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Onder de loupe

Ｈ｢ｩｾ

de voorplaat).

In 1922 publiceerde Dr. A.C.J. VAN GOOR 1) een lijst van halophyten, aangetroffen
op de kleigronden aan de monding van de Eem. Deze lijst vermeldt 28 soorten.
Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en de daarop volgende verzoeting van
het IJsselmeerwater zijn vele van deze soorten verdwenen, maar is toch ook een
.1
2
ｶｾｲ｡ｳ･ｮ､
groot aantal van hen ｧｾ｢ｬ･ｶ ｮ
): Zannichellia (Zannichellia palustris),
Strandzoutgras (Triglochin maritimum), Ronde rus (Juncus gerardii), Zeebies (Scirpuà ｭ｡ｲｩｴ ｭｾＮＩＬ
Heemst (Althaea officinalis), Weidetorkruid (Oenanthe lachenalii),
Melkkruid (Glaux maritima), Engels gras (Armeria vulgarisl, Zeeweegbree (Plantago
m,ritima), Zulte (Aster tripolium) en mogelijk nog Zeegerst (Hordeüm marinum) en
Lepelblad (Cochlearia officinalia).
r

') in REDEKE, H.C. e.a., 1922. Flora en Fauna der Zuiderzee. Den Helder, 460 pp.
2) vergelijk: DIRKSE, G., 1968. in: Amoeba ｾ

(3): 69-74.
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ZQOGtJIEIl&J, llEPTLELElf EN

.lli ur;:m
=n (; N-l!&SERV UT ｃｒｏ ｾ

ZAliDliB,lHJ( (LWSDElJ)

door
Vinoent van Laar Ｈｾ･ｲ｡ｦｾｯ ｴＩ

-

In dit ･ｸ｣ｵｲｂｩ｣ｲ｡ｰｐｯｬｾ
ｾｯｲｫｺ｡ ｭｨ･､ｾｮＬ

wordt verslag gedaan van de inventarioatiedie in 1971 hebben plaatsgevonden aan zoogdieron,
roptiolen en amfibieön.

1.

.n

ｬｳｾ
I
.r.)

:0

,

en Frank 3erend.e (Utreoht)

Inleiding
Het CRM-roeervaat Groot Zandbrink. plaatselijk bekend als
Snorrenhoei, ｩｾ
één ｾｑｔＮ
de weinige ovorgebleven heideveldjes
in het contrale gedeelte van de Gelderso Vallei.
Het torrein hoe!t een oppervlakte van 10 ha en bestllAt naast eon
heidoveld (Erica- on Ｌｮ･､ｩｨｾｵｬ｡ｃ
waarin plaatselijke Kolinia
coerulea codominoert of ､ｯｭｩｾ･ ｲｴＩ
uit bos (van oorsprong hoofdzakelijk Qucrco-Bctulctum molinietoeum, doch wat do boométage
betreft op vele plaat een vervangen door Pinus oylvestris) •
Op twoe plaat oen in ｨ･ｾ
terrein bovinden zich kleine, doch botanisch zeor ｷ｡ｾｲ､･ｶｯｬ ･
achraallandvegetatiee (vgl. WILCKE,
1955; DIRKSE, 1969).
Tijdens do inventarisatie van de in hot reservaat voorkomende
ｺｯ ｧ､ｩ･ｾ｣ｮＬ
reptielen en ｡ｾｲｩ｢ ･ｑｮ
werd ｩＮｨ ｾＮ
gelet op do versproiding van de aangetroffen soorten binnen de verschillende
vegetatie-typen •

2, WerkwiJze
De navolgende gegevens over h6t voorkomen van zoogdieron, reptielen en amfibieën werden verzameld door:
.
a. Hot vangen van kleine zoogdi1ron met behulp van klapvalIon;
ala volgt ｧ･Ｘｰ｣ ｩｦ ｣ｾ･ｲ､Ｚ

J
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460

De vallen werden geplaatst in "vallijnen" ("traplines"), waarbij de
vallen oen onde.rlinge afE.tand VIUl 5 m hadden.
b. Analyse van CD.• 5
9 april in het ｮｯ ｲ､ｾｬｩｪｫ
｢ｬＧｾ｡ｫＢＬ･ｮ

en enig débris, verzameld op
bosgedeelte.

c. Het zoeken en var.grll van ｺＢｾｧ､ｩ･ｲ ｮＬ
tijdens enkele ｶ｣ｾｵ･ｸ｣ｵｲＶｾ･ＶＮ
d. Het ｩｮｷｩｬｾ･ｮ
kennen.

3.

•

van

ｧ｣ｾ･ｶ ｮｾ

Overzicht van de ｡ｮｧ｣ｴｾｯｦ
soorten

reptielen en amfibieën
bij perBonen die het terrein goed
Zoogdier-, Reptielen- en Amfibieën-

3.1 Zoogdieren
Erinaceus europaCUB LinllG - f,gel
9 llprLI: 1 ex. verkcersf;lachto!.fer nabij de ingang van het reservaat
op de ａｓＶ｣ｨ｡ｴ ･ｲｷ･ｾ
Sorex araneus Linn{, .. Boss}>i '(élmuis
9 april: 1 ex. in l.;rao.kballt!n
13/14 augustus: 1 mannetje ｧｾｶ｡ｮｧ･

(vangplallts 1)

Crocidura ｲ ｵ ｳ ｾ
(Hcrmann) - Huisspitsmuis
9 april: 2 ex. in braakballen
Talpa europ aca Linnt - Mol
9 april: mollenritten en molshopen werden uitsluitend aangetroffen
op het toognngupad en het aangrenzende weiland.
15 dec.: 1 "witte" mol gevane;en ten zuiden van het reservaat aan de
Asschatterweg. Het dier was aan de rugzijde ｣ｲｾｭ･ｫｬ･ｵｲｩｧ
en had over de buikharen een rese gloed (med. P.KUYT).
Mogelijk .behoort deze kleuraberratie tot de door HUSSON en
VAN HEl'RN (1959) ｢･ｾＧ｣ｨｲ･ｶ ｮ
Talpa europaea Itlerr.crellea.
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;':"J.1Jllcn w,·ru'·,
llUlJ.!G \1(':

Lepus

é\lJ"O:Ja

'u,.

l, ,,·f '.·""L.!.l;h

ｬＩﾷｾＨＬＮｬｾｦＢ

'

l.lal ... a ...

-

MaZen "cric'n ｜ＬＨＮｯｾﾷ＼ＮＡＢＧｕｫ ＱＮ ｊｫ
Van .• 0: re ,,", Ａ＼ｾｴ

d

'·.1

aangetruffen in tie hakhoutwallen

:"rn·"s 1e '\II'e'stz ... jde van hot reservaa.t.

H(..f\t-

gel'.i"n op het weiland ten zuiden
<:11

ｾｲｬｮ ｡

SciurUb vu: t:'lrih

..

-

CC"

<nk •. le keer op het heideveld.

Eekboorn

na ｶｲｮ｡ｾｲ｣ｳｴ･ｮ
ｶｾＮ
ｅ･ｙｾ ｏ ｲｮｒ
aan de Grove den werden veelvuldig gevonden in ｨｾｴ
｢ＰＶｧｾ､･ ｬｴ･
aan de noordzijde en "n
keer in het "u idw.,stclijk gedeelte van het reservaat.

Clothrionon:Yd glnccoluë (uchrebcr) - Rosce woelmuis

13/14 ｮｵＡｾ ｲＮ［ｴｕＢＺ

23/21, ｲＧＨｨｯｴｾ

"c,,",.

ＱＯｾ Ｇ Ｉ

1 mllnnetj.· en 1 wijfje gevlUlgen (vangplaats 1)
: 1 ｾＧｩＺｦｪ･
ｾ｣ｶｮｋ･
(vangplllAts 3)
:'"r: ? n:ullh"tj('S '.!n 2 wijfjes gevangen (vangplaats 2).

Mierot\lB arvoJ.i.1 J!nllaf' - leldmuis

,!1ierotus "Gr8::tic L.i.lI11é - A"rè.lnL\.1.s
9 april: " <:Je. in
13/14 augustus: 2
23/24 oktober . 3
14/15 november: I

HieromYB

ｭｩｮｵｴｾ

9 april:

ｐ｡ｬ ｾＶ

1

braflkba.'.len
mannetjes en 2 wijfjes gevangen (vangplaats 1)
ｾＯｮｴｊ･ｂ
gevangen (vangplaats 3)
ｮｬｾ［ｊ｣ﾷｴＮｰ
seV8:'1g.n (vangplaats 2)

-

ｄｷｶｾ･ｭｵｳ

('x. in braad.baller:

Ap o 4emus Ｖｹｬｶ･ｴｩｾ

ｾｩｮ ￩

- Bosmuiv

9 april: 2 ex. in braakballen
13/14 augustus: 1 mannetje gevangen (vangplaats 1)
23/24 ｯｾｴ ｢｣ｲ
; 1 wijfje ｧ ･ ｶ ｾ ｧ ･ ｮ
(vnnS?laat6 3)
Vulpes vulpes Linné - Vos

1969: 1 ex. waargenomen ten zuiden van het toegangspad
25 juli 1971: 1 ｾｸＮ
waargenomen in het zuidoostelijk gedeelte
van het heideveld

SUB serofa Linn6 - Wild. zwijn
Cm6trcckG 1950 werd 1 ex. in het reservaat geschoten
(med. J.BOERSEN)
Capreolus eapreolu6

ｌｩｮ ｾ

_ Ree

Het voorkomen van Reeën werd in 1955 vetrmeld door 'tIlLCKE.
(1955. • 18·(). Jlpt h;o" Wa6 in 19'11 in klein aantal Btandwild
in hçt reservaat.

Vil

?i

i. '.(),'2

l, .;,

'.' ..•• ,',.

'. .....·..\::rn·

IJ'
J

'#,( ':'d
'':CI\ Bunzing te voorsctdjn
l.u·!t.3t,'.. t 1 nac.: j l.et centre.le heideveldje

,·"1

I

/IÎ.i.f""j

,n,

t.· ..

E":t,"'ndtip en G. Dirks&).

1 'OL ",'·arp;eno.... or, ir. het zuidoostelijk gedeelte
'1":\11

he l ｨ･Ｂｬ､ｾｶｯ

(Molinia -facies)

Anguis fr:ll;.i.l' s s.:.l'."( - Hazelw( rm.
juli

1970: 1 ex. waargenomen in het reservaat (G.DIRKSE)

Bufo bufo Linllé - G.lWOlle pud

9 april: 1

ｾｸＮ

ｲｏｑｾｲｶ｡ ｴ

ｾ

1 jl.'lli: 1

(':>c.

ｶ･ｲｫｾｳｂｬｵ｣ｨｴｯｦ

aan oostzijde van het
op d. A•• ｯ ｮ ｡ ｴ ｾ ｲ ｧ Ｎ
langs het toegangapad van het reservaat

Ranli tempornri.1l I.i r...,(, - Bru i.ne kikJwr
11 juni: '1 ex. in het schrc.alland in het zuidwestelijke
ieel ｶｵｾ
het reservaat
'14 aur;.: : juv. ex. :.n het .3chraalland in het zuidwestelijk geJeelte v&n het reservaat

4.

De

ＧｬＮ ｴｾｮｩ､ ｣ｲｰｳ ･ｶ

ct,· klcir,e zoogdieren binnen de verschillende

'ye f'je t at i () t ;[E.:::.!:

Tijdens de ｩｮｶｾＨｴ ｾｲＬｾｴｬ ｩｾ
in 1971 kwam ｾ｡ｮ
voren dat de gevangen
BoortOl! kl"inc ＺＭ ｯ ｾＺｬ ＢｲＧ･ Ｌ
ｾ･ｮ
voorkeur vertoonden voor bepaalde
typen ｢ｃｧｔｏｾＺｩ
illE;0T' ..
Om nu deze vool'ke'lr wat nader tP. k1U'akteriseren werden van de
verschillende vangplnni.3c'l ""lgetatie-beschrijvingen gemaakt en
wel. voorzover hiertol' gelegenheid was, door middel van plantensociologir.che opnamer,.
Bij het maker, Vall de opne.l:len ",erd ui tgegaan van een voor de vangplaats l'cpr<:sentllhevc kleine !lI'oefvlakte (b.v. 1 x 1 m). Hierbij
dient de a:tnmc1'J<.ing te worden gcllol\o.kt: dat de opnamen bui ten do
eigenlijke "efe Lllticilerivd.:· ￡ ｾ
n gemaakt. waardoor plantensoorten
op de lijsten kunnen otlt:>re}.cn, áie
in werkelijkheid w';l voorkomen.

"I'

4.1

ｓ｣ｨｲ｡ ｬ ｮ ﾷｶ｣ ･ｴｾＮ

4.1.1 Vangplaats 1a.
Physiognolnie,

Datum van de opname 24-8-1971. Oppervl. 1 m2
het aspekt wordt geheel bepaald door hoog0pfsande gl'ass.m (Holinia, Calamagrostis
c/il.nescens en Phragmites). Alle planten groeien
op ｍ ｯ ｬ ｩ ｮ ｾ ｯ ｲ ｳ ｴ ･ ｮ ［
in de slenken bevindt zich
veel dood ,1antenmateriaaJ..
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K

'\l i

dj 'Ulg:

ilo., 0,.-

ｴＺｾ

''':3..

'lu' 'ria

ｾＧｬ｜ﾷｽ ｬ ＮＡ ｡

.1 ｾ . " . ,

... ｾＧｕＮ ｬＧｦＱ［ＮＧｴ･ｳ

i

'-1

? a.fr., Carex pulicaris
cOD'll'tlunis 2 a.v., CalamaｰＮｲＧ ｊ ＺｾＧｴｩ
ｃＧｬｄｑｃｾｩＱｑ
2. d.V., cl. Carex hoetiana
• p.v., cf. Curex ｰｾ ｩ｣･ｵ
+ p.v., Potentilla

<'\'·(·,.t" • ,'.v., Hentlvl aq,uatica + r.v., Salix
a,lH'j

Moslaag:

Campylium stcllatum, Bryum pe8udotriquatrum

Aantal vnlnachtcn:

24 (lex.

VanGplaat/l 1b.
Phyaiognomie:

Datum van de opnallle 24-8-19?1. Oppervl. 1 m2
Het aepekt wordt hoofdzakelijk door graseen
bepaald, doch de vegetatie is lIeer open dan
op va:tgplaats 1a.

Krllidlll.ng:

Hoogte cn. 0,5 m
Ciraium disflectum 2 a.v., Holinia coerulea
? b.fr., Garex pulir:llris 2 a.fr.v., Carex
hostiFtnh 7 p.fr.v., Juncus acutiflorua + r.v.,
Erica tetralix.+ a.v.tr., Phrngmitee communie
+ b.v., Frangu18 alnue + r.j.

MOl:llang:

(, • .!l,

Aantal vnlnnchten;

4 (1 t'x. Hicrotus I1gr"tltis an aan de boarand

ｍｩ｣ｲｯｴｵｾ

agr8etia)

Pselld06cleropodium purum

(vungplaats 1e , ｾｩ･
1 ex. ｾ ｬ ｲ ｩ ｯ ｮ ｭ ｙ ｂ

4.1.2 VangplantB 2.

ook ｾＮＴ ＱＩ
ｧｬ｡ｲ･ｯｬｵｾＩ

Datu", van de "opname" 18-12-1971. Cppervl.
hl.l aspt'kt wordt ·vnl. bepaald door grassen
(H lima en Ph;'agmi tes).

Phyaiognollli<1
Kruidlaag:

l{(logtP.
ｾｬｩｮｰＮ

Aantal '1alwH:htel';

4.2

la 'r r .. ,j.

ca.

1 m

ｾ･ｲｶｬ｣｡

(de vangpleate vrijwel
homog('en "edekkend), Fhragmi<:ea communis
(hler (.1::' daar in el!n grote groep), Erica
tetra:ix (enkele pollen), Pinus sylvestria
(1 j<lv. ex.) ell Sphagn\4J1l opec. (enkele pollen)
13 (, p.x. Micro :'<15 agrestia)

Menging vnn sc;'ro.allalldv< ge t 11. tl 'H. m.. t atrLl"...clbegroeiingen

Lf.2.1 Vangplants 1c.

Physiognomie:

Struiklnag;

Datuttl

ｧｮ｡ ｾ･ｶｏ

d" opnamo 26-8-1971. Oppervl. 1 m2.
val' grasland naar struweel door
opslug van Frangula, tueaen de aporkenboutstronkon veul dOûd plantenmateriaal.

Roo

t.".

"lUl

ca. 2

lil

Frang-,lÏ.!\. alnus 4 b. v.

J
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ｈｦＢｏｾＧ

Krllidlullg:

,'\, '/5 ｭｾ
t1..

ｾＬｈｲＺＯＮ［｜ｴｬＧ ｅ Ｎ ｬ［Ｇ
｣ＢＬﾷｲｬＮ ｾｴＮｬ ＧＢ

Co.1'C: t..
t

':"... ll ...

1"."....

ﾷｬＮｙｦｾＧￇＨＺ

I

bedokkin/' 8<J,:!.
DCCJ\t"j 2 b.v. I Holinia
b./r.tI., :'nragr:1."tes comJlUnia 2 a.v.,
I '.IC";'.. ti ｾ
a. 0' ｾ 1 J?0'ucetlan:u.m paluatre
..)'lû vulê:nriu + e..v., Montha
ｃＯｷｾ

+ r.v.

ｬＮＺ ｱｬＭｵ Ｚｾ
Cl). -j' r .. j. t
GCl.l':'utU ･ｲｴｳＮｵ ｾｰ
}··(·().t>'t:lé< 8.l.11UB + 1'.;'-.

t

Mcslll.l\S:

cuapiuatü, Hypnum cupress1forme,
CampyJ.ium st"llatuDl. Pselldos.::i.ercpod1um purum.

Aantal vnlnachten:

I f (1 ex. & c ｊＧｏＭ［ＬｾｲＮ
ｵｾｳ
llomy,j j';lan; olu!')

ｃ｡ｬ ＱｃｾｧｏｉｬＮ ｬＬ

Vangplll.ats 2:
Physiogncr.tï e:

..ＺＮ［ｧｾｲ｣Ｇ

ｳＺ Ｎｴ ｾ Ｇ

8;:.

e IJ 1 ex. Cl ethr1o-

J)atum van "opn8llle" 18-12-"971. Oppervl. -bos- en etruikvegetatie met ondergrooi
var. hoofdzakelijk Mol1nia en Calamagrostis

ｾｬ｣ｨｴ･

CW10€Cens.

Bocm- en struiklaag:

Ce.. 4

hoog.

III

Frllngu:!l a111U6 (vele ex. in groepen), Betula
verrUCOS/l (enkele ex. in kleine groepen),
'.J,ue't"ctls rabur (enkele ex.), Pinus eylvestris
(enkele ex.), Lonicera ｾ･ｲｩ｣ｬｹｭ｣ｮｾｭ
(vrij
ｶｾｬ･Ｌ

Kruidlaag:

｡ｬ ･ｾｮｂｴ｡ ｮ､ｯ

hOOI(.
coeruiea (plaatselijk de oppervlakte
homogeen ｨｰ､｣ｬｾ･ｮＩＮ
Calamagrostis caneecens
(plaatselijk in +.apijten), Erica tetralix
(enkel<, ex.), ,Juncus Boutiflorus (enkele ex.),
ｐｨｾ｡ｧｭｩｴ･Ｖ
communis (vele ex.)

｡ｩｮｾｬｯｍ

Ca. 1+0

ex.;
c'n

Aantal valnachten: 7 (4 ex.
VangplaatB 1 d.

'Physiognooie:

4.3.1

__.... /(lareolua)
ｾ］ｾ］ｾＮ｟

Datum 'a.n ､ｾ
"opnam!''' 26-/!-1971. Oppervl.
va.n Ire.aland (vgl. vangplaats 1b)
naa.r :J":ruwl'el d",,!' enkele ex. van Frangula.

ｏｶ･ｲｧ｡ｾＱＡ

Aantal va1nachten: 4
4.3

ｃｬ･ｴｨｲｩｯｮ ｾｶ

］ｾＺ Ｎ

(1 ｾｸＮ

ｾ｣ｲｯｴｵｳ

A6!esti8)

Heidevegetatieö
Vangplaats 3a.

Datum 'fan de "opnD.lD(·" 2:f-10-197'1. Oppervl. -_

Phyaiognomil) :

ｖｯ｣ｨｴｩｾ

Kru:l.dlQag:

AfwiGseiend Lrica tetralix (in kleine en grotere
ｧＧｴＢｯ･ｰ ｾＩ
･ｾ
Moliuia ｣ｾ ｲｶｬ･｡
(in tapijten),
P'rangulll aln..ls (cen enkel juv. ex.).

Aantal valnachten: 22

ｨｾ ､･ｶ ｧ･ｴ｡ ｩ･Ｎ

<3 ex. MirJrotuJ3

Ｉｾｩｴｳ･ｲｧＮｬ
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ｾＢｴＮＬＧＡｬ

Il." ｾＢ

qlname 26-e-1971. Opper vlo

Physio",norui" :

vnd, r ·_<t. ｊ｜ｾ
lD hog., vliegden, dennenboaaapekt
'.'. t ｡ｯ､ｾＬ
t!J<ken I dennennaalden en dennenkPgels. Gr'''u'''t:I.c1 a8.n vegetatie 1b.

Boomlaag:

Pinua sylvestris 5 b.!r., Quercue robur
it b.fr.

Kruidlaag:

Hoogte co.. 0,4 mi bedekking ca. ＳＵｾ
Ho1.inia coerulea 3 a.fr.v., cf. Featuca ovino.
canadeneis + a.j.,
• ".V. t ｩ｜ｭｾｬ｡ｮ｣ｨＮ･ｲ
ｆｲ｡ｮｧｾｬ｡
alnus + r.k.j., Sorbus aucuparia +
r.j., Quercus robur + r.j., Carex spec. + p.v.

Moslaag:

o.a.

Aantal vnlnncr.ten:

1 /, (1 ex. Sorex ..raneus, 1 (;x. Apodelllus
sylvalic,us. ,\an dc bosrand, in vegetatie 1b.
(zip 4.1.1) " ex. Clethrionomya glareolus).

Yangploats ;'b.
Physiogr.omie:

Dlltum van de "opname" 24-10-1971,. Oppervl.-Ond,er de kronen vall een groepje ca. 10 m hoge
bomen in vochtlRe heidevegetatie (zie vangpluats ,)0.).

Boomluag:

Quercus :r-c'>'u.r (2 ex.), PinuE< sylvestris (1 ex.)

Kruidlaag:

Deschampsiu flûxuosa (vele ex. in tapijt),
Ede" ｴｾ ＩＢ｛￼ｾＮｸ
(enkele ex.), Molinia coerulea
t enkele ex.', P." ｾｉￜ｡Ｎ
apttl:. (jong ex.),
ｾｵＨＧｲ｣ｵｳ
rolm;,' (jens ex.).

Aantal valno.ch'l:cn:

ｌ･ｾ｣ｯ｢ｲｹｵｭ

glaucum.

.2 ( 1 ex. lliUt.rionomYI:l glaMolus en 1 ex.

ａｵｯ､･ｭｾ Ｃｾｶ｡ｴｩ｣ｵｂＩ

5. Samenvatting
Op het CRl'··rc6er v aat Groot ZlUIclbrink kon het voorkomen van 13 eoorten
zoogdierer. \Iorde" vast ..,G1.eld, t ..rlo'i.il. op grond van braakbalgegevens
van 3 ..oorten kun worà<:n vermoed dat .r.ij op of in de naaste omgeving
van het reservaat voûrkomen.
Onder deze soorten z:!.jn er'geen die niet reedö uit andere gedeelten
van de Gelderse Vallei beker,d zijn (ongepubliceerde waarnemingen uit
de gt>meenten Leusden, Amersfoort en ｬ ｯＨＩｾｬ｡ｮ､ＩＮ
Wat betreft de kleine zOogdieren hlijkt de Aardmuis (Hicrotus agreetia)
een voorkeur to hebben voor open graalandvegetat_es (echraallanden
en ''heiden'' met Molini:l. on Calau:agrostie caneacena).
Zodra binnen deze ｶ･ｧｯｴ｡ｾｩ･ｂ
besche.duwing optreedt, hetzij door
opslag van Frnng-ula, hetzij ooor opslag van Pinus, Quereue en Betul.a,
verdwijnt de ａ ｡ ｲ ､ ｾ ｩ ｡
en treden de Rosse woelmuis (Clethrionomys
ｧｬ｡ ｾｯｬｵ･Ｉ
en dc Bosmuis (ApodemuB sylvaticus) voor deze Boort in de
plaats.
Twee Boorten Reptielen en ｴｷ｣ｾ
soorten Amfibieën werden in het
reservaat nangetroffen.
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6. Litteratu'H'
DIRKSE, G. ＹｇｾＱ

Ex'Vh,i'·-"'!i.t'):ort CHi-rl:ocrv"nt "Groot Zandbrink".
'I ",. 1 fi I;, {,,)Ileu.LerllBchtJ.p voor ne t Natuurbehoud
ln ie J.'ro';jncj
lit 'cda, SBB (stencil).

WILCKE, J. 1955

De Grot.e Zallèb!'ink. De Levenee Nntuur ｾ

(9):

186-'187.

Dit Teralag versohUDt tevens
Exoursie-rapport v_ bet ｃｯｮｾｬ･ｮｴｬ ｯｨＦｰ
in de provinoie Utreoht Ｈｓｴ｡ＦｴＮ｢ｯｳ｢Ｎｾ･ＮｲＩＮ
Auaterlits, 197'. 8 pp. ＨＮｾ ｮｯｩｬＩＮ

ｾｬｳＱ

voor het lfai1ulrbehoud

j
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\IAARGEdOHEH lH D]" YELD13EU': ( PUTTEN )

door
ｕｩｴｾｮ｢ｯｧ｡ＬＮｲｾ

Jos

( oe7elnken)

1 De beken in de Gelders n Vallei.
1.1 Het ｳ ｴ ｲ ｯ ｭ ｧ ･ ｢ ｾ ･ ､
vün ､ｾ
]"El
Aan de westelijke ｖｾｬｵｷ･ｲ｡Ｇｾ
ontcpringen velo kleine beken.
Tengavolgu 'lan het verschil ijl hoogte tussen het oostelijke en het westelijke
､･ｾｬ
van de GeldersB VI.llui stromen ze in wectelijke richting.ln de oudere
Dryastijd ( eun periode uit het lnntglaciaal van de Würmijstijd)werd door
de ｯＧｬ･ｾｨｈｮ､
zuidwesten nl,nd veel znnd in oostelijke richting verplaatst
en tagen de ｾｴｵｷ ｡ｬｾ･ｮ
van de Veluwe opgeblazen. Zo ontstond in het westelijk
deel van de Vallei een brede ｧ｣ｵｬＬ･ｶ ｾｷｩｪ､ｩｧ
lopend ann de Utrechtse Heuvelrug.
In deze geul stromen kleine beken,na zich ｶ･ｲ ｾｪＬｧ､
te hebben in de Barneveldse- en Lunterse Beek,samen ,om verrolgens in noordelijke richting via
de Eem af ｾ･
wateren in het Eemmeer.
Het ｯｶ･ｾ ｲｯｴ･
deel van de bekeh in de Gelderse Vallei ue hoort dus tot het
stroot:1g"bied van de Eem.
Nog niet zo lane geledun waren deze beken ｴｵｳ ･ｾ
Voorthuizen (in het noorden)
en F.de (in het zuiden)niet"c;enormû:,:'.seerd" cl". niet. vervuild.
Om een indrult te ｾ｡Ｇｩｪｧ･ｮ
van de J.uister wanrin zij toen verkeerdenhoeft men
ma:lr l:!et ar';ik=l \'an ';'HIEL (1917) over de Barneveldse Beelt bij het lanè:goed
Stouten;)url3 ｾ｡
te ｬ･ｺ ｾ［､｡ ＭＬＧ
kwamen ';cen o.a. Ｇｔｩｳ ｯ ｾｴ･ｮ
"TOOr' die al jaren
ｮｩｾｴ
meer in oe ｇｾＱ ･ｲｒｾ
Vallei zijn ｾ ｾｲｧ･ｾｯｭ･ｮＮ
Eniee jaren geleden l1e'obe" HAuDERIilGll tic HIJTJS!fOFF POLL (1971) het gehele
ｳｪＺｾｃＢ Ｇｧ･｢ｪ
ed van de ,:ert "P zijll ma·;ro- en visfauna onder7.ocht.In hun verslag
komen de fatale ge/(;lgen van bee'ckanlllisatj es en vervuiling (i.h.b. door
ｬｯｾｩ［ｬｧ
van mesttltoffen en gier )'1001' de ｢･ ｫｦ｡ｵＬｾ｡
op beklemmende wijze naar
'"/ore'1.

Het recente rappert v:,n de ｐｒｏｊｆＮｃｔｇｒｾｲＮｐ
EEM (1973) laat ,,-ien da'; de water1<1'11 i ';ei t van hci.. c trcc::getoi€d VGn de EeIn er de laatste jaren niet bete." op
is gC'l'orden: Yl-i.,jr;el

Ｖ［ＢＺＧｾ Ｑ

Ｇｾ ｯｲ

de

｢･ｫｾｮ

kcnmerkcncl.c so . 1
. rtcn werden O? de

mons ter:Julltc:'"6 aa ngct ":"0:' f en ..

1.2 De "eken in 11et noo,:,dc'Jstelijke deel van de Gelderse Vallei.
De bel,en in de omGeving van Nijkerk en Puti;en 'linden geen aansluiting op het
stroomgebieQ van de ｅ･ｭｾ
zij wateren via de Polder Arkemheen af op het Veluwemeer. Aangezien beeknormaliGaties hier aiet of slechtR in ｢ｾｰ･ｲｫｴ･
mate
hebben plaats gevonden bieden de ｢･ ｫｾ･｣
niet alleen landdchappelijk grotere
aantrekkelijkheid dan de beken van h&t stroomgebied van de Eem, maar bezit,·
ten zij ook meer mogelijklleden voor "survival" van een i:ypische beekflora en
-fauna.

Omdat bovendien deze beken weinig onderzocht zijn heeft de afdeling Amersfcort
van de N. J . N. zich voorgenomen om de gegevens ovel' het landschap. de oeverbe
groeiingen en de ｢･ ｫｦｬｯｲｾ
en - faunc te gaan ver?oamelen.
2. De Veldbeek.
De Veldbeek .indt ｺｾｊｮ
begin bij het Egelgat ,een heideven in het gebied
ｖｑｾ
ｾ･
Appelsehe heide.
Vanaf dit punt '3trooInt de beek door een afwisselend landschap van eikenhakhoutbosjes,elzen-wilgenhout,esgl'onden en weilanden om geven door ｨ｡ｫｨＰｵｾﾭ
\Yallen in n">ord"", .. ｾ ＢＧＮｩＬｾｫ･
rich ting, om :<eh !'Oven voorbij de spoorli jn :'ijkerk - Putten bij de Schuitenbeek te voegen.
De begroeiing van de Veldbeek ｾ･ｳｴ｡ ｴ
op sommige plaatsen uit velden Fonteinkruid(Potamogeton cf. ｣ｲｩｳｰｵｳＩＬｶｬｯｴ ･ｮｾ･
Waterranonkel (catrachium
nui tan,.,) of Penningkruid (l,ysimcohin nummular,ia). Vooral in de bovenloot)
vindt men dikvIi jls Bl'onmos (Frontinalis antipyreti.cr.;.
-

-103 Vissoorten,wnargenomen in de Veldbe0k.
liet hieronder volgende overzicht vnn vissoorten is een eerste resulta"t van de in 197j uitgevoerde inventarisntie.
Snoek - Esox lucius Linnû
April 1973 werd 1 ex.(70 0 80 cm lnng)nabij de monding in de Schuitenbeek (bij de eerste stuw ) wnnrgcnomen.De aanwezigheid van deze soort
wijst er op dat het zuurstofgehalte van het water redlijk goed moet zijn.
Bermpje - Noemacheilus barbatulus Linné.
In de eerste helft van mei 197, werd deze soort waargenomen bij punt 84
(zie kaartje) Het Bermpje leeft in koel,helder water en voedt zich o.a.
met vlokreeftjes(Gammarus spec);deze komen in de Veldbeek algemeen voor.
Kleine Modderkruiper- Cobitis tnenia Linné
Waargenomen op 15 en 29 april 1973 bij punt 86 (zie kaartje).Dit visje
kan men in allerlei wateren aantreffen,doch niet in snelstromende beken.
Baars -Perca fluviatilis Linné
In april 1970 werd 1 ex.gevangen bij punt 101 (zie kanrtje).Deze soort
eist zuurstofrijk wuter(tenminste 3 ml/l ).In 1973 niet ｡ ｾ ｮ ｧ ･ ｴ ｲ ｯ ｦ ･ ｮ Ｎ
Tiendoornige stekelbaars - Pungitius pungitius Linné.
Begin 1973 waargenomen bij punt 128 .Het is een van de algemeenste visjes in de Nederlandse wateren.
Driedoornige stekelbanrG. Gasterosteus aculeatus Linné
Begin april 1973 waargenomen bij punt 127.Afhankelijk ｶ｡ｾ
het slagen van
de broedjaren talrijker of minder talrijk dan de vorige soort.
4 Litteratuur
Muus,B.J.& p.Dahlstrom, 1968.Zoetwatervissengids.Amsterdam/Brussel ,224 pp.
Hadderingh,R.H.& ｌ Ｎ ｾ ｈ ｵ ｬ ｳ ｨ ｯ ｦ
Poll,1971.0nderzoek naar de macrofauna en
de visfauna van de wateren van de Gelders Vallei.Rapport
R.I.N.,afd.Hydrobiologic,Leersum,98 pp.
Projectgroep Eem Landbouwhogeschool ｾ ｡ ｧ ･ ｮ ｩ ｧ ･ ｮ Ｌ Ｑ Ｙ Ｗ Ｓ Ｎ ｓ ｣ ｨ ･ ｴ ｳ
van de watervervuiling in het stroomgebied van de Eem.Rapport LH,afd.
ｾ｡ｴ･ｲｺｵｩｶ･ｲｩｮｧｴｗ｡ｧ･ｮｩ ｧ･ｮＮ

Thiel,A.W.R.,1917. Van onze heldere Veluwebeken.De levende natuur.
22(1-2):1-8,5 fig.
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VEGETATIE l!:N FLORA VAN H;? "Cl/kA A .LAND "DE BUilT" (ook ｾ Ｎ ｮ ｡ ｭ ､
"De KAJlp") Tt! Ｎｾ＿ＹＱ

1')7i EN 1'j"3 (JARl',EVELD).
cioor

Frank Berendee Ｈ ｾ ｴ ｲ ･ ｣ ｨ ｴ Ｉ

en Gerard Dirkse (Maartensdijk)

·Oe Dunt", gelntJon tussen Zworte-!roek en Driedorp io een
ｾ｡ｲ｣ｾ ｬ

laatste

ｲ｣ｨｾ ＳＱｬＳｮｾ

ｾ｡ｴ

nog in radelijk goede toestand

verkeert.
ｾｲＮｫ･ｬ

Het maairegiam it. :llechts

jarun ond;:?rbroken

ｧ･ｷｯｾｳｴＬ

terwijl da uatorl,welitoi.t van de onrir.ganda sloton (load te
noanen is. :.:..1 is de gel1i,;t:cl"e

ＧｬｲｵＢｾｬＺＱ｡ｴｯｲｳｴＧｬｮ､

vermoodelijk

gad"ald. Joordat echtor ce" "Cllo::>l ｯｾ

v"n het tarrein uitgegr:,-

De huidige ll",ht:erriar h"ryft. LIJ de periode dat er niet meer geｾｯｴ

maaid oerd, in

ｶｲｯｾｧ･

vnorjeer

tijdstippen getJrar d. iJit
van '.:olinia

｣ｯ･ｲｵｬｾｯ

70

rU'on dan, op gunstige

nogelijkort'Jijs aen dominantie

ｨｾ｣ﾷｬ ｴ

in de \..and

Ｚｊｯｾﾷｵｲｬ ｴＮ

Oe vCÇjol.c· ie ie v'.n plok tot plek noçal verschil-

•

ｾＢｲＮ･ｮＭＮｾＢｬ ＡＮｮｧ

l:ond van

-p ccn ç;roct dol is 'r:oBnia coorulsa

dor.1Înor,t. f\.nder.! ril:!lcn dr:1;!}n ･ｾｮ

ruîatekr:.JLden vOlJatatie,

waarin pl:·"toalijl< Oactylorhiz3 praetcrniosa v;r. junia1is
optreadt.
Op de nattera plc:<h,n grD"ion CO"<lrur.t pa lustre on !..enyanth"s
trifoliata. [nl,a1' zeer

Ｂ･ｲＮ ｾＬ｢

pll):ken zijn llegroeid r.tet [ri-

ca t13tralix en V:":fJ;1i1O .... :3an. ;.. nn·'vaui"' 1/4 ､ｾ･ｬ

ven da op;1orvlak-

to van h..,t hooiland uordt in::;anonen door een gozelschap van
ｊｕｮ｣ｵｾ

acutlfloruo,

ｾＮ

ｾｲｩｮ

o.a. Contauroe

ｰｲ｣ｴ ｮｾｩｳ

en Valeriana

dioic:l groeinn.
Het uit9::graven

ｾｴｵｫ

gogrcl;id. ｾｬｯ｣ｨｴｾ

oen

is bi jne 99;,eo1 net Alnus glutinos" dichtcon kl:>in "tukje (een cir:ntal contiaren) heeft

die doet denkon oon CJat ruigo, natte, ti1atig

｢ｾＺｲｯ･ｬｩｮＺＱ

vooclsclrîjke ＨｾｴｩｫｳｴｯｦＧＭ
in duinvnlleion

en fosf:J:J.t r'rr.e) milinus, zoals die
ｾｵｮ ｲＺｮ

vcori<or.:cn.

---------

ｾ Ｍ

ｾ

à

oquatico, Carex diunJro, rreK ｾｮｲｯｴｩｮ｡

on ｐｯ､ｩ｣Ｌｾｵｲｩｳ

VolJcjiQI,"'i" .1o:11v9 v'.r,.lc)..",n
hoctiana

13"

C.

p:)rl1 C0r'

f'p ht'i; tarrain zij

n. I.Tl.

rlu ｴＳＮｾｦ｝ﾷＱ

ｰ｡ｬｵｾ ｲｩｾＮ
CIO

no!) dot CcrDx

alrJeMl?np. zogç.en zijn.

nni' c ·,,'plage:'1l.rinanton ｧ｡ｮｯｾＬ･ｮ

door het

I'!nt pla';'1en rr''''Jltd rlio in het vcrscllijnen van Pinguicula

vul9"ris en o.o. Polyoalu

ｶｵｬＢ｡ｲｩｾ

!la do;:o kOt'ta bOLchrijvinç van hst cJebied laten

lIlij Elcn 800rtenlijc' van 1."gere planten volgen. ::Jij hebbon elle
gonoentlo soorton

':OZ.I.(;.'.

1""""lttl"l""""'IIII"I""""""""""""1'"

Achill..,a ptornlca
ａＹｉｏｓｴｩｾ

carina

1\. :;tolonifer"

A.

ｾ unLJic

,UnU6 glutino';a
Anqeltca

ｾ ｹｬｶｯｮｴｲｩＳ

rtn Lh".", ,thu:, ndoratun
ｾ･ｴｵｬ｡

ｰｵｾ｣ｳ ｾｮｳ

ｲ｡ｾｴｨＢ

p,,:ustris

ｃ｡ｬｹｳｾ￼ｑｩｳ

ｾ･ｰｩｵｭ

Cardonino pratensis
Caro>', ,",cuti ｦｯｲ Ｎｬｩｾ
｣ｾ

der.ind8

C.

｡ｲｪＧｬ ｾ｡ｩ､

c.

､ｩＵｴ ｣ｾＱＰ

C. echir..::ta

c.

fltlcc

ｾＮ

hostia'"'a

c.

nigrl

1

C. ov.... li :.
C. panic,:)a
C. ptJl!.t'''rin
('

c.

ｴＧＺ ｲ ｣ｴｾ

rOJtl'"ta

_3licnrio

ｬｹｌｾｲｵｾ

Ce: tauro.

ｰｲｾｴ ｾ ｬｾ

flonttla ênuoticn

Carootiurl

ｩｬｯ ｾｳｴ ｃｬ､Ｇｾ

r unyanthsG triroliata

ｃｩｲｾ ｵ

ｰ｡ｬｵ］ｌｲｾ

f'olinia

C0r.18rUf,l

paluctra

i Ｇｙｾｇｯｴｩｳ

｣ｾｯｲＭｵｬｾ｡

pc,lustr- is

Cropis paludo:"o

(Jl'crli$ r.lacl.!lata

Orocera rotundiFolia

o. inc:Jrnal:>

Eleochari:J paluctris '·zp. pal.

o.

palustro

ｅｱｵｩｾｯｴｵｮ

Ericn

ｴ･ ｲｾＬｬｩｸ

｡ｾｳｩ ｲ･ｾｯ｡ｲｰ

Parna&31a palustris
Psdicularin palustris

cannab!.nun

ｅｵｰ｡ｴＺｯｲｩｬｊＬｾ

restuca

ｉｊｲ｡ｴｾｮ］ｩｳ

Phr-o').".i tos allS tralis
Pinguiculo vulgaris

r. rubra

Pon

r. ovina
F'ilipe,lclula :Jlr.ar5.a

P. tr",vi:.lis

Galeopsis tstrahit.

flrllnU& padus

Galiurn p"lu:;tre

!:nnuTiculus a.criti

G. uligir.o-u3

R. flanr.ula

Genista E\i"l;llica

ii.

Glechona heGbraCSB

ＺＱｲＮｩｾｉＨｈﾷＧＡｴ ＢＺｕｃ

Holcus

ｲ［ｾ ｮ･ｸ

ｬｾｮＺＢＧｴｵｾ

ｰｲｄｴｯｮｾｩｳ

f otontUla

･ｲ ｣ｴｾ

Polygala vulgaris

ｮ･ｰＧＱｮｾ

;:;labcr

e.cetona

Hunulus lupulu"
Hydrocotila

ｶｵｬｧｮｾｩＳ

Hypericun naculntw"

s.

Iris pseudccorus

］ｩｒＹｉｩｮｾｬ｡

ocutifloruc

ｊｵｮ｣ｵｾ

J.

｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｴｵｾ

SolElrlUCI

ｾ･｣ｵ｡｢･ｮＵ

dulc... ':;ra

51:e:loria

J. but'onills
J. bulbosuc
J.

ropan$

･ｲｦｵｾ ｳ

ｾｵ｣ ｾｳ｡

ｔ［ﾷｲｾｸｯｃｬ ｲＮＱ

ｾ ｬｵｳｴｲｩｳ

ｰｲｑｴ｣ｮ ｩｾ

epec. (coct5.0 cpectOlbilia)

l. spoc. (30ctio v1I1aaria)

J. subulii'lorus

Trif'oliur.1 protense

Lei.1na r.1i.nor

ｖｯｬ｣ｲｩｾ

Lotus

V. r)fficinalis

ｵｬｩ｣ ｮｯｾｵｳ

Luzul" nultiflor::
lychnic

ｦｬｯｾＭ｣ｵ ｬｩ

lycil:l;:dü;;, vulaarin

..a dioi=a

Viburnua opulus
Vieia cracc:>
Viol" palu.1tr!.s
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VELDWAARNEMINGEN, 1

- De bedoeling van deze rubriek is waarnemingen te vermelden
die betrekking hebben op terreinen in de gemeenten Huizen, EèTn,s
Baarn, Soest, Bunschoten, Hoo"land, Amersfoort, Hoevelaken, ｎＺＧｾﾷﾭ
kerk, Putten, Barnoveld, Leusden, Woudenberg, Maarn, Scherpen··
zeel en Renswoude (eventueel ook Ede, Wageningen, Veenendaal en
Rhenen) ,
- De redaktie zal het zeer op prijs stellen indien U ｲ･ｧｬｭ｡ｾｩｆ
waarnemingen voor deze rubriek wilt inzenden. Gaarne met ve.:::':n;.J.ding van gemeente, vindplaats en datum,
PLANTEN:
Pijpbloem (Aristolochia clematilis)-AMERSFOORT: zomer 1973, ·ra.····
scheidene ex, bij 't Stort (Snoeckgensheuvel) (E. de Beer)
Wilde Kaardebol (Dipsacus sylvester)-LEUSDEN: 1973, bij ｢ｲ｡ Ｎｾ
plaats langs het Zwarte Wegje (C,J. Vermey).
Bitterkruid (Picris ｨｩｾｲ｡｣ｩｯ､･ｳＩＭｂａｒｎｅｖ ｌｄＺ
VIII-1'973, langs dû
Woudweg bij Voorthuizen. Deze composiet met zijn grote,
goudgele bloemhoofdjes hoort thuis op kalkrijke droge ｺ｡ｾｦＮﾷ
gronden j een bij zondere vondst dus voor de kalkarme ｺｾＧＺ ｇＮＢ
gronden in onze omgeving (F. Berendse).
Havikskruid spec. Ｈｈｩｾｲ｡｣ｩｵｭ
bauhini)-BARNEVELD: VIII-1973, langs
de Woudwel; bij Voorthuizen. De determinatie van deze bi:ll;cnde re Havikskruidsoort werd in eerste instantie ｧ･｣ｯｮｴｲｯｊｾＭＺﾭ
door Dr. G. Londo. Later werd de plant aan Prof. van ｓｑ ｇｾ
getoond, die het vermoeden uitsprak dat zij tot de subspec.
arvorum behoort. De soort schijnt z:ich langzaam naar ｨ･Ｇｾ
westen uit te breiden (P. Berendse).

<:>

ZOOGDIEREN:
Mol (Talpa europaea)-SCHERPENZEEL:XII-1972, 4 ex. met "witte"
--- vacht, gevangen op weilanden om
boerderij aan de ｍｯ ｾｳ ･ｲ
weg (M. Dokter). Eén ex., in bezit van de heer Dokter, bJ'"
tot de kleuraberr. cremea te behoren, vgl. HUSSON, A.M. ｾｏ
W.C. VAN HEURN, 1959, in: ｚｯｬｾ
Bijdr. 4: 9. (V. van ｌ｡ｾ ＩＮ
Huisspitsmuis (Crocidura russula)-HOEVELAKEN: .9-X-1973 en 4,·XI .
1973, 1 ex. Kyftenbeltlaan (J. Uitenbogaàrd).
Woelrat (Arvicola terrestris)-AMERSFOORT: 30-XI-1973, 1 ex. :':'
weide-elzenwallengebied ten noorden van de Groene steeg
(waterwingebied Liendert) (V.van Laar).
Wezel (Mustela ｮｩｶ｡ｬｩｳＩＭｾｴｅｒｓｆｏ ｒｔＺ
24-X-1973, 1 ex. ｰｬ｡ｮｴｾ｟｣Ｌ
tussen Zuidsingel en Heerenstraat (W. de Lange). Wezel:.
worden wel meer in de binnenstad gezien, naar. het schij.
echter steeds in de herfst.
Damhert (Dama dama)-AMERSFOORT: 2-XI-1973, 2 ex, in het ｐ｡ｲＺｾ
L'_',
denbroek. Op 3-XI-1973 gevangen en ｯｶ･ｲｧ･ｯｲ｡ｾｮｴ
naar he.
Dierenpark Birkhoven. Hoewel het hier ongetwijfeld uit gc·
vangenschap ontsnapte dieren betreft, menen we deze "ve2.d·waarnemingen" toch te moeten opnemen. De reden hiervan ｪｾ
dat het niet onwaarschijnlijk is dat zicrr in de ｴｯ･ｫｯｾ ￩
dergelijke gevallen zullen herhalen. Het is immers zo, áat
de laatste jaren steeds meer "bio-industrieelen" op de buiten gebruik beraakte weilanden om hun bedrijf een kleine
ménagerie inrichten, waartoe o.a. het Damhert een gelicfue
soort ir (V.van Laar),
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-VOGEr,:,);

vonrjaa:-:- 11)73 tijctelljk 1 llJC., 1-VIIIDoàaars - ａｎＮｾｒＬｲＧＨｊＩｋＺ
1973 ':ot terUD1wJ ,;e 1 ＧＭｾＢＱﾷ
q73 2r.::c. in ､ｾ
ｶＮｯ ｰＮＬｲＸＱｮｾ･ｬＬ
I
n1e\1w\)ouww1jz: ';chOL:.ct'st L\.(:.,'. lJakkeuee). In 1972 was
I
hier een ｢ｲｯ･､ｾ･ｶｒｌＮ
Buizerd - HOOGluU:Dr '972/ "17y. ､ｮｾｲ＼Ｎ［､･ｰ
/l de gehele winter 2 ex.
bij de ｰｲｯｾｦ｢･ｲ､ｩｪ
｛ｾ
3chothoret. MAARN: '973, landgoed
n. Hoogt, ｢ｲＰ･､ｾ ｶ｡ｬ
(3 juv. ｵｬｴｧ･ｶｬｯｾ･ｮＩ
(G.van Bekkum).
I Wespendief - :HJK'::RK en }lARJ'iEV-:l.11, 23-VII-'973, enkele keren
1 ex. boven àe Aprelacne Heide waargelLOwen (F. Berendae).
1-VIII-1973, 1 ex. ｢ｏｙＸｾ
het landgoed Erica bij Barneveld
(J. van de >tlde) , 1Jetreft het hier
Wespendieven die ｾ｡ｬ ｡￮
de ｖｾｬｵｷ･
(een bekend ｢ｲｯ･､ｾ･｢ｬ･､
van deze
800J:·t) nu en dan de Vul] el bezoeken of gaat het om eE'!1. broed(."eval in ｾ￩ｮ
van de Bro,ere ｢ｯｾｳ･ｮ
bij de Appel3che ｈｾＱ､･＿
ｾ･ｬ ｩ｣ｨｴ
bezitten andere vogelaars waarnemingen die antNoord op deze vraag
kunnen geven (F. Jlf;rûldse).
ｂａｾ ｅｖｓｌｄＺ
zomer 1972, broedgeval
westkant van Garderen; 2 juv. ｵｾｴﾭ
gevlogen. In 1973 hier Liet waargenomen (G. VaD ｂ･ｫｾｮＩＮ
Sperwer - MJERSFOORT! 1973, ｢ｲｯ･､ｾ･ｶ｡ｬ
in Birkhoven t 5 juv.,
ca. 5 dagen oud, nest ｶ･ｲｳｾｯ ｲ､
(G. van Bekkum).
Boomvalk - HOOGLANDr SclJ.o 1.horsT., 1 paar waargenomen I Coelhoret,
"TPalir waargenomen (G. van Bekkum) (1973).
smelliken - HOOr.T.AND: 1973, gedurende de gehele winter 1 ex.
l u s s e n Schothorst ｾｮ
Zielhorst (G. van Bekkum).
Wespendief (aanvulling) - RAPJ,EVELD: 3-VIII-1973, 1 ex. even
ten zuiden van de Pppelsohe Heide (P. Berendee & J.van Gent).
Torenvalk:- AMZRSFOORT: 1973, Vlesakkere (zandafgraving) broedgeval, 4 juv. uitgevlogen' 1973. De Schans, broedgeval, aantal uitgevlogen juv. niet bekend; 1973, bro&dgeval bij het
viaduct van de spoorlijn A· toort-Apeldoorn. Liend.rt, juv.
uitgevlogen. HOOGLAND: 1973, Sohothorsterlaan bij het landgoed Schothorst, 3 suocesvolle broedsels I 1973, H6efeeweg,
broedgeval (nest uit boom gewaaid, dooh vervolglegsel, aantal uitgevlogen juv. niet bekend) (G. van Bekkum).
Kerkuil - HOOGLAND: Coelhorst, 1973, 1 paar; 1973, boerderij aan
-- de Nieuwlandseweg 1 paar; 1973, boerderij aan de Veenweg
1 paar; 1973. boerderij aan de Emidaersoweg broedgeval ( 4
juv. uitgevlogen); ｈｯ ｾＺｬ｡ｮ､･ｲｶ･ ｮＬ
boerderij aan de Heideweg, broedgeval ( ｾ juv. uit6evlogen).
BARNEVELD: 1973, ｔ･ｲｳ｣ｾｵ ｲＬ
Berkhof, 1 paar I 1973, ｂ｡ｲｮ･ｾ
veld, boerderij aan de Bielderweg, 1 paar (van beide gevallen is het aantal uitgevlogen juv. niet bekend) (G. van
Fekkum) •
Steenuil - M.IERSFOORTI 1973, 1 ex. regelmatig vliegend om de
.(verlichte) Lanv':! Jan, daarbij jagend (op insekten?);
HOOGLAND, 1973, in de ｯｾｔＮＱ､ ･ｬｩｪｫ･
omgeving van De Schothorat. 2 suocesvolle broedsels I 1973, Hoogeateeg. 2 succesvolle broedsels; 1973, 0oelhorst, ragelmat1g 1 ex.; 1973,
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' ej.• ; :.T,lJJ/:NI ｾ Ｙ Ｗ Ｓ Ｌ ｓ ｴ Ｉ ｵ ｴ ･ ｮ ｢ ｵ ｲ Ｎ ｾ Ｌ
1
àro.'d"p.l H:' 1n ae ?elf'e., oJ·.p;evlnr: noe: 1 eX.1
1"75, ) ':IlHJ".;!.W';. ::'13'..4'<: '. t r .
rep':! i.ca1 j, &1' rmroe p van oude
:::teemAilt:r:, }-ett"(H'!1 .. l.i.·;' O' uitf!p.vlor.e:", jongenl 197.3, Koeijkp.rw,,/;, 1 Vl". s: eHfl.J.1 rJ " broP"'vlek up de borat (autoel:".c.;htof:fer, l'a Ｑｾ
d •• r"r. ·'erz'Jr.. ﾷｩｮｾ
:laa.r weer losgela.ten
(G. v
ｒ｣ｾＺ
"1).

Z1elh'Jr:n,
:JucceS'JO

ｂＰＸｵｬＱＭａｾ ｒｓｆＰ ｒｔＺ

ＱｾＷ Ｎ
1 P&öT in ｾｩｲｫｨｯｙＦｮｬ
HOOGLAND: 197', 1
paar in ｾｯｨ ｴｨｯｲＶｴＬ
1 puar in ｾｯＸＱｨｯｲ｡ｴ
Ｈｨｩｾｲｙ｡ｮ
yerongelukte het
..annet.je in prikJ<elàraiJd); LE:111>DF.:H: 1973. 3 juv. bij Verhoet te
Aohtervelu ｵｩｴｧ･ｾｬｯｧ･ｮ［
ｒａ ｎｾｖｅｌｕＺ
1173. 3 juv. aan do Kolweg, Terschuur, uitgovlogen (r,. van Hekkuml.

Ｚｔｒｏｾ ｓｒｅｍａＭｬｩｵ･ｮ｡ｒ

p,;; lt.\<.. oi<.:.\L

ＬＳＷｾＱ

3 ｰＴｾｲ
(waaryan 1 nest werd verstoord)
en 13 ex. op winters1&lI.pplo-ft ts( februari -) I 1973, 1 paar op de Schans
(nest verstoord), 2 ex. op ｷｩｮｴｐｲＢｬｦｴｮｰ ｬｾ･ｴ ＩＱ
HOOGLAND: 197', 4 ex.
in Zielhorst{G. ｾ｡ｮ
ｂ･ｫ ｵｾＩＮ

Velduil-BUNSCHOTEN: ＱｾＷＳＬ
) ex. aan de Vinkenweg, broedg...l? In
1972 was hier een neat. waarvan 5 juv. uitvlogen (G, van Bekkum).
IJsvogel-AMERSFOORT: 1973. ｴ･ｾｲ･ｴｮ
nabij de Eem op de grene van
Amersfoort en Hooglan , 3 acht&.eenvolgende
suoee.volle ｢ｲｯ･､ｧ･ｾ｡ｬ ･ｮ
(G. van nekkum).
ALLE!M,W. l". C.8 . . ＱＹｾ ｬＮ
AYitauna van Midden Nederland, p. 308. yermelden ･ｾ ｮ･ ｮｳ
een geval waarbij ｾ ｢ｲｯ･､ｂ･ｾｳ
na elkaar in
hetzelfde nest werden grootgebracnt .(landgoed Erica, ｂ｡ｬｾ･ｶ ｬ､ＩＮ
ｂｯ ｭｬ･ ｵｷ･ｲｩｫＭｾｒｓｽｾｒｔＺ

ＱｾＷＳＮ

｢ｲｯ･､ｧ･ｶＮｾ

zandatgraving vlasakkero. 5
gen (G. van Bekkum).
ｏＮｙ･ｲｺＮ｡ｬｵｷＭａｍｽ［ｒｓｽｾ｡ｔＺ

ｪｾ

ｾﾷｉｬｮ

uitgevlo-

ca. 12 bezette nesten, nieuwbouwwijk

ＱｾＷＳＬ

Schothorat (G.

••

B.. kku.lI).

Roodborsttapuit-AMERSFOORT: 1973. ｢ｲｯｾ､ｧ･ｶ｡ｬ
(5 juv. uitgevlogen).
langa d8 spoorlijn ｲｩ｣ｨｴｩｾｧ
Amsterdam (G. van Bekkum).

,

Zwarte roodstaart-AKERSFOORT:1973, tenminste 3 territoria aan de
rand van de ｮﾷ･ｵＮ｢ｯｾｩｪｫ
Schothorst (V. van Laar).
Nachtegaal-HOOGLAND: 1973, regelmatig zingend mannetje op het militair terrein aan de ｅ･ｾ
(G. van Bekkum).
Fluiter-LEUSDEN: 1973. 23-V..'ot ca. 1 maand daarna dagelijk. 1 zingend ex. ｩｾ
het LoekhorsterboBch (H. Boon), van deze soort werd ook
het neet ge10nden (C. J. ｖ･ｲｭｾｩｪＩＮ
Putter.AMERSFOORT: 1973. in juni regelmatig 1 paar langs de spoorlijn Amere!oort-Apeldoorn, Liendert (G. van Bekkum), 23-X-1973 2 ex.
Gem. Kwekerij Heiligenbergerweg (H. Sander.).
ｇ･ ｬｧｯｲ･Ｍａｍｅｒｓｽｾｏｒｔｉ

ｾＹＷＳＬ

2 paartjes

nest werd yeratoord (G. yan

ｺ｡ｮ､ｾｦｧｲ｡ｶｩｮｧ

Vlasakker., 1

ｂｯｫ ｾＩＮ

VISSEN:
ｸｯＸｅｾｫ･ ｮｓ

ＺｔｾｏＩｴＭｺｓｒｅｍａ Ｌ Ｑ｜ｩ･ｵｬ

val" in de ....fwa.tering ｬｯＮｮｧｾ
naaI (J. Uitenboeaard).

V-1971, 2 juv. e%. bij cle ".aterde Van Randwijoklaan/valleika-

.•1/Jｌｾ［ｕＺＭ ＧｆＬｎ

J'I .. 1,)72,1 r·x. in d", vijver up bet landgoed De Boom (J.
Uit, IIboga 'rd) ..

Blankvuorn (Ruti]":: ,-util'.. )-Jli·IERc;FOOJ·'l': 9-IZ-1973, diverse juv. ey.
.
ll.enr;te ca. 31; mm) in d.· 'i',rn0H.l.dse h,"· Lij de Verdiweg (V. van
LRLlr).

Zeelt (Tinca tincll):VJ-1973, 1 ex. Hei:!.igCl bergerb<:",k ten noorden "",
de Rode brug (V. vall Lau.,·) , Ll::USUEN.
9rondel (Gobio gobio) .. AI1F.RSroORT: 14-XIJ-1970, 1 ex. bij de "waterval"
langs de Van P.andwijcklaan/Valleikanaal (J. ｕ ｩ ｴ ･ ｮ ｢ ｯ ｧ ｡ ｾ ､ Ｉ Ｌ ｌ ｅ ｕ ｓ ｄ ｾ ｎ Ｚ
4 ..'111 .. 1965, 5 ex. in de Barr.clveldse beek bij het sluisje in A"h-cerveld; 28-'1-1966, div. px. op de zelfde vindplaats (V.van Laar);
'111-1969, 5 ex. op de zelfdo vindplaats (J. Uitenbogaard).
Alver· (Alburt1l!s ｡ｬ｢ＡｬｲｮｵｳＩＭｈｏｾ［ＧＯｅｌａｋｅｎＺ
zomer ',969, vele kleine ex. in
zandgat aan de noordzijde van het Overbosch. Mogelijk hier ｵｩｴｧｾＧ
zet l J. Ui tenbngaard, V. "an Laar).
Grote ｭｯ､ ･ｲｫ ｵｩｊＲＮｾＧ
(Misgurnu8 fossilj s)-LEUSDSN: 10/11-'11-1969, 1 ex.
in de Heili"enbergerbp.ek ten noorden "an de 1<od9 brL1e, 28-111-1973,
1 ex. op de z"lfde vinóp]aa;s (V. ｾ｡
Lc.""'),
Bermpje (Noemachoilus barbatulus)··LEUSDEN: 1'1··1970, ;; ex. in wa'tertje
. _ - bij de spoorwego'lHr ,arg ｬＭｩＮｾ
he'.; LeufOdel' zwem;,al: lJ. ｕｩﾷｾ･ｮ｢ｯｧ･Ｎ｡ｲ､ＩＮ
Kloine Ilodde!'krt:illl"':' (Cobiti.l t<1onia)-L..USDEiI: III··1973, 1 ･ｾＮ
in de
ｍ｣､ ･ｲ｢ ･ｬ［ｾｊｬ｣ｨｴｯｲｶ ｬ､Ｌ
bij' de brug in de ｾ ｯ ｧ
Glindhorst-Ach'tervelü
(J. UitjnboGuerdi.

ｒｨｯ､ｩｴ･ｾｭＮ

IN SEKTZN :
:galwesp).AMERSFJORT: 23-X ·'Y73, gallen op ｾ ｣ ･ ｮ ｾ
van
5.11 wpi_a..'1C: bj j \le ｘ ｯ ｰ ｾ ｲ ｳ ｩ ｮ ｧ ･ ｬ Ｌ
ｮｩ･ｵｷ｢ｯｵ｜ｬＮﾷ｜Ｇｬｩｪｾｻ
Schot1\or&t Ｈｲｾ｣ｶｲ
.. G.H. ia!'! Laar). JlLT\ en DOCTF.RS VAN LEEU"IEN, 1946
ｇ｡ｬ ･ｮ｢ｯ･ｾＬ
p. 2"5, ｶ ･ ｾ ｭ ｶ ｊ ､ ･ ｮ
de gall.. n van deze ｳｯ ｾｴ
alleen ｶｯ ｾ
de ｢ ｬ ｾ ､ ･ ｲ ｮ
van rozen,

:lOSCl.

ｳＺ＿･ｾＮ

t

･ＺｾｮｰＮ｡ｧ

SLAKKEN:
Helicip;ona (Arianta) arbustorlJm.AMERSFOORT: 27-:U-1970 en 7--III-1970,
div. ex. in elzenhaag langs de Lienderi;se Dreef/Koopersteeg; 14·XII-1968, 10 ex. ::'n ruigte .,an wegberm na'oj.j boerderij De Koo!J.
Koopersteeg; ilUNSCHOTEN:'feen- en Veldendijk:
19··11·-1971, div. lege ht>.isjes tussen stenen dijkglooiing ten OC::-·:.
van Spakc·:\burgj 23-X1I-1970, 4 lege huisjes tussen stenen dijk··
glooiing tor hoogte van rioolwaterzuivcd.ngsinstaJ latie aan de Groene lOOg, 5-11--1972, div. huisjes tussen dijkgleoiing ten oosten van
de 'TUilnisbelt; 11-1'1-1970, 2 leg." huisjes i.n ruigte op pu::'n van
afgebroken huis aan de ｎ ｩ ｪ ｫ ･ ｲ ｫ ･ ｲ ｷ ･ ｾ
(westoever van de Laak, Oosterpolder); NIJKER!{: 8-'1.1973, 1 ex. onde:' plank in veentje aan de
voet ｶ｡ｾ
de dijk, Polöer Jlrkemheen j ?UTTEN' 24·.IX-1973, 6 ex. tus·sen steenglooiing van de IJ&selmeerdijk (V. van Laar). G1TTENBE;<.·
G.:R, BACKHUYS en RIPKZN, 1970, De LandGLakken van Nederland, p.·104,
vermelden dat dezo huisjesslak leeft op uiteenlopende vrij droge,
tot zeer vochtige plaatsell. ))0 bovenvermelde ｶｏｾｬ､ｳｴ･ｮ
van deze
soort ul t het ｾ［･ｮｬ｡ｮ､
en het noordelijk deel van de Gelderse Vallei
lijken echter te wijzen op een voorkeur voor vochtige tot natte gebieden en daarbi:\nen roe weor VOOI terreinen waar een sterke opeenhoping van orgllni.sch materiaal pIa.ats vindt.
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varfjtldrJI'j(lq 'rlr,

do vOlJettoLlors van de Goldor. '11' .. rL ｾ ｮ Ｇ ｲ ｴ

scha Vnl10i d.d. J.2-JII-19'13, tp.

De uonvocatie werd aan 26 verschillende adressen verzonden.
Twee personen zonden een bericht van verhindering. Op de vergadering weren 9 personen aanwezig: F. Berendse, G. Dirkse,

J. van Dijk, J. Fransman, C. de Graaff, V. van Lear, W. Resing,
H. Sanders en J. Uitenboganrd
G. Dirkse fungeerde als voorzitter.
Wij maakten de volgende afspraken
ad. punt 3 van de agenda:
We vatten het broedvogelonderzoek in een rapport samen. Het
rapport zal bestaan uit een inleiding, een hoofdstuk over het
landschap, een hoofdstuk over de broedvogeltellingen en een
hoofdstuk over de avifauna, bevEttendo een van opmerkingen
voorziene lijst van broedvogels.
Zij die willen meewerken ean het samenstellen van de broedvogellijst, kunnen zich opgeven bij de secretarie (Kievitlaan
31, maartensdijk).
ad. punt 4 van de agenda:
Wij besloten,
op voorstel van de heer V. van Laar, een perio,
diek te laten verschijnen. Het blaedje zal twee keer per joel'
ean alle leden van de w8Jkgroep worden verstuurd. De redektie
zal worden gevoerd door de ｨｾｯｲ

V. van Laar. De heer H. Sanders

verzorgt de technische zaken die met de vermenigvuldiging te
maken hebben.
Ter voldoening van de onkoeten wordt or van u een geldelijke
bijdrege verwacht ter grootte van 15,-. U kunt het bedrag overmaken op gironummer

t.n.v. secr.Werkgroep Veld-

biologie ven de Geldersche Vallei, Kievitlaan 31, ｭ｡ ｲｴ･ｮｳ､ｩｪｾ

.

.

•

-"
.20ad. punt 5 van de 89 0nd n'
rrank Berendse zol up d8 vol gunde vor9adoring eon voorstel
tot het tellen van ｮ･ｴｲｯｾｬｶ､ｵ｢
gewerkt hebben.

in 1/4 km 2 hokken uit-

ad. punt 6 van de agenda:
Gerard Dirkse zal de wintertellingon uitwerken.
ad. punt 9 van de agenda:
Om ongeveer 23.00 sloot de voorzitter de vergadering.

--------De voorjaarsvergadering zal gehouden worden op 15 februari '1974
te Amersfoort.Hierover ontvangt u echter een nader bericht.

,
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;:rer dec. 1973.
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F. A11syn

magelhaenlaRn 74

Utrecht

F. Berendse

1.8.B 117 -778

Utrecht

A. Bruyn

Voskuilerdijk 12

Woudanberg

Z. Bruyn
B. van Compayen
W. van D"venter
G. Dirkse
J.J.A. van Dijk
J. Fransman
J. van Gent

idem

idem

Van Lennepstraat 21

Barneveld

Griftho st 10

Leusden

Kievitlaan 31

(.laartensdijk

Bosrand 112

Putten

Van Lelystraat 13

G. de Graaff

Vliegersvelderclaan

G. HanAkamp

Vonde11aan 22

Harderwijk

L.J. Hemels

nendenbrnek3rweg 34

Am"rsfoort

B. van de Hoef

Geelgorsstraat 10

Amersfoort

J. Hofm'1n

Galicie 16

Leusden

H.S. Kamping

Julianalaan 37

Putten

m.w.

Kamping

idem

idem

l.R. Kamping

idem

idem

V.

Graalpad 11

Amersfoort

J. Lagerwey

Stationsweg 316

Scherpenzeel

H.J.W. Laseur

Gerard Douwstraat 1

Voorthuizen

J.F. Laseur

idem

idem

A. malestein
J.G.S. Overmaat

J. van Ruysdaelstraat 21
Gironde 44

Voorthuizen

W. Resing

Eikenlaan 129

Scherpenzeel

H, Sanders

Grifthorst 13

ｌ･ Ｚｾｩ･ＧＱ

L.H. Steyn

Weverssingel 7

Ame-'1foort

B. Tenkink
J. Uitenbogaard

Woonboot "Gerrie" Arkervaart
Kieftenbeltlaan 41

Nijkerk
Hoevelaken

E. de Waal

Stengelweg 3

Amersfoort

van

Laar

("DUS

U.Veln

"abel is
8ekkum
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Appelsestraat lD n

J.T.H. Wolfswinkel
J

］ＺｅｲｾＡ

Appel (gem. Nijkerk)
Delft
ｾｏ

Barneveldsestraat 34

'larneveld

ｾｅｬｵＸ､･ｮ

Renswoude

I-\sserpark 44

:Jagenigen

Jan I"aijenstraot 1

Amersfoort.
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VERZOEK OM MEDEWRKING AAN HET ORNITHOLOGISCH ATLAS PROJECT

door Fred Alleyn (Utrecht)
•

Aan de veldornithologen in Amersfoort en omgeving.

,"

,

'

In 1913 startte de Stiohting Ornithologisoh Veldonderzoek Nederland (S.O.V.O.N.) het Atlasprojeot.
Europees gezien wordt dit projeot georganiseerd ､ｾｯｲ
ｨ･ｾＬ
European Ornithologioal Atlas Commitee (E.O.A.C.).
.
.Het doel ervan is het samenstellen van een atl.. over
de verspreiding van de broedvogels in Europa.. Nationaal'.en
regionaal gezien dragen de verzamelde gegevens bij ｴｑｾ
een
beter inzicht in de geografisohe verspreiding van de broedｾｯｧ･ｬｳ
en kunnen dienstig gemaakt worden aan,de ｰ ､ ｬ ｩ ｾ
tering. Ook stimuleren zij tot oecologisoh ｯ ｾ ･ ｲ ｺ ｑ ･ ｾ ｯ ｶ ･ ｲ
de biotoopkeuze en de bevolkingsdiohtheid van daarvoor. in
aanmerking komende soorten..
"
' ::..
,.'
In het kort komt het er op neer dat van blokken ｾ･ｲ
'
grootte van 5 x 5 km (2500 ha), die zijn afgeleid uit het
ooordinatensysteem op de ｾｯｰ ｧｲ｡ｦｬｳ｣ｇ･
Kaart van ｎｾ･ｲｬ￠ｮ､［Ｇ
gegevens moeten worden verzameld over alle daarin vOQrkomende broedvogelsoorten. Er zijn ongeveer 1.500 van dergelijke
blokken en hiervan werden er tot, nu ,toe oa. JOO gèinvent. . ':.
r1seerd.
ｾ
Op bijgaande kaart is aangageven in wellte 5 ,x 5 kJ&,:
blokken de omgeving van Amerefoort is verdeeld. Voor de inventarisatie van deze blokken zou' ik gaarne de medewerlçing
inroepen van de vogelaars in en om Amersfoort. Het/,ga,at ｢ｩｾ
':
ｾｩｪ
om een inventarisatie van ｡ｾｬ･
ｶｯｧｾｬｳｯ ｲｴ･ｮ
(dus 'ook van .
ｾ･ｳｮ
en spreeuwen). Ook gaat het om alle ｴ･ｲ ･ｩｮ･ ｪＧ､ｾ
sowel dorpen en steden als akkers en weilanden.'
, "
,
Over vi jf jaar dient' het projeot te worden afgesloten,
met de uitgave van een Atlas van d.e ･ｳｾｬｲ･､ ｎ
broed:vog'ills.
ｾＡ･､ ｷ ｲｫ･ ｳ
krijgen de beschikking over ,een ｨ｡ｮ､ｬ･ｩｾＧ
ding, broedvogellijaten en de verelagen van de broedvogel-,
inventar1Gaties per gemeente die eertijds t.b.v.lde Avifauna ｶｾｮ
Midden-Nederland werden ｅ｡ｭ･ｾ ｳｴ･ｬ､Ｎ
'
1

\
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