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planktononderzoek in plas
't hammetje (gem. nijkerk)
door

•

Gustaaf Hallegraeff,Frank Icke & C nthia Mienis(fytoplankton)
en
ｆｾｭｫ･
Wallien & Rand Boon (zoöplankton)
(Umnologisch Lahoratotium,Kruislaan 320,Amsterdam)
1. lol cid i.!:'.B.
Gedurende 1974 is de plas 't ｉｬ｡ｭ ｾｴｪ･Ｌｯ
der Nijkerkerveen,het objekt
geweest van een uitgehreid oecosysteem-analyse-programma,uitgevoerd
door stafleden en studenten van het Limnologisch Laboratorium van de
Universlteit van Amsterdam.Centraal theka hierbij was de vraag:hoeveel
zonne-energie komt er binnen in het ｡ｱｵｾｴｩｳ｣ｨ･
oecosysteem,hoeveel
I
fytoplankton-materiaal(plantaardig plankton) wordt als gevolg hiervan
gesynthetiseerd,en hoeveel komt hiervan terecht hij de volgende trap
in de voedselketen:het zooplankton(dierlijk plankton).Het
navolgende
verslag beperkt zich tot een kwalitatie e en kwantitatieve beschrijving
van de jaarlijkse ontwikkeling van het plankton in de plas 't Hamaetje.
Van februari tot october 1974 werden gedurende elke eerste week van de.
maand zeer frequent watermonsters verzjmeld vanaf een midden op de plas
verankerd vlot.Watermonsters t.b.v.de studie van het fytoplankton werdin
verzameld van zeven verschillende ､ｩ･ｰｾ･ｳ
m.b.v.een waterhapper (2 liter
inhoud).Watermonsters t.h.v.de studie Jan het zoöplankton werden verzameld van vier verschillende dieptes ｾＮ｢ ｶＮ･ ｮ
planktonpomp.Alle
kwantitatieve plankton-gegevens in dit 'verSlag hehben betrekking op de
hoeveelheid plankton in een waterkolom onder Im 2 .De heer Th.G.N.
Dresscher is zo vriendelijk geweest om soort identificaties te verifiören
Wij danken de andere leden van de ｷ･ｲｫｾ ｯ･ｰ
voor hun hulp bij het ｶ･ｬ､ｾ
werk,en wij zijn de heer W.llam erkente ijk voor zijn toesteJllJlling 011 op
de plas te mogen werken.
2.Beschrijving van de plas
Plas 't Hammetje is een met water ｧ･ｖｕｾ､･
zandput,die omstreeks 1959
kunstmatig is ｧ･｣ｲ･ ｾｲ､
door het afgrayen van zand,wat nodig was bij de
aanleg van de naburige snelweg E35.0e plas heeft een oppervlakte van
ｾ
3.5 ha en een maximale diepte van onleveer 8m (tot aan de enkele
meters dikke ｭｯ､ ･ｲｬ｡ ｧＩＮｾ･ｮ
globaal deptekaartje is gegeven in fig.I.
Chemiscpe analyses van ｧ･ｦｩｾｴ･ｲ､
water (uitgevoerd m.b.v.een Haêh DR-El

set) toonden ongewoon hoge concentratijS van
(fig.2).Van de

voedingsstoffen ｯｲｴｾｯ

ｴ･ｾ

name nitraat-stikstof

osfaat en nitraat-stikstof

wordt over het algemeen aangenomen dat ze min of meer bepalend zijn

-2-

•

E35

zwolle ］ ｾ Ｚ ｾ

ｾ.Ｚ［｟

-- ...

,"

ｉｾＬＢ

;
I

,, ,
ｾ［
,

/

,

Ｌｾ

,"

.:::====
--_ ..

--"

... ... -.,.
Ｌｾ

'

'

.....

.....

emersfoort

"'

\

I,"
11'
Ie
,\ \',
'.. . . . .e"'''
,
.
.
"
. J'
" ...... - - - - -6m ,,,
"

1'1:
ｾＢＬ

I

\.,'

/

I/

/,

I

ｾ

'"" '.......
ＢｾＱｮａ
"... . . . - -

....... - ... _ .2111'

c/I'

ｾ

100m '
Fig.' .Glohaal dieptekaartje van de plas 't Hammetje.
o:monsterplaats) •
C
•
•

mg/l

ｎｾ

•

'

...

6

ｾＢ ｎ

\,

,
\

5
4

'N,
"'N

p

o
•

•

J

,

•

-p..-

•

_p

•

' ...

3
2
...ｾ Ｎ Ｎ Ｌ ｾ

•

f mam j

1
...... ｾＧ ｎＭＮｾ ＢｎＭ

•

•

..... -N",-, 0

•

J a

•

S

•

0

Fig. Z.De concentratie nitraat-stikstof ( N) en orthofosfaat CP)
in. het oppervlakte-water van plas 't Hammetje,van februari
ｾｯｴ
october 1974.
•

-3-

•

voor de hoeveelheid algenmateriaal in het water.Gedurende de uitvoering van het onderzoek werd waargenomen, dat er op de landerijen
om de plas heen veelvûldig gegi.erd werd.De hoge nutrienten-concentraties
in het water van de plus zijn naRr alle waarschijnlijkheid het gevolg
van het inspoelen van nutrienten vanuit de omgeving.
3.Lijst van aangetroffen soorten
•
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ｉ ｾｮｴｺｾ ｬ｜ｩ
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LECENnE fl IJ

r: rcuun 3:

rvTOPLA NKTON PLAS ' t HAMMETJE .

r H1JlIHlI'I iYT 1\ (g T'Ol' nw i "rc n )
I.Anl-.istroJC'slIllJS fa1cal.IIs ＨＱＭＲｉｊｾ
; ｾｏｉｊ
lengte)
2.CceJastrum micro!,nrllm
ＨｾｯＱ ｮｩ｣
van 3,16 of 32 ｾｵＷＭＴ［ｮ･Ｑｬ｣
per cel)
ｾＮｃｨｶ｣ｾｴ｣ｬＱ｡
ciliata
(R-15p x 12-2011 )
•
4.Crucigenia qll.,drata
(6.:'p x 6.5 p ,per kolonie van 4 c('lIen)
5.l'rucigenia r('ct:JJll'.ularis('7.:'p x 8
11,
11
11
)
(I.Crucigenia tel nlp<,dia
(7.Sp x 8
I',..
..
)
7.fJakothrix viridis
(kolonie van 4-16 cel1cn;6-1511 ｾＬＳＵｰ
lengte/cel
8.0ncystis spec.
(10p x 71J )
'1.I'eJi"SITtlJlI duplC'x
(kolonie van 8-128 cellen; lSp /e(1)
1(J.I'l'diastrulIl hory"num
(
11
,.
i8IJx llll/cel)
I I . S(.enedesmus armatlls
(cocnohium van 4 celleni14 x 1011)
ＱｾＮｓ｣ｬＧｮ･､ｳｭｵ
actlminatlls (
;15 x 13IJ)
,
ｉＮｓｃｾｬｮ､･ｳｭｵ
d('nticulatus(
,,
; 20 x 12 IJ)
I). 'i('(:Il(,<.lesl.'tls d imorphlls
(
.,
;17 x 3(\IJ)
1':.Scencdesmus granuJatu'i (cocliohium van 2 cellen;5 x 4IJ)
ｉＨＬＮｾ［｣･ＡＧ･､ ｳｭｵｳ
{pwdricflwla (coenohillm van 4 cellen;18 x 1011)
17.Tctr:ledron calldatJlm incisum (C) x 611)
lR.Tetraedron minimulll
('1 x 811)
19.Tetraedrun muticun
(10 X911)
20.Tetraedron staurogeniae[orme (11x 711per 4 eell en)
21.Closterium gracile
(195 x 411)
22.Staurastrum paradoxum
(20 x ｾｏｰＩ

.

DIATOMJ'EEN (kiezel wieren)
2:) • r.ye 1 ote 11:1 c-omt.a(a.(({) rol l'1 a:l n z i " h t (b reed te= 1 (lIl )b,s chaa 1aanz ie h t 7- 30 llt6)
ＲｾＮｎｪｴｺｳ｣ｊ､ｾ
:.tciclllaris
(50 ｾ 3p)
EUGLF.!\{JPHYTA (oogd i ertj cs)
25.Trachelomon3s ohlong<l
(10-11 \lil)
•
2(). TracJle!omonas Ir i sp i <)<1
( 1 5 - 7 ｾ＾Ｑ
)
27.Trachelomon35 voJvocina ＨＭｬｾｴ
11)
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Van de in de plas ft Hammetje meest voorkomende fytoplankton-soorten
zijn afbeeldingen gegeven in fig.3.In de legende bij deze figuur zijn
bovendien gemiddelde ｡ｦｭ･ｴｩｮｧｾｮ
gegeven van de betreffende soorten.
• ZOO P L ANK TON
ROTATOREN: Asplnnehna priodonta
Rraehionus angularis
Conoehill1s IInieornis
Filinia

lungisC'ta

Kellieottia longispina
Keratella eoehlearis
Keratella quadrata
Pompholyx eomplanata
Synehaeta spce.
COPEPOIIEN: Cyelops bicolor
Cyelops strcntlUS
Cyelops vicinus

,

CLAD0CERFN:Bosmina longirostris
Daphnia longispina

Van de meest voorkomende zooplankton-soorten zijn afheeldingen gegeven
in fig.4.

LEGENDE RU FIGUUR

4:

ROTATOREN
1.Asplanehna priodonta ＨＴＲＰＭＱＵＰ ｾＩ
Z.Braehionus angularis (91- 202
3.Keratella quadrata
(250-350
4.Jellieottin longispina(440-860
CLAllOCEREN
5.Rosmina longirostris
COPEPODEN
6.Cyelops spee.
a.nauplius -stadium
b.copepodiet-stadium
c.adult

ｈａｾｬｉﾷｮｩｔｊｅ

ZOOPLANKTON PLAS ft

(360-620

ｾ
ｾ

)
)
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ｾ

ｾ
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(tot 2.35 mm)
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-9•• De kwantiteit(biomassa) van het plankton
｡Ｎｆｹｴｯｰｬ｡ｮｫｴｯｮｾ｢ｩｯｭ｡ｳ ｡

De meest voor de hand liggende methode om algen-hiomassa te bepalen,
is het afzuigen ｶｾｮ
een bekende hoeveelheid water door een ftlter met
een zeer klejne porie-grootte (0.45 p) en het hjorop achtergehieven
materiaal te wegen.Algen hebben een zeer variabele waterinhoud,
daarom worden de filters eerst gedroogd in een stoof bij 60 0 C ｾｮ
daarna pas gewogen (fytoplankton-drooggewicht,fig.5 A).Met deze methode
bestaat evenwel kans dat ook veel ander materiaal dan algen (bv.
opgewoeld sediment) wordt meegewogen. Een biomassa-bepaling die meer
specifiek gericht is op het bepalen van de algenfractie van het in het
water gesuspendeerde materiaal is de chlorophyll-bepaling:plankton
wordt geconcentreerd op filters,deze worden geëxtraheerd met aceton
en het/extract wordt veruolgens doorgemeten ｾｮ
een spectrofotometer.
(fig.5B.)Op het lahoratorium werden de watermonsters bovendien doorgeteld m.h.v. een elektronische deeltjesteller, waarmee zowel dode
als levende partikels worden geteld en gemeten (fig.5C:totaal partikelvolume).Wil men een idee hebben van de algenfractie in het totaal
partikelvolume, dan zit er niets anders op dan algen onder het microscoop te tellen en te meten.
In het voorjaar werd het fytoplankton-beeld geheel bepaald door de
diatomee Cyclotella comta ,waarvan dichtheden tot 7 miljoen cellen per
liter water werden aangetroffen.Gedurende de zomermaanden werd het
fytoplankton-beeld beheerst door een groot aantal groenwier-soorten
(vnl.Coelastrum microporum,Tetraedron-soorten,Scenedesmus-soorten)
,welke evenwel in relatief kleine hoeveelheden voorkwamen.
Microscopische observaties hebben hovendien aan het licht gebracht dat
30-50% van het in het water zwevende materiaal bestond uit dode deeltjes
(detritus).llet voorkomen van zulke hoge fytoplankton-concentraties,
tezamen met lIet voorkomen van veel detritus, resulteerde in een zeer
troebel water.Collega's hehhen gemeten dat van het aan het oppervlak
ingestraalde licht op 2 à 3.5 m nog maar 1% over was.Alleen voor het
fytoplankton jn de waterlaag van 0 - (meestal)2.5 m diepte werd zuurstof
produktie (fotosynthese) gemeten.Wanneer fytoplankton-materiaal van
verschillende dieptes uit het water werd gehaald, en in een veldlaboratorium gedurende 3 uur onder een lamp werd geplaatst met een zeer hoge
intensiteit,vertoonden diepere monsters wel degelijk meetbare zuurstofproduktie.
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b.Zooplankton-biomassa
Analoog aan de bepaling van fytoplankton-drooggewicht werd zooplankton- .
drooggewicht bepaald.300-400 liter water werd daartoe m.b.v.een planktonpomp door een netje van 150 u-gaas gepompt.Het op het gaas ｡｣ｨｴ･ｲｧ ｢ｬ･ｶｾｮ
materiaal werd in een weegflesje overgeb acht en gedroogd in een stoof
van fiOoC (zooplanktoll drooggewicht, fig.5 D).Een deel van het monster
werd gefixeerd met Ｔｾ
formaline en op het laboratorium geteld.
Tot en met juni werd het zooplankton gedomineerd door Bosmina
longirostris , van juli tot en met oktober door Cyclops soorten.
Van de Rotatoren waren alleen ｋ･ｬ ｩ｣ｯｴ ｩｾ
longispina en Asplanchna
i
priodonta in het voorjaar van enige ｢･ｴ ｾ･ｮｩｳＮ
S.ne jaarcyclus van het plankton in plas 't lIammetje
I
In de wat diepere meren in de gematigdE streken zijn over het algemeen
2 cycli te onderscheiden in de jaarlijlse ontwikkeling van het plankton:
een cyclus van voorjaar tot het eind Vén de zomer en een minder uitgesproken cyclus van herfst tot voorjaér.
In het voorjaar wanneer er nauwelijk! temperatuurverschillen zijn
o
o
tussen het water van verschillende ､ｩ･ｾｴ ｳ
(oppervlakte 4.S C;diep 4.S C
vindt de voorjaarscirculatie ｰｬ｡ ｴｳＮａｦｾ･ｳｴｯｲｶ･ｮ
en naar de bodem uitgezakt algenmateriaal, dat ｾｯ ｲ
bacteriën is afgehroken,wordt nu weer doqr
de hele waterkolom gemengd en fig.2 toont
relatief hoge nitraat
en fosfaat-concentraties in het voorja r in plas 't Hammetje.Als de
lichtintensiteit in het voorjaar langzaam toeneemt en de temperatuur
van het water stijgt, worden deze nutrienten gehruikt voor algengroei
(voorjaarsbloei).In plas 't Hammetje bestond deze fytoplanktonvoorjaarshIoei ｮ｡ｧ･ｾ ･ｧ
uit é!n soort III.de diatomee Cyclotella comta,
welke verantwoord.ellJk gesteld kan worden voor de chlorophyll-piek in
maart-april (fig.SR).In fig.2 is te zien, dat omstreeks juni nitraat
door de algen is opgebruikt.Tesamen met de toenemende hoeveelheid zoöplankton in het water, dat deze algen wegvreet en dat zijn maximale
ontwikkeling bereikte in mei (fig.SO), is dit aan te wijzen als oorzaak
voor het ｩｮ･ ｮｳｴｾｲｴ･ｮ
van de ｾｯ ｲｾ ｡ｲｳｾｯｰｵｬ｡ｴｩ･Ｎｇ･､ｵｲ･ｮ､･
de zomermaanden werden mln of meer dUIdelIjke temperatuursverschillen in de
waterkolom gemeten (oppervlak 18.9S o C;(iep 10.S oC).Een dergelijke
ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｕｲｧ･ｬ｡ｾｧ､ｨ･ｩ､
in de waterkolo1 gaat menging van waterlagen
ｴ･ｧ ｮＮｾｮ
het najaar wanneer de oppervl.kkige waterlagen weer afkoelen
(oppervlak 10.7 oC;diep 10.4 o C) zorgen ･ｲｦｳｴｾｯｲｭ･ｮ
weer voor menging van
de hele waterkolom (najaarscirculatie) In October kwam langzamerhand
opnieuw een bloei van Cyclotella comta op.Tesamen met het voorkomen

I··

--
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van grote hoeveelheden omgewoeld bodemmateriaal in het water,kan dit
verantwoordelijk gesteld worden voor de hoge waarden van het partikelvolume in october (fig.SC).
('.Indicatieve wa<Jrde vnn de in plas 't Ilammetje aangetroffen
soortensamenstclJing.
(;edurende ｾ maanden ｷｾｲ､･ｮ
! 130 plankton-soorten gedetermineerd.
Ilierval! kwamen er enkele ｭ･ｾｲ
of minder regelmatig gedurende het gehele
jaar voor.lll' in ｲｩＡｾＬ
pn ｾＮｈｩｦ
afgeheelde soortf'1I kan mCII zo hl'schouwclI
als de karakteristif'kc p]llnkton-soortencomhinatie van plas 't Ilammetje.
Van een dergelijke soortencomhinatie wordt veelvuldig gehruik gemaakt
om een biologisch waardeoordeel over een water te geven.Dit waardeoordeel
richt zich op de volgende 2 facetten: trofie(-natuurlijke rijkdom aan
nutrienten) resp.sarrohie(=externe verstoring van de natuurlijke nutrienten-voorzieniJlg).De hiologische waterbeoordeling let men name op de
verhouding tilssen het aantal soorten Chlorococcales en Diatomeae ･ｮ ｲｺｩｪｾ
(indicatoren van eutroof=voedselrijk water) en het aantal soorten
Oe:.midiaccae en Chrysophyceae anderzijds(indicatoren van oligotroof =
voedsC'lnrm water).Plas 't Ilammetje kon zo worden gekarakteriseerd als
ｾｵｴｲｯ ｦ
(vocdselrljk) cn e-mesosaproob(matig gestoord).

7, Conc) u:;i cs
In het water van plas 't Ilarranetje werclcn met name in het voorjaar zeer hoge nitraatconcentraties gemeten, naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van inspoelen van
nutrienten vanuit de omgeving.Dit kan worden aangewezen als belangrijkste oorzaak
voor het voorkomen van zeer hoge algenconcentraties.Kwantitatief bezien neemt de
diatomee Cyclotella comta een belangrijke plaats in.Een maximale ontwikkeling werd
gevonden i n maart-april (voorjaarshloe i), terwij 1 in octoher het hegin van een
najnarshJoci wcrd V;Jstgcstcld.llct zoUpbnkton bereikte zijn maximale ontwikkeling
in mei.Kwalitatief bezien wordt het planktonbeeld gekarakteriseerd door een groot
aantal Chlorococcales-soorten,wat wijst op voedselrijk,matig gestoo"rd water •Het
voorkanen van dergelijke grote hoeveelheden algenmaterinal en detritus in het water
vindt zijn weerslag in een grote troebelheid.Vastgesteld werd, dat alleen het
fytoplankton in de bovenste 2.5 à 3.5 meter water hierbij nog voldoende zonlicht
ontvangt voor fotosynthese.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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een veldbiologische verkenning
van het la dgoed schothorst
bij hoogla d (gem. amersfoort)
door
J,m r.rimherr;en, Bert van de Hoef en Vincent van 1.aar
(Amersfoort)
1. TOPOGRAFIE EN

Ｎｓｉｎｾ ｉｈｃｓｾｇ

liet p;ehied ten Don ten van het tegenwoordir;e dorp Iloor;land heeft, naaat
een lanee geologische gJschiedenis, een cultuurhistorisohe 8eschiedenis
die vrij ver in de tijd terug gaat. De gronden in deze omgeving zijn
langer dan een zeven ho derd jaren bekend ale behorende tot een markgenootschap, in Hoogland aal(sohap) genaamd, waarvan de leden "het college van de malen op he Hoogland" vormden.
In oudere stukken (o.a. uit 1282) worden de malen op het Hoogland vaak
"de malen van Ｚｾ･､
ende van Emminglaer" of (o.a. in 1371) "de maelscap
van Wede ende van ｅｭ ｩｮｾｬ｡･ｲＢ
genoemd. Deze oude n&lllen hebhen hun ontstaan te danken aan een p,Toep boerderijen, die geheten warena Groot
Wede, Cleyn Wede en Lutticque Wede en aan het gerecht Emmeklaar. Daarnaast wordt in een enkel geval gesproken van "de maelscap van Wede,
EmmYll,",laer ende van Coelhorst", soms ook wordt Coelhorst afzonderlijk
genoemd.
Naar men aanneemt was de maalschap op het Hoogland een bosmark, zoals
die ook op de Ｎｾ｡ｮｲＺ ･ｮｺ ｬ ､･
Veluweflank en in zuidoost Utrecht voorkwamen. Een aanwijzing dat het Hooglandse gebied oorspronkelijk met bos
bep;roeid moet zijn gewe st zou te vinden zijn in een oorkonde van 8 juni 777, waarin Karel de Grote de st. Maartenskerk te Utrecht begiftigt
met o.a. vier foreesten ter weerszijden van de Eem gelegena "- • forestes illas, quarum vocabula sunt Hengistscoto, Fornhese, Mocoroht.
Vuidoc, que sunt de ambas partes Hemi" •
Over de ligginp, van deze vier wouden is reeds dikwijls geschreven (zie
o.a. VAN lTERSON, 1?32), KEMPERINK (1970) heeft onlangs de kennis over
deze bossen noemaals doorgelicht en komt tot de volgende interpretatiea
de naam Hengistscoto ｾｳ
te identificeren met Hensohoten bij Woudenberg,
Fornhese met vernheSelbij Amersfoort (ten zuiden van Isselt, vooral
in het zuidelijk deel van het huidige Soesterkwartier),
Mocoroth blijft onhekfnd (hoewel te denken yalt aan de Moorsten, ssn
terrein ten oosten van Bavoort),
Widoc (Vuidoc) is waarschijnlijk sen verschrijving van de naam Ｎｯ､ｩｾ
Uit Wido zou 70ich dan ､ｾ
naam Wede hebben ontwikkeld, zodat dit bos gesitueerd zou moeten ｷｯｲｾ･ｮ
in het gebied waar later de maalschap Wede
ontstond. Annp;enomen daf Wido(c) en Wede identiek zijn, dan hebben zich
van het oorspronkelijke hos wellicht restanten kunnen handhaven. In een
acte uit 1423, waarin dfor de abt van de St. Paulus-abdij een horig
p;oed wordt omrezet in sfn leenp:oed, ifl sprake van "een hoeve lants. geｬ･ｾ ｮ
in der maelscap ｶｾｮ
ｾ･､
en van ｾｭ ｩｮｧｬ｡･ｲ
in den Kerspel van
Loesèen, ghehieten Linlaer, mit alle horen tobehoeren, bosch ende heyde,
wat.er ende weyde, wilt llnde tam".
In een acte van 19 mei 1775 wordt melding gemaakt van een ｾ｡ｬ･ｮＢｯｳ
te
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ｈｯ ｾｬ｡ｮ､Ｎ
maar hli.ikcns cle rekenin{';p.n van de rentmeesters der malen
werd dit hos "-anp-elc"c1 in de jaren 1751, 1752, 175> en 17'i5 in de Soheuten aan de TIunsohoter'·I()f: (VAN l'rEHSON, 1932).
Volgens een notariele Rote van 3 maart 179? betreffende de publieke verkoop van ontroerende eoederen werd bepaald, dat de koper o.m. tot zijn
last moest nemen een leen, "sneeterende tot de leenen van Luttik liede,
eenaamd wordende de lecnweere van de thienden van de nieuwe lanclen in de
oude hcy en on den ｾ｡ｭ
cn van Schothorst, ｾｲｯｦ
en smal met haer kooterswaerachan en met alle haer toebehooren, alles ｡ｬｾｯ
die van ouds r,elegen
zijn in de m-"lschn;> v.,n :/eede "n Emmiclaer, conform de daervan laats(t)
r:epasseerde l"cnbrieff" (VA'l lT8RSON, 1932).
'foor ｾｯｶ･ｲ
Hi;j konden n"-l'::nn is hier voor het eerst sprnke V"ln de naam
Ｎｴｾｲｯｨ ｣
ｾｯ
ｴｮＢｾ･
7.ieh uit de ｢ｯｶ｣ｮ｡ ｮｾ･ｨ｡ ｬ､｣
acten een landsohap
:lf da'. v:lnd"",.. de .I.'r: on v"Ic pI aataen in de Gelderse Vallei herkenbn:\r

in: op de horr:r(: Ｈｾｉ ､ＨＧＺＢｬ ｮｊ

ＨＮﾷＧＺｬｮｦｾ ﾷｮｬ｡Ｎ ｴＩ

ho::: pn enr:p;rondnn, in ei,. lnr:nrn

p;edecltcn ｬｾｲＺＢｬ｡ｮ､ＢｮＮ
Yc;nnclijk '·l"ren de ･ｮｧｾｲｯｮ､･ｮ
toen no/!, n:edceltelijk
met heide ｢･ｾｲｯ･ｩ､Ｎ
Ook in 1810 moet in het Hooglandse nog vrij veel heide aanwezir: 7.ijn r:ewecst, want in dat jaar gaf het gerechtsbestuur van
Jloor,land en ｾｭ ･ｫｬ｡ ｲ
aan de kwartierdrost op, dat zich binn"n hun gerechtsl!.cbied 237 morr;en woeste ｾ｡ｮ､Ｍ
en heidegrond hevonden (Staten-arch.
no. 1341, i.d. 'i ｗｩｪｮｭｾ ｮ､
1810, bijIRffe).

Kaartblad 32 n
Het terrein van het lnsti tuut voor ｾＧｯ､･ｲｮ･
Veevoeding "De Sohothorst"
is zwart omlijnd.

466

155
Blad 32 van de topografische en militaire kaart uit 1855 (verkend in 1847
en 1848) laat de ｯｭｆＬ･ｶｩｾ
van ｾ｣ｨｯｴｨｯｲｳｴ
zien alG een ｫｬ･ｩｮｳ｣ｨ｡ｬｩｾ
landｳ｣ｨｾｰ
met ｯｮｲ･Ｚｬｭ｡ｴｩｾ
blokverkavelingen, een hoevenlandschap. Akkers
(op de ､･ｫｾ ｮｵｲｾ ･ｮＩＬ
weiden, houtwallen en bosoomplexen wisselen elkaar
af. "Woeste r;rond was toen nauwelijks nog aanwezie.
ｾｯ ｮ･ｲ｣･ｬ ｮ
van enir;" ｯｭｶ｡ｮｾ
lar;on tussen Coolhorst en de nunschoterstraat,
in de ｯｭ･ ｶｩｮｾ
ｶｾｮ
Schothorst, hij 7.ielhorst, ten noorden van de Groene
ｓｴ･ ｾ
en lal)Rs de Wellerlaan hij het ｴ･ｧ ｮｷｯ ｲ､ｩｾ･
Jlooglanderveen. Onr,etwijfeld vormde dit halfr.esloten landsohap een sohitterendè noordelijke
horizon van·de ｾ･ｬ､･ｲｧ･
Vallei en teeelijkertijd een geleidelijke over-

-15-

gang naar het meer open landsohap van het Eemland.
Een vergelijking van de tussen 1855 en 1973 verschenen edities van de topografische kaart toont ons, dat het landsohap in de loop van de laatste
120 jaren meer en meer werd opengeslagen. Dekzandruggen werden afeeeraven
en van 'de bovengenoemde bosoomplexen bleven sleohts rudimenten staande.
Ook het Sohothorsterbos is zo'n rudiment, het beslaat wellioht niet meer
dan '/ 3 van zijn oorspronkelijke omvang.
oppervlakte heeft het bos allure. novendien harmonieert
Ondanks de ｧ･ｲｩｮｾ･
het mot hot omringende landschap, hetgeen ongetWijfeld te danken is aan
het feit dat hot hos rrrenst aan elementen uit het oude cultuurlandsohap.
Men vindt er nog een uitgestrekte dekzandrug met oude landbouwgronden
(engen) en weiden met houtwallen.
Gezien de toekomstige stedelijke uitbreidingen van Amersfoort in noordelijke ｲｩ｣ｨｴｩｮｾＬ
menen wij dat er zeer voel te zeggen is voor het epAren
en Zielhorst.
van het dekzandruegenr.ebied tussen Sohothorst, Groot ｾｭｩ｣ｬ｡･ｲ
De hierna volgende sohets van de biologisohe rijkdommen van het Schothorsterhos moge een bijdrage zijn in het pleidooi om deze "groene hand
door Hoogland" te behouden en in de toekomst met zorgvuldieheid te beheren.
Plattegrond TBn het
Schothoreterbosch.

ＮＬｾＧＢ

..... ｾ

".

paden

15

Ｂｾ

ｾＬ

.--

•••••• hoogtelijn 2,5
greppel/sloot
ｾｲ･ｰ ･ｬ

1. Hoofdgebouw, 2. Koetshuis, 3. Het Jan Zegerslaantje, 4. De Bergkamp
(weide), 5. Komhoek (weide), 6. De Beukhoek (weide), 7. De Grote Boschhoek (weide), 8. De Kleine Bosohhoek (weide), 9. De PotboBchhoek (weide), 10. De Pothoschlaan, 11. De Rode Ｌｮ｡ｬ･ｫｵｾ
12. Het ｓｬｩｾｲｬ｡ ｮﾭ
tje, 13. Het stokkenhosch, ＱｾＮ
Het Sparrenbosoh, 15. (westelijk boage､･ Ｑｴ･ｾ
•

11I
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2. GEOLOGIE,

ｍｾｄｏｒ

EN LANDSCl'AP.

Het landgoed Schothorst is ｾ･ｬ ｾ･ｮ
in een zwak golvend landschap. ne
hoogteverschillen in deze ｯｭ･ ｶｩｮｾ
bedragen maximaal ca 3,5 m. Aan de
zuidzijde van het y,ebied lir,t hpt laagste punt (NAP + 0, 72 m) bij de
KooperweterinK. Het hoop,ste punt is gelegen in het midden van de dekzandrur, (NAP + 4,40 m), even ten noorden van het Schothorsterbosch.
De Kemiddelde hoop,teligginr, van het ｓ｣ｨｯｴ ｲｳｴ･ｾ｢ｯｳ｣ｨ
is NAP + 2, 5 m.
Ten noorden ｶｾｮ
de dek7.andrup loopt het terrein weer af. Het laagste
ｾｵｮｴ
(ca NAP + 0, 50 m) ｴｾｩｬ
hier bij de Heidewee.
De dekzandrur, strekt 7.ich in oORt-west richtinr. uit tussen de bebouwde
kom van Hool';l'lnd pn de lli .ikswel" 1 bi j 7.ielhorst. Ten oosten van Hoo/!:land en 'Vln de west"i :ide van <lP cno'lrli.in Amerefoort-Zwolle heeft de
dek"andrur: uitlopers in zuideli,jke richtinr., zodat het ｾ･ｨ ｬ
een hoefijzervorm heeft, m.a,w. een paraboolduin is.
Het gehele I"ebied is r:eformeerd uit Jonger Dekztnd I, een windafzetting
ui t de Oude Dryasti jrl (1 flO'}O-'II''iO vóór het begi; van on7.e jaartellinr.).
Uit dek7.and kan word"n ｯｾ ｣ｨｲ･ｶ ｮ
als lemig fij zand, dwz. fijn zand
dat 10-50 t leem hevat. Voll"eno de bodemkaart, led 32 west, behoort
dit zand voor zover het in de ｬ｡ｾ･
gedeelten val het landschap is ffeleeen, thuis in de groep van de Beskeerdgronden terwijl ten eevolr,e
van de sterke bemestin': de dek7.andruggen in de roep van de Hoge Zwarte ｾｮｫ･ ｲ､･ｲｯｮ､･ｮ
worden ondergehracht. Het Seh thorsterhosch is geheel op Eeekeerdgrond gelegen en grenst aan de oordkant onmiddelijk
aan de Hoge Zwarte ｐＮｮｫ･ ｲ､ｾ ｯｮ､
van de oude engl
De p'rondwaterstand-in zulk een belangrijke mate bepalend voor de water- en luchthuishoudinr van de bodem en daardoor weer voor de plantenp'roei- wisselt van minder dan 40 cm heneden het maaiveld ('s winters)
tot 80-120 cm heneden het maaiveld (zomers). In de dekzandrug bevindt
de ｾ･ｭｩ､ ･ｬ､
hoogste I"rondwaterstand zich altijd meer dan 40 cm beneden
het maaiveld.
Het landschan ie ｨ｡｝ｦＭｮｾｴｵ ｲｬｩＮ ｫＬ
d.w.z. dat de mens de ｨ･ｐＮｔｯ･ｩ ｮｾ
van
het landsch'l" ree;elt voor zover de ｾ･ｯｬ ｧｩｳ｣ｨ･
Tormeevinl" dit toelaat.
Vier landschapselementen wisselen elkaar in deze omgeving op korte afstand af: wei- en hooilanden (in de lagere gedeelten), akkers (op de
dckzandrur,F.cn, de laatste jaren hoofdzakelijk bebouwd met mais), hakhoutsineels (om de graslanden, hoofdzakelijk bestaande uit Zwarte els)
en ｯ ｾ ｡ ｮ ､
bos (het Schothorsterbosch).
Ondanks zijn geringe oppervlakte vormt het 3chothorsterbosch door zijn
opp,aande Zomereiken en Deuken cen imposant geheel in de min of meer
open omrrevine;. Men kan zich hiervan overtuigen als men het bos nadert
vanaf Het Jan ＷＮ･ｧ ｲｳｬｾＬｮｴｪ･
en over de weilanden uitzicht heeft op de
7.uidelijke bosrand en OP de qoue Reukenlaan of als men vanuit Hoop,land
het oude ｫ･ｲｾ･ｰ｡､
over de ･ｮｾ
volet en uitkijkt op de noordelijke bosrand.
Ook vanuit het ｾｯｳ
zijn er mooie vergezichten, bijv. vanaf de oude Linde
n')Ar het noorden en noordwesten en vanaf de "verhoging" bij de oude Kastanje nenr het oosten. Alr. men zich daarnij dan realiseert dat dit genied, ｡ｦｾ･ｺｩ･ｮ
van de voetnaden, Poeen doorgaand wegen heeft, dan mogen >Ie hot ｾ［ＨＩｨｯｴｨｯｲｦｬｴ･ｲｨｯｲＮ｣ｨ
letterli jk en fi urli jk alo een veraneming tussen de ｾ･｢ｯｵｷｲｬ･
kommen van Amersfoort e Hoogland beschouwen.
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De ･ｾｴ￩ｭｯ ｢
van het bos is, gesien de samenstelling en rangschikking
van de soorten,duidelijk van antropogene oorsprong.
Het zuidelijk en oostelijk gedeelte bestaat uit niet anders dan brede
lanen vnn Rode beuk en 7.omereik, die een weiland (de Grote Roschhoek)
omsluiten. In de ondergToei vinden we hier ｶ･ ｾ
Lijsterbes, Sporkenhout, enige Tamme kastanjes en een enkele Zwarte els. In de greppels
tusnen de weiden en deze lanen staan nogal wat varensoorten.
Het noordelijk bosgedeelte heeft een begroeiing die voor het grootste
ｾ･､ ･ｬｴ･
uit aanplant van Zomereiken bestaat, waartussen enkele Ruwe
berken. Lijsterbes vormt hier een goed ontwikkelde struik6tage, terwijl
daflrin ook enkele exemplaren van de Inland.se vogelkers voorkolll8n. Dit
bosgedeelte, het Stokkenbosch genaamd, wordt doorsneden door een oostwest lopende beukenlaan. Deze beuken sluiten aan op de eerder genoemde
Rode Reukenlaan en op twee beukenlanen in het middengedeelte van het·
bos( het Sparrenhosch). Hier, in bet midden van het bos, is een open
plek t.b.v. de verbranding van hout e.d. Naast deze brandplaats vindt
een interessante successie plaats, Bramen en Framhozen hebben zioh hier
omstreeks 1970 gevestigd en in de beschutting van deze dichte etruwelen
schieten nu Rerken en Lijsterbessen op. Op een zonnige dag kan de teaperatuur op dit luwe plekje hoog oplopen en vooral in de tijd dat
l\raam en Framboos hloeien gonst het er van de insecten, wel vooral
Hommels (Rombus, Psithyrus) en hun dubbelgangers onder de Zweefvliegen (Volucella).
De noordelijke helft van het Sparrenbosch is sterk begreppeld en dicht
met Zomereik beplant. Plaatselijk is hier een struik6tage aanwezig vaB
Lijsterhes en Sporkenhout. Langs de greppels valt het veelvuldig voorkomen van Pijpestrootje .en enige soorten varens oP. De westelijke bosrand bestaat o.m. uit een rij hoge Populieren en een aantal oude ex.
van de Amerikaanse vogelkers. Zaailingen van de laatste ziet men in deze ｯｾ･ｶｩｮｧ
meer en meer terrein veroveren. Ten gevolge van een ematige vorm van vuiletort (puin, hooi, meet e.d.) ie het van oorsprong
voedselarme milieu op deze plaate eeer stikstofrijk geworden, hetgeen
zich uit in veelvuldig optreden van Vlier, Grote brandnetel, Zevenblad,
Hondsdraf en Vogelmuur.
Het westelijk bosgedeelte bestaat, naast een oude laan .et Zomereiken,
hoofdzakelijk uit hoge Amerikaanee eiken. Helaas is ook hier eprake vaa
het storten van vuil, sedert jaren tracht men hier een greppel/sloot te
dempen met Ｎｬ｡ｾｦｮｩｵｴ
4. FLORA EN VF.GETATIg.
De ･ｩｴ｡ ･ｾ ｶ
van het Schothorsterbosoh bestaat hoofdzakelijk uit Eikenllerkenbos (querco roboris-lletuletum). Al naar de hoogte van de grondwaterstand treft men er soorten aan uit de subassooiatiee inops (grondwater dieper dan 1 m) of molinietosum (grondwater minder dan 1 ｾ onder
de oppervlakte). ｾ･
opnamen nr. 6 (westelijk ｾｯｳｧ･､ ･ｬｴ･Ｉ
en nr. )
(noordelijk gedeelte van het Sparrenbosch) zijn min of meer representatief voor deze beide voorkomende subassociaties.
In enkele lagere gedeelten van het bos is de bodem wat voedselrijker,
waardoor fragmenten uit het Alno-Padion optreden (vgl. opname nr. 11,
Slingerlaantje nabij de bosingang aan de Sohothorsterlaan). Op "1'1
plaats (in het westelijk bosgedsslts, zuidelijke bosrand) overheersen
vegetatie-elementen uit het Alnion (opname nr. 5). ne verspreiding van
enige voor deze verbonden kenmerkends soorten is bovendien in kaart gsbracht· (zie de bijgaande versprsidingskaArtjes).
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TABEL 1

Nummer
Datum (april 1974)
Oppervlakte in m2

3

29
100

llOOllllallfj'
Quereull ronur
Qucreue rubra
Fagus eylvatiea
Sorbus aueuparia
lletula pendula
Alnus ｾｬｵｴｩｮｯ･｡
Aeer peeudoplatanue
Struiklaae;1
ｾｯｲ｢ｵ･
aueuparia
Hetuia pendula
Prunus padus
Sambueue niffra
Fagus sylvatiea
Frangula alnus
Aeer peeudoplatanus
Salix spee.
Kruidlaag:
Vaecinium myrtillus
Molinia coerulea
Oemunda regalie
Carex pilulifera
Luzula mul ti flora
Juncus effuBu:::
lledera helix
3erophularia nodoen
Poa nemoralis
Ranunculue ficaria
Urtica dioiea
pteridium aquilinum
Rubue idaeus
Carex remota
Lythrum salicarin
Lysimaehia vulgario
Iris peeudaeorus
Ranuneulus repenr.
Equisetum s!,ee.
Melandrium rubrum
Corydalie clavieulata
Quereus runra
!l'rangula alnus
Prunus serotina
Rubue fruetieosus
Deeehampsia flexuosa
Lonieera periclymenum
Polyeonatum multiflorum
Holeus mollie
Sorbus aueuparia
Prunus padue
Acer pseudoplaîanus
Dryopterie dilatata
Moslaag,

11
29
250

'6

29
150

5

29
80

5
5
4
+
+

2
<1
<1

;" • 1

+.1
2.1
?.1
+.1
+.1
+.1

ｾＮＱ

3.1
+.1

•1

.1

.1
,.1

3.2
2.3
1 .1
ｾＮＱ

+.1
I

.3
3.4
+.1
+.3
1.2
+.1
5.5
•1
.3
.2
'. 1
'. 1
•1

•1
.1
3.4
+.1
+.1

•1

2.1

1 .1

.1

+.1
+.1

? '\

.1

+ .1
;.>.:?

+.1

+.1

3.1

3.3
+.1

2.1

+.1
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Daarnaast is er naar gestreefd om een zo volledig mogelijke lijs't van
de soorten hogere planten die in het Sohothorsterbosoh voorkomen op 'te
stellen (P. 20 e.v,).
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LIJST VAN IN HET SCHOTHOnSTERnOS G8VONDEN HOGERE PLANTEN.

I

Akkerkool-Lapsana communis.
1-VTI-1973 6 ex. hij ､ｾ
bosingang aan de Schothorsterlann
over schuur Ｑ Ｍｖｔ ＭＱ Ｗｾ
1 ｾｸＮ
op hladhoop.

ｴ･ｾ ｮﾭ

Heermoes-Equisetum arvense.
J( oni ｮ ｰ Ｚ ｳ ｶ ｡ ｲ ･ ｮ Ｍ ｯ ｾ ｭ ｵ ｮ Ｈ ｬ ｡

re"''';'}.l is.

ｂｮｾ･ｬ

ex. op hijeen ｾ･ｬｾｶＮ･ｮ
pel'3 in ｨｾｴ
3parrenhosch.

vindplaatsen a n de randen van

ｾｲ･ｰﾭ

Stippelvaren-Thelynterls limhosperma.
in ｾｲ･ｰﾭ
Tijdens een excursie van de KNNV omstreeks 970 ｷ｡ ｲｾ･ｮｯｭ･ｮ
pel ｬ｡ｮｾｳ
de Rode qeukenlaan. Hier oorapro elijk ontdekt door Pro
MajelJa (med. I: •. J. ｖｾｲｭｦＡＮｙＩ
In 1974 ni .. t 1':" onden.
Mannetj"sv'iren-Dryopteri,., fj lilC-mas.
ｾｮｫ･ｬ
vinoplaatRen met steeds enir,e ex. b jeen. In r,reopele.
Brede stekelvaren-Dryopteris dilatata.
Plaatselijk in r;roepen.
lii jf ,jesvaren-Anthyri um fi lix-femina.
Voorkomen als TI. filix-mas, doch steeds in .reopels langs de bosrand.
ｄｵｨ｢･ｬ ｯ ｦＭｾｬ･｣ｨｮｵｭ

",oicant.
hope r:reppelwal
'Pot her,i n zeventi,.er :jaren stond 1 fraai ex ｬｮ ｾｳ
aan de OO'lteli jke ; ｮｬｾＺｲ［
v....n hl'lt bOB bi j de Schothorsterlaan. Tn
1974 verscheidene juv. ex. langs greppels i het Sparrenbosch en
het 3tokkenhosch.

Adela.....r"varen-Pteri!lin"' "'1"i 1lnllm.
De alpemf!enste varensoort, vrijwel steeds f cies-vormend.
Ruwe berk-Retula penoul".
Zwarte els-AlnuR ,.llltino'3 .....
ｾｭ ｡ｔ

ｮＮｰ ｾｴｳ｡ｃＭ･ｪｮ｡ｴｳ ｫ
sativa.
F.nkelc vindplaatsen met verscheidene ex.

ｂ･ｵｫＭｾ ｳ

sylvatica.
Laanboom, de Rode Rellkenla3n bestaat e;eheel uit de vorm met roodbruine bladeren (var. atropunicea). Ren enk.l verwilderd ex. komt
voor.

Amerikaanse eik-Quercus ruhra.
ne aannlant van het westelijk bosgedeelte b staat hoofd7.skeJijk uit
deze soort, hier ook veelvuldig ",aai.lineen.
ｚｯｭｾｲ･ｩｫＭＧＺＩｵ･ｲｾｵｳ

rol1ur.

Aanr:enlant en (ver) wild ('lrd ) •
Esp-Po nu] u:')

ＮｾＱｬ ｮｲｯ ｴ

Il.anp;enlante ri:j in hfit :;pnrren ho:1ch.

llop-Humul.u:J lupulllS.
Grote ｾｲ｡ｮ､ ･ｴ ｬＭｔｊｲｴｩ｣｡
､ｩｯ ｣ｾＮ
Bij vuil'3tortplaatsen en op erven.
Ridderzuring-Rumex obtusifolius.
Pij vuilstortnlaats.
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-22Perzikkruid-Polygonum persicaria.
Bij vuilstortplaats.
Varkensgras-?olygonum aviculare.
Dagkoekoeksbloem-Melandrium ruhrum.
Krodde-Sinapsis arvensis.
ｖｯｾ･ｬｭｵ ｲＭｓｴ･ｬ ｡ｲｩ｡

ｭ･､ｩｾＮ

ｇｲｯ ｴｨｬｯ･ｭ ｵ ｲＭｾｴ･ｬ ｡ｲｩ｡

Verscheidene

ｶｩｮ､ｰｬｾ

holostea.
tsen. door het p:ehe Ie b s verspreid.

Rosanemoon-Anemone nemoroea.
Enkele ex. op één vindplaats ｡ｾｮ
de
bosch.
3peenkruid-Ranunculue ficaria.
Sedert jaren op één vindplaats aan ｾｲ･ｮｰ･ｬ

ｮｯ ｲ､ｾｩｪ

e van het 3tokken-

1

ｮｾｳ

de bosrand.

Scherpe boterbloem-Ranunculue acrie.
Rij vuilstortplaats.
Kruipende boterbloem-Ranunculus repens.
Rankende helmhloem-Corydalis claviculata.
Alr,emeen, plaatnolijk facies-vormend. Vooral
bosrand.

ｬ｡ｮｾｳ

de noordelijke

Pinksterhloem-Cardamino pratensis.
In weide bij hosrand.
Herderstasje-Capsella hursa-pastor1s.
Aalhes-Ribes ruhrum.
1 ex. in hoop;edeelte hi,i het Jan 7.eeerslaant 'e (Koetnhuis). Verwilderd?
7ramhoos-Rubus idaeus.
Enkele ｶｩｮ､ｰｬＮｾ ｴｳ･ｮＮ
Rosbraam-Rubus fructicosue.
All':emeen.
Wilde lijsterhes-Sorhus aucuparia.
Algemeen, door het gehele hos verspreid voorkomend.
Drents krenteboompje-Amelanchier lamarokii.
E6nstijlige

ｭ･ｩ､ｯ ｲｮＭｃｲ｡ｴ ･Ｌｾｳ

monop,yna.

Vogelkers-Prunus padus.
Enkele ex.
Amerikaannc vOF,elk"ro-Prunus serotina.
Oude homen vooral in het Spn·rrenhosch. Verep eid.tzieh meer en meer.
WilF,enroosje-Chnmaenerion aneustifolium.
Linde-Tilia spee.
Efn monumentaal ex. lanp;s het pad tuseen het Sparrenhosch en het
westelijk bosp;edeelte.
Stijve klaverzuring-oxalis euronaea.
11-VIII-1914 1 ex. op vuilstortplaats.
Kattestaart-Lythrum salicaria.
Efn vindplaats.
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Robertskruid-Geranium rohertianum.
Op l'-X1-1973 op 4 plaatsen uitgeplant, op 1)-1-1974 en op "-V1111974 op ｾ￩ｮ
plaats teruggevonden.
Sporkehout-Frangula alnus.
Gewone esdoorn-Acer peeudoplatanue.
Hoofdzakelijk in het westelijk bosgedeelte. Aangeplant en veelvuldig vcrwi lderd.
Paardekastanje-Aescuills hippocastanum.
Eén monumentaal ex. aan de noordelijke bosr nd (Stokkenhosoh).
Hulst-llex aquifolium.
F.nkele vindplAatsen van juv. ex.
Klimop-Hedera helix.
F.nkclc vindplantnp.n, facies-vormend.
Fluitekruid-Anthriscun oylvestris.
ｚ･ｶ ｮｨｬ｡､Ｍａ･ｾｯｰ ､ｩｵｭ

podaeraria.
Rij vuilstortplaatsen.

Gewone ｡｣ｩｬ･ｒｮａＭｬ･ｴｲｯｷｬ･ｾｮ
sylveetris.
2 ex. bij vuilstortplaats.
Gewone wederik-Lysimachia vulp,aris.
Lnnp,o p,reppels die p,ereffeld water voeren.
nlauwe boshes-Vaccinium myrtillus.
Plaatselijk facies-vormend.
Struikheide-ealluna vulgaris.
Kwam aan het eind van de zestiger jaren in
plaats.

ｉｾ ｮ

ex. voor naast hrand-

Haagwinde-ealystép,in sepium.
Op één plaats lanP,s de hosrand van het westelijk bosp,edeelte.
Moerasvergeet-mij-nietje-Myosotio scorpioidea.
JU tterzoet-:iolanum r1ulcamare.
ｅｾｮ

vindplaats, in het westelijk hosgedeelte.

Zwarte nachtschade-Solanum nir,rum.
Rij ｶｵｩｬｮｴｯｲｴｰｬｾ ｴｳＮ
lIondsdraf-<Jlechoma hederacea.
Rij vuilstortplaats.
Rosandoorn-Stachys sylvatica.
ｾｯＹｧ･､ ･ｬｴ･
bij het Koetshuis en noordelijk gedeelte Sparrenhosch.
Paarse dovenetel-I.ami um purpureum.
Uauwnetel-<Jnleopnin npAcioen.
Tn 1'173 en 1174 lanp,n het nloude voetpad over ds e11l': aan de noordzijde van het Stokkenhosch, 1-VTl1-1974 1 ｾｸＮ
op bladhoop in het
westelijk hosp:erleclte, 1')74 verscheidene ex' hij brandplaats Spnrrenb.
Hennepnctel-<Jaleopsio tetrahit.
1-VIIl-1974 1 er. op hlll.dhoop in het wests ijk bosgedeelte.
Valse salie-Teucrium scorodonia.
ｅｾｮ
vindplaats, ｬｾｮｰＬｳ
de Pothosehlaan, met diverse ex.
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Grootbloemmuur
Speenkruid

Valse saUe

-26Smalle weegbree-Plantago laneeolata.
Grote weegbree-Plantago major.
Bij vuilstortplaats en lanes paden.
Kleefkruid-Calium aparine.
Gewone vlier-Sambueus ｮｩｾｲ｡Ｎ
Enkele ex. verspreid door het hoa.
Kamperfoelie-Lonicarn ｰ･ｲｩ｣ｬｹｭｾｮｵｭＮ
Algemnen.
Knopig helmkruid-Scrophularin nodosa.
Op en hij d.e blFJ.rJhoop in het vestelijk bnsl;e1eelte' \anl':s Ot Slingerl.
purpurea.
Op één pI a'l.ts "hi.i hot hoof'd n;ehouw. Waarllohi .inli jk vllrwi lderde tuinplant.
Madeliefje-nellis nerennis.
Knopkruid.-Gnlinno/,:a parviflorn.
ｖｩｮ･ ｲｨｯ･､ｮｫｲｵｩ､Ｍｮｩｾ ｴ｡ｬｩｂ

Gewoon duizendblad.-Achillea millefolium.
Akkerdiatel-Circium arvense.
Rchermhavikskruid-llieracium urnbellatum.
Verscheidene ex. op "n vindplaats langs het Sllnrerlaantje.
Veelhloemige ealornono7.egel-Polygonatum multiflorum.
Door vrijwel het gehele bos verepreid voorko end,
Gele lis-Iris pseudacorus.
ｅｾｮ
vindplaats, op vochtir,e plaats in het we telijk
Pitrus-Juncus effusus.
Enkele vindplaatsen op open plek in het

ｲｮｩ､ ｾｮ

ｨｯ･ｾ ､･ ｬｴ･Ｎ

van het boe.

Veelbloemige veldbies-Luzula rnultiflora.
Pilzegge-Carex pilulifera.
IJle zegge-Carex remota.
Twee vindplaatsen, op vochtige plaatsen
Straatgras-Poa annUB.
In ｢｡ｮ､ｶｯｲｭｩｾ･
｢ｯｾｲｯ･ｩ ｮｲ

ｬ｡ｮｾ

greppels.

langs kaal gelopen hoepaden.

Schaduwgras-Poa nemoralis.
E'n vindplaats, bosgedeslte bij het Koetehui
Pijpestrootje-Molinia ceerulea.
Plaatselijk lanp,8 hoagreppels.
F:ngele raair,rafJ-Loll.um perennp.
Riet-Phragmiteo australls.
Plaatselijk in greppels ann de bosrand.
Echte witbol-Holcus lanatus.
Zachte withol-Holeus mollie.
ｾｯ ｨｴｩｧ･
smele-Deschampsia flexuosa.
Grote vossenstaart-Alopeeurus pratenaie.
Geknikte vossenetaart-Alopeeurus gsnioulatua.
Reukgras-Anthoxanthum odoraturn,
Lokaal voorkomend.

-27LIJST VAN IN HET SCHOTHORSTERJlOSCH GEVONDEN PADDESTOELEN_
Meniezwammetje

- Netria cinnabarina (1973, 1974).

Paarse eikenkorstzwam

- Peniophora quercinum (1973)_

Paarse koretzwam
Berkezwam

- stereum purpureum (1974)_
- Piptoporue betulinus (1974)_
- Trametee vereioolor (1973, 1974)_
Meripilue giganteue (1973)_

Elfenbankje
Reuzenzwam
Oesterzwam

Pleurotue oetreatue (1974)_

Mycena eoort(en)
Vliegenzwam

- Mycena epeo_ (1973, 1974)_
- Amanita muecaria (1973, 1974)_
- Coprinue aetramentartue (1974)_

Kale inktzwam
Kopere;roenzwam
Gewone zwavelkop

- Stropharia aeruginosa (1973, 1974)_
- Hypholoma faeoioulare (1973, 1974).
- Gymnopilue epectabilie (1973)_

Prachtvlamhoed
Gewone krul zoom
Eekhoorntjesbrood

- Paxillue involutue (1974).
- Roletue edulie (1974)_

Rueeula eoort(en)
Aardappelhovist

- Rueeula epeo_ (1973, 1974)_
- Soleroderma oitrinum (1974)_

Oranje dropzwam

- Daorymycee etillatue (1974).
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Prede stekelvaren

FAUNA.

De fauna werd sleohts geinventariseerd voor
vogels, reptielen en amphibieön betreft.

LIJST VAN IN HET ｈｃｾｏｮｒｅｔｓ ｏｻｾ ｈｃｓ

ｾｯｶ･

het de zoogdieren,

I

AANGETROFFEN ZOOODIERSOORTE

Onderstaande lijst van in bet Schothorwterboaoh angetroffen zoogdiersoorten berust op een inventarisatie door middel van
-het vangen van kleine zoogdieren met klapvaJlen op 13/14, 14/15 en
15/ 16 september 1q68 in het Stokkenbosch. Del vallen stonden opgesteld ･ ､ｾ･ｮ､･
de 3 achtereenvolgende nachtrn in een zgn. kwadrnat.
Hierbi j werden 4') vallsn verdeeld over een o'Ppervlalcte van 900 m2 •
de onderlinp,e afstand van de vallen bedroeg teeds 5 m.
Gedurende deze ＱｾＷ
valnachten werden resp. 1 , 8 en 5 kleine ｺｯ ｾﾭ
dieren verdeeld over 3 soorten «evangen.
-het analyseron van enkele hosuilbraalcballen,
Ｍｶ･ｬ､ｷｾｲｮ･ｭｩｮｧ･ｮＬ

-het inwinnen van inlichtinren bij personen

ie het bos y,oed kennen.

-29Egel - Erinaoeue europaeue.
21-X-1968 1 dood juv. ex. in het westelijk boegedeelte,
21-X-1968 en 21-111-1969 2 dode ex. in bosrand Potbosohlaan/de PotbOBohhoek.
DwergBpitsmuiB - Sorox minutuB.
In het bOB zelf niet aangetroffen. 20-VI-1972 1 dood ex. in weiland
bij elzenhaag ten zuiden van de Kooperwetering (nieuwbouwwijk Schothorst). voorts bekend uit braakballen, gevonden in boerderijeohuur
｡ｾｮ
de Emiclaeraoweg.
ｾｯｳｂｰｩｴ･ｭｵｩｂ
- Sorex araneUB.
'3/'4-IX-'968 1 ex. in het StokkenboBoh (kwadraat), 29-V-1974 1 ex.
bij het ｓｬｩｮｾｯｲｬ｡ ｮｴｪ･Ｏｓｯｨ ｴ ｯｲｂｴ･ｲｬ｡ ｮＮ
HuiBBpitBmuiB - Crooidura rUBBula.
In het bOB zelf niet aangetroffen I wel bekend van erven van in de
omgeving gelegen boerderijen.
Mol - Talpa europaea.
In het bOB zelf sleohts bij uitzondering aanwezig, o.a. 18-X-1968 en
7-VIII-1974. 'sWintere conoentreren de dieren zioh op de enggrond aan
de noordzijde van het Stokkenboeoh. 20-1-1969 1 ex. in braakbal Tau
bosuil.
Konijn - OryctolaguB cunieulus.
Sohijnt, in kIs in aantal, sleohts voor te komen in de ｯｭｧ･ｶｩｾ
van
het Jan Zegerslaantje. in het bos zelf werd sleohts "n keer een
(subaduIt) ex. geziene 1-VIII-1974, westelijk boagedeelte.
Haas - Lepus europaeuB.
In de weilanden (de Dergkamp, de Komhoek, de Beukhoek) werden ten
hoogste twee ex. gelijktijdig waargenomen. in het westelijk bOBgedeelte verblijft geregeld 1 ex.
Eekhoorn - Sciurus vulgaris.
Eekhoorns werden voor het laatst omstreeks 1960 waargenomen. Vó6r de
Tweede Wereldoorlog maakten nog twee stukken dennenbos deel uit van
het Sohothorsterbosch, waarin enkele Eekhoorns ｶｯ ｲｫｷｾ･ｮＮ
Rosse woelmuis - Clethrionomys glareolus.
25-IV-1968 1 ex. in braakbal van bosuil. 1-IX-1968 1 ex. in greppel
tussen de Beukhoek en de Rode Beukenlaan. 13/14-IX-1968 2 ex., 15/'6IX-1968 1 ex. in het Stokkenbosoh (kwadraat). '3-IV-'97' 1 ex. in de
weBtrand van het SparrenboBoh. 7-VI-1974 1 ex. Slingerlaantje/de Grote 1l0Bchhoek.
Veldmuis - MicrotuB arvalis.
ＵＭｉ ＱｾＶＹ
1 ex. in braakbal van bosuil.
Aardmuis - Miorotue agrestie.
17-111-1974 1 ex. in braakbal.
Dwergmuis - Micromys minutuB.
In het bos niet aangetroffen. gevonden in kerkuilbraakballen uit
boerderij in naaste omgeving.

-30Bosmuis - Apodemus sylvaticus.
25-IV-1968 1 ex. in braakbal van Bosuil, 30pel op de hoek van de Potboschlaan en de Sch
1 ex. in ｧｲ･ｾｰ ｬ
langs de Beukhoek/Rode Beuk
ex., 14/15-IX-1968 8 ex. en 15/16-IX-1968 4
(kwadraat), 5-1-1969 1 ex. in braakbal van B

1-1968 1 ex. langs grepthorsterlaan, 1-1X-1968
nlaan, 13/14-IX-1968 13
x. in het Stokkenbosch
suil.

Ws?el - Mustels nivalis.
Regin 1969 werd 1 ex. ｧ｣ｶ｡ｮｾ･ｮ
in een mollen eng in een weiland tussen de Schothorstp.rlaan en het Winkel pad, vo rjaar 1974 werd 1 ex.
waargenomen hij de ｲ｡､･ｫｾｴ｡ｮｪ
aan de noor.nrand van het Stokkenbosch.
Bunzing - PutoriufJ ｰｵｴｯｲｾｵｳＮ
Omstreeks 1965 huisde 1 ex. onder een stapel takkenbossen op de brandplaats in het Sparrenbosch.
Ree - Capreolus canrcolus.
Wisselwild (tussen Coelhorst en Zielhoret ?) In 1968 verbleven enkele ex., wsaronder één hok, tijdelijk in het os, 17-111-1974 faeces
in het Stokkenhoseh.
(REPTIELEN) EN AMJ1'IRIF:F.N.

Reptielen werden in het Schothorsterhosoh tijde
den niet ｷ｡ ｲｾ･ｮｯｭ･ｮＮ
Gezien hun verspreidin
voorkomen van de l!a70elworm-fme;uis fragiltspel aan de ｷ･ｳｴｲｾｮ､
van het 3tokkenbosoh) en
natrix- (eventuer.' 1 in het ,racht je en de vi j
te verwachten zijn.
Slechts twee soorten Amfibieän werden aanKetrof
Cewone pad - Bufo bufo.
Voorjaar 1973 2 ex. en 111-1974 1 ex. langs

s de inventarisatieperiobij Amersfoort zou het
eventuee 1 langs de grapvan de Ringslang-Natrix
er hij het Hoofdr,ehouw)
enl

A

Rode Beukenlaan.

Bruine kikker - Rana temporaria.
1 subad. ex. in ｾｲ･ｰ ･ｬ
in het Stokkenbosch, 1-V-1974 1
juv. ex. en 24-V-1974 1 adult ex. in het Sto kenbosoh.

ＱＶＭｉｖＭＱＹＷｾ

VOGEUl.
In 1971 wernen de op terreinen en in de omgevin, van het Instituut De
Schothorst voorkomende broedvogelsoorten gsinventariseerd. De in dat
jaar ｡ ｮｾ･ｴｲｯｦ ･ｮ
soorten staan (indien bekcrid met hun aantallen
broedparen) in onderstaande lijst vermsld ac"ter het jaartal 1971.
In 1974 werd opnieuw een broedvogelinventari latie ｵｩｴｾ･ｶｯ ｲ､Ｌ
nu
echter uitsluitend in het Sehothoreterbosch. De tijdens deze inventarisatie ｾ･ｮｯｴ･ ｲ､･
soorten met hun aantall n broedparen staan achter het jaartal 1974 vermeld. De oijters uit 1971 en 1974 zijn dus
niet Zender meer vergelijkbaar.
Daarnaast werd in de winter 1973/1974 gslet p in het Sohothorsterllol!8h voorkomendp. dnortrokk.'ra en wintergaat 11.
"'l'S,, •
'De 1:. ｾｴ
_, ｨｾ lthn
, d, Jn
,
" ... )
-n
' ) + lVopt.iltlo"rten "ijn in
ｯｮ､･ｬＧＸ ｻｾＢａｯＧ
ＬｊｾＮ
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-31LIJST VAN DE IN HET SCHOTHORSTERBOSCH WAARGENOMEN VOGEUlOORTEN.
(Dodaars).
In de direkte omgeving van De Sehothorat nimmer Ｌｮ･Ｎｯｾｲ｡ｷ
wel zijn
waarnemingen en broedgevallen bekend uit de Xooperaingel, een langgerekte regenvijver aan de noordzijde van de nieuwbouwwijk Schothorat
bij Amersfoort 1 in 1972 66n broedgeval, in 1973 twee broedgevallen
(zie ook Tc Velde 1, p. 16, Te Velde 2, p.22).
Wilde eend.
19711 3 paarl 19741 2 paar.
Sperwer.
XI1-197?: 1 vr. dood gevonden in het Schothorsterboach.
ｮｵｩｾｰｯ ｴＱｊｵｩ
zerd.
Winter 1970/19711 1 overwinterend ex. in elzenhagen/weilanden om het
Schothorsterbosch (G. van Bekkum).
lIuizerd •
Iedere winter zijn ｣ｾＮ
horsterbosch ｡ ｮｷ･＿ｩｾ

2 ex. in de weilanden/elzenhagen om het Schot(zie ook Te Velde 1, p.16).

Boomvalk.
Ieder jaar broedvoeel in het Sohothorsterbosoh, 1968. 1 paar (ALLEYN
CS., 1969, p. 2), 1973: 1 paar, 19741 1 paar (zie ook Te Velde 1, p.
16) •
Smelleken.
in het ｷ･ｩ､･ｾ ｢ｩ･､
tussen Schothorsterbosob en Zielhorat.
o.a. in 1973 (zie ook Te Velde 1, p.16).
Torenvalk.
Broedt iener jaar in het Schothoraterbosoh, 1967. 1968 en 19691 1 '
ｰ｡ｾｲＬ
in ＱｾＷＱ
3 succesvolle broedsels langs de Sohotborsterlaan, in
1974 1 naar (zie ook Te Velde 1, p. 16).
Patrijs.
6-V-1970. ? ex. op de eng ten noorden van hot bOBI zomer 1974. nest
gevonden tijdens het maaien in de weilanden van het Instituut tussen
de Kooperwetering en de Sohothorsterlaan, in 1q72 werden in deze
weilanden max. 8 ex., in 1913 max. 6 ex. waargenomen.
Fazant.
1911. 1 paar I 19131 1 paar in het Schothorsterbosch.
Waterhoen.
19741 2 Ｈｭｯｾ･ｬｩｪｫ
3) broedparen in het graohtje bij het Hoofdgebouw.
Kievit.
Broedvogel van de weilanden om en tussen het bos.
Tureluur.
19141 1 roepend ex. in weilanden ten noorden van de eng.
Grutto.
Broedvogel van de tussen de lanen geleRen weilanden.
ｗｩｮｴ･ｲｾ｡ｳｴ

Houtsnip.
Doortrekker, 22-111-19701 1 ex., 2-XII-19131 1 ex. (zie ook Te Velde
4, p. 42).
Watersnip.
I/inter 19121 2 ex. in weilanden ten noorden van de eng.
Kokmeeuw.
Wintergast, een verzamelplaats van slaaptreKkera bevindt sieh in de
weilanden ten noorden van de eng.

-32Holenduif.
"Jaarlijks 1 paar op de Schothorst" (ALLF.YN cs., 1969, p. 3). In 1971
en 1974 niet waargenomen.
Houtduif.
Het aantal broedparen is moeilijk vast te stellen, daar waarschijnlijk
niet alle in het voorjaar aanwezige ex. tot broeden komen. In de winter slapen groepen van 25 à ｾｏ
ex. in het bos.
Turkse tortel.
Vooral in de ｯｭ･ ｶｩｮｾ
van het Koetshuis en bij de huizen lange de
Schothoreterlaan, 1'171, 4 pa,.r, 1974, 6 paar.
Tortclduif.
Voor jaar 1'111: 4 ex. wIlarl"pnnmen. hroedeevllilp. Konden eohter niet
met zekcrh"ld worrl,," ｶｮｴＬｾ･ｯ
Lt: Id, Vl-197'" bro dl"..val in eikenh:lkhoutwal ｬｮ ｲＺｬｾ
rle ･､ｪｬＬＷｊＧｲｾｯｮ
'J n ,Ie enl! (0. van "'ekkum), in 1973 on
1974 ni P.t W'l'lrgenolncn.
Koekoek.
1974: 1 roepend ex., in de vnorgaande jaren nimmer in deze om?eving
gehoord.
Kerkuil.
I
Rroedde jaren geleden in de ｶｾｲｫ･ｮｳ ｣ｨｵ ｲ
op d, proefboerderij, 4-11971 1 ex. en 9-IV-1971 1 ex. in de omgeving v n de proefboerderij
ｷｾ ｲｧ･ｮｯｭ･ｮＬ
＿ＳＭｘｊ ＭＱｾＷＳ
1 ex. in conifeer bij de ingang naar het
hoofdgebouw (G. vnn Rekkum).
Steenuil.
ｐｲｯ･､ｾ･

tot om3treeks 1970 in het bos ( 1 paar, in holl .. bomen), sedert dien houdt zich 1 paartje op in de ｯｭｧ･ｶｩｾｰＮ
van de gebouwen van
de proefboerderij (zie ook Te Velde 1, p. 16 er 2, p, 24). In 1973
en 1174 tevens een hroedl"eval in rij knotwilger ten noorden van de
ｰＮｮｾ

..

Jlo"uil.
"Op dA :'chothorct onrnr:elmati.n;e broedvop;el" (AL,I.RYN 08., 1969, p. 4),
in de herfnt van 1'J7? werd re,n;elmatig 1 ex. ｷｾｩｬＬｲｧ･ｮｯｭ ｮＬ
dat in de
daaropvoleende winter van oen ander ex. ｧｳｺ･ｬｳｾ ｡ｰ
kreeg, 1973s 1
paar, 1974, niet ｗｾＧｬｲ ･ｮｯｭ･ｮＮ
Gierzwalu>l.
'tanwezig, broed,.o\ '\llen werden echter
7.omers al ti ,;d in de ｯｭＮｾ･ｶｩｮｲＺ
nooit vastr-eateld.
IJ!lvogel.
12-IV-1?73, 16-IV-1'IB en 23-TV-1973s 1 ex. ｷ｡ ｲｾ･ｮｯｭ･ｮ
bij het
grachtje hij het Hoofdgebouw (zie ook Te Velde P, P. 24)
Groene specht.
"Vele jaren geleden ｢ｲｯ･､ｶｯｾ･ｬ
op de Sohothoret' (ALLEYN oe •• 1969,
p. 4). In 1973 enkele malen hui ten het ｢ｲｯ･､ ･ｩｾｯ･ｮ
waargenomen, in
de zomer van 1974 onkele keren 1 roepend •• ｧｮｾｩ･ｮＮ
Grote bonte specht.
1968, 1 broedpaar (.\LI,EYN, 1')69, p. 4), 19711 1 paar aanwezig, 1974,
1 paar aanwG7.ig, broeden kon in beide jaren ｮｩ･ｾ
met eekerheid worden vastgesteld.
Kleine bonte specht.
In het ｶｲｯ･ｾ
voorjaar (februari) van 1971 en ＱｾＷＳ
roepend en roffelend waar,enomen, later in het jaar nimmer eezien.

I

I

•
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1971 en 1974: 2 zingende mann. boven de eng aan de noordzijde van
het bos.
Boerenzwaluw.
1971 en 1974: ｢ｲｯ･､ｶｯｾ･ｬ
van gebouwen van de proefboerderij, aantal
broedparen onbekend, lijkt echter in aantal af te nemen.
Huiszwaluw.
Als Boerenzwaluw, de achteruitgang is mogelijk veroorzaakt door een
verbouwing .an het dak van de varkensschuur.
Graspieper.
Droedvop,el van de ｬ｡ｾ･
weiden tussen de Schothorsterlaan en d. Kooｰ･ｲｷ ｴ ｩｮｾＬ
op de ｒｮｾ
nimmer broedend aangetroffen.
(le le kwiketn.'lrt.
VIII-19711 1 ex. waargenomen.
Witte kwiketaart.
1971: 4 paar, 19741 2 paar.
Winterkoning.
1971, 7 pnar, 1974: 11 paar.
He/memus •
1971: 5 paar, 19741 4 paar.
Spotvogel.
1971: 1 paar, 1974: 2 paar.
Tuinfluiter.
1971: 3 paar, 19741 2 paar.
Zwartkoptuinfluiter.
1971: 4 paar, 1974: 12 paar.
GrasmUB.
1971: 1 paar, 197?: 1 zingend mann. op de zelfde plaats als in 197',
1974: ｾ･ ｮ
grasmussen meer waargenomen.
Braamelui nero
1971: 3 paar, 19741 1 paar.
Fitis.

1971: 8 à ) paar, 1974: 13 paar.
Tjiftjaf.
1971: 12 ti. 14 paar, 19741 12 paar.
Fluiter.
Doortrekker, voorjaar 19731 1 zingend mann.
Bonte vliegenvanger.
Waarschijnlijke ｢ｲｯ･､ｶｯｾ･ｬＬ
voor het eerst ｷ｡ ｲｾ･ｮｯｭ･ｮ
in het voorjaar van 11741 1 ｺｩｮｾ･､
mann. en 1 vr.
Grauwe vlie,ènvnncer.
19711 2 ｰｾＧｬｲＬ
1974: 1 paar.
Gekraagde roodstaart.
1971: 1 zingend mann., 19741 1 zingend mann. Broedt elk jaar in verscheidene paren in de elzenhakhoutwallen ten noorden van de eng.
Nachtegaal.
"Vroeger broedvogel bij Schothoret" (ALLEYN cs., 1969, p. 5).
Roodborst.
1971: 5 paar, 19741 11 paar.
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Wintereast, in groepen tot ca 30 ex. groot.
Merel.
1971, 19 paar, 19741 19 paar.
Koperwiek.
Wintergast, in minder ｾｲｯ ｴ
ｾ ｮｴ｡ｬ
dan ｋｲ｡ｭ･ｶｯｾ･ｬＮ
Zangli jster.
1971, 9 paar, ＱＹＷｾＺ
9 paar.
Grote lijster.
1971: 3 paar, 1974: 7 paar. In de herfst is het aantal ｡ ｮｷ･ＷＰｩｾ･
ex.
heduidend horoer dan in ｶｯ ｲｊｾ｡ｲ
en zomer.
Sta:lrtmOp.e.
1'1711 - , ＱｾＷＲ
1 paar, ＱＧｊＷｾＺ
I p::\llr. Zwerft i
de winter in 1"roepjes Vlul (i tet 00. ;'() ex. dOOl' het hoa.
Glanekopmeee.
1971: 1 paar, 19741

1

maal 1

ｺｴｮｾ･､

mann. waargenomen, broeden niet

zeker.

Matkopmees.
1971: 1 paar, 1974: 1 pa'tr.
Kuifmees.
1971: - , 19741 in fehruari 1 keer 1 zingend
broeden niet zeker.

ｭｾｮ ･ｴｪ･

waargenomen,

Pimnelmep.s.
1')71 : 10 paar, 19741 7 paar.
Koolmees.
1971: 17 naar, 1')74: 16 paar.
Boomklever.
1')71 : 6 paar, 1')74: 2 paar.
Boomkruiper.
1971, 7 p"''lr, 1'174: 7 p:l::lr.
Vink.
---:;9711 8 paar, 1974 : 13 paar.
Keep.
Doortrekker en wintergast, vnl. in het bosgede lte vaar beuken staan.
In kleine p,Toepen (OR. 10 ex. r,root).
Oroenlinr;.
1971, ;> paar, 1974: \ paar.
Sije.
Als Keep, in de elzenwallen ten noorden van do eng dikwijls talrijk.
Putter.
Eên waarneming: 2J-XII-1971 1 ex. aan de Sohot] orsterlaan nabij het
Instituut.
Kneu.
ｾｯｒ･ｬｩｪｫ･
l'roedvol""l: in ＱＹＷｾＧ
hevond zich rel':e matig 1 paartje op de
eng bij de noordelijke bosrand.
Huismus.
19711 ca 27 paar, 1974: ca 10 paar.
Ringmus.
1971, 12 paar, 1974: B ｾ｡ｲＮ

L
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1971: 20 paar, 1974. 3? paar.
Wielewaal.

19661 1 paar. (ALLEYN cs., 1969, p. 6), 1970. 1 paar, 1971: 1 paar,
1972. - , 19731 - ,19741
•
Vla11lll:3e gaai.
19711 2 ｰ｡ｾｲＮ

1974.
ｾ

paar. rn september vrij talrijk, doortrekkers?

Ekster.

1?71. 3
ｾＮ

1')71.
7.wart"

ｰｾ｡ｲＬ

ｴｮ｜［ｾ

1974.

paar.
ｾ

..\l 11rO'lOflnr.1n onhekAnd, 19741 "I panr.

ｫｲｾ｡ｩＮ

1')71. 1 prH.r, 1974.

i:: voorjaar en zomer p;erAp:eld r,ehoord en gezien,
hroeden werd echter niet vastgesteld.

nonte kraai.
Winterr.nst ;n klein

ｾ ｮｴ｡ｬ

(tot ca 4 ex.) in An om het bos.

6 • TRIm LOTTE.

- Het Schothorr.lerhosch vormt eamen met het landKoed Coelhorst en de halthouthosjen bi.l ?ielhorRt en Vathoret de laatete restanten van ds bosr,ordel in het noordwestelijk gedeelte van de Gelderse Vallei. Het dekzandruep;enr'ollied waarin deze bosrestanten zi jn gelegen vormt landschappelijk eon af'sluitine: van de nelderRe Vallei en tevens een eeleidelijke
ｯｶ･ｲｒ｡ｮｾ
ｮｲｴｾ
het meer open Eemland.
- neh'üve dat het gebied een landsohappel1 jke overgaap, ("grootsohali«e
ffradiënt") is, komen er door de op korte afstand wisselende versohi1len in hoogt", grondwnterstand en voedselrijkdom van de bodem vele
"klein:3chalil"e gradiënten" voor.
ｉｾ￩ｮ
en aniier uit zich in het relatief I"rote aantal ｢ｯｳｾ･ｺ ｬｳｯｨ｡ｰ ･ｮ
dat,
binnen de ｾ･ｲｩｮｧ
oppervlakte die het r>chothorsterbosoh inneemt, is aan
te treffen.
- Het Schothorsterbosch valt op door zijn rijkdom 3an soorten en indi.tduen van varens.
Het Schothornterbosch herbergt een aantal voor ､｣ｾ･
pmgeving bijzondere nlantensoorten, zoals Valse salie, Rankende helmbloem, Grootbloeamuur en Dauwnetel. De ､ｩ･ｨｧｩｺ･ｷｮ｡ｾ
van de ｾｯｳ｡ｮ･ｭｯ ｮ
is mede bijzonder.
omdat deze vi ndplaats (samen met die ｬＺ Ｌｮｾｳ
de Weerhorsterweg bi j de
Droevedalseeteeg, dit is ten westen van Coelhorst) de ｮｯ ｲ､ｷ･ｳｴ Ｑｩｊｫｳｴｾ
vindplaats
van deze soort in de aeldcrne Vallei vormt,
Alle zoogdiernoorten die men op grond van hun landelijke verspreiding
in deze ｯｭｾ･ｶｩｮｧ
map, verwachten, komen in het Sohothorsterboaoh voor.
liet ｓ｣ｨｯｴｨｯｲｾｴａｲ｢ｯｳ｣ｨ
is rijk aan ｢ｲｯ･ｮｶｯｾ･ｬ｡ｯ ｲｴ･ｮＮ
wnaronder enkele
in Nederlann 7.eld7.Dmcre soorten (dag- on Ｌ｡ｬ･ｾｯｶｦ ｲｴｨｯ｡ｮ
Wielewaal).
De ､ｩｾｨＮｰｩｺ･ｷｮ｡ｾ
van 4 soorten uilen (behnlve de Steenuil en de Bosuil
komen in de onmiddelijke omt;sv1ng de zelnzame Kerkuil en de Ransuil
voor) wijst op een grote oeoologisohe differentiatie van het dekzandruggenlandechap bij Hoogland. Het BohothoratarboBoh vormt in dit landschap voor deze vogelsoorten een onmisl1aar element a1B broed- en rustplaats.
Wat betreft de bescherming en het beheer van het SehothorsterbOBch zija
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wellicht vele
te maken. Wij willJn slechts opmerken dat
het aanbeveling verdient als voor het bos ･ ｾ
beheersplan watd opgesteld. In eerste instantie zou echter kunnen worden overgegaan tot
het verwijderen van agressieve soorten als de Amerikaanse vogelkers
en van (jonee exemplaren) van de Esdoorn en Amerikaanse eik. Daarnaast zou het ｢･ ｩｮ､ ｾ･ｮ
van het storten van cval en puin het ｾ･ｨ ﾭ
le milieu van het hos ten rooede komen. Wellic t ook kunnen deze stortplaatsen met voennelarm zand worden afgedekt.
- De toekomst van het Schothorstsrhos en zijn 0 eving is vooreerst allesbehalve rooekleurig. In het streekplan Utrechtse Vallei en Eemland
wordt het bos en 7.ijn nRasta omgeving weliswanr aangel':even als "parkgebied", maar ge7.ien het feit dat de wijdere omgeving bestemd wordt
als gebied t.b.v. de woninp,bouw, moet worden r:evreesd dat de hierdoor
te veroorzaken wijzingen in de ｧｲｯｮ､ｷ｡ｴ･ｳｾ
en
toenemende recreatieve druk het bos veel van zijn biologisch kwaliteiten zullen doen
verliezen (vergelijk het door woningbouw omsi gelde, platgelopen bos
Randenbroek). nehoud van het Schothorsterboso lal slechts zinvol zijn
als ook een groot deel van het landsohap waar innen het zijn oecolop,ische functie vervult, met name van het dsklan ruggengebied tuseen de
Hamseweg en de Zielhorst, wordt behouden.
- Deze "groene band noor Hoor:land" zou door eenl zorgvuldig natuurbebeer
tot een uniek "park", met een sterke ｢･ｲｩｮ ･ｲｾｮｧ
aan het Hooglandse
hoevenlandschap, kunnen uitgroeien. Zo zou dif gebied van grote betekenis kunnen worden voor de bevolking van ｈｯ ｾｬ｡ｮ､
en Amersfoort-Noord
en wel door de
mogelijkheden tot wandelen, fietsen, natuur- en
miLieueducatie.
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veldwaarnemingen 5
PLANTEN:
Klein glaskruid (Parietaria judaIca) in Te Velde 4, pag.
39 abusievelijk ｶ･ｲｭ･ｾ､
als P.officinalis.
Klimop waterranonkeJ (Ranunoulus hederaceus)-GELDERSE
VALLEI:volgens verspreidingskaartje in Gorterial(7):107
ie deze soort van voor 1950 uit twee uurhokken bekend.
Vetblad (Pinguicula vulgar1s)-LEUSDENIDen Treek,zomer
1973,in vochtige heide(opg.L.Haanstra)(Gorteria 7 (5)1
71). Gaat het hier om de zelfde vondst als die vermeld in
TE Velde 2,p.21?
(Circium dissectumxC.palustre) (C.x apurium)-RENSWOUDE:
VII-1973 in blauwgraslandje Het Meeuwenkampje (Gorteria.
1( 5): 68).
:

ｾｊＩｅｓｔｏ ｌｅｎ

ｈｏｅｖｌａｋＱｾＭｶ･ｲ｢ｯｳ｣ｨ

X-1974:
Grote ｳ ｴ ｩ ｬ Ｑ ｫ ｾ
(Phallus impudicus)
Kleine stinkZWam (Mutinus caninus)
Grote sponszwam (Sparassis criapa)
Geschubde inktzwam (Coprinus comatus)
elders op het landgoed Hoevelaken:
Eikhaas (Grifola frondosa) (opg.B van de'

Hoef).

ZOOGDIEREN :
Grootooryleermuis (Plecotue spec.)-AMERSFOORT:4-IX-1964
2 ex. en 10-IX-1969 1 ex. in kerk te Hooglanderveen,
4-IX-1964 7 ex en 10-IX-1969 3 ex.
in de kerk te Langeoord,
Hoog land.
LEU5DEN:18-VIII-1967.3 ex.en 14-VIII-1973 geen ex.aanwezig in de kerk te Hameraveld (S.Braakama en G.H.Glas,
1974.In:Lutra 1Q(2/3)126,29).
Laatylieger (Eptesicue serotinus)-LEUSDEN:14-VIII-1973
in de kerk te Hameraveld (S.Braakama en G.H.Glas,1974.
In LUTRA 1Q(2/3)a26,29 ).
Pwergmuis(Micromys minutus)- WOUDENBERGI1974 enkele nestjes
in ruigte, perceel Voskuilerdijk 12 (A.Bruyn).
VOGELS;

Blauwe ｲ･ｩｧ ｉｐｕｔ｢ｾＺ
De broedkolonie in het kaateelboe
Oldenaller bestond in 1973 uit 20jin 1974 uit 12 nesten.
(Natuurbehoud & (1)1 13,februari 1975).
Ooieyaar- ｈＰＱｾｅｌａｋｅｎＺ
11-V-1974 1 ex. bij Hoevelaken
(G.A.de Vries in Vj. ｾ
(6)1 947).
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Sushkins ｲｩ･ｴｧ｡ｮｾ
( Anser fabalis tlneglectu ti ).AMERSFOORT:
27-XII-1963, 1 overjarig mnl.in polder Zeld rt bij Hoogland,gevangen samen met 9 andere rietganzen, aarvan 7 de
enavelkenmerken van fabalis (taiga-type) ve toonden en 2
intermediair waren tussen fabalis en rossio s;9-I-1971,
1 ex evneens Polder Zeldert.
BUNSCHOTEN:Eemdijk ,13-XII-1969,1 0 erjarig mnl.
snavelvorm als van fabalis (taiga-type) ,kle rtekening
met vrij veel zwart(intermediair tussen fab is en rossicus ),
NIJKERK 2-1-1965,1 overjarig mnl. s avelvorm al s
van fabalis(taiga-type),kleurtekening van d snavel met
veel zwart.
fUTTEN:4-1-1971,polder Arkemheen,1
erjarig mnl.
snavelvorm als fabalis (taiga type) kleurte ening met veel
zwart als bLj rossicuB.
Voorts nfJg exn. uit Eemdijk, Ark.emhecn met r se snavels,
doch geen roae poten.
(K.H.Voous,L.Hartsuyker & J.J.Smit,1973 in
0/4) : 228-232).
Visarend-BARNEVELD:11-IX-1974, 1 ex boven V selaarseplas
vissend bij Stoutenburg (L.H.Stein)(Vj.za ( ):947;zie ook
Te Velde (4):41)
Kleine Jager. EEMNES: 14-IX-1974 1 zeer mak ex EempolderNoord,liet zich van dichbij naderen(S.H.Poe stra,L.Reddingius-Schreuder,hr Pluister,Vj.2,2 (6):948
Bo!,uil-1I0lWELAK1'N: zomer 1974 geregeld 1 ex largenomen
bij het huis op het landgoed ｈｯ･ｶ ｬ｡ｫ･ｮ［ｉＭＱｾＷＵ
1 ex dood
gevonden in de sloot bij het Overbosch (B.van de Hoef)
ｾｨｴｺｷ｡ｬｵ ＭＱｅｕｾｄ ｎ［ＱＹＷＳ
1 ex gehoord en ｧ･ｾｩ ｮ
op de
Leusderheide in de omgeving van de parachutespringplaats.
BARNEVEL"D: tussen 1954 en 1970 ve'Z'eoh111ende
ex gehoord en gezien langs bospaden ten wes;en van de
kruizing Harderwijkerweg/Hoge Boeschoterwe (P.Mulders).
Alpengierzwaluw-VEENENDAAL:24-IX-1974 1 ex evonden op
balkon van flatgebouw,door A.Bruijn naar velasiel gebracht (H.Stel in Vj.22 ＨＶＩＺＹＴＸｾ
IJsyogel-HOEVELAKEN:IV-1974 1 ex bij vijver op het landgoed Hoevelaken (B.van de Hoef).
WOUDENBERG:22-III-1975 2 ex bossloo Geerestein
(J .H .Sanders).
Boerenzwaluw-AMERSFOORT: 6-IX-1974 1 ex Do restein(J.A.de
Leeuw in Vj • .n (1) 47)·
LEUSDEN: 13-IX-1973 2 ex ｈ･ｲｴ･ｫｾ
(J.A.de Leeuw
in Vj. oU (1):47)·
Kleine karekiet-AMERSFOORT:8-VI-1974
1 pa r langs de
spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn (B.van de oef),
Grote gele KwiketaarJl_ -LEUSDEN: 29-111- 1975 1 ex. Hessenweg nabij Barneveldse Beek (F.Berendse).

Gele ｴＱｾＧＺｋｒｅ ｊｉｎＭｴｲ｡･ ｂｫｩｷ

het proefgeb1ed Arkemheen 1e

de gele kwikstaart nu als broedvogel verdwenren.ln 1961,toen

het gebied nog voornamelijk uit hooiland bes ond,waren er
nog 10 ｰ｡ｲｾｮＮＢ
(Jaarverslag 1973 Rijksinstitut Toor Natuurbeheer, p .29 Arnhem/Leersum, 66 p.).
Klapekster-AMERSFOORT: 19-11-1975 1 ex Dorr stein in "
boomgaard (G.Veretraeten).

\
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Frater-AMERSFOORT: 1-111- 31 ex 8-111 23 ex en 30-111-1975
31 ex. tussen ruigte-kruiden op heuvelig braakliggend terrein tussen de Kooperwetering en de Koopersingel (eind Holkerweg in de nieuwbouwwijk Schothorst)(V.van Laar)
Kruisbek LEUSDEN ＴＷＹＱＭｉ ｖｾ
1 ex 23-VIII-1974 2 ex 6-IX-1974
3 ex 1-X-1974 1 ex 3-X-1974 3 ex.en 10 ex. 9-X-1974 1 ex
16-X-1974 8 ex.Algemene begraafplaats "Rusthof".
29-IX-19741 ex Schutterhoeflaan (J.A.de Leeuw in VJ.za
(6):950.
LEUS [JEN: 21-X-l 9'74 5 ex., 23-X-1974 1 ex.\ 31-X- U74
:5 en 6 ex. Algemene be(!raafplaats "Rusthof" (J .A.de Leeuw
in V j . ru.l): 48 ).
VISSEN :
［ｷＮｾＭＱｉＰｖＢｌａｋｨｎＺ

ＱＹＷｾ
1 eK. in d.., vijver op het landgoed
Hoevelaken (B.van oe lh.. ef)

landschappen

•

Uit:

•

L

ｾｭ｣ｲｳｦｯ ｲｴｾ･

ｾｯｵｲ｡ｮｴ

,8 (18): 11.- 22-1-1975 •

-40Inhoud
Planktononderzoek in de plas het Hammetje( em.Nijkerk)blz lt/m 12

•

Een veldbiologische verkenning van het lan goed Schothorst bij
Hoogland (gem. Amersfoort)
blz 13 t/m 36
Veldwaarnemingen 5

blz 37 t/m 39

Inhoud

blz 40

•
••

•

