leusdensgrondgebiedwaarnogsprakeis van eenrijk weidevogelleven.Hier broedenniet alleen
tientallenpaartjeskieviten,maarook degruttoende tureluurvoelenzich er als broedvogelthuis,
zij het dat laatstgenoemdeweidevogelser de afgelopentwee jaar niet meer tot broedenzijn
gekomen.Als we de Rijksweg even vergeten,kan men hier nog het voorjaarsgevoelbeleven,
zoalsdat 15 jaar geledenop veel plaatsenrondom Leusdenkon wordenervaren.Helaasis dit
gebieddoor de provincieUtrechten de localeoverhedenals 'weidevogelreservaat'verkwanseld
en staatmen op het punt de Schammerpolderin te richten als recreatiegebiedmet plas. In de
gebruikelijke inspraakronde(s)heeftde WBG gewezenop de betekenisvan het gebiedvoor de
weidevogels,maar nul op het requestgekregen.Hienneegaat een van de laatsteLeusdense
weidevogel'bolwerken'verloren.

Overheden
De ontwikkelingenrondomLeusdenstaanniet op zichzelfen tekenenzich ook landelijk af, en
danmet nameop dezandgronden.HoewelonlangsdoorhetRijk samenmet eenaantalbetrokken
partijenafsprakenzijn gemaaktdie het tij moetenkeren,heeft de uitstippelderouteweinig kans
vanslagen.Daarvoorzijn ingrijpendermaatregelennodig.Bovendienricht dit beleidzich primair
op dekansrijkeweidevogelgebiedenin onsland, t.w.laaggelegenpoldersenveenweidegebieden.
Ook deprovincieUtrechtheeftzich achterdezeaanpakgeschaardensteltde weidevogelsaande
westkant vande UtrechtseHeuvelrugcentraal,in het bijzonderdie in het GroeneHart. Dit blijkt
ook uit de opstellingin het kadervan de Flora& Faunawet.Vergunningenvoor het 'bestrijden'
van bijvoorbeeldde vos wordenvoor het gebiedten oostenvan de UtrechtseHeuvelrugslechts
mondjesmaatafgegevenenvonnenslechtseendruppelop eengloeiendeplaat.
Alles wijst eropdathet fenomeenweidevogelsbij degemeenteLeusdenook nauwelijkstot geen
aandachtheeft. Dat kan niet alleenwordenafgeleiduit de opstellinginzakede herinrichtingvan
de Scharnmerpolder,ook op andereplaatsenwordt geen enkele rekening gehoudenmet de
weidevogels.Kennelijk gaat men ervan uit dat de vogels wel verhuizen naar een andere
nabijgelegenplek. Eendergelijkgedachtenganggetuigtechtervanweinigkennisvanzaken.

Tweeovertwaalf
Het gevolgvan dit alles is datde weidevogelstandrondomLeusdeniederjaarverderterugloopt.
In dat opzicht is de situatieal zoverdoorgeschotendat de klok de twaalf is gepasseerd.Alleen
eengezamenlijkeaanpakkan hierin nog veranderingbrengen.Dezeveranderingenmoetenniet
alleenwordengezochtin de agrarischesector,ook op provinciaal en gemeentelijkniveau zal
beleid moetenwordengemaaktdat de weidevogelsrondom Leusdenweer eentoekomstbiedt.
Afgezienvan het feit dat de huidigeFlora & Faunawetop dit punt tekort schiet,zal ook bij het
opstellenvan ruimtelijke plannenmeerdanvoorheenrekeningmoetenwordengehoudenmetde
aanwezigheidvan weidevogels.De gemeentezou voorts het voortouw kunnennemenom een
platfonn in het leven te roepen dat initiatieven ontplooit die moeten leiden tot betere
omstandighedenvoor deweidevogelsin deregio.

Tot slot
Behalvedat boerenorganisaties,natuurverenigingenen weidevogelbeheerderszitting nemenin
zo'nwerkgroep,is hetzaakhier eveneensplaatsin te ruimenvoor dejagendecollega's(WBE's).
De huidige ontwikkelingentreffen namelijk niet alleende weidevogelsmaarook het 'haar-en
veerwild' (hazen,eendenen fazanten).
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Tabel1

Aantalbeheerde
legsels
9

2
I

Aantal hectaren:63,5
- weiland:34ha
- bouwland:29,5ha

Resultatenweidevogelbebeenctiviteitenvan deschrijverin resp.1994en2008
1994 2008

AanW Aantalbeheerde Aantal
lepels legsels legsels
129 129 23
2 2
I I

Alles overziend is het dan ook zaak op Iocaal en provinciaal niveau de bestuurderservan te
overtuigendat er alle redenis eenanderekoerste gaanvarenom deweidevogelshier eenbetere
toekomstte bieden.Alleen fraai vooIjaarsgroen,zonderde belevingvan baltsendekieviten, het
geluid van de grutto (hoog in de lucht tijdens zijn baltsvlucht,kantelendvan zij naarzij) en de
tureluur die gespannenop een afscheidingspaalhet veld overziet, is een saaiebedoening.Om
maarte zwijgen overbetmissenvan de aanblikvaneennestmetkievitseieren.Latenwe hetmet
zijn allenvooral niet zoverlatenkomen!

Aantal hectaren:160
- weiland: \30 ha
- bouwland:30 ha

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

Tabel2

Overzicht resultaten weidevogelbeheergroep Leusden in 2005 en 2008

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

AanW
legsels
161
6
4

200S
AanW beheerde
legsels
125
6
4

2008
Aantal
legsels
120

5
I

AanW beheerde
legsels
106

3
I

Aantalhectaren:381
- weiland:236ha
- bouwland:145ha

Aantal hectaren:288,5
- weiland: 121 ha
- bouwland:167,5ha

Tabellen:Hoeweldeinspanningenvandeschrijverop'hetgehiedvanhetweidevogelbeheerin 1994en
2008zich niet eenduidigmetelkaarlatenvergelijken,latenzewel eenheelduidelijketendenszien: een
schrikbarendeachteruitgangvandeweidevogelsin deregio(van 129gemarkeerdenestennaar23). De
resultatenvande WBG-Leusdenin 2005en2008 lateneenvergelijkbareontwikkelingzien.De teruggang
vanhetaantalbeheerdehectaren(in hetbijzonderdievangroenland)hangthieruiteraardnauwmee
samen.
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2 • •angl d. Auchatterweg. aan de

oostkant
3 . H.mgenb.,g.rweg
4 • Engweg en emgwing
5 • Schammer,oa • .,
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Uit dekaarten1 tlm 3 blijkt dat veel van het landelijk gebiedin deomgevingvan hetvroegereHamersveldverruild
is voor 'rood'. Hamersveldzelf is inmiddels verdwenenen opgegaanin Leusden-Centrum. Ooit wemeldehet er van
de weidevogels.Inmiddels worden ook de laatstebroedgebiedenvan de kievit bedreigddoor landschappelijke
ingrepen.
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE MOSSEN VAN HET
HAZENWATER IN DEN TREEK

J. Pellicaan, Remus 25, 3962 KT, Wijk bij Duurstede.

Inleiding
In 2006heb ik in Den Treekde Veenplas(Treekermeer)op plantenen mossengeïnventariseerd
(Te Velde nr. 48). De plantengegevenszijn naar FLORON ( FloristischOnderzoekNederland)
gegaan en de mossengegevensnaar de databank van de BLWG (Bryologische en
LichenologischeWerkgroep)van de KNNV. Op internetzijn op de online atlasvan de BLWG
(www.blwg.nl)demosvondstenperuurhok(5x5km)tebekijken.In2007heb ik voor FLORON
het kilometerhok154-459met daarinhet Hazenwater,bekekenen tevensde mossengenoteerd.
Ook dezegegevenszijn doorgegevenaandebovenstaandeorganisaties.
In dit artikel zal ik aandachtbestedenaandemossenin dit hok zonderde pretentiealle soortente
hebbengevondenen in de beschrijvingvolledig te zijn geweest.Zie hetals eenkennismakingen
een aanzettot verderonderzoekin dit kilometerhok. In totaal heb ik 92 soorten gevonden,73
soortenbladmos,waarvan9 soortenveenmos,en 19 soortenlevermos.

Kale gronden pioniers

In dit kilometerhokis veel dynamiek;recentis er veel gekapten al eerderis er flink geplagd.Op
de kale,vochtige,geplagdezandgrondis voor mossenweinig te beleven.Opvallendzijn de grote
hoeveelhedenvan het vaak opvallend lichtgele Breekblaadje(Campylopuspyriformis) dat zich
hier al snel na het plaggenvestigt. Het heeft niet zo vaak sporenkapsels,maarverspreidtzich
prima metdebroedblaadjesdie het in grotehoeveelhedenvormt.
Op de maagdelijke, maar iets humeuzere grond pioniert ook een levermos, het Grof
goudkorrelmos(Fossombroniafoveolata), in opvallendeplakkaatjes,vaak talrijk, en gelukkig
vaakmetsporenkapsels,die onontbeerlijkzijn vooreenjuistedeterminatie.
Een weinig kieskeurig mos dat overal groeit, is het Purpersteeltje(Ceratodonpurpureus).De
purperenkapseIsteeltjesvallen bij grotehoeveelhedenal van verreop en geveneenfraaie gloed.
Pionierszijn ook de dubbelgangersGewoonpluisjesmosen Kroppluisjesmos(resp. Dicranella
heteromallaen Dicranella cervicu/ata).Zonderkapselszijn ze niet uit elkaarte houden,maar
gelukkig hebbenze in de regel kapsels.Het verschil is dan duidelijk, de eersteheeftgeenen de
tweede wel een kropje, een uitstulping op de overgang van kapsel en kapselsteel.Het
Kroppluisjesmoskan massaalop dit soort groeiplaatsenstaan, maar hier stond het maar
mondjesmaat.
Op verschillendeplekkengroeit eenpionier speciaalop de kale grond van wildpaadjesdoor het
Hazenwater,het Violet trapmos(Lophoziacapitata), dat meestalgroen is maar met altijd wel
ergenseenviolet plekje. Dit mos staatte boekals zeldzaamop de pleistocenegronden,maar ik
heb het in 2007 op veel verschillendeplekkenen in vaak aanzienlijkehoeveelhedengevonden.
Zou hier eentoenamedoor de klimaatveranderingoptreden,wordt hetweinig herkend,of zijn er
meergeschiktegroeiplaatsenontstaan?
Eenanderecategoriepioniersbestaatuit mossendie groeienop braakliggendeakkers,zoalsin de
Droogmakerij.
Vooral als de akker leem bevaten vochtig is, kan de mosflora zeerbijzonderzijn. Hier is het
voornamelijkzanden datbeperkthetaantalsoorten.
Een levermosjedat vaakop (braakliggende)maïsakkersop verslempteplekkenwordt gevonden,
is het Gewoonlandvorkje(Riccia glauca)hier met eenenkel exemplaar.Eenbladmosdat op dit

soortplekkenstaat,is hetonopvallendeHakigsmaltandmos(Ditrichum cylindricum).
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Nog onopvallenderen waarschijnlijk vaak niet ｨ ･ ｾ ｫ ･ ｮ ､ is Knolletjesgreppelmos(Dicranella
slaphy/ina),zonderbijzonderekenmerkenof het moestende bruinigetubertjes(broedknolletjes)
aan de ondergrondserhizoiden zijn. Anderepioniers hier zijn Knikkertjesmos(Physcomitrium
pyriformis), het alom tegenwoordigeGewoonkrulmos (Funaria hygrometrica)met zijn bizarre
kapsel,en Braamknikmos(Bryum rubens),gemakkelijkte herkennenaande rode tubersaande
rhizoidenin degrondof in debladoksels.

Epifyten en epilieten

De laatstejarenis er in Nederlandeenopvallendetoenamevandemossendie op houtgroeien;de
zogenaamdeepifyten. Doordathet zwaveldioxideｧ ･ ｾ ｡ ｬ ｴ ･ in de lucht sterkgedaaldis, zijn veel
epifytendie verdwenenof praktischverdwenenwarenweerterugenzelfs algemenerdanze ooit
geweestzijn. In dit kilometerhok staanveel naaldbomenmet een zure schors,die over het
algemeenweinig mosbegroeiingherbergen,ook de aanwezige loofbomen hadden weinig
interessantste bieden.
In eeneerderartikel schreefik over de vondstvan !:Iet Kwastjesmos(Platygyrium repens)(Te
Veldenr. 48. 2006).Dit is mosdatzowel epifytisch ｡ ｬ ｾ epiJietisch(op steen)kan groeien.Ik vond
het hier op eendodeliggendestam,in het Amerongsl(Bos op eenlevende,staandeBeuk en bij
Amelisweerdop eenoude,vochtigebunker.
De epilieten in dit hok (afgezienvan de begraafplaats)zijn beperkttot de betonnenpaaltjesrond
deDroogmakerij,waaropGewoonmuurmos(Tortuia mura/is)enGewoonmuisjesmos(Grimmia
pulvinala)staan.Het laatsteis eengoedvoorbeeldvaneenmosdatzowelepifyt alsepiliet is.

Eenallochtoon

Ook de mossenwereldkent allochtonenin de vorm van nieuwkomersdie zich al dan niet een

eigen plek kunnen verwerven. Een bekendvoorbeeld is Grijs kronkelsteeltje(Campylopus
introflexus),afkomstigvanhetzuidelijk halfrond,dat in 1961 voor deeerstekeerin Nederlandis
gevonden.Tegenwoordigis het eenheel algemeenmos dat door zijn agressievegroeiwijze de
bijnaam Tankmosheeft gekregen.Een vrij recentenieuwkomeris Gaafkantmos(Lophocolea
semileres),ook afkomstigvan het zuidelijk halfrond, in 1955voor heteerstin Engelanden rond
1980in Nederlandgevonden.In DenTreekgroeithetmassaalop debodemenop doodnaaldhout
in het bos grenzendaan de Droogmakerij.Ook het Langeveenherbergteen grote groeiplaats.
Naarmijn waarnemingbreidtdit moszich sterkuit. Op verschillendeplekkenheb ik hetdit jaar
voor het eerstgevondenin vaak grote hoeveelhedenterwijl het vorige jaar niet te vinden was.
Bovendienlijkt heteenkrachtigegroeierdie anderemossenoverwoekert.

Veenmossen(Sphagnum)
In dit kilometerhokheb ik eennegentalveenmossengevonden.Wellicht staaner nog meer,maar
het Hazenwateris vrij lastig te begaanen veenmossenzijn in hetveld veelalslechtte herkennen.
Gemistesoortenzijn dusniet onwaarschijnlijk.
Op open plekken langs onder andere wildpaadjes staat Kussentjesveenmos(Sphagnum
compactum),dat vaak in kleine, wat bontgekleurdecompactekussentjesgroeit. Dezesoortkan
verward worden met het hier ook groeiende Week veenmos (Sphagnummolle), dat op
soortgelijke plekken kan staan. Om zekerheid te krijgen is microscopischonderzoekvan
dwarsdoorsnedenvan de takbladennoodzakelijk,evenalsonderzoekvandestengelbladendie bij
Weekveenmoseengetanderand hebben.Eén van de algemeenstesoortenis Gewoonveenmos
(Sphagnumpalustre)metkapvormigetakbladen.
Somsstaande takbladenwat hakig af en kan het verwardwordenmet het eveneensalgemene
Hakig veenmos(Sphagnumsquarrosum),eenfors mosmet hakigafstaandebladerendie heteen
onmiskenbaaruiterlijk geven.
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Deze soort groeit ook in vochtige bossen tussen Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus).
Gewimperdveenmos(Spagnumfimbriatum) staat ook vaak in vochtige bossenen met name
langs beschaduwdebosgreppels,en is in het veld goed te herkennenaan de gewimperde
stengelblaadjes.
HannekedenHeld vond in hetstukheidetenwestenvan het fietspadViolet veenmos(Sphagnum
rossowii), een opvallend gekleurd mos dat ook gevondenis op de AmerongseBerg, tussen
Blauwebosbes(Vacciniummyrtillus) op luchtvochtige,op hetnoordengeëxponeerdepadkanten.
Een op de pleistocene gronden veel voorkomende soort is Stijf veenmos (Sphagnum
capillifolium) dat een breed scala aan standplaatsenheeft. Natte graslanden,luchtvochtige
naaldbossenen zoalshier natteheideveldenvormenzijn biotoop.

Drogebeide

Een groot gedeeltevan het kilometerhok wordt ingenomendoor droge gronden. De droge,
geaccidenteerdeheide biedt de bryoloog weinjg. Tussen de heidepollen staat veel
Heideklauwtjesmos(Hypnum jul/andicum). Daartussenvinden we de losse pollen van het
Gewoongaffeltandmos(Dicranum scoparium),dat berucht is om zijn veelvormigheiden vaak
eenmicroscopischedeterminatienodigmaakt.Ook groeithier Bronsmos(P/euroziumschreberi),
met opvallenderode stengelsen ongenerfdebladen,dat overigensook veel in allerlei bossen
staat.Zo algemeendit mos is zo weinig wordt het gevondenmet sporenkapsels.Toch heb ik het
de afgelopenjaren op de AmerongseBerg op verschillendeplaatsen- soms zelfs massaal-
kapselendgevonden.Zou het eenwaarnemerseffectzijn of is het hier goedtoevenvoor dit mos?
Let ereensop!
Het vochtigemicroklimaatonderen tussende heidepollenendanvooral aande noordkant,in de
zogenaamdeblauwe schaduw,biedt aan levermossennogal eenseen goedegroeiplaats,maar
hier helaasniet. Ik heber geenlevermos gevonden.Dit in tegenstellingtot vergelijkbareplekken
bij de Veenplaswaar onder andereGlanzendtandmos (Barbi/ophozia barbata) en Gewoon
trapmos(Lophoziaventricosa)groeien.

Ook op dezedroge heide is flink geplagden op de kale grond is op de wat vochtigerplekjes
massaalaanwezighet Breekblaadje(Campylopuspyriformis, samenmet Gewoonpurpersteeltje
(Ceraiodon purpureus) en Zandhaarmos(Poltrichum pUiferom), opvallend door de lange
hyaliene (doorzichtige)glasharen.

Slotopmerking

Dit gebied is van groot belang voor Veenmossenen mossenvan vochtige heide. Voor een
gevarieerdeflora blijft plaggennoodzakelijk maar zal ook de oude heide in standgehouden
moeten worden, want hier groeit juist het zeldzame Dicranum spurium (Gekroesd
gaffeltandmos).
Winst is te boekenbij de mossendie op doodhout groeien.De opvattingenover het beheervan
de Nederlandsebossenen met name de rol van dood hout voor een diverse planten- en
dierenwereldzijn de laatstejarenflink veranderd.Dit heeftgeleidtot eentoenamevan doodhout
endedaarbijhorendemossen.
Vooral op doodnaaldhout,grotedikke stammenzonderschors- dusniet hetsprokkelhout- is de
laatstejarenmetnameop deVeluweeenaantalzeerzeldzamesoortenflink toegenomen.
Eén van de mooisteNederlandselevermossenhoort hiertoe;Krulbladmos(Nowellia curvifolia),
dat in Den Treek voor zover ik weet nog niet gevondenis, maarwel op verschillendeandere
plaatsenin de regio.Zelfheb ik hetbij Amerongen,AusterlitzenZeistgevonden.
Een anderete verwachtensoort is Breed moerasvorkje(Riccardia latifrons), dat op de Veluwe
inmiddelsniet zeldzaammeeris, maarop deUtrechtseHeuvelrugnogontbreekt.
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BLADMOSSEN

trichum undulatum' GrootrimpeJmos Hypnumcupressiforme' Gul1tlVe/dklauwtjesmos

ulacomnium androKYnum Gewoonknopjamo.s HypnumjutJandicum' HeidckJauwfjumos

ulacomnwnpalustre Roodvi/tmM Kindbc:rgiapraclonga Fijn loddermos

Barbulaconvoluta' GewoonsmaragdsteeJlje Leptobryumpyrifonne S1ankmoJ

Barbulaunguiculata' KleismaragdsteeJtje Leptodictyumrlparium' Beekmos

Brachytheciumalbicans B/uk diüopmM Leucobryum g1aucum Kwsenljumos

Brachylhcciumrutabulum' Gewoondiüopmo.s Mnium homurnj Gewoonslerrenmm

Brachytheciumsalebrosum' GladdiÜbpmos ontium. Iineare' Gce/steeltje

Braehytheciumvclutinum' FJllWec/mos GewoneMarmuis

Bryumargentcum Zilvermos trichum diaphanum' Grijze haonnuls

Bryum bamesii Get/lorrelknikmos bicbumIyellii Broedhaarmuts

Bryum caespiticium ZtxJeknjkmos Physcomitriump'yrifonnc' GewoonIcnjkkertjumos

Bryum capillare' Gedraaidknikmos Plagiomniumamne Rondboogslerrenmos

Bryum dichotomum Grofko"elknikmos Plagiotheciumde:nticularum' Glanzendp/almos

Bryum rubens BraomknikntO$ Platygyriumrepens(2006) Kwosljesmos

alliergoncordifolium HartbJadigpuntmO$ Pleuroziumｳ｣ｨｲ･ｾｲｩ BronsmO$

Jiergonellacuspidata Gewoonpuntmos PogonatumRloides GewoneviJtmuts

ampylopus[]exuosus Boskronkelsteeltje Pohlianutans- Gewoonpeermos

Campylopusintroflexus Grijs kronke/steeJtje Polytrichumcommvar.commune Gewoonhaarmos

ampylopuspyrifonnis BreekbJaadjes Polytrichumcommvarperigoniale Gewoonhaormos

odonpurpureus- Gewoonpurpersteeltje Polytrichumfonnosum- Fraai haarmos

Dicranellacerviculata- KroppJuisjesmol Polytrichumj uniperinum- Zandhoarmos

DicranellaheteromalIa- GewoonpJuisjesmos Polytrichumlongisetum Gerandhaarmos

Dicranellastaphylina KnoJleJjesgreppelmos PolytrichumpiJjferum- Ruighaarmos

DicranoweisiacilTata- GewoonsitJee/sterretje Pseudocrossidiumbomschuehiana_ SpiUsmarogdsteeJfje

DicranummontanUn'l BossiggofJeJtont/mos Pseudoscleropodiumpurum Groot Jaddermos

Dicranumscoparium GewoongofJeltandmos Pseudotaxiphyllumelegans Gewoonpronkmtn

Dicranumspurium GekroesdgaffeJtandmos Rhytidiadelphussquam>sus Gewoonhaakmos

Didymodonfallax K/eidubbeJttJlldmo3 etnlphispellucidar Viertandmos

Dîdymodonvinealis MuurdubbeJtandmos uidium tamarisclnum GewoonthuJam03

Ditrichumcylindricum HakigsmaJtandmos ortulamuralis- Gewoonmuursterretje

rimmia pulvinata- GewoonmuisjesmO$ U)otabruchii- Knotskroumos

SPHAGNUM

Sphagnumcapillifolium Stijfveenmos Sphagnummolle Wedveenmos

Sphagnumcompactum KwsentjuveenmOl Sphagnumpalustl'e Gewoonveenmos

Sphagnumcuspidatum WaterveenlPlO,J Sphagnumsquanosum Haakveenmos

SphagnumfRlJax Fraai veenmos Sphagnumtenellum ZochJ veenmO$

Sphagnumfimbriatum Gewimperdwenmos

LEVERMOSSEN

MoerasbuideJmo.r Lophocolcabidentata Gewoonlcantmos

Gaafbuidelm03 Lophocolcaｨ･ｴ･ｲｯｰｾｹｬｬ｡ Gedrongenhm/mol

Gewoonmaanmtn Lophocoleasemiteres Gaaflcantmos

Glaraendmaanmos Lophoziacapitata Violet trapmos

lozieJladivarieata Gewoondraadm03 Marchantiapolymorpha· Parap/uufjesm03

phaJoziellahampeana Grofdraodm... Metzgeriafurcata BJeekboomvorkje

phaJoziellarobc:J1a Rooddraadmos Pelliaepiphylla GewoonpJolcJcaatmos

Fossombroniafoveolata GrolgoudJcon-elmos Ptilidium ciliart: Heidefran)em03

Frollanîadilatata He/mroestmos Ricciaglaucs· Gewoon/andvorkje

G ocoleainnata- BroedhJ oe
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DASSEN IN DE GELDERSE VALLEI (2)

HansVink, Boterhoeve5, 3992 NB Houten

Naar aanleidingvan het artikel van JohanLagerweij in nr 48 van Te Velde zou ik graagwat
aanvullingenenopmerkingenwillen doorgeven.
Sinds 1976 houd ik mij intensiefbezig met de verspreidingen voedselecologievan de das in
Nederland.In 1983 heb ik samenmet JaapWiertz, toentertijd werkzaambij het Rijksinstituut
voorNatuurbeheer(RIN) in Leersumderesultatenvan hetonderzoeknaardeverspreidingvan de
das in Nederlandgepubliceerdin een lijvig rapport waarin ook zoveel mogelijk voor zover
bekend, de historische gegevens van het voorkomen van de das zijn verwerkt.
Graagwil ik weergevenhetgeenhierin staatvermeldoverdeuitgegravendassenop Breeschoten:
"Op dringend ve.rzoekvan jachtopzienerDorrestijn, die geen dassenin zijn jachtveld duldde
(sinds 1946beschermd!)zijn op 29-4-I 965 vijf dassen(eenwijfje met vier jongen)uitgegraven.
Het wijfje is dezelfde dagin door RlVON (voorlopervan het RJN) medewerkersuitgezet in
Gaasterland.De vier jongen zijn bij het ITBON (voorloper van het RIN) in Arnhem
ondergebracht.Twee zijn er eveneensin Gaasterlanduitgezet in September.Eén is naar het
Gerendalin Zuid-Limburg gebracht.Het vierdejong heeftbijna 5 jaar in halfWilde staatbij de
Fam. Goossensin Doorn gehuisd en is daar helaasvlak voor het huis op 14 maart 1969
doodgereden.
De dassenvonden en vinden ook nu nog in de GelderseVallei een uitstekendvoedsel-en
woongebiedmet volop bemesteweilandenwaar ze hun belangrijkstevoedsel de regenworm
kunnenbemachtigen.De provincialeweg van ScherpenzeelnaarBarneveldwas in de zestiger
jarenvan devorige eeuwbeslistnoggeengrotebedreigingvoor dedasi.t.t. hedenten dage.Blijft
onverletdat het toch nog aardigwasvan de toenmaligejachtopzienerom het RlVONIITBON in
te schakelen,zodatde dierenin levenkondenblijven.

Sinds de tachtigerjaren van de vorige eeuw lijkt de das het gebied van de GelderseVallei
langzaammaar zeker weer te herkolonialiseren.Er ontwikkelt zich nu een smalle keten van
burchtenvanaf Groot Wagensveldvia Langelaaren de landgoederengordelten noordenvan
Scherpenzeeltot aande UtrechtseHeuvelrugten noordwestenvan Woudenberg.Ook ten zuiden
van Woudenbergen Scherpenzeelheeft de dasnu enkelebewoondedassenburchten.Al met al
blijft het nog wel eenvrij, ijle populatiemet maarweinig grote kraamburchten,waar iederjaar
jongenwordengeboren.

Het verkeer eist elk jaar een zware tol onder het dassenvolk. Dassentunnelsinclusief
dassenkerendraster kunnen deverkeersmortaliteitin een regio flink terugdringen. In mijn
onderzoeksgebiedtussenUtrechtlBilthovenen HilversumlBaarnliggen inmiddelsmeer dan 20
dassentunnels,ook vrij langeonderde snelwegdoor, die vrijwel alle regelmatigwordengebruikt
door de das. De populatieis hier tussen1983 en 2007 gegroeidvan ca 4 dierennaarmeerdan
100geobserveerdedieren.
Waarom gebruiken de dassendan de 3 tunnels onder de provinciale weg Scherpenzeel-
Barnevelddanniet en vraagtJohanLagerweij zich terechtafwaaromzoveelgeld wordt besteed
aanietswat niet blijkt te werken.
Inderdaadkan door middel van hetaanbrengenvan eenprikkeldraadovereenbepaaldelengteop
ca 10-15 cm hoogte aan het einde van het dassenkerendraster, gechecktworden door het
achterblijvenvan dassenharenofdedierenom het rasterheenlopen.
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Uit onderzoekis wel geblekendat het aanbrengenIvan dassenmestin de ingangen,de tunnels
zekerniet dasvriendelijkerworden,bovendienmoethetdanwel mestzijn van dedichtstbijzijnde
burcht(territoriurnafbakening).
De dassentunnelsliggenwel droogmaarde toeleidingnaarde tunnelsis verrevan optimaal.Bij
alle 3 de tunnels,somsaanweerszijdenbevindtzich inmiddelseenvrij wchtebraambegroeiing
we hetvoor dedasonmogelijkmaakthier doorheente dringenom gemakkelijkde tunnelingang
te vinden.Heeft eendaseenmaaleenvastewissel door de bramen,danhoudthet dier dezewel
vrij van begroeiingdoor regelmatiggeloopen stelt hij wel prijs op dichtedekking,maarwissels
ontbrekenhelaas.Duswerk aandewinkel voor eenvrijwilligersgroepom eenopencorridorente

I

creërendoor verwijderenvan bramen.Inmiddels heb ik tezamenmet Bas Rooseboomvan de
Vereniging Dorp en Natuur een pad gemaaidnaar ingangenvan de tunnelszodat de dassen
gemakkelijkdetunnelingangenkunnenbereiken.
Verder is anno 2008 de dassenpopulatiein het gebied rond de locatie van de 3 in elkaars
verlengdeliggendedassentunnelsnou niet bepaaldgr?otte noemen,ik schathet aantaldieren in
een straalvan I km rond detunnelsop 1-4.
Het landelijke probleem bij aangelegde dassenvoorzieningenis dat het regelmatige,
noodzakelijkeonderhouden controle van de tunnelsniet is geregeld doorde instantieszoals
ProvincieenRijk. M.a.W. dezakenverloederen.Eeneenvoudigcontractmethetgespecialiseerde
bedrijf dat in geheelNederlanddassentunnelsonderhoudt,zou het probleemkunnenoplossen.
TheoDikker, werkzaambij deprovincieGelderlandalsfauna-ambtenaardeeldemij mee,dat de
provinciehetmerendeelvandefaunavoorzieningenafgelopenjaarheeftgemonitoordop gebruik
en aanbevelingenheeftgedaanvoor herstelc.q. verbetering. Voor de situatie bij Scherpenzeel
gaat hetdaarbij om verlengingvan hetraster enafsluitingvan de niet/openbarezandwegbij de
meestzuidelijketunnel,zieookhieronder.
In januari 2008 heb ik opnieuwhet wegroosteraan het begin van de oprijlaan naarboerderij
Langelaarontdaanvaneendichtemassagrond,grind enbeukenbladerenwaarmeehetgeheelwas
wchtgeslibd(ca. anderhalfuur werk meteenhark!). Dit roosteris ergbelangrijkvoor dedasom
in het verlengdevan het rasterde tunnelingangte ｢･ｾ･ｩｫ･ｮＮ Echtergeenenkeleinstantievoelt
zich hiervoorverantwoordelijk!
Vlakbij de tunnelingang aan de overzijde van de provinciale weg blijkt een stuk raster te
ontbrekenomdathier eeningangnaareenbouwlandligt zonderverderevoorziening.Dassendie
overstekenkomen aan de anderezijde met hun neustegeneen raster.Bij een van de andere
tunnelsbleekeenafgerasterdetoegangspoortnaareenbouwlandal langetijd opente staan( de
grondwaster plekkeal zo opgeslibddatdezeslechtsmetgrotemoeitewaste sluiten),waardoor
dedassengemakkelijkdedrukkewegop kunnenkomen.
Tenslotteliggen 2 tunnelsaanéénzijde van de weg bij eenzijweg van de provincialeweg we
helemaalniet is afgesloten.Eén van dezewegen is een zandweg,eigendomvan het landgoed
Scherpenzeel,verbodenvoor gemotoriseerdverkeer die met een hek afgeslotenzou moeten
worden(incl. klaphekvoor wandelaars/fietsen).Hier is indertijd ook overgesprokenmaarzonder
succes.
Al metal is de situatiemet de dassentunnelsbij Scherpenzeelverrevan ideaalen eenvoorbeeld
hoe het dus niet moet. Honderdendassentunnelsin Nederlandblijken gelukkig wel goed te
functioneren.
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BOOMMARTER GESIGNALEERD IN LEUSDEN CENTRUM
Fred Alleijn, Eikbosserweg 258a, 1213 SE Hilversum

In Te Velde nr. 47 (2006) is gepubliceerdover de boommartersin de GelderseVallei. De
boommarterheeft zich gevestigdin de landgoederentussenAchtervelden Barneveld,in De
Boomenin DenTreek.

In de GelderseVallei zijn de laatstejaren veel boommartersomgekomendoor het verkeer;
bijnanetzo veelals de aanwas.Vooral de autowegEde-Barneveldeistveelslachtoffers.
Het is opvallenddat in de westelijk GelderseVallei relatiefveel waarnemingenzjjn gedaan
buitendebossenbijvoorbeeldin schuurtjesof in oudeduiventillen.
Binnenkortwordt er bij dereconstructievan de provincialewegendeMaanwegin Leusden-
Zuid een boornluchtbrugvoor boommartersgemaaktals veilige oversteektussenVallei en
Heuvelrug.Dat de boommartersjagen in Leusdenbewijst de waarnemingvan 10 oktober
2007toeneenexemplaarwerdgefotografeerdaandeUrsulinewegdoorBasvanderVeldt. De
boommarterhadzich in eentuin gewaagd,tijdensdemisluktejachtop eeneekhoorn.
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