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en Eem)n.nrl.

!ledaktie • Vi ncon L van [,nnI', 01'",,1 pnd 11, Amersfoort,
Hans Ganoern, Grifthorst 13, Leusden.
'leld\liologische Werkaroep aelderse Vallei en Eemlandｓ･｣ｲ･ｴ｡ｲｩｳＭｲｹｾｮ ｩｮ･ｾ ･ｳｴ･ｲＧ

Dirkse, Kievitln"n 31, Maartensdijk.
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Gironr. 3118145 t.n.v.Veldbiologische Werkr;roep
Geld erse Vallei on Eemümd te ｾＧ ｉ｜ｲｴ･ｮｳ､ｩ
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Lidmaatschap f

5,-·

,.,er janr.

Hoe staat het mot de ｽＨｷｾｬ Ｚ Ｎ｡ｬ

?

(hi j het oms1",g)

Ａｉｯ｣｜ｾ･Ｑ

de Kwab",al, Lota lot". (LINJfAJ<:1!3), in Ilederland vrij 0.1gemeen Voorl:omt, zijn er toch ook streken in ons land waar deze vis de laatste y.r"ln
zeldzaam is geworden of zelfs ｾ･ｨ ･ｬ
is verdwenen. :':én van die streken
sohijnt helaas de Gelderse Vallei te zijn. Vroeeere ｶＨｬｲｾｳｴ･ｮ
van de Kwabaal
zi jn gemeld uit de Tlllrnovelds" Deck (lli j Stoutenhurg omstreeks 1917 en hi j
Barneveld omstreeks 1963), uit de ｾｳｶ･ｬ､･ｲｨ･ ｫ
(bij Torschuur omstreeks
1963) ･ｾ
de Bisschon ｄ｡ｶｩｾｮ
Grift (in 1969). Tijdens een onderzoek van HADDEllING en HULSHOFF POL 1) naar <1e visfauna van d" beleen in de Geld"rse Val10i lIer<1 de Kw".hanl echter in :!:eon van do beken mser aangetroffen. Een 001'?ank van het verr1wi jnen van deze vis zou htnncn ) iggen in de kan1'.liF.:ntie
van vri .jwel het gehelo jlekenstelsel. Us [Oevolg van deze kanalisaties komen
extreem hoge waterstanden in de Gelderse Vallei niet meer voor, terwijl
juist heken die in de winter hui ten hun oovers treden aan deze vis (die
's winters in ondiep water naait) eoede voortnlantingsmogolijkheden zouden
kunnen bieden.
1!oowel de Kl<abaal <1us li j ct te zi jn verchlCnen, i s het do moei te waard om
naar deze vis te bli jven ui tlci jken. Mocht U nu 111"1 kansen in deze -gesteld
dat U van U zelf meent een matire vibscr of visselu<undige te zijn- gerina
achten, h"rinnert U 7.iclo ,11\n de ,morden die 'l'HI;;:L 2) uitriep toen hij met
een vriend in de narnovelcJsc :'(:fJk a'.n h"t vis;3en I<as en zijn in ichthyoloe:isch OTl7.icht ondeskundig ge7,elso;\ ...." .-,lotselinr; een ｋｗＱＧＮｲ｡ｾｬ
in het net
kreeg: 11 • • • in l1e vrije na"'Iur trekken ｶｮｾｊ｣
de lvclcen de kaf'.rt ll • Overi,-;ens,
men maakt ele meeste kans or,1 cen !"w...ｬｾＮＳＧ
in llan<1en te krijr.:en door bi j fuileenviscers ｮ｡ｶｲｆｴＮｾ
te doOi:.
1 ) IIADD1!11'lIlTGH, R.H. en L.l. IfTTLSllOli'F POL, 1971. Onderzoek na"r de macro-

fauna en d" visfauna v .... n de wateren van de Gelderse Vallei. Rap"'ort
R.T.H., afd. Hydrohiolo"ie. Leersum, 98 pD.

2) THIEI., A.W.R., 1917. Van OlW,O heldere ｖ･ｬｕＱｾ Ｇ･ｫ ｮＮ
( 1-2): 1-8, 5 fi p.;.
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VELDWAARNEMJ.NGEN 3.1
Hallel_r (CoryltUI anlla.n...ＬｮｾｄＳｕｅｌＭＩ
20-J-1914, l.t}'Hliende sx. lang1!l de
bosrand, landgoed De Boom. EARNRVEI,n, Y7-1-1974 bloeiend ex. lange
de bosrand, landgoed F.rioa. (Vgl. ､ｾ ｦｴ
ｾ･ ｲ
vroege ｢ｬｯ･ｩ､ｾｴ｡
bijv. met
de figuren en ｩｮｴ･ｲ ｳ｡ｬ｜Ｑｾ
bellCnCi\1111 ｬｵｉｾ
\10UTIENBERG, .T.P.M. &: J.J.
Post, 1953 inl llatura 19 (1/2)1 2-5, 1t'1g.).
Aklcerboterbloelll (RlUIllDculllll arvenai ｽＭｌｾｊｓｄｅｾＱ
tueel zou daze vaarDemi
betrekki "'I" ÎC\lr.n
R. 'IIoaleratue.

II

zie Te Velde 2, p.21, evene ben of' een juv. ex. van

Soharpe boterbloem (Ranunculus ｡ ｣ ｲ ｩ ･ Ｉ Ｍ ａ ｾ ｆ ｏ ｒ ｔ ｲ
31-V-1974 1 eT. met geYUlda bloelll8n ("Gouden knoopje") in weiland aan de Kooperwetering (Mevr.
G.I. Tan Laar).
Ber!!lier (Sambucus reoamoBa)-AMERSFOORTr 12-IV-1974, zakar 50 bloaiende
ex. in ｨ｡ｫｨｯｵｴ｢ｯｾｪ｡
langs de Zialhorsterlaan, HooglBnd, en wal daar waar
2 (7/10)r 143 (Mevr. G.M. van LAar
TOrig jaar is gekapt. Vgl. ｇｯｾＮｲｩ｡
an V. Yen Laar).
Weverskaarde (Dipoacus Bat t VUl! )-LEUfil1EN I
Wegje (in Te Valde 1. n.15 ｡｢ｵ･ｩ ｶ･ｬｴｪｾ
in 1974 hier gevonden. Waerschijnli ｾ

bi j brandpla!lte a"'n Zwarta
vermeld als D. eylvester), ook
van tuinplant (C.J.

I °73

ｾａｫｯｭ･ｬｩｮｧ

Verme7) •

ZOOGDlmueJll
WaterspitslIlUh (Neoll\Vs fOI:l.ms)-J'lU:{SCRC't'"!;:!"1 2)- -1974, neBtje met 3 juv.
lange slootkant aan ､ｾ
ｾ｡ ｴｷｯｧＬ
ｍｲＮ｟ｾｰｯｬ､･ｲ
(V.van Laar).
Dwergyleermuis ｻｐｩｰ ｾｴｲ･ｬ｜ｕｇ
ｰｩ ｾｴｲ･ＩｬｵｳＩＭｾ ｉ
11-V1I-1974, verkeersslaohtofter, lee. S. v&n Hilien (coJl. Zoöl, Mus. Amsterdam nr. 16873).
Eekhoorn (Sciurus 'vulg.,.X1.A)-AMEflSFOOHTI 1--VIII-·1974, 1 ex. in beul<: aan op..
'l"i jlaan GelD. kwekeri j. lIei ligent'erger'lfeg (V. van Laar).
Roe.e woelmuis ｻｃＱａｴｨｲｩｯｮｾｭｹｳ
ｧｬ｡ｲＮ･ｯ ｾｳｪＭａｍｅｂｓｆｏ ｒｔＬ
in slootkant langB do Liendert88

ｄｔ･ｾｦ

Woelrat (Arvioola terre6trta)-AMER3PO\RTI
Hooglandse Di jk (V. 7'\" LI'Ar).

ＱｾＯ ＶＭｖｉ ＱＹＷＴＬ

(V.

1 vr.

an Laar).

ｾＱＭｖｉ ＱｱＷＴＬ

; ex. Moer.. aan de

Muo1l:usrat (endatra zihe l'>i "lU') 1.,n....!!'!.i.-r:err.land?
Na de eerete vanll:st 'Van A"" M1\skU-"rct in ;p-\e!'lnnd (in 194t:) heeft dit
Noordam... rtkaa Be Dn),,,', pr 7i j" "1"" '1"",.li·'P:"Ip""icrl in on" l:.nd gestadiolf
ultgebr,.id .. ·Do'll. ""tl "fle"tinvtl ... ｾｴｬﾷ｜
ＧｾｬｮＧＢ
lukte htt de lIuaku8rl\t
echter niet om T.;ch teil ).(' .rion ":>n ,jOl IH'"
rivier"" te v ..... t ,,;en. Na
197010 hi'!ria vCI"'ü,d,,"'ll>;> ＬＢＧＨｾＩＺＭｉＢｧ
'1""r->I ,>:",hi fle ｌＧｮｲＢｵ｣ｬＧｕｾ
')Jndedien
niet all ..en vIlnu; t FI, 1,'\ "'. ""ar ｊＢｾ
Cl" ' .
11ui "l'l' gr.. IB <'tir: 'I lnd hl nnen komt .. Tn l'H,t (. ...,"'1'
8chei ({nnI) ｍﾷｉＤ ｜ＢｵＮＹＢＧｾ ﾷ
('" r

'''\.''':'1''
co"- (.. ＧＺｾｮ

"!In O'?i ＧｴＱｾｊｬ

: Ｎｾｮｯｬ･ｨｩｦＢ､

ft

d .. n ook ｴｾ

4

":.'.

7i,in
ｖｾＧｔ ｷＡｬ｣ｨ

ｬ ｴ ＢＧｈｾｱＭｮ

V8T(' n riat de

•

•
-.Mw'\cuol
ｺＮｾｬ

t

ｾＭ

ｶｦｾｲ｡ ｨｬ

H

t

·lA komende

)"1',,1:

op vai"

oll."t".. r, in Noot·à,. eH Weet-Nederland

Jnen.

W"t h.. tref! het Een,l,lnd J: /Ir ＮＬ ･ｾ､Ｂ
d.· onPflvE'sti ·,J.e waarneming van ｾ･ｮ
fIIU"l(ufll'llt ";)(lr IH'n \rl,ceer te j<;emdi JK (m"decle 1.il1.or van Dr. Iol.J. DOUDE VAN
1'ROOS'! ｾｉＬ Jl( h jdenll UlO vot1rdracht VOOl' lle 'lel'eni/!ing voor Zoogdier\cllnde
ell ZOOt{c1,of'pauchermin/: ;)1' 21 ok·tohAr 1972 te Leeraum).
Ik me,1n (>u \Iegi n di t ,lllar alln"i j.:i ngon te hebl.en gevonden dat de MuskuIlrat inderdaad in het r,PIllI:phiod voorkom't. Op ｾ＿ＹＱＭｉ ｇ
vond ik lange de
oevere vall de Hokken"Il"'), Aen wiel ailn cle zomer(h jk 1n de Zuictpolde:r te
Veld (gem. gEMNES) tientallen schelpen van de Zwanemoeeel (Anodonta oygnEla :<ell.. nsi8 (a",El1;l)), <l.ie ..l1e op een typieohe manier waren beachadigd en ･ ｯｰ･ｮｾＮ
R1j ｪ･ｺｾ
schelpon was steeds één Behelphelft aan de onderrand gekarteld ｾｮ
de andere 3chelphelft om de top grotendeele afgebroken (zie tie. 1). In de litteratuur kon ik .. lecht .. é6n diersoo:<-t vinàen die op deze wijr.e zoet ... atermosselen opent. de Muskusrat (vergeli jk bi jv.
de foto' A en ｴ･ｫ ｮｩ ｾＮｭ
Of. p. 36 en 37 ill lil. HOFFMANN, 1958. Dh Bisamratte. Leipzig, 200 pp.). TuRBen de vraatresten aan Zwanemosselen lag ook
nog een aangeknilagde hoorn van de Levendbarende moeril9slak (Viviparus
oontectus (MILLET). Fij deze hoorn was de mondrand aan de palatale z1jae
kapot eebeten. kennelijk om houvast te krijgen op het sluitplaat je en zo
de slak te hemachtigen (zie fig. 2).

Ic

•

).
Fig. 1 (ZWANEMOSSBL)

•

•
t

1«
ea

Fig. 2 (LSV:::IIDB. MOER,tSSLAK)

Op 6-1'1- 974 zocht i i (le NW' rl: ar de 'lokker:waJl.l nogmaals af ••.doch nu Vond
tI< noch van Anodonta, nccl. v-n ivip"rttll erse aangeknaagde schelpen. Wél
lagen er twee douhletten ｶｾｮ
de Schildersmossel
ｾＭ
__
Ｈｕｾｩｯ
r>1c:torum ＨｌｉｾｎｅＩ
die echt. I' op geheel "n- , A'5<'t/if,';.').
ｾＬＺ ＧＢ Ｎ . . /
••. ,....Ｎｾ ｾ
... ,' Ｂ ｾ ｉ Ｚ Ｎ Ｎ
"','.
(
dere >/i jze "aren beec f,d\c.d pn !'leeF.e.'(et!lJl Ｇｺ［ｩｾＬｦＧ
ＺＢｲｾＧＬ［
-::. /. '.<,.o',"':';:;.,
hr,.. 3). ｄｾｺ･
besohad iei nor komt sterk o"'ereen
.:;: -::.(:;.., ;
, . .-/
ｾ
met de door E. VAN DEet 'lOr. (, t;6) in De Levell- ＮｾＺ
Ｎｾ ＬＺ ［Ｇ
••:..::-;,
;, . ｾ .,"
de Natuur.!ill (12):311-31;' heBc'lreverl en afge. ';'..',:'1'.: ,t.':. Ｇ［Ｚｾ
.'.
ｾＢ
heelde :':waM- en Schilder-nmos",el;' welke door
ｾＬ ［ｴＮ､Ｇ
ＧＺｾ ＧｩＺｾ
11ruine ratten (Rattus ｮｯｲＢＧｬｾｩ
cur) waren f'oopcnd.
Omdat hi,1 de sohelpen d3t, ete Hokkenwaal verse
faeces vun de Eruine rnt Ｑｾ［Ｎ
lijkt. hat mij dat
Fig.:I (SCHILDERSVOSSEL)
zij 1 nderdaad door een ｊＱｲＧｾｩ
ne ra. t werden geo pand,
(F&.eoes van Bruine rilt en ｾｕＶｫＢ｡ｲＺｬｴ
r.ijl\duidelijk vllrechillend, ",.,n vergelijke de figll.1'en op p. 1(] in P. llANG&P. llAHr..sTRt$M, 1973, Diel"llporengids.
Amsterdam/Brussel, 240 pp.), ｈｰｾ
ta nu zaaÈ. om het eventuelA voorkomen van
do Muskusrat in het Eemland met zekerheid vaat te stellen. Met ･ｮｩｾ
geduld
ia het mogelijk om de Muskuerat ovardag waar to nemen (V. van Laar).
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DE SCHOOLSTEEGBOSJES IN DE
GEMEENTE LEUSDEN
-EEN nrOLOGISCHE IllVENTARISATIE--.

door
Gerard DirkBB

Wim Loods

ｾｮ

("'aartenBdl .ik)
1. Inleiding

Nu de opvattingen over "de grenzen v:m leusdens groei"
terecht opnieuw getoetst ｾｮ｡
worden aan nieuwe inzichten omtrent bevolkinp-s/'T ei en ook de her...aardering van natuur en ｬ｡ｮ､ｂｾ［Ｇ ｰ
om bezinning vraagt, leek
het ons nuttig nadere geg"lv':ns te ｶ｣ｲｺ｡ＡｔＧｾｬ･ｮ
over de
·z.g. ｓ｣ｨｯ ｬＹｴ･ ｾ｢ｯｂｪ･ｳＬ
een restant ｶ｡ｾ
ds ｖｲｏｂｾ･ＩＧ
grote ｢ｩｯｬ ｧｩｳ｣ｨｾ
rijkdom van de ｾｬｯ ｲ￠･ｬ
ijke Gelderse
Vallei.
In het structuurplan 1969, dat de uitbreiding voor
Leusden tot het jaar 2000 ｡ ｮｾ･ｯＡｴＬ
v0rmt het gebied
vaar nu de naohtoc,alen en wielowalen zjn ,en, het
centrum van eon stad van 46.000 in",ol1"J''''.
Het past ona niet, achteral. verwlltpn LA ｮｾｴｨ｣ｩｲ
tot
de ontwerpers en 1"5 tnurd ... ro ul"t 1969. V"lkor.lon an:!ere
ui tr,an{,;"punten en (mb,·l. C!ndl,"id 0:'" t d" 0: ':ervanf"')'trl'
\rtaardeo van na ｴｕｬ ｲ･ｬ ｭ ｾｮｴ･
ln de ｐＧＨＩｉＢｾﾷ ＧＬ
t e l.pusden,
gaven desti.ldo het 8"111:1en aen cpn pJl'n, dat nu vo1komen uit de tiJd ｪｾＮ
Ook vij, dJe uit vroef:"re ｏｦＧｲＢ ｬＧｶ ａｾｫｬｮＢ
kennIs;;>:"'ing
vel visten dat de SclroolstC'r.,zbosjes n"Luurnistoriccll
het behouden waard zl.ln, wn··'n Z""r vftrrABt topn bij
nader ｯｮ､･ｲｺｯｾｫ
bleek ｨｯ･ｶＢｾｬ
zcldzRrc r1antcn en
vogels hier een toevluchtf'o()rd vl;'den.
Hoevel onze inventRTioatiC' ｾＧＡ･ｮｳｺｬｮ･
pretend.ert volledig t. zijn, met name la '1" fauna, 0l' de von-Ja nr"
niet in het onderzoek betrokl:un, lijken de renuli.10n
toch zo ｢･ｬ｡ｮＺＧ ｲＮｩｪｙｾＬ
df\t we d,!",,,, g"arnc j n de 0l"enb'l"-rheid br(:n".en al.q cpn l"jdral'n tot ccn /':( "d aff;('wo,·cn
｢･Ｘｴ･ｭ ｩｮｾｳｰｬｦ｜ｮ
voor Ipuaden-Cpntrurl.

Ret ｯｮ､･ｲｨＮｶｬｾ

... ､ｮｬ｢ｾＺＨ

la cen rterJ var ｾ｣

Geld ... rsD

Vallei. Het ｾＢ Ｇ･Ｎｾ
,.:oJ.'reni'p Jaudoc:'1nn ","- ､Ｌｾ
':el<':I;::'L,l'
VallE"i otrE"kt zj dl n .. t t.u"""n de "." "1 ": Jieuv, J rl1p'
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Figuur 1 •

De ligging van de
meente Leusden.

Ａ［Ｂｨｯ ＱＹｴ･｣ｬＬｾｽ｟ｏｬ ｪＶｳ

in de ge-

r-.,---------------

-5Ten oOIten van Amersfoort ｬｩｾ ｮ

de zich sterk uitbreidende plaatsen Leusden C'n Hoevelaken. Leusden_
Centrum had enige jaren 1;("]"10n ｮ ｯ ｾ
do naam Hamers_
veld. I.cusden-Zuid heette Lpusbropk.
'!'uslen, ve zuIl CII nop; :'1'\,,1' de· 0'10& n'·· ..m gebruiken,
HaJlterllvold en Leusder" dood J oJ "r.d OT ｾＧＢ
Vall eikanaal,
liggen <le z.e. Scheelste'? t,'·".lce, Z l"':loemd naar de
Schoollteeg, een 1,,,(11)'3J t,'! '.ik vc.rr"r'·( landveg van
1t lcJII lang, die hC't compl" vl'rèt'f'l t 1" "en noordeliJk en een zuid"li,:::< BtUl-.. ＧｪｵＡＺｾ･ｮ
"1'1. noordelijk
deel en de Schocl.stfteg b .... vln t 7.i<:1":. cen langgerekte
IItroo.lc grasland, "'''.11'1' p, ,.), ,. <"ine r,o"rderijen
Itaan. Het gelle)c coorl"x b"f?)ar,t eC'1l o"i':Jervlakte van
ca. 70 ha, waarva:'! ｯ ｮ ｾ ･ ｶ ｵ
r 40 ha boo j s.
Door hèt oostelij':e de"J 1(''"'1't, ＢｶｯｮｬｊＨＮｾ､ｩｧ
aan het
VlLlleikllnan.l de pde ｵｩｴ［ＺｾＮｬｩﾷＧｔＬｴｌﾷ
li.,.::>er(lvli'ldee \.Ie tering,
die met ｾ･ｮ
aantal nit'1.''' C"'·["·)von 131ot.C'n het gE'bied
ontwatert dat gél'H;l"'n i .. t""'H:n oe r.an,<;'HtePR en de
ｓｭｯｵ･｡ｾＸｴ･ ｧＬ
de Schooletpnrboejea dnMrbij inbegrepen.

3.

De bodem

We geven in het v01:.;endo ecn kort oV(,l"zieht van de

verechillvr,do bodcmtYPE!n die men in df? om.,eving va.n
de ｓ ｯ ｨ ｯ Ｑ Ｓ ｴ ･ ｾ ｇ
kan aBntre:'len.
Ef!n groot gedeeltc Vóln .Ie Ｇ［Ｈｾ､ｯＬＮ ･
V" 'ei beetaat uit
z.g. ｢ｃＧ･ｫ ｲ ､ ｲｮＧｬｾ･ｮＮ
'!el Ｇｩｾｮ
ｾﾷｊ ＱＰＮｾＬ
fljnzandige
boderue die tlJO'.lnS hUil vorr,ir'f' <'leht bij net grondwater lngen. Z zijn al d" ｮ ｰ ｾ
Ｎ･ｾ｝ｲＢ
De beekccrdl'n 1:\"( eon ,0,"' .·ro.,rh..... "rn ｾﾷＬｮ､
hebhen een
m.,Uce r;ebrui <SW.'I'.CQe äh)-. ［ＭＮ ［ ｾＮ
ｾ t ｬｾｲ｡ｅ
ontvikkelt
zich pas ｬ｡ｾｴ
1:1 ＧＺＭｾＨＮｩ
［ｬｾＺｲｊＧ Ｈｶ
GIJ c:( ｾ Ｈ ｜ ･
hcC'.ft een
ｾ･ｲＱｮｧ･
draa,..:·r,.;c!t;".
Do dro',:C' bf'ＱＧＮＨＡｉ［ｮﾷｊ.Ｇ ＨｾＺ＿ ｲｉｬＧ .
"j'.
1. ... ＺＮ Ｍ ｾ
(". ,"ez1en van
betere 1''01",1 i t'li i dil"
ＺＬｾ I
"l Z 1"
'.
'l'" ' ( l r ontvikkel t
en de ｺ ｯ ､ ｾ
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ＭＬ ｾ
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c:!r.! n:"'p.Hi,.·1 i i.:
ＺＭＮｾ
I'
r'"
z.wak e;o] ＢｾＨＮＺｬ ､･
ct('}';'Z'tl'll ;:,.ud:..... .I,J,p ｲｾ

voor op

!.. eushrool: •

.•"o:lden ｋｯＺＭ［ｾｮ
o.m.
_t' -pn in :let
､ｬ｣ｶｵｲｾｬｮ｡
en

,,",.,... J \
i.

Ｇｾ

..
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In de lnllr;tpTl trr·ft'.,., ." .. , ... I li v····n ;c·' Ｇｬｾｮ
gro:'!c:ca uan. " .. ＺｦＮＭｩｾ
.:'::'2d I
f,'P:'\ ｲ Ｇ Ｚ Ｑ Ａ ﾷ Ｎ Ｏ Ｂ ｾ ｦ Ｑ Ｌ ｲ Ｈ ｩ ｮ Ｌ
rr.eer"f?( ｾＮＺＢＬ ＭＧｵ
｜ＡＧｾ
I ·-r· .1 ,,",
" ... r
, l j,

ｯｮｴ ＮｲＨＧ･ｾ ｴ
,,: mt;; "
van "atnr.;-rc,/(:)<1 Lrol
nf.'T
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'l!t"l

de z.g.
h"'l\'ron R.Ag'
... · ..ＧＮｐｬ ＢＺＱｶｾ
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_h_

bodems een ｨｏＯｾｰ
ｲ ｮ ､ｶｾｴ ﾷ
Ａｾ｡ｮｲｬｴ
Ａｾｯ､｣
waardoor ze
voor blijvend tra61'lnd ,,,.j;'. - /HSC!,l;'t "lJn.
De moerire ｾＨｊＧ｜ ｰＬｮ
v rD'll'tl r'én ｯｶｾｲＮ［ ｡ｲＮｰ［
van cle veengronden naar Ｇｾ
ｭｪｮｾｲ｡ＱＸ
prlnJen, in dit geval de
beel:flerden.
In het gebi d vAn de ｾ ｣ ｨ ｯ ｬ Ｘ ｴ ･ ｧ
treffen we hiervan
,:ie z.g. brop.l« erd'"Ton(1pn
eze bezi tten een
ｊｉｬＨＮｾｲｩｧ･
bovent'rond vall 0-1l0 cu: dlf.te, a dan niet
ｶ･ｲｭｾｮｧ､
met zand; de ｮ ｯＢｲｾ ｯｮ､
bestaat uit zand
.onder een dUldeliJke podzol-B. Jo het profiel ie
op de overgan" var. moerip; lllaterlaal naar de zandondergrond meestal een "rUl"e, ｨ ｵ ｾ ･ ｵ ｾ ･
leemlaag van
5-'5 om dikte ｡ｄｮｷｾｺｩｧＮ
De broelteerden j i ..: .-.. o 1 n 110 t terrein wat lager dan
de omrihgende ｢ ･ ｣ ｫ ｾ ｰ ｲ ｯ ｾ ｮ
pn wat ｨｯｾ･ｲ
dan de meorveengronden. Crasial1d-tcchnlsch "ezleI' ziJn de
broek.erden van f;nri nl."e IC'; hculkswaf\rde.
Voor akkerbouw zijn èn ju I,pu%enrderonden ｾｮ
de
Ileerveen- en -urockeerc!"[,C,;I.èL·n on/':'HIChikt. omdat de
gronden pae lac,t in ;.<:\ v''''rjaar l.cwerkt kunnen worden. Bovendiell troden el' ｾｩＮｊ
de tcplt van aardappelen
en voederbieten in de hor.at moeilijkheden op bij de
oogst.

""I'..

In de omgevin'( vall d" ＾＼ｾＢ
llut .. cp v&rtoont de bodel:l
een dermate 1 ｾＬｩｮ
afwi!,," ""Q p&t=oon van de d:l:.Ul_
beeproken bod (·nlt.f "
. ' . ' -en l'en ｉｾｲｯ ｴ
deel van het
kaartvlak op cu ｾｏｮｾｭｋｵｲｬｴｾ
1 : ｾＰＮ
tU9sen damersveld, de Lanr" ＢＧｴｯｾ
val eibnaal en de Hamersveld&eweg heel L Jeur/,u;, ｾ ｮ
ale een associatie van
deze drie typen van ｾｮｾ
ｾＮ

.1. '"

We zullen in het ｶｯｬｾｰ ｵ｢
hoofdstuk zien, dat de
variatie i,... br.,:roeiin' -. :'1 de :>choo13tee'r:l:0:sjos nagenoeg parallel ｬｏｄｾｴ
ｮｾ
ne ｶ ･ ｲ ｾ ｣ ｩ ｾ ｬ ･ ｮ
in bodemgesteldheid. 'aarblJ zul ;00 de eraslanden tussen de
afozonderlijke hosJ"" Vl't '\.I' 1 b",i1."n èel'lchouwing bli-dven. Deze vorr.lun een cr.. "I Ot. Eo 1 vun het aR'"rarisch bedrijf en ZijT, al!: zodnn'lo" in het ｶ･ｾＧ｢｡ｮ､
van di t
rapport van U1i,..",er b" \<.' \ ,\1 Ｎｾ

4.

De flora

Alvorens in 11.'t vol. ＧｾＢ･
hoofdAtuk onze aAndaoht te
richten op de ｖｐＬｲＺＨＩｴｈ ｪＮｾ
'dUon wij hier oen kort
verslag doen van "ni ...· flol'i.>ltischl:' bijzonderheden
die de ｓ｣ｨｯ ｬｅ［ｴｾ･Ｌﾷ｢ｯＢｩ
. ,. r1j.< 1.1.)n.

-7Beaohouwt men de bijgevoegde plantenlijst (zie blz.22)
dan valt wellicht zeHI! de bo tanis ch ninder int<ewijde
het f!'rote aantal, soorten op. inde eni/te ja.ren kunnen
we bepalen hoe het aantal hO""'re plantensoorten van
aan willekeurig gebied in Ncdnrland, zich Verhoudt,
tot het landelijk ｾ･ｭｬ､ ･ｬ､ Ｎ
rn ons ｾ･ｶ｡ｬ
blijkt dan.
dat ale we voor het 1-7emak de Op)'"rvlakte van het geｩｾｶ･ｮｴＮｲｩｳ･ ｲ､･
ｓ｣ｨｄｯＱＸｴ･｡ｾＢｰ｢ｬ･､
op 100 ha stellen
(het ie ca 70 ha !) ｾ･ｴ
aantal soorten ｯｮｾ･ｶ ｲ
2.7
man 1 ILO f!'root is als het a:llltal plantensoorten da.t in
Nederland gemiddeld op 100 ha wordt aar getroffen.
Bie;mee is het Schoolsteegcomplex, wat het aantal hogere plantensoorten betreft even rijk all! erkende naｴｵ ｲｧ･ｾｩ ､･ｮ
als net Naardermeer en Schiermonnikoog.
Soortenrijke gebieden Îlerber/Sen vaak ook zeldzame
ecorten. ｾ｡ｴ
ｾ
ook het ｾ･ｶ｡ｬ
voor de Schoolsteeg.
Hoewel een t'lorastati9tiek ongetwijfeld een gedetailleerder beeld geel't, besl c t",l'l "e ｷ･ｾｰＮｮＢ
ｴＱＮ ､ｧ･｢ｲｾｫ
een nleer conventionele ll'.aD1er toe te ｊＧＦｓｾ･ｮ
om de
zeldzamo flora-elementen ｡ｒｾ
tD ｾ･ｶ ｮＮ
:cleid door de
ons ter ｢ｯｳ｣ｨｩｫｾ ｮｧ
｡ｴ ｮｾ｣
litpratuur, hebben ｾ･
enekei zeldzame ｓＰ ｲｴｾｮ
V)or rllt ｾ･｢ｩｾ､
ultp,ekozen,
waarvan we in het kort de ｶ･ｲｳｬＧｲ･ｩ､ｬｮｾ
en het ecolo_
gisch gedrag ir. :/ederland bê"tlrek"n.
Euonymus ･ｵｲｯｮｾＮ
De kardinaalsmuts kont vp.<'lel voor ln I," ..-en en struwelen op voedsel>'l';"" J;C<l: rl,on. l'l' 8001't je buiten
Twente, Z.uid-l,,iu'.hlrr, .'et ｲｾｩｶ ﾷＺＭ Ｇ｣ｲｬｾＭＢ ｊｬｉ
.. d {",n de DuinIItreek zoldza;<m en r,,,,t clo Ir cultu'.rtecl1niEche maatregelen in aantllJ "-c .. tp':-,,1t •
. Lietera ova ta ＨｫｾＧｶ｣ｲｯ ｣ｴＱＮｬｳＩＮ
Delle wat zijn bloP;',Cll b.:tr"t t, onorval' onde orchidee
komt in N ､･ｲｬ｡ｮｾ
VDorllAl'n ijk voer in bepaalde AlnoPadiongezelsclE,j" cr:. ＨＬｾＮ
ciez" Boort hen;'t in ono land,
door de nivlc'lJnrr "'IU ｗｃＡＧｾｬ ＬＧＢ
vall V",'., cultuurtechnische
ingrepen. moei t" zi eh te onnàl1 .. v n.

MYOSU:r\11l
Het ｎｵｩｾＨｊｳｴＺｬＧ ｲ ｴＮｾＬ

｟ｾｕＱｬＧＡｮｩ ｬ

voormnl i(,'c ｾｵ

!{on,t ｴ･ＨＧ［ｾｮ ｲＧ ｴｩｬ Ｇ
i ri Cl"Z ce.. 'Ir0'''' ｾＧＨＩＮ

ｾＮｩ t.OllC'1

nOf> voor .langs d",
r.bJ7,t:'

pj

an t ook:

0

ll:lllll- akf:I'ra jn ':u;<i-t.imb":-g_ <loern lil Ncd.,r1and is

het 1":ui7.csta.a,rt",: ? .... r·r ＷＮｾ Ｚ､ｺ Ｌ｜ ＧｲﾷｬＮ
op sterk ｢ＧＺｴｲ｣Ｇｾ Ｑ
ｬｊ Ｎ｜ｾｴＧ ＡｬＨＮﾷ［

na.t zl,jn (in
sterk. ｵｩｬｴ ｲｯ ｾﾷ｟ ｮＮ

dit>

plek,i p 3 i:, O:':i.

ｬ｜Ｂﾷ ｾｲ

k('l::lt. het voor

01' '"ir":'·rrl-1
iH t a wintere
l ' ,,- '10'Jl'J."lr "":1 d.. oppprvln,:tE'
1,( ａ ｊ ｴ ｏ ､ ｩ ｾ
,"l,it, 0(1" voor enkr..dc
.\/.\-;.
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MUHcari ｢ Ｈ ｜ ｴ ｬ ｾ ､ ｈ ｓ Ｎ

r:ie!luhlen Hl ct ｮｾＮＢｵ
Dru.fjP Op enH!le plaste"n in
on8 land inr: .....:n... l·jet,et"-l p;roe. t d,,-z; .. plant in vochtige
Alno_PadlonboBsen die riJK zijn aan ｢ｯｬｾ｣ｷ｡ｂｳ･ｮＮ
Voor de Scnoolstee"boBJ('S is het voorkomen van 1l1auwe
ｬＩｲ ｩｊＢｪ･ｾ
al in 1933 door ''''eevers geno..:nd.
ｾＮ

ne

ｶ･ｾ ｴｾ ｬ･Ｎ

Temidden van de stork in cu tuur!\,obrachte R'raslanden
vormen de bosjes een opmerkelijk landschapeelelllsnt.
Daarom zullen we in de hiervo)t;ctlde bespreking van de
vegetatie ons in ｨｯ ｦ､ｺ｡ ｾ
tot de bosjes beperkcn.

a. ｮｾｺ ｧｾ ］ｧｬｾ ｧｾﾷ
Allee wat we tot nu tot' aanp;edu1d hebben met de torm
bos is in wezen nakhout ｾ･ｴ
hier en daar een spaartelg, op enkele ｰｬ｡ｾｴＶ｡ｮ
-z;alfs een fraaie "eeuwenoude"
eik. In net 'lori ce nootd .. 1uk p;A.ven wc een overzicht
van de aanwezi.:e bodemt'lpen. ｾＧｵＸＢ･ｮ
de hOlTer geler,en
beek eerden en de ｩｮ｡ｾｳｴｲ･ｬ ｾ｣ｮ
meerveen,ronden, bevindt
1óich vee ..al e.'n strooK ｢ｲｯ･ｬｃ ･ｲ､ｾｯｮ､Ｎ
Ook de hakhoutbegroeiin;'"e:": n.::bh::! een variatie die duidelijk in relatie Ｘｴ｡ｾｴ
ｭｾ
de ｨｯ､･ｮｋｵｮ､ｩｾ･
verseheidenneid.
Wij ｩｮｶ･ｮｴｾｲｊｳ･ ｲ､ｾｮ
ｾ ,?roo tien verschillende proefvierkanten van elK
ｾ
Dat Leverde bO verschillende
soorten horere lanten 0", ｷ｡ｾｲｶ｡ｮ
de meesten slechte
in enkele pr0e;·v ｾ ｫｮ
ｶｯ ｲｫｯｾ･ｮ
(zie tabel 1).

'6 .

De hOKere ｌ ＰｲｬＧｾｮ
､ｲｾ ･ｮ
een hakhout ｢･ｾｲｯ･ｩ ｮｧ
die
ovcrwCl':end ｵｾ t ',i"'''ll «uereus robur) en Ruwe Berken
(Betule pendula) )",staat. De ｾｵ･ｂ
(Fagus sylvatica.)
komt er wei nl/' voo!:. Daarenterren heeft de Li j ft terbe.
(Sorbus aueuparia) hier haar dominantie-optimum_
In de kruid: -wg %1.'0 :1''lt vooral de Gladde \0/1 tbol
(Holcu6 molli8 Dn de ｾ｡ｮｫ･ ､
Helmbloem (Corydaljs
claVleulat,,) .,i -0 nei asp'ct ｢ｾｰ｡ｬ･ｮＮ
Zeldzaam is ht'sr
het 1)al, ruid (:'alan1.: Ｂｉｾｵｭ
bi:·o hllll).
Op de nat':'&" ｾＲＺＮ Ａ ＮＺｬＬ

Ｂ ｆｾｴ

la..,ere ｉｾｲｯｮ､･

18 onder een

schel';' v::.n ::,: .. '·r. ･ｬ｜ｮｩｸ｣ｲＧｾＨ
excelsior), Elzen (Alnu!>
glutinosa) rn '«, ,,[ .. ,·rs (Prunus ｰｾ､ｵｳＩ
sen zper gevarieerde \,"--0<', i"r ... ar Le treffen van lianen, rUlgtekruiden nn ｢ｩＬｾｯ Ｇ
C' :osplRnten als ｖ ｯ ｾ ･ ｬ ｣ ｫ
(Ornitho;:;,,-hnr. um\."l l-.tll"1) en Blauw ＢｬＩｲｵｾｦｪ･
(fi:uacari
｢ｯｴｨｲｾＧｯｩ､･ＸＩＮ
In ＼ｾｩｴ
-,z('lscha voelt 001<. de ZAente
Berk (Botu1a puo(>seens) :nch thuis. De verse1(>idennaid is hier center ｾｯ
ｾｲｯ ｴＬ
dat nauwelijke er recht
aan ｾ･､｡ ｮ
kan worden do. reen beschrijvinB_

-9Globaal kan men Ｌｮ･ｬＩｾｴｳ
ｴ｡ｾ
vooral Bosanemoon (Anemone
nomorosa) en ｖ･ ｬ｢ｾｯ･ｬ ｩ
,e Salor,onsze/{el (Polygonatulll
multirlorum) naar de droèere ｋｾｮＧ
van dit hakhout type
voorkomen, tervi,1l alle rull\te;..;ruiden. waarontler Boebies (Scirpus eylvaticue) en (;"oord l<,lmkruid (Scrophularia aquatica) I op de wat 'Jochtig"r pi ckken etaan.
Op deze laatste plaatsen vindt ｾ Ｑ
ｯｾ
allerlei overgangen naar vegetaties die op de eest natte bodeme
voorkomen.
De natte lage gronden dragen een hakhoutbegroeiing,
waarvan de boomlaag overwer.t!nd ',es taat ui t Elzen en
ｇｲ｡ｵｾＮ
Wilg (Salix cineree). In de kruidlaag domineert
d. Eleenzegge (Carex elongata), terwijl voorts Melkeppe (Peuoedanum paluetre), do Wolrepoot (Lycopu. europa.ue) en de Gele Lia (Irie pseudacorue) hier exolueier voorkomen.
We kunnen 4e hierboven onderscheiden bootypen van gangbare vegetatiekundiëe ｢･ｮ｡ｭｩｮｾｯｮ
voorzien. Ale we daarbij niet verder Ilfdalen dan het niveau van "verbonden"
en "onderverbonden", ontlJtaat het ｶｯｬ Ｈｾｮ､･
schema I

Ｈ｣｡ｲＧｦｾＢＺｯ
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Ian!,:" dl' ,,,.(
fraai

0 ｴ｝ＢｕＧｉｾ

"t"
1 ｦｲ｡ｾＢｨＺﾷｉＱ

h.lkr,,,ut.pEu"celen zijn smalle stroken
tLf l' oIlt'r/lkJo..old.

:;lk ｨ｡ｫｬ ｯＢｴｾ
'p" heelL djn aircn struweel. Zo vinden
wo lanK" h.rt ｾｩｫ･ｮＭｂ･ｲｫ･ｬ ｨ｡ｫｨｯｵｴ
voornamelijk een
bralt,erlS tril"'''''' 1. Het ,;a3 ･ｮｲＬｾｫｨｯｵ
t word t omzoomd door
een struweel van 'lI(,enoorn (Prunus spinosa). Bn langs
het ｽＺｬｺ･ｮＭｾＮ
i1,'unotru,",,,el tanalC)th tr...r!en we een dicht
.'ruikgewno ';811 v•• n CI'auwe IHlg.
Natuurlijk iti de oituatie zoals we die in het veld
waarnemen mindor duidelijk, dan de hierboven gegeven
.chematiBchp indeling wil ｡ｵｧｾ･ｲｯ ･ｮＮ
Hoewel we het Quercion in de Schooleteegbosjee goed
kunnen herkf:nnen, in het Csrpinion moeilijk op te eporen, daar het zeer fraP.rr,entair aanwezig is. Het AlnoPadion danrente"en i:'l zo l1;evarieerd, dat men bij wijze
van opreken door de bomen net bos niet meer ziet. Het
Alnion laat 70ich >,;emakl;elijk opsporen; er zijn schter
vele ov!<rgaJll;en na!lr net Alno-Padion.

f

I·

VanweKe het bijzondere karakter willen we in het volgende noc twee ｢･ｧｲｯ･ｬｩｮｾ･ｮ
beschrijven. Dat ie in de
eerste plaltte de vegatatie op de inteneief betreden
plekken in de omr,evinK van de weidehekken. Deze plekken, de ｯｦｊＧｩ｣ ｾｬ･
ln- en uitgane van de weilanden
zijn beero,"" <1 ma t Cllr. ((ezel sch'-lp van miniatuurplanten
alo Klein f'.ronkruid (}:ontia IlItnor) en Moerasmuur (Stellarie alsinr,).
Op de wat ｬＮｶｾｲＧ
plekjes, ｨｾｴ
caat om verachillen in
ｭ｡ ｬｶ･ｬ､ｨｯｮｾｴ･
van h00Kstcns 10 cm. treffen we een gezelschap aell Vil.n de Zfllrlza-ne ｾＺｴｩｺ･ｯ｡ｲ
(Myo8uru8
miniClus ), '/a," I'ns;;ree (PolYCClnum avieulsre) en Grote
Weegbree (rJant<.go m.'jor) (zie tabel 2).
De tweede b.>,:ro[·i :n...-, hui ten de rakhoutbossen. is die
van do ｷ｡ｴ･ｲｾＬｬ｡ｮｴＨ
in ur· lJamersveldse 'i1etering. We
maakter. ua·,!·vur. ｾｗｉＢ
"1"n"'IT,cn om de vaterkwal1j;eit te
kunnen heo("·("·J,,n " l : ' tabel. 3). Hieruit kan geeoncludeprd word. ,I '1<' ｾ "C fi":T:lIl"sveldae Wetering weliswaar
zeer voedselrljk, ｾｯ｣ｨ
velnig verontreinigd io.

i

Reeds een ｶｾｵ､Ｌｬｩ
｢ｾｚｏＢｋ
leert dat de eseenatobben,
ontataar. don .. de ·", .. I.ot:tcultuur. rijk begroeid zijn
met mOBR0n. Ｂｲｮｩｾ ｣
ｮｾＮ
:nzicht te krijRen in de epifytische mo',J"lora ｾｯｺｲｾ
wc betrekkelijk willekeurig

zeventien stobben van de ee uit. Van elke stobbe maakten ve een volledige inventaris van de bladmossen (Musei) en van de levármossen (Hepattcae). Het gemiddelde
aantal soor4en dat ve op rie stobben vonden bedraagt
7,7 per stobbe. Uit de verzameJstaat, stelden ve een
verkorte, representatieve tabel samE"n; om een indruk
te ,geven van de bryot'loristischo ver!lcheidenheid van
deze ｓｯｨ ｯｬｳｴ･ ｾ｢ｯｳｪ･ Ｍ･ｳｯ･ｮｳｴｯｶ｣ｮ
(zie tabel 4).
In totaaal determineerden ｾ･
22 verschillende mossoorten. Het grootete deel ervan kl\n men ook op andere
standplaatsen aantreffen. Circa 40"', ec:hter van de gevonden soorten moet karakteristtek penoemd vorden voor
oude essenstoven. ｍｾｴ
de ｭｩｮ￡･ｾ
typieche eoorten vorｭ･ｮｾｺ･
een kenmerkende eoortencombinatie voor dit milieu.

5 geven ve

･ｾｮ
overzicht van all. gevonden
m.t in de eerste kolom hun mate van voorkomen in Nederland, gebaseerd op eigen waarnemingen
en op de gegevens bij Margadant. Daaruit blijkt I
ＵＶｾ
van de soorten is in Nederland zeer algemeen, terwijl 20% tot de algemen p soorten gerekend kan worden.
De resterende 24% komt op rekening van de BDorten die
meer of minder ｺ･ｬ､ｺｮ ｾ
zijn. In de ｲｬ･ｲ､ｾ
kolom vordt
aangegeven het aantal stobben van de 17 door one geinventarieeerde, waarop de betreffende soort werd gevonden. In de vierde kolom wordt dc?:e frequentie aangegeven in een percentage.

In tabel

ｭｯＮｳｯｾｴｯｮＬ

'rle zullen tot elot van dlt ｾＮＨｬｦＱ
r .stiflch redeeltp.
de zeldzame or zeer zeldzame Boortpn in het kort bespreken.
Romalia trichomanoides (Spatelrr0B •
Deze Doort ken IIIen g,antreffen 0" de oude eesen- en
iepenstronken in dichte, ｶｯ｣ｨｴｾｹ･
ｨ｡ｫｨｯｵｬ｢ｯ｡ｾ･ｳ
op
zand. of klei lange de e-I'ote r·vieren. r:en enkeJe
keer komt dit mos voor op ｶｯ｣ｾｴＮｆ
beschaduwde muren
en op di to ｭ･ｲ Ｎ･ｬｾ｡ｮ､･ｮＮ
Bui t"n il t ri vi"renc"bied
is de soort zeldzaam. Blijkbaar ｾｯｉＧ､ｴ
in de Schoolsteegbosjes voldaan '"m de el spn dJ .. do?:e m09Boort
ｳｴｾｬ
I ｳｴ･ｲｾ
schaduwen zulyere, vnchtJFc lucht.
Isothecium mruruo (Palmpjpsmoe).
Deze floort kon1 vooral voor op oude A9HPn- ｾｮ
iepenntronken in dichte hskhontt'osj"!l Di' "'"rl ol kl ei.
Op de vl. en 'I. voet van ｫｮｯｴｾｩＮｉＺ･ｬ
'·n p<>pu) er,?n in
de rivieruiter-Naardt"n IYroeit d,' mOf h"i' '1' dan de
vorilJe soort. Ook ｾＮＷ･､
!!('nrt "',,I. zoo r v c' • irt:', zuivere lucht pn nr::haduw. l'.t! Js

vori?,fl noort.

ｾＢＧ ｬ Ｍ ｬｲ

7"10;·" · t -

da.n d,)

••
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Tha"mJ"" ｡ ｝ ｴ Ｑ ｰ ･ ｣ ｾ
(f.;tru.lklOos).
i'l ook dit moa, eoenala da
Hoewel minllel' ｕｊＮｾｒＬ ｾｰｲｯｨＢｮ
beide vorige S001 ten, u tI ｢｣ｷｯｮｾｲ
van oude elaen- en
iepenstronken in dichte vochtige boss on. Struikmoa
echter komt ook wel voor op de grond. Ook in het laatete geval zijn zuer vochtigu,zuivMre lucht en aohaduw
vereist. Deze soort is vrij zeldzaam in het gebied
'van de grote rivieren. In de duinen en het Waddengebiad
ia dit rooa zeer zeldzaero. Voor het ｾｩ､ ･ｮ
van Nederland
ia het zelfs een zeor grote bijzonderheid.
Brachythecium populeum (Dikkopmoa).
Dit moa komt zowel voor op 6asenatronken in donkera
hakhoutboajea ale op vochtige etenen aan ••edijken,
••ren en beekjee. Steeds moeten een matig hoga luohtvoohtigheid en matige achaduw aanwazig zijn. Buitan
hat gebied van de grote rivieren an Zuid-Limburg ie
dase aoort zeldzaam.
Vesetatiekundia gezien, behoren de mosgezelschappen
van de essenhakhoutatobben in de Schooleteegboajea
tot de asaociatie van het Anomodontheto Isotheoietum
(gezelechap van Touwtjesmos en Palmpjesmoa). Volgene
!arkroan is dit gezelechap één van de eoortenrijKate
.oasengemeenacbappen op bomen van ons land. Weliawaar
ontbreken in de Schoolsteegbosjea da Anomodonaoorten
(Touwtjesmoasen), doch dit houdt vermoedelijk verband met het ontbreken van de lep ter pla tse. Overigena blijkt ook bij ｂ｡ｲｫｾ｡ｮ
de de assooiatie het
rijkst ontwikkeld ie op ESben. Dezelfde auteur vermeldt echter ook dat de goede voorbeelden van dit
moaaengezelschap slechte te vinden zijn in de binnenduinrand, het Kromme ､･ｩ｢ ｾｮｪｩｒ
en de !JeAelvallei.
Gezien het aantal eoorten moeten de ｇ｣ｨｯ ＱＸｴ･ ｾ｢ｯ｡ｪ･｡
in de gemeente Leusden daar dUB nu aan toegevoegd
worden.

6. De voselbevolking.
Hoevel in het kader van !Iet onderzoek de vogels minder
aandacht gekrer,en hebben dan de v getatie, hoeft tooh
een korte kenschete van de avifauna van het complex
van de Schoolst ･ｾ｢ｯｳｪ･｡
niet te ontbreken.
In de eerste plaata 13 er een lijst van de broedvogel.oorten gemaakt. Slechte bij een aantal eoorten ia
ook het aantal broedparen bepaald.

,"
r
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WHde Eend
Fasant

4 p.

Waterhoen
Sobolekster
Xhvit
eNtto

Zwartkoptutnfluiter
Tuinflui.ter
Grasmue

18 p.

Braallleluiper
Fit iR

38 p.

Tjiftjaf

8 p.

,0

'l'ui'eluur
Houtduif

1 p.

10 p.

Grauwe Ｇｬｩｾｧ･ｮｶ｡ ｲ
Koolme ...

Tortelduif

8 p.

PiGlp 1maee

Turkee Tortel
Xoekoek
Boauil
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
"'i tte Kwikstaart
....interkoning
Seggemus
Grote Lijster
Zanglijster
Merel

2 p.

?'."art" I'ees

1 p.

Y.atkopm"BS
S tallrtmE'Pl'

1 p.

lloomkru t 1''' t'

2 p.

G('p)

eekraagde Roodetaart
Nachte!,:_.l
Roodborst
Spotvogel

,

gt)}"'l

"

p.

Groen1ln,:;
Y.nou

Cr..lr\vj nk

hk
nui ..

10 p.

1 p•

us

H iloP1l.U(\

2 p.

, 1'.
d

Zwarte Yraai

Ekqt.. r

p.

V)pamae Caai
') 1'.

Het totaal aanlal 600rtrn '·r· ..ＶＱｬｲｮｶｾ
ｴｒ｡ｾｲ､･｢
dus 51.
Ook hier blijkt hot bt,'c,,'!cr ',rp'ter van dit I""bü'd

t

1n dit ､ｾ｣ｬ
van ons l"',r; \,cl:r\\.· •• vol,,<on,, '-"{7I'vens uit
de 1n 197' verochen.,n I,V; ",'1 ;11 v'r : 1 ﾫＧｨｮＭｬＬ､ｾｲＱｴ
het
48ntaJ
Ons ｯｲＮｴＱ｣ｲｚｴｬｦｾＡ

daar

soortf'n hroedv('>l
'-nblfld r'f.-' t

ffiPt

)'

$l)ortvn du.

I"-J

;,
I.

v

II)r'"1 ｾ F,f'mipt1,·lrl ＢＧﾷｾｦＷＮ
"'v i . t (' ｮ｜ｾｶ
!") hA. komt

uq

....

r"

l"

'.(

(r

11 I

l. ...

7
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Een

:hUlt

•

ｾｲＮＬＱｬＡｴＺ

\,tt.;lf11t:l1t

en nadere beuprek1ng.

!Jo ｾＬＭ･ｪＮ｜
.,11 1>< il. ;:Jd lêfl-I.ul"rle.nd een vrij 8eheerse
broodv'•. ·"l. ｾＱｬ Ｌ Ｂ
de COJlc"lItratleBcbicden van het
!,o,."lgbrc..f'.-:, r,

'0.

ｾ ｾ

.j,

ＺＮｾ ＧＺ

Ｚ ＮｾｰｬＺ ［Ｚ ［ ｣ｨｩ ＺＡ

:::-: de om-

gevinr va •. Linst.hnl"n is deze :locervo;;;cl zelf. zeldｺ｡ｾｭ
te nocmen. ｖｾｯｲ
de omcuvlng van Roevelaken,
Ll/ued"" en Amerofo"rt la er vergeleken met vroeger
een Juidel iJKt) ftc:,terui lp;ar'lI in het Wiole"alenbestand
gecon"tattlerd (Avlfauna van Nidden-Nederland). Slecht.
vier broudparen worden ln ･ ｾ ｮ ｯ ｭ ､ ･
Avifeuna Toor dese
omgevin.. ｾ･ｲｮ･ｬ､Ｎ
In dit aeizoen zijn er t"ee broedparen van de wiele"aal in de Schooleteegbosjea vastgeottlld.

"ac'"

De
t"faal i a I n ｾｩＱ､ＨＺｮＭｬＧ･
and oveneen. een vrij
8chn"'l'st:: hroedvoH':,l. Ook deze soort gaat in aantal
acht'.·rui t on in do omp:eving van Hoevelaken, Leusden
en Amersfoort waron ton tijde van de ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｴ ｾ ｩ ｂ ｡ ｴ ｩ ･
voor de Avifauna van ｾ ｩ ､ ･ ｮ Ｍ ｎ ･ ､ ｲ ｬ ｡ ｮ ､
slechte vijt
broedpar"t'l beko,". In de Schoolsteeeboejes lIijn er
dit broeueeizoen vior paren ｶ｡ ｴｾ･ｯｴ･ｬ､Ｎ
Voor deze
eoort ｾＺｩｪｮ
vocht je", dic!ltP. bODjee met veel hoge
kruiden e"n I evuIBvoor...",arde.
De Coudvi n:< !O:Ollt In !-'idc"n-t.f·<i"rland vrij schaar.
voor. !'I' Ｇｴｾ･ｂ
t· b:-o.·d ·r.·vol Ier, koelen voor in gebieden
JJ1t't "cver,'r'(h:fI911 .:.1.:: Thu2R. ;'bics. }"j jnapar op de
hoger" z.,,,,,o:rollrJ,, • net ＧＬｾ ｯｩＮ､ｰＧ･ｶ｡ｬ
in de Schoolsteegbosjl!9 wi, kt . "" ; "at ),; 0 n,,!) betreft. Alleen in de
om{;<,vinc v Ij l.ul .... Lori: he. ｦｾ
I:'en het broeden 1n soortgeliJke ｶ ｯ ｣ ｨ ｴ Ａ ｾ
ＧＰ｡ｦｴｄｳｪｾｨ
va9tgesteld.

7. Hel b"I,<'er, --c·)c.,.er en adviezen voor nu.
KerakterJ,llek VO'l 11 .. Dil,'" bt'hpp.ravorl'l, zo4:18 die
tot ｯｮｾＨＧ
t"!T 1 Ｂｉ［ｾＧ
ｾ .. ｾＮ ｾｯｲＺ Ａ［Ｍ
. ,.';\8 dat rlen organisch ma..teria;;.l ... rvoerr-c '·n ol,lt (,,.. .. e,Jn of ... 01n18 meststoffen werder. o"e V[.,··;. "t·: ""oiland en de Bchietlanen ln 'lP ba...)"" "er.),", ,(':001d, het hakhout "erd
u i tees 1;;.," n n ,., .". ｾ .,r ",'v',erd als 11 taken, rondhout
en ｴ｡ｫ ｴｬ｢ｯＺｬＡｾ｣ｮＮ
He· ,11 s,·clld VuOl' de grote biologische
versch .. i 'lu\hel d "'tl 1 ·'ftn.diLn ce gemiddelde hoge
"llterotanti.
Do oude toeMt:lnd bon"n.t .jndR kort n1et meer.
]Je sllhrale, docn ｢ＨＬｴＱＧ ｾＧｃｴＭＮ
zeer rijke hool1andJes
zijn vcrcl"",oen. H,·t 'l'-:lsl(ln,j bestaat nu hoofdzakp.liJk

ui t Frans ｒ Ｆ ｩ ｾ ｡ Ｘ
(LoU.vm r eren ne ) en de andere graa88n uit het ｢･ｫｾｮ､･
ｙ･ｩ､ ｭｾｮ ｳ･ｬＮ
0veriRens zou het
niet moeilijk zijn de 04de ｬｵｩｳｴｾｲ
op enige 80hiet18nen te herstellen, al 1.0U d:.t ","1 Ｂｮｩｾ･
jaren vergen.
Ret hakhout echter heeft n' p ve"J va de oude glorie.
Nog steeds yordt er hakhout verwijderd, zij het op
een moderne wijze met behuJp van rr'lt'lrzlll';en. Relaae
.ruimt men echter sinos k0ri niet meel de takken op.
Op den duur zal dit lel!en tot een totale verruiging
van de kruidlaag, waardo'l%" dp zeldzame ｲｬｯ ｡･ｬ ｾ･ｮｴ Ｎ
die tb kenmerkend zijn voor dit type os, zullen verdwijnen.
De recente uitdiepinR van \.later ftnl':en en het graven
van nleuwe sloten zijn uit het ＨＩｯｾｰｴｬｮ
van de natuurbescherming onR"wp.nst. Voorl"pir, zullen de bodems
een grote natuurlijke weersland ｶ ＿ ｲ ｴ ｯ ｮ ｾ
tegen ontwatering, zeker in de bosjes "elf, mall.r blijvende pogingen tot vp.rene)tJe afvf)p.r v,,, "lll.t.c-r- zulJen 1.aICer op den
duur aUCC08 ｨ･｢ ｾｮＬ
(v(·rl ,· ... '1" lp i I: fl"t hoofdstuk
over de bodamD al ｾｰＮ｢
'·kl>l1. ·jil' <1", bl'treffende gronden
dank 11:1 j hun Ilne 1) (l .. r ... is" r· i.n. in r"l ii;f l\l1een met
Illeer hoge k09ten matig go",.hikt 1, UJ ...ken z1jn voor
grasland.
De adviezen voor h"t ｴｬＨＧｨｾ Ｍ

r v;'.n de ｾ［＼Ｚｨｯ ｬ･ｴ ｧ｢ｯｳｪ･
alll ｮ｡ｴｵ ｲ ｣ＺＹ［ ｾＬ［ ｔＢ ｫｾ ［ｲＮＭ
r.a rE' he·vN'fl t aandè kort
z1jn.
--De om- en ｴｕＺｬｾＢＧ Ｑ
ir.l'E:rrJr ··C j,\p.11 ＭＢｴｬｾｲＧﾷ
""n noodzakelijke buffer VOOl·en "'." 0"-.1) s''''''1' o·,,·rt{angsp:eoied naar
de bosjee zelf. rle w.. t"r":,,n,l "'''/é nlot. vflrder verlaagd
worden. Zelfs 70" hel v"r: 1.1 ".·o'l V'·rf.en ale de waterafvoer 7.0\1 wordpn ｾｲ ｮｩｬ ｲ ･Ｍ ｬＮ
U'\.t·]''\1.rd zou dit alleen
lIlogelijk 7.ijn a.1L! ('en '.o!.',,," p""rr,-."jnt::lIiost.antie een
beheereoverecnko;',ot Z.O') :J) i '.p)1 'liPt ·lt- agrariër die
het betreffen<1(' percC'''i ir. ,·,;.:ruik ".'I?ft br als deze
1netllntie zelr het bI) " 1" M,ll ｾＧ ﾷｲ Ｇ
OVIlT apn a."-ntal
grasll<nden.
De ｂ･ｊｵｯ｢ｾ ｴｬ ｨ｣ｓ
ｦ｝ｰｾ
ｮｾｴｐｄｭ
lr hun ｨｵｩ､ ｾ･
iso1
lement blijven UI de haKII'''' ;.eu t.n,,!" dient te I'orrlen
.. ｯ ｲ ｴ ｾ ｯ ｺ ･ ｴ Ｎ
De 1:,Ctkkr"TI 111l'.( n ＧＺｾｬ＿｢ｩＢｵｊ
ÎI;. t
·... ordcn, nu takkeboesen ｰＺ ｾｮ
ｃＨＢｏｨ ＧｬｴｾＬｪ
';1".1
't"\. I"r,-:' fflBur ｨ ｾ ｢ ･ ｮ Ｌ
om
ｾｫｪｩｬｲ｡ ｪ
t
bv. ｾＺＧ｜｣ｴ
1 a(''''r ｐｾＢＧｬ
17;"1'0'
vr':'uRoeVtlUr te
ontsteken, als r' r'''.r.%.y.' ... ＧＺｾ
1..,'. h ·'1,:;lijkfl fai t dnt
1"

do ｓ｣ｨｯ ｬｳｴ Ｉｮｾ｜＼ｈｉＮｪ･ｦｊ

\ ....

0"1:('\1' ,",ra ｴｉｾ

..jn

Ｈｾｉ

tllevcn.

-Ió6.

ｾＬ Ｎｬｊｈｴ ＱｮＧ

_ Vru f""r
ｲｬ｣ＨＧｲ､ｾ

l"1

｟ＬＮｾ

ｾｯｮ｣ｬｾｊＺＮ＾ｪｴＺＧ｡Ｎ

·Ie C"ló"!"'l: V lle1 rijk aan aeer gevamot vele planten- en dieren-

IUlld •• chnpper,

eoorten.
_ D,wr onLw"tering. ",el't'naa.nleg en geraffineerde
la••dLou",methoden ie het milieu eterk verarmd.
_ In de ･ ｭｾ｣ｮｴ･
Leusden bevindt zich in Hameraveld
een bol ｮｾｲｩｪｫ
restant vochtig hakhoutboa, de a.g.
SchoolsteeRbosjes.
_ Vooral de sterke variatie in het .lororeli'f en de
daarbij ｢･Ｂｯｲｾｮ､･
verschillen In lr1'ondwateratand
scheppen "en zeer gedifferentieerd .lll.u, waarin
veel zeldzam" planten eon laatate toevluchtaoord
vindon.
_ De ｾｯｭ
flora blijkt een a:,ntal zeldz&lft. aoorten te
bevatten, die deel uit,nl\ken van een lIIoagezelachap
dat zeldzaam is in Nederland en nu voor bet eerst
Ie ｡ ｮｾ･ｴｯ ｮ､
in de Gelderee Vallei.
_ Ook de vORelbevolklng is rijk. Ret eoortenaantal
ligt ver bov"n het gemiddelde voor dit deel V3n het
lnnd. ｾｲ
ｫｯｭｾｮ
zeldzame eoorten als nachtegaal en
ｶｬ｣ ･ｗＢ｡ＮｴＬｾｬ
voor.
-

ＩＮｬｮ､｢ｾｷｫｵｩ

zi,n de bodems. waerop de SohoolVAn slechte kwaliteit. Cezien
het afv19Lelend relaBf en de heterogeniteit in
｢ｮ､･ｭｴｾｰＢｮ
zijn ze alleen met zeer hoge koeten
matig B" .. chikt te maken voor grasland.
｡ｴ･ｯＬ｢ｮｎｾｐｕ

ｳｴｾ｡ｬ Ｎ

- Om bovcnvcrelàe redenen verdienen de Schoolsteegbosjes in hun hui ｩｾ･
lUIe ter bewaard te blijven.

..

_ Ook de ｴｕＹｧ･ｮＱ ｋｾ･ｮ､･
weilanden blijken op enkele
plaatacn een biJzondere flora te herbergen. De potentilDe ocolo/':' sche waarde van deze graslanden is
zc"r ,':-not. ',l 8 onverhrekelijk deel van het gehele
ｏｃ ｾｹｄｴ
ｾｭ
e. ｡ｬｾ
buffer tegen ongewenate invloeden
van bui '""af. moeten deze graelanden ala onbemest
ｨｯ ｩｬ｡ｮｾ
ohcard ｾｯｲ､･ｮＮ
- Het r:rblDd van de ｾ｣ｨｯ ｬｳｴ･ ｾ｢ｯ･ｪ ･
sou over moeten
ra;'I' ｬｉｩＧ Ｎｾ
een natu"rbeechcrUlinesinstantie die het
tl"edit.l nelc behc"r van de hakhoutboajea en tle tussen) i ＮｾｉＧＬﾷｮ､･
hooilanden kan voortzetten. ｍｏｉｾ･ｬｩｪｫ
ook
kan ril," op "028 wiJze een deel van het omrinffende
g-raslAnd cxt ·rooief gebruiken.
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in Nederland.

ｲＱＸｮｬｾ ｣ｭｐｄｮ ｃｉ｜ｾｰ ･ｮ
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TABEL 1

nrKNOI 'ïl

Nummer
datum ＨｾＸｩ
ＱＹＷＴＩｾ
oppervlakte in '"

12
10
36

A',',Ol: IATICI ADEl

1\

1U

10
36

12
36

9
11
36

•

+

B

11

36

1
10
36

2
10
36

7

J

11

11

10
36

12
36

36

Varbondakenooorton:

I

,

Quareion:
Satule ver1'ucosa
Quercus 1'obur
F"lIgua aylvatica
Sorbu8 aueupacia
Corydalia claviculata'
Ho1cus 11I01118
Majenthemum bifollum

1

Alno-Peclion:
Prunus pnduo

I

I
I

I
ｾ

ｲ･ｾｩｮｵＮ

10%
80%
+

10%
+

10%
60%

•
•

+

•
+

･ｾｬｳｩｯｲ

ｬｏ［ｾ

8ve11ana
Polygonatum multiPlorIJm
Anemone nemorouo
ｃｯｲｹｬｾ｡

iO%

10%

ｾＰＱ

80%

•

r

•
•

+

•

80%

5%

+

+

10%

+

+

ｾｏｬ

80%

+

•

-

ＲＵｾ

Cerex remota
Aagopodium podaqcaria
5t1lehys sylvatica
ｃｩｾ･｡ｑ
lutetiana
aatule puboscnn$
Cardlllnine ｦｬ･ｾｊｯｳ｡

-

10%

Alnion:
Alnu8 g1utinosa

601-

ｾＮＵＲ

+

ＲＰｾ
ＵｦＧｾ

+

Cerex e10ngata
moehringia tr1netvia

-

,

f)%

Ｌｲｾｏｬ

+

+

4lY'"

bol-geofyten:
ricaria verna
Allium vinnnlo
museari botryoidcs
Ornithogalu,l1 u'1bc11atum

ｾＢＵ

•

ｾＬ

•+

- -

1 ｏｾ

•

ｾ ｏｬ
+
w

+

rrangula alnus
ｓｬｩｾ
e11>e1'08

.

+

•

Celamagrostia CDrluseons

flosson (soortonnantal)
Vaatplanten ( id. )

-

- -- -• - -• - •.. - •
- •
-

+

5" '
+

+

ｾＧＺｏｬ

80%
+

•

+

10%

5%

5%

25%

-

-

T

+

•
5
6

7
9

ｾＶ

12

10
26

7
14

1
17

?

11

7
16

5
22

7
20

I'· '
,

-,

-19TABl;L 2

Opna,"ont.oh"l
5
12

Ｇｾｔｲｩｦｯｬｵｭ

Nummer
datum (mei 1974)2
oppervlakte In m
Soorten:
Cerastium Qlomorat.um
lI\ontie minor
Poa ennua
ropono
Juncu9 huronlua
Stellaria ｡ｬ ｩｮｾ
tardaminB hirsuata
Senecio Vi5COSUS
Cerastium holoatooidcs
Poa trivial1a
AgroBtlB otolonlfnra
Stellar in 9r,.."100a
ffiyosuruo minlmus
Plantago m"jol
Lolium p"r"nrlo
polygonum hvtcularo

+

+

•

101-

•
+
5%
+

Boorten: .
G.
ｾｉ［ｲｇｩｬＢ

f

lui t," ,',

plantnqo-nqu- t1 •
Ranullcul'l
Ｇｾｵ ＺＮｩ
1i'
ra 11 itr i ｲＮｴｾｮ
pj ｾ t. Ｌﾷｾｻｖ
T'r "
Pntnnor1"·.f n ｲｾｬＧ i, ru.-.
llncll!}(1 C'>!!. 'I ;"1"-, i. '=i
r'Jrntophv 'rw dW'fJI";lll'
l'nt ..) IIUI"). "t ｾ｜ＨＬｬＩ
l f f ' I i IJ
\ Ql'lfl:l

ｾｰｪ

"..

'I

rodlJlll ''lr

ｬｹｾ

l.i

,·,1

.'•
+

10%
I

+
+
+
+
+
+

Opnam',"' ',bel

Glycer i n m)r)t1 mtl

12

t

TABEL}

Nummer
datum (mol 1974)2
oppnrvl.,ktn ln m

6

+

•
•
•+

.'
ｾ

I

Ol
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TABF:L

...4

OVERZJCHTSTABEL
VAN
EPJPHYTISCHE MOSGEZELSCHAPPtN
Veldeode
eoarten:
Hypnum cuprAssirorme
Il1nlum hornum
Plagiathocium sylvaticum
Eurhynchium prs8]ongum
Jsotheclum myurum
Lophoco1ea heterophylla
Homa1ia trir.homanoidns
Brachythecium rutabulum
I!Inium arfina
Bryum capilJ are
Amb1ystegium varium
A. serpons
Brachytheclum salebrosum
B. ve1utinum
8. populeum
Radule compJ"nata
Thamnium alopocurum
Oicranowoisia cirrhata
I

,!

aantal soorten

r

8

J

1

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+-

.-

+

+

+

+

+

-

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

-

+

+

+
+
+

+
+
+

--

- -

--

4

N

6

8

10

+

+
+

+

•

12

1

,.
,

•

TAllEt 5

OVERZICHTSTAOEl V
VAN OE
EPIPHYTI ,CHE ａｒｏｌｆｓｏｾｦ
soortaanduldi.ng

ＸＱｧ･ｭ ｾｮｨ･ｩ､
in het
hakhout a.d. 5choo1staeg_

P1agiothccium Ｕｹｬｶ｡ｴｩ｣ｬｾ
Eurhynchium ｰｲｾ｣ｬｯｮｧｵｭ
ffin!um hornum
Hyp'"um cupro"Gi forma
lophoco1eu hutorophyllR
Homel!a tri ,;homanoido,

14
13
13
13
9

53%

9

ｾｌｪ｣･ｨｴｹ ｣｡ｲｂ

9

53
53

elgemeenheid in
Nederland
A
ZA
ZA
ZA
ZA
Z

ZA
ZZ
ZA
ZA
1

ZA
VZ
Z2
ZA
VA
ZA
VA
ZA
ZA
VZ
ZA
VA

.•

ｾｬ ｵ｢Ｘｴｵｲ

Isothecium "'yurum
Mn!um afflnu
Rryum t':apillare
Brachythrr:iUl' pnpul""",
Amblyst.o!)-' um ｾＬｲ･ｰＧｬｃｳ
Redule compienaLa
Thamnium aJopocurum
Atrichum andu1..tum
ffinium punct."tum
f1ssidcns t'<x Ho ti UP,

7

BrechytlH'cj llm volutitîum
Homalot..tw:ciuliI sor tcf.tum

?
1

Coretodon OIJrpUrOus
Brachytheclum seloura um
Oicr"now,j ',I a cirt'r,? la
ｭｵｬｧｾｴｳｹＱ｢ｭａ
verlum

1
1

82 %
76 %
76 :,(
76 %

%
%
41 %
29 %
29 %
29 %
18 :t
18 %

5
5
5

:;
3

,

18 :-'
12 5t
12 %
12 %
12 t-

:I

?
2
;1

%
%
%

6
ti

ti
6 ;Z;
ti ,:

1

1

Toelichting:
Kolom 3 qe .. rt het ""nt,,] "tobt ·n, uH ,."" tC'hal v n 17, dat
do betreffende !"o'lc.norl. t-',v:,Lto_
Kolom IJ 990ft hl t P' T CI.'rtt ､ｾｩ
ｖ［ｾＮＱ
do botroffondn "'\C'Ir;'l(JO,' ｴｾｲｶＮｾＱ
t
Du pRrcont\HIO!. lijn ,tq;, d"[ujui I'
betreffondo ｾ［ｮｉｈﾷＮ
j 1 )ll·t
0;-'
ｾ

'·t.

011 1

17

U:I(I"
dr,

".tl'
llll'lt

.,

•

i 7'lrhte

ａｉ ｐｭｬＡＨｴｲＱｉｈｾＱｲ
lll'

ｾ､

nhben ｬＱｾｴ
ｶｾｮ

'In

ＬＧＭ ｉＧｦｬｮ ｾｴｏ ＢＧｬＮ

.-,
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Aeer pO('udc!,J n1.. "'''0

Gewone esdoorn

ａ｣ｨｊｬ ｾ｡

Gewoon duizendblad

ｾｊ ｬ･ｊＧｾｬ ｵｭ

ａ･Ｏｾｯｰ ､ｩｵｭ

Zevenblad

POdh,'I'!·H.I"i.i\

Agrootie canln..

Kruipend struiograa

Agrostte stoloni Cera

I/i t IItruisgrae

Agroll ti 0 tenuis

Cewoon atrl1108ras

Ajuga rei'tans

Kruipend zenegroen

Alisma

ｰｬ｡ｮｬ｡･ｯＭ｡ｱｾｮｴｩ｣｡

Grote waterweegbree

Allium vineale

Kraalloolc

Alnus glutinosa

Zwarto ele

Alopecurus prat"nsis

Grote V0811eot8art

Amelanchier

ｬ｡ｾ ｲ｣ｫｩ

Drents

ｫｲ･ｮｴ･ｮ｢ｯ ｾｰｪ･

AnemOfin nt:.'T10r0:1o.

Bosanemoon

Angelica sy]veg,rie
Anthoxsnthlllll oo, . 1'at,,",

Gewone engelwortel
Reukgras

Anthriscus syl\"'strJr;

Fluitekruid

Athyrlum filix-femina

1o'ijfjesvaren

Belli:,: pe'.'enniEl

Madeli ..fje

Uotula pubeocens

Zachte berk

Betula pcndu1 ..

Ruwe berk

Cnli.lrna;:-rostifl

(;;l"'1€:OC"f

n

Hennegras

Calli hiche pld tycarpa

Gewoon oterrekrooa

Caltha naluutri8

Dotterbloem

ｃ｡ｬｹｳｴ･ｾｩ｡

Haagwinde

BPri"m
Capse)la buraa-pRstorio

Herderstasje

Cardami 11<; f.1

Bosveldkere

ｃ｡ｲ､ｾｭｩｮ･

{-"XllORa

hiI':-:Pl ta

•

Kleine veldkers
Pinketerbloem

Carex ｡｣ｵｾｩＺｯｲｾＮｩｳ

110eraezegee

Carcl<. d:.st[çna

ｔｷ･ ｲｩｪ ｾ･

ｺ･ｧｾ･

ｾＲＧＮ

Carex elongata
Carex hirta

Ehenzegge

Carex nlgra

Gewone zegge

Care x panlcea

Blauwe zeGge

Carex panlculata

Pluimzegge

C..rex pllulifara
Carex pseudocyperus

PJlzegge

Carex remota
.,
Carex riparia

Carex ve.ioaria
Cent.urea praten.i8
Ceraatium glomeraturn
ｃ･ｲ｡Ｎｴｬｵｾ
holo8teoldee
Ceratophyllum dcrner8um
Chamaenerion anguetifolium
Circaea lutetiuna
Clr8ium arven8e
Cirsium pal.u8tre
Corydalle olavlculata
Corylue avellana
Crataegue ｭｯｮ ｌｾｮ｡
CynoBurue crietatua
Dactylio ｧｬｯｾ･ｲ｡ｴ
De80hampaia oeepitoaa
Deacharnpaia flexuo8a
Dryoptnrln carthuGiana
Dryopterla dilataLa
Blodea ｣｡ｮ ､ｾｮＢｩｳ
Elytrlgia rCT'f'l)tJ
Kpilobium hirsutum
ｾｱｵｩ｣ ｴｵｲｮ
arvcnse
ｾｱｵｬｯ･ｴｵｭ

ｦＩｵｶｪｾｴｩｬｫ

":uony:rIUB e\l.ropA·"un
?n ｊｾｈＧ

ûy 1 va ti r;n

Ruige zegge

Cyperzeggc
IJlezegge
Oev'orzegge
Blaa8zegge
Gewoon knoopkruid
Kluwenhoornbloea
Gewone hoornbloem
Gedoornd hoornblad
''' ll l:':eroo8je
Groot heksenkruid
Akkerdistel
Kale jonker
Rankende helmbloem
Haz('lnoot
EnnstijliK8 meidoorn
Kamjp"as
Kropaar
Ruwe 8",,,le
llochtip:e slOele
Smalle etekelvaren
ｾｲ･､Ｂ

ntnkelvaren

Brede watPY'T'''/Jt
K\lcek

lIarig

ｷｩｬｾ｣ｮｲｯ ･ｪ

ＱｉＨＧｾｙ ＱＰ ＢＹ

He>Jrljp

.1

- ｾＧＴＭ
'rl.llhngblo(':"
1-'tJ8

tl.l C

r

J'"U

pendula

ｾＧＱ

j,'rangula'

ｵｾ

r "'lh

!. \.H: r.a..t18pirea

ｾｬｮｵ｡

Gllleop,ds

ｃ･ｾｑｮｯ

etra!.l t

ｨ･ｮ ｾｰｮＦｴ･ｬ

Gal1um ap.ilrina

lOeel'k.ruid

Cal! uCl pal us tre

ｾＱＰ

rail wal 8 tra

Oeranium molle

Zachte ooievaarsbëk

Geranium pusillum

Kleille ooievaarsbek

Geranium robertianum

Robertekruld

G

UCl

Gewoon

urbanu.n

ｮ｡ｾ･ｬｫｲｵｩ､

Clechoma hederacea

Hondsdraf

Glyceria flu1t8ne

Mannagras

Clycer1a maxima

ｌｩ･Ｘｾｲ｡Ｘ

Cnaphali urn ul iginoourn
Hedera helix

Hoerasdroogbloc,::.
Klimop
ｾｾｾ

Heracleum sphondylium

Bereklauw

ｰｩｬＰＶｾＱ ｡

Mub.onoor

Hieraclum

HolcuB lanatuo

:':chte witbol

l:lolcus mollls
Hottonia paluetl

Glndde witbol

Humulus lupu us
llypericum pp-rf( ｾｦｬ

S

W&t .. rvi"lier
!lop

\'U1'\

Sint .1ell"kruid

;lypericum tetlnpterum

Gevl(·"I'.:? d !1ertohool.

Hypocha<>rus ro·J 1 ca til.

ｇ･Ｂｯｵｾ

bir'ekruld
elf' 1J

Irio peeudacoruB
Juncu9 acutiClorua

fr-<·lrus

Juncuo bufonl.ua

(; ｉＧＢｾ

Juncus

Pla t

｣ｾ ｰｲＬＮｳ ｵｳ

Juncus effuells
JUl

cue oubuliflorue

t,

r'IS

ｐｩｴｲｵｾ

Bil'" I:no l'pen

rue

Juncue tenu i s

ｔｰｮｾｰｲｻＮＩ

LamJum purpureun

Palll'se doyens tel

Lapeana communis

Akkerkool

Lomn" ('ibho

]Ju 1 t K ,-0 N,

LeM"" trisulcn

Punt;,r""ll

t•

Leontodon autumnalia

Rerfstleeuwetand

Linaria TUlgarle

Vlasbekje

Lietera ova.ta

Grote keverorchi.

LollulII perenne
Lonioera periclymenum

t:nll' 19 raaigras
Wilde

ｫｾｭｰ･Ｎｦｯ･ｬ ･

Lotua uli61noaue
Lu.ula oampeatria
Lu.ula multi!lora

eraorolk laver
Gowone veldbies

Lyohnls ｦｬｾ｡Ｍｯｵｏ ｬｩ
Lyoopue .uropaeua

!<oekoeksbloem

,L7eiaaobia nummularia
Lyelaaohia TUlgaria

Pennlngkruid

ｾＡｯ

Veelbloomlge veldbies
\/elfBpoet

LTthrua ealloaria

Wederik
Xatteataart

Maianth.... bitollun
Matrioaria matrloarlotdea

Dalkruid
:;chlJfkaml11e

M.ntha aqu&Uca
Moehringl& trinervla

Watermunt
Drlenert'lIluur

Mollnl& caerulea

ｐｬｪｰ･ ｴｾｯ ｴｪ･

MonUa Il1nor
Muaoarl botryoidee
Myoaurua mlnimua

llronkruld
Blauwe druifje
,Iuizeata:n't

Oananthe aquatioa

WatertarKru;d

.
•

Ornlthogalum umbellatum
･ｲｰ ｫｬ･Ｚｾ

Peuoedanum paluatre
Phalaria arundinacea

Jti ctnas

Phleum pratenee
Phragmit•• Au.tralie

'1'lmothe .. ".raa

Pla.ntago lanceolata

Smalll'

Plantago major

ero e

Poa. annua
Poe prateneie

ｾｴｲ｡ａｴｧｲ｡Ｂ

Poa triviaU"
Polyp,onatum multil1
Polygonum avlcularｐｯｬｹｾｯｮｵｭ

bietarta

Polyronum hydropiper

l<iet
,,<'e,'bree

"'1"

-l'rea

'.' ｾ 1 ; l)('(·lr]d .... ･ｾｲ

ｲｵｾ

•

'

(;:..

ｐｯｴ｡ｭ ｾ ｴｯｮ

Potenti11&

Spi tel,l:.ol,.. !of1tdnl<ruld

ｉｲｬ ｦＬ ｌＢｊ ｾ｜Ｑ Ｇｊ

PC'JtarnO((elUll

ＧＡｉｾ

l'onteinkruid

(; ..... ､ｾＬＢ＼ｬ

'I

ｾｲ･｣ｌｉＧ

]' runUf) rt v 1 tlffi

\ToseJ klO,:a

J'runu/l panu/l
Prunus vcrotJ nil

vog/llkera

ｈＸｮｾ｡ｫｩｲ･ｭａ

Sl rH'eI oorn

Pru.nus 6pinoe ..
Quercue robur

ZOlner. ｾｩ

Ranunculue acrie

Scherpe boterbloem

Renuncu1us aquatille s.l.

Gewon" waterranonkel

Ranunoulue ficar.la
Ranunculua fla.mmlllo.

Speenkruid

Ra.nunculu9 rtlp"llB

KrulJ'lnde boterbloem

RanunculuR .sce 1era tUB

Blaartrekkende boterbloem

Rhina.nthua

Grotfl ratelaar

k

Egelloterbloem

ｳ･ｲｯｴｾＺｬｕＸ

Ri bes nigrulO

Zwart" bee

Ribee rubrum

Aalbe"
Kruisbee

Ribee uva-crispa
Rorippa amphibia
Rotla canina
Ru bus fru ti. COBU:.'

Gol" ""t"r1<ere
llonosr0os
,. ｾ

I' .

RubU8 idaeu6
Rumex acetoeG
Rurnex 8cetooelJ 0.
Rumex obtuslfoliuB
Sagina prooumbrns
Sal1x al:'a
Salix cinera

tll'on" ltraam

Ve}dzurinR'
Schapezuring
RloderzurinB'
Lip,qcnde ｶ･ｴｭｵ ｾ
ｾ｣ｨｩｾｴｷｬｊｒＮ

ｾｮｯｴｷＡｬｧ

Grauwe \o(i 19

Sambucue niera
Scirpue 'sylvatlcus

Cewone v1.i.er

Sorophulari, aquatlci'
Sorophularia nOlio"

Geoord helmkruid
KnopiR helmkruid

Senecio viscosus

Y.lev rig kruiskruid

Senecio vul,\i\ri s

Klein kruiskruid

Sieglingia decumbl'no
Slum erectur.,

Tand,lcsscro.o
Kleinp watereppe

}jas bi t'S

-27'Bi tterzoet

Solanum duleamara
Sorbus aucuparia
Spergol& arveneis
Spiredela polyrhiza
Stachya aylvatica

Lijsterbea
Spurrie
Veelvortolig kroos

SteIl aria alsine
Stellaria graminea
Stollarilt media
Succlea pratenois
Symphytum ofncinale
Taraxacum oft1cinale a.l.
Taraxaou. nordstedt1i
Trifolium pratena.
Trifolium r.pens
Urtica dioica
Valeriana offic1nalia
V.ron1ca anagallia-aquatiea
Veronica beceapunga
Veronica eatenata
Ver.oniea serpyllifo11a
ViburnulII opulu.

Bosandoorn
Moerasmuur
Grasmuur
Vogelnluur
Blnuve knoop
Smeervortel
Paardebloem
Rode klaver
Witte klaver
Crote brandnetel
Echte 'l'aleriaan
Blauwe water-ereprijs
B.ekpunge
Rode vnter-ereprijs
ja
Gelderoe rooe
ｾＱ ＮｬｭＭ･ｲ ｰｴＢＱ

Voeder"ilrke
Moerasviooltje
Gewoon bosviooltje

Vic1a .ati va
Viola palustrio
Viola r1v1niana

Dit rapport ｶ･ｲｅ｣ｨｾＮｮ
teven" (in een enir,ozins andere vorm)
als uj teavIl van de stichtinr; Sti.}htBe Mi lieufederAUe te
Doorn, juli 1074 ).

----

,-

•

•

Orolldvogul:::. vnn dl' gt1m'1onLû

ｾＺ｣ｴｈＮ ｲｰ･ｮｺ ＸＱ

ＱｾＷＳ

door: 1.

35. Gekraagde roodsteert
36. llIarel
37. leng ijstar
3B. Grota lijster
39. HuI9zwaluII
40. ｂＰＸｲ･ｮｺｾ｡ｬｵｾ
41. Grote bonte specht
42. Groene specht
43. ｇｩ｡ｲｺｷ｡ｬｵｾ
44. Steenuil
45. Bosuil
46. Rensuil (1 paar)
47.Kleinll karekiet (1 pear)
4B. Boarietzanger
49. Spotvoglll
50. Goudheantje
51. Wintarkoning
52. Grauwe vlieganvanger
53. ｖ･ｬ､ ･ｬ ｵｾ･ｲｩｫ
54. Graepieper ?
55. witte kwiketsart
56. Koolmees
57. Pimpalmaas
SB. l!Iatkopmell8
59. Glanakapmalla
60. StaartmellS
61. Boomkruiper
62. Boomklever
63. Zwarte kraai
64. Kaull
65. Ekster
66. Vlaamse gaai
67. Sprll8UIiJ

1. Wilde allnd

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
2B.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ｬ･ｾ ｲｷＸｙ

Winhrtaling
Buizerd (1 paar)
BooMvalk (1 paar)
Torenvalk
fazant
Waterhoen
meerkoet (1 paar)
Scholekater
Kievit
Grutto
Watersnip
Houtduir
Holenduif'
Tortelduif
Turkse tortel
Koekoak
IJevogel (1 pallr)
Goudvink
Groenling
Huismus
Ringmus
Geelgors
Kneu
Vink
fitie
Tjiftjaf
Zwartkop
Tuinfluiter
Braemeluiper
Grasmue
Haggamus
Roodborat

•

aanvulling: 24. Wielewaal
Opmerk ingen t
54. Graspieper, gezien op ｬ･ｫｮｩｾ｡ｦｬｯｷｴ｡ ｲｇ
op heida en bunt,
ongeveer 6 exemplaren in augustus.
oa Nachtegaal broedde in 19?1 voor hst laatst in Scherpenzeel
op de Koepel.
Oe Patrija broedde in 1971 voor het laatst in Scherpenzeel op
bouwland van Grootwolfswinkel. In 1973 op ｮ･ｺｩｵｨｫｮｩｾｅ
(Renewoude) •
Oe IJevogel broedde op de grens van Scherpenzeel en Woudenberg.
Oe Blauwe reiger broedde (1 paar) te Woudenberg in het rIet.

,

