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landschap en plantengroei van het
eemdal te baarn
door
Werkgroep Ontwikkeling

ｅ･ｭｬ｡ｮｾ

(Baarn)
1. Inleiding
Recentelijk zijn twee bestemmingsplannen voor het Eemdal te Baarn
gereed gekomen. Dat voor de westoever (3) bestaat vrijwel geheel uit
woningbouw en industrievestiging; dat voor het overige deel van de Eemvallei, voor zover gelegen op Baarns grondgebied, heeft een konserverende strekking. De Werkgroep Ontwikkeling Eemland heeft om verschillende
redenen bezwaren geuit tegen het plan voor de westoever, welke in essentie hierop neerkomen: a. het geplande woningbouw-volume is groter dan
noodzakelijk; b. de noodzakelijke bestrijding van de woningnood kan deels
op andere wijze worden uitgevoerd; c. het plangebied is ongesohikt voor
industrie-vestiging. Tevens deed de Werkgroep een suggestie tot een zodanige wijziging ,an het plan, dat een deel van het landschap gespaard

.-

kan blijven (21). Vooropeesteld zij hierbij, dat zulks geen keuze inhoudt
tussen werkelijke behoeften (woningnood) en landschap, doch slechts een
keuze tussen het huidige bestemmingsplan of een ander, waarbij in het
laatste geval op een andere manier in de woningbehoefte moet worden voorzien. Wel houdt eenoemde scheLs een keuze in tussen minder dringende
behoeften (luxere woningbouw, industrie) en landschap. De Werkgroep heeït
gesteld dat de landschappelijke waarden opwegen tegen genoemde sekundaire
behoeften. Deze stelling zal met hvt onderstaande worden geadstrueerd.
Bestudeerd, vnl. in 1974, is het noordelijk deel van het plangebied,
waar de vestiging van Philips is geprojekteerd. Bij de keuze van dit
etudieterrein heeft de doorslag ffegeven het feit dat de Eem hier dicht
lanes de bebouwde kom stroomt, waardoor 0en aantal karakteristieke elementen van het Baarnse deel van het Bemdal op een klein oppervlak naast
slkaar worden aangetroffen. De grootte van het bestudeerde terrein is
2
1 km , waardoor bij de begrenzing het kilometer-raster van de topografische kaart is aangehouden (vak 159-150/496-470). Dit is gedaan i.v.m.
de toetsing der resultaten aan landelijke cijfers, en vergelijking met

l_ _ｾ ｾ
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inventarisaties eiders in EeullnIut, welke uitgevoerd worden door de "eubgroep botanie" der Werkgroep ｏｮｴｷｩｫ ･ｬｩｮｾ
Eemle.nd.
Van belang voor de waardebepaling van het gebied zijn vooral de

-.

landschappelijke en floristische ｾｳｰＹｫｴ･ｲｴＮ
De hoge mate van onrust
, door
nabijgelegen verkeerswegen, en de vervui ing van het oppervlakte-water
maken de ornithologische en hydro,'iologi. che waarden gering.
2. GEOlft01U'OLOGIE
Het huidige landschap io vooral ontstàan door de botsing van de
rivier de Maas met een dik ijspakket ged ende de Rise-periode, ongeveer
200.000 jaar geleden. Men stelt zich dit gebeuren alsvolgt voor. Tijdens
de voorlaatste ijstijd stroomde de rmas als een verwilderde, vlechtende
rivier in noordelijke richting door een breed dal, ongeveer ter hoogte
van de Gelderse Vallei. Naarmate het kou er werd breidde het ijs der
poolkappen zich naar het zuiden uit. Tij ens de hevigste koude bereikte
dit enkele kilometers dikke ijspakket on e streken. Het sloot 4e Maasbedding hermetisch af en dwong de rivier naar het vesten af te buigen.
Het langzaam voort schuivende ijs liep vart in de relatief smalle
bedding en stuwde de rivierterrassen hoof op tot bijna vertikale wallen.
Hiermee kregen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug hun vorm. De meest
zuidelijke van die wallen, bij Rhenen, hield de rivierloop definitief
verstopt, zodat de Maas na het verdwijnen van het ijs niet meer in de
,
oude loop terugkeerde. IJe overgebleven v llei kreeg een eigen afwateringsstroompje, de Eem.
Tijdens de hierop volgende warmere pe iode, het Eem-interglaciaal

(±

100.000 jaar geleden) veroorzaakte smelting van de ijskappen een

dusdanige stijging van de zeespiegel Ｈｴｲｾｳｧｲ･ｓ ｩ･ＩＬ
dat de Eemvallei
onderliep en de zgn. Eemzee ontstond. Ri rin werd klei afgezet, welke
nu bij Baarn op 5 à 10 m. diepte ligt (1 ).
Opnieuw volgde een koude periode, de WUrm-ijstijd. Het landijs bleef
deze keer in Denemarken steken, doch dit ijs-volume vereiste al zo'n
hoeveelheid water, dat de zeespiegel vele tientallen meters daalde en
de Eemzee verdween. Nederland veranderde in een boomloze toendra. Hevige
westelijke winden voerden zand aan van de drooggevallen zeebodem en
zetten dit af in de vallei. Hierdoor werden de oorspronkelijke hoogteverschillen aanmerkelijk afgevlakt.
Deze periode eindigde met het aanbre

van de periode waarin we nu

leven, het Holoceen, 8500 jaar v. Chr.
werd weer warmer, afsmeltend
ijs deed de zeespiegel rijzen -- eerst snel, dan gemiddeld in een steeds
meer vertraagd tempo (23). Deze transgressie werd nog versterkt door een

-.

-3gelijktijdige daling van de Nederlandse bodem, welke nog steeds voortduurt. Enkele duizenden jaren v. Chr. bereikte het water tenslotte de
Eemvallei. De transgressie verliep nu zo langzaam, dat de plantengroei
zorgde voor een even snelle ophoging. en een veenmoeras in stand kon
worden gehouden. De overstromingen waren eohter talrijk. Dan werd zeeklei
afgezet, vooral in een trechtervormige strook in het diepste deel der
vallei. waar de Eem stroomt. Dit zijn zgn. jonge getijde-afzettingen.
Ook in de Middeleeuwen overstroomde de vallei nog talloze malen, vooral
tussen 800 en 1000, en van 1200-1500. De laatste overstromingen van
formaat, waarbij ook het nnarnse deel onderliep. vonden plaats tijdene
de stormvloeden van 1877. 1881, 1883, 1906 en 1916 (14).
Langs de Eem werden op verschillende plaatsen rivierduinen gevormd.
welke nu nog als zwakke verhogingen in het landschap te vinden zijn (17).
Resumerend zijn in het Eemdal de volgende geomorfologische elementen
herkenbaar I
a. rand hoge zandgronden met overgang naar vallei. Nu grotendeels verdwenen onder bebouwingl
b. horizontale veenlagenl
c. deze plaatselijk weggeslagen en vervangen door zeekleigronden;
d. de rivierduin bij Grimmesteyn, de omvangrijkste van deze regiol
e. de Eem met bijbehorende uiterwaarden. Enkele oude kreken zijn nog
vaag herkenbaar doordat de mens bij slootaanleg deze min of meer
heeft gevolgd.
3. BODEI!
De bodemtypen die iJl het bestudeerde gebied voorkomen laten zich
alsvolgt beschrijven (18).
In het uiterste westen ligt een smalle strook dekzand (Hn21). vnl.
afgezet tijdens de WUrm-ijstijd. Het betreft hier een type podzol (door
ｮ･ ｲｳｬｾ

uitgespoelde bodem), welke in voohtig milieu is gevormd.

Ongeregelde overstromingen hebben een enkele decimeters dik dek van
zware klei achtergelaten.
De oude rivierduin bestaat uit fijne zandgrond (pZn21). Het profiel
van deze zgn. gooreerdgronden is eveneens gevormd bij hoge grondwater-

..

stand.
In het noorden ligt een uitloper van het rauwveen, plaatselijk met
een dun kleidek. zoals di t in het gehele Eemland wordt aangetroffen.
Beide gekarteerde typen verschillen sleohts in hun ondergrondl bij kYz
bestaat deze binnen 120 om uit zand (overgang naar stuwwal), bij kVc uit
zeggeveen.

-4Rond de Eem is vooral zware zeeklei afgezet. Aan de westoever vinden
we nesvaaggronden (M08OC), met slappe, nog

ｏｮｾ･ｲｩｪｐｴ･

ondergrond. De

overige kleigronden zijn drechtvaaggronden ＨｾＴＱｃＩＬ
ondergrond hebben. Plaatselijk is de klei

welke een zeggeveenmet een enkele

｢･ｾ ｫｴ

decimeters dikke laag overslagzand, meegevoerd van nabijgelegen zanden
tijdens overstromingen.
4. MENSELIJKE

F AK 'roR»l

Rond het begin der jaartolling waren de s1Juwwallp.lI l>egroeid met
eiken-berkenbos. Het veen- nn kleigebied was een moerassige wildern:L •. ,
waarvan de huidige Eempoldero met riet en ze

waren begroeid en de

gronden bij de Eem met broekbos (10).
In het grensgebied tussen hoog en laag, e

op kleinere schaal op

rivierduintjes langs de Eem, vond de eerste

plaatR (1,16). IJe

esdorpen in het randgebied waren gekenmerkt door een open brink,
waaromheen of waarlangs de hoeven waren gegr epeerd (4). De bossen var
de heuvels werden gekapt en in gebruik genom n als bouwland, of langza8J"
omgezet in heide voor beweiding met schapen

bv. 'Oosterheide' in

Baarn). In de late Middeleeuwen werden moerassen ontgonnen en doorgaan.
gebruikt als hooiland. Met deze ingrepen werd het

ｧ･ｾ ｬ･

landschap meer

open. De bossages werden grotendeels beperkt tot boomgroepen rond de
boerderijen, wildgraven (dijkjes met struwee ) rond de akkers, ｢ｯｳｪ･ｾ
voor geriefhout.
In latere tijden werden landgoederen gevestigd. Dit bracht weer een
verdichting van het

ｨｯｾ･

land met zich mee. Drastische struktuur-

wijzigingen in de landbouw in de 1ge eeuw, wardoor de heiden in onbruik
raakten en werden herbeboet, versterkten dez

ontwikkeling. Hiermee

werd de scheiding tussen hoge en lage gronde

ook visueel weer steeds

markanter: de lage gebieden zijn vlak en ｯｰ･ｾＬ

de heuvelachtige dicht

door bewoning en bebosnjng. Wat ook in de 10 p der eeuwen is veranderd,
technische onoverkomelijkheden hielden de menselijke aktiviteiten

,

beperkt tot de hoge grond, en de vallei bleef leeg. Met name langs de
scherpe westrand van de vallei was deze scheiding tussen vol en leeg
tot voor kort zeer markant. Slechts enkele duinen (Orimmesteyn, Krach1
wijk) of ophogingen (Welmen, Bestevaer) verbleken dit patroon; deze zijr
steeds aan de rivier gelegen. Langs de oostr

d, waar hoog en laag bijnp

onmerkbaar in elkaar overgaan, is de mens al heel vroeg voorzichtig
dieper het laagland in getrokken, geiuige de talrijke terpen met
boerderijen in deze zone (11).

..
..
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In vogelvlucht verliep de geschiedenis aldus:
a. vóór de komst van de mens waren hoge en grote delen der lage gronden
bebost;
b. daarna vertoont de hoge grond een tamelijk wisselend beeld, variërend
met de wisselende menselijke aktiviteitenl
c. het lage land blijft na ontginning open en desolaat.
Het wegvallen van technische beperkingen heeft de laatste jaren een

.

verplaatsing van het zwaartepunt van aktiviteiten naar de lage grond op
gang gebracht. Dit werd zelfs gestimuleerd (12,13), daar men de Heuvelrug
uit rekreatief oogpunt van belang acht, en de vallei door afwezigheid
van dergelijke waarde geschikt vindt voor het opnemen van menselijke
dynamiek. Het voorbijgaan aan de eigenschappen van het landschap in dezen
leidt snel tot een aanmerkelijke visuele nivellering

(16), te meer daar

het lage land door haar openheid zoveel kwetsbaarder is (22). Om dit te
voorkomen dient men zich bij de planning in de eerste plaats te laten
leiden door de globale lijn der kultuurhistorie, dwz. de scheiding
tussen gebied met menselijke aktivi tei t en "leeg" gebied te handhaven
tenzij andere expliciet geformuleerde belangen prevaleren boven dat van
het landschap.

4.

BESCHRIJVING

DER

ECOTYPEN

De overgang van de bebouwde kom van Baarn naar het dal is zeer
,abrupt. Met de opgebrachte grond voor wegenaanleg zijn aan de buitenzijde
smalle, lintvormige ruderaal-terreinen ontstaan. De vegetatie hiervan
verschilt sterk al naar gelang van de bodemgesteldheid, expositie en
vochtigheid; die der droogste delen behoort meestal tot het ｾ ｩ ｢ ｾ ｩ ｮ Ｌ
met vooral Bromus sterilis (ijle dravik) en Urtica urens (kleine brandnetel). De ruderaalzone wordt op enkele plaatsen verbroken door tegen
de bebouwing liggende boerderijen. De ruderaalgemeenschappen behoren
hier 'vooral tot de ｾ･｡ｬｩｾｴ｡
(Galeopsis speciosa - dauwnetel, Apera
spica-venti - windhalm).
De buitendijkse graslanden zijn vrijwel alle in gebruik als weiland.
De grondwaterstand is vrij hoog, 's winters tot dicht aan het maaiveld.
De meeste vegetaties behoren hier tot het Ａｲｾｨ ｮ￤ｴｾｲｩｯ｡
ｾｬ￤ｴｩｯｾｩ Ｌ
plaatselijk met Alopecurus pratensis (grote vossestaart) als dominante

."

noort; Op enkele laaggelegen delen aan de oostzijde gaat dit ｾ･ｧ ｴ｡ ｩ･ﾭ
type over in het

ｾ｡ｬｴｾ ｮＭｐ￤ｬｾｳＱｲｩｳＬ

waarbij vooral Caltha palustris

(do1terbloem), PolYgonum amphibium (veenwortel) en Sysymbrium offininäle
(smeerwortel) abundant zijn. In dit gebied liggen tevens enkele kleine
klèiputten, die gegraven zijn voor dichting van dijkdoorbraken na de

I
-6overetroming van 1916, en sindsdien gedeeltelijk zijn dichtgeslibd. De
grondwaterspiegel ligt hier zomer en winter aan of iets boven het maaiveld. Er heeft zich een vrij ruige vegetatie ontwikkeld behorend tot
het ｾｩｬ ｾ･ｵ､ｾｬｩｯｵＬ

met Filipendula ulmaria (moerasspiraea), Thalictrum

flavum (poelruit) en Senecio fluviatilis (lancetbladig kruiskruid) als
aspektbepalende soorten. Op ongeregelde tijden worden deze gebiedjes
afgebrand,

ｨ･ｾｧ･ ｮ

verdere verruiging en verarming met Phragmites

australis (riet) en Urtica urens (kleine branànetel) in de hand werkt.
De sloten zijn smal en doorgaans ondiep. ln het meest gunstige gevn l
heeft zich een duidelijk ｾｯＡＮｩｾｰ Ｍｑ･ｕｓＡｬｴｨ･ｾ

Ｎｾ｡ Ａｩｾ｡

ontwikkeld, doel'

overvloedige algengroei wijst hier op een plo selinge eutrofiëring van
recente datum. Dit leidt spoedig tot een soor enarm 1e!!!niou !!!iuo!.i§. (div.
kroos-soorten), met name in de direkte omgevi g der boerderijen. Aan de
oostzijde komt in recentelijk verbrede sloten met zwak stromend water
ﾧＮｰｆｋｓＡｬｩｾＭﾧＮＸＦｩＡｴｆｩ･ｬｵＡ Ｎ

voor, waarin Snar...ani

lm

emersum (grote egelskop)

soms gesloten sociaties vormt.
In het achterdijkse slagenlandschap (2) aw de uiterste oostkant ｶ ｾ
het studiegebied zijn de weilanden door zware bemesting doorgaans vriJ
soortenarm. Lolium perenne (engels raaigras)

s meestal aspektbepalend.

De slootvegetatie behoort hier in ongestoorde toestand tot het
ｾｨ｡ＮＲｩｾｮ

(Nymphoides pel tata - watergentiaw , Potamogeton natans -

drijvend fonteinkruid). Uitspoeling van mests offen heeft een ｷ･ ｬ､･ｲｩｧｾ
groei van Bidens connatus (vergroeidbladig tandzaad) en Glyceria maxima
(liesgras) veroorzaakt; deze laatste soort is vaak geheel dominant. Langs
het Zuidereind werkt het machinaal maaien van slootkanten, waarbij vaak
de bodem wordt losgewoeld, een enorme ver rui ging in de hand met Cirsium
aryense (akkerdistel). Tevens heeft hier aan

e weg-zijden der weilanden

het stukrijden van de zode door landbouwwerktvigen opslag van talrijke
onkruiden, waaronder vooral ｍ｡ｴｲｩ｣｡ｲｩ Ｍｳｯ ｲｴ･ｾ

(kamille), in de hand
ＱＰ ｩｾＭｦｬｾＮＡｂＦｩｵ･ＡｾＬ

gewerkt. Rond de hekken vinden we vaak het

geleidelijk overgaand in de raaigras-weiden.
in de uiterwaarden behoren echter tot het

ｾｯＡＮ

type vegetatie is vooral frRai ontwikkeld in
kaden van de westelijke oever: Coronopus ｳ ｱ ｵ ｡ ［ ｾ

I

I

ergelijkbare gezelschappen
ｵｯｾ ｍｾｴＡＮｩｾ ｩＮＲｾＮ

Dit

e karresporen op de
(grote varkenskers)

en Polygonum aviculare (varkensgras) zijn hiel dominant.
De oostelijke Eemoever is vrij steil. De b groeiing vormt hier een
smalle, zeer grofkorrelige zone ＨＡ｡ｧｮｾ｣ｆｩ｣ ｯ｟ＩＬ

met grote soorten als

Phalariá arundinacea (rietgrae), Juncus effusus (pitrus) en Carex
riparia (oeverzegge). De westelijke oever is iager en modderiger; de
vegetatie bestaat hier uit Acorus calamus (ka1moes) en Iris pseudacorus

-.

-7(gele lis), naar het zuiden overgaand in een sociatie van Glyceria
maxima (liesgras). De kade langs de oostoever is vrij weinig betreden
en is zeer kruidenrijk. Langs een deel staan fraaie oude knotwilgen. De
van de rivier afgewende helling is oa. van belang door het vrij massals
voorkomen van Ornithogalum umbellatum (vogelmelk). Langs een deel van de
kruin aan de rivierzijde bevindt zich een zeer rijke groeiplaats van
Senecio fluviatilis (lancetbladig kruiskruid). Gezien de soortensamenstelling van deze vegetatie, waarin oa. Calystegia sepium (haagwinde),
Barbarea stricta (stijf barberakruid) en Rumex aguaticus (waterzuring),
zou men hier wellicht van hAt

ｾ･ｵ ｩｾｮ｟ｦｬｵｾｩ ｬｴ ｩｳ

kunnen spreken, zij

het in een nogal armetierige vorm. In Nederland komt dit verbond
uitsluitend voor in de aanspoelselgordels van kribben e.d. langs de
grote rivieren, en is nog onvoldoende bestudeerd (24). Ook S. fluviatilis
zelf is vrijwel tot de grote rivieren beperkt (5)1 daarbuiten alleen in
Eemland. Deze groei plaatsen zijn echter alle van geringere omvang en in
een minder karakteristiek milieu dan die in het Eemdal. De begroeiing
van de bereden kade aan de westzijde is hierboven al besprokenl op
een ｾｬ･ｩｮ

onbereden deel zijn nog Carum carvi (echte karwij) en Kyosotis

ramosissima (ruw vergeet-mij-nietje) gevonden.
Ook de'rivierdijk-vegetaties behoren vooral tot het Ａｲｾｨ ｮｾｴ ｲｩｯｵ
ｾｬ ｴｩｯｾｩ Ｎ

Op drogere, meer instabiele delen komen soorten der

￫･ｾ｡ｬｩｾｴ ｡

voorl Convolvulus arvensis (akkerwinde), Arabidopsis thaliana

(zandraket) en Rumex acetosella (schapezuring) bijvoorbeeld zijn erg
algemeen. Hiermee is een relatief soortenrijke begroeiing ontstaan. Een
opmerkelijke vondst is Leontodon hispidus (ruige leeuwetand), een
fluviatiele plant, die ook op een vergelijkbare plaats in de Eempolder
is aangetroffen. Verder is het voorkomen van Geranium dissectum
(slipbladige ooievaarsbek) en, langs de dijkvoet, Barbarea stricta
(stijf barberakruid) karakteristiek: deze beide zijn op de dijken van
de Eem van Krachtwijk tot Baarn en langs de zomerdijk tot aan Eemnes
te vinden. Sommige dijkgedeelten geven door zware bemesting een
weelderige groei van Elytrichia repens (kweek) te zien.
De oude rivierduinen 7.ijn 7.elf

ｮｯｾ

maar nauwelijks te herkennen aan

de flauwe verhoging van de weg ter plaatse. Ze worden echter duidelijk
gemarkeerd door enkele essen en een kleine haag van tweestijlige
meidoorn (Crataegus laevigata) en vlier (Sambucus nigra). Spontane
opslag van beide laatste soorten vinden we ook aan de dijkvoet op meer
zuidelijk gelegen duinen en verhogingen.
Vele en vaak opmerkelijke adventieven zijn te vinden rond de
ophogingen aan de westzijde, vooral rond het zandoverslagbedrijf aan de

Eemweg. Te noemen z1Jn oa. Diplotaxis tenuifolia (zandkool), Amaranthus
retroflerus (papegaaiekruid) en Senecio viscosus (kleverig kruiskruid).
Langs het dijkje naar Bestevaer (August Jantzenweg) groeide de verwilderde Geranium platyPetalum (grootbloemige ooievaarsbek).

5. FLORISTIEK
Het Eemdal kan worden gerekend tot het plantengeografische Haf-

5).

district (H), de hoge gronden behoren tot het Gelders district (G;

Een aantal van de hier gevonden soorten, wel e als karakteristiek voor
H worden beschouwd, zi,in d",l, tevens voor hei. Wluviatiel district (FI
Carduus crispus - kruldistel, Geranium dissectum - slipbladige
ooievaarsbek, Trifolium fragiferum - aardbeiklaver). Enkele komen
buiten F alleen adventief voor (Carum carvi - echte karwij, Diplotaxis
tenuifolia - zandkool, Senecio viscosus - ｫｬｾｶ･ｲｩｧ

kruiskruid).

Coronopus sguamatus (grote varkenskers) komt buiten F vooral voor op
zilte plaatsen. Drie soorten zijn buiten F zeldzaam (Ornithogalum
umbellatum - vogelmelk, Myosotis ramosissimal - ruw vergeet-mij-nietje.
hoewel de laatste ook vrij algemeen wordt genoemd voor G: 9, Senecio
fluviatilis - lancetbladig kruiskruid). Leonkodon
leeuwetand) wordt in ft geheel niet

ｶ･ｲｭｾ｢ｵｩｴ･ｮ

ｨｩｳｰ ､ｵｾ

(ruige
F en Limburg.

In totaal zijn in het bestudeerde kilometervak 254 soorten Kevonden:
zes hiervan zijn oorspronkelijk verwilderde blanten. Aan het eind van
dit rapport volgt de komplete lijst, waarin benoemde zes tussen () ziJn
geplaatet.

6. WAARDERING
De laatste jaren zj

.1/1

diverse methoden ontwikkel'! on,

dl'

ecologische

waarde van natuur- en agrarische gebieden in objektieve cijfers uit te
drukken. Hoezeer ook deze methoden nog

｢ｩｪｳ｣ｾ｡ｶｩｮｧ

behoeven, ze kunnen

toch al een waardevolle bijdrage leveren tot het "hard" maken van
natuurwaarden, dmv. landelijke toetsing. Men dient echter steeds te
beseffen, dat rekening houden met eC010giSChL waarden alleen onvoldoende
is voor het in stand houden van een optimale milieudifferentiatie
Immers, in het

ｾ･ｶ｡ｬ

(15).

van de Eemvallei zou mer kunnen stellen, dat de

Heuvelrug als totaal een grotere ecologische verscheidenheid bezit

(11)

en dus "waardevoller" ia dan Eemland. Indien men op grond daarvan beslui t
om de menselijke aktiviteiten meer te laten plaatsvinden in Eemland

(12,13)1 heeft dat slechts tot gevolg dat de Heuvelrug en Eemland meer
op elkaar gaan lijken, en bereikt men dus het tegendeel van de differentiatie die men wenselijk had geacht.

,

I

-9Het kultuurhistorisohe patroon dient daarom in de eerste plaats
leidraad te zijn bij elk planologisoh ingrijpen, als hierboven uiteengezet. Eigenlijk maakt dit een eoologisohe evaluatie van het Eemdal
overbodigl het dient alom andere dan eoologisohe redenen onbebouwd te
blijven. Dat in het onderstaande tooh een poging hiertoe wordt ondernomen
heeft dan ook sleohts als bedoeling een eoologisohe waarde

ｕ｢･ｲｨｾｴ

aan te tonen, daar in de diskussies. rond het bestemmingsplan er steeds
van wordt uitgegaan dat het Eemdal hoegenaamd &!!n eoologisohe waarde
zou hebben.
De botanisohe waarde kan als een maat worden bssohouwd voor de totale
eoologisohe diversiteit

(7, 19). Door vergelijking met gegevens uit de

literatuur zijn de volgende evaluaties mogelijk,
a. Het Eemdal behoort plantengeografisoh tot het Haf-distriot. Het ligt
in de overgangszone tussen de Eempolders,met ten hoogste 150 soorten
per km 2 (WOE, ongepubl.) en het Hooglandse met tot 200 soorten (2, 6).
Op grond hiervan zou een verwachting van 180 soorten/km 2 redelijk
zijn, in werkelijkheid zijn het er eohter beduidend meer.
b. Volgens lito 11 kan het Eemdal ingedeeld worden in de hoogste
diversiteitsklasse in Utreohtl slechts 7 andere kilometer-vakken in
Utrecht en het Gooi bezitten een dergelijke soorten-rijkdom.
o. Op soortgelijke wijze is het totale aantal soorten af te zetten op de
2
zgn. standaardlijn voor Nederland (gemiddeld 70 eoorten/km , 6, 7 e.a.).
Het onderzochte deel van het Eemdal zit met 3,5 x het Nederlands
gemiddelde ,ruim boven erkende natuurgebieden als het Naard8l'llleer en
Schiermonnikoog, en kan zich meten met oae de Ooypolder bij Nijmegen.
d. Bij de milieukartering van Zuidwest Nederland (20) beeohouwde aen
«ebieden met 210-280 Boorten/km 2 als van "grote botanisohe waarele".
tot de zeldzame plantengemeenRekenen we het ｾ･ｮ ｾｩｒｐ｟ｦｬｵｾａｴＱｬ ｳ
sohappen, dan komen we ui t in de hoogste waarderingsklaese ("waarde
,zeel' çoot"), waarin alleen de duingebieden van enkele Zeeuwee en
Zuid-Hollandee eilanden, een klein deel van de Biesboeoh en enkele
111terwaarden van de Oude laas zi jn ingedeeld.
e ••･ｮ ｭｾ
(8) besohreef een methode voor een floristieohe waardebepaling vfIII natuurgebieden, aan de hand van een evaluatie van het
stroomdalland.ohap van het lerk.ke, .en belangrijk natuurgebied in
Brabant. De per km-vek gevond.n eoorten werden verdeeld naar .tand,laat. (.ooiol./eool. groepering) en naar landelijke zeldeamheid
(uurhoktrekwentiekla.sen). De tloristisohe waarde per kategorie.w!rd
. vergeleken. met het totaal dat in Nederland in zo'n kategorie kan
voorkClllen. OptalUng van deze peroentage. levert de tloril'Usohs

-10waarde per km-vak. Dsze bedraagt voor het onderzochte deel van hst Eemdal
1691 zie pag. 12. Hiermee valt het bovenin de hoogste kategorie: "floristische

I

waardering uitstekend".
7. SLOTBESCHOUWING.
Voor een waardebepaling van een landschap

ｾｩｪｮ

talrijke parameters

beschikbaar. Niet alle kriteria kunnen zinvol op het onderhavige gebied
worden toegepast. Door de sterke menselijke invloed op het Eemdal skoort het
gebied bijvoorbeeld bij het gebruik van het !<u'i terium "mate van natuurlijkheid" vrij laag 1 met dit gegeven dient men rekening te houden bij vergelijking met sterk natuurlijke gebieden als SChi,rmonnikoog eto. De
waarde is eohter volgens de relatieve ｢ｯｴ｡ｮｩｾ｣ｨ･

waarderingstabel (25)

betrekkelijk hoog, dankzij: 1e. de ｫ｡ｲ ｴ･ｲｩｾｴ ｣ｩ ･ ｴ
van elementen als oude rivierdijk en

･ｬｾｩｴｮ･ ｯｰ

(internationale waarde)
ｵｩｴ･ｲｷ｡Ａｦ ､ｾ ｳｬ｡ｮ､Ｌ

en 2e. de diversiteit,

nl. de veelheid van elementen op een ,klein mpervlak. In enkele gevallen is
de graad van ontwikkeling van deze elemAnten echter weer laag (bv. wiel aan
Zuidereind). Bij gebrek aan vergelijkingsmatEriaal is een precieze waardebepaling hier niet mogelijk.
Wat ｴｦ･ｲｴｾ｢
de aktuele waarde, binnen bovergeschetst kader, is de floristiek van aanmerkelijk belang. Weliswaar word

een grote verscheidenheid aan

plantesoorten ook bereikt in sommige overigers weinig waardevolle milieutypen
(spoordijken, ruïne Fortmond), doch deze soorten behoren vooral tot
sociol./ecol. groep 1 (onkruiden), een der minst waardevolle kategoriUn.(8).
Het Eemdal daarentegen skoort vooral in belangrijke kategoriUn als 2b (oeverplanten), 4b (soorten van vochtige graslanden) en 7b (moerasplanten).
De konklusie is gerechtvaardigd, dat de bewering dat het Eemdal geen
waarde zou hebben, absoluut zonder enige grorld is. Zowel de P9tentiUle landschappelijke waarde als de aktuele botanisch

waarde blijken, op z'n minst

in een deel van het Eemdal, bijzonder hoog.
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Floristische waardering km-vak noordelijk de 1 Eemdal Baarn, cotlrdinaten
149-150/469-470, volgens methode Mennema (8)

·0

uurhokfrekwentieklassen
6
1
2
3
4
5

7

8

9

tot.

zeldzaamh.waarde
km-vak Ned.

1m

....ｾ

.,'"'
.,

p.
0

'bil"'

....0•

.,
........
0

....0•
....0
0
III

93
J

22

77

667

12

10

20

44

98

844

11

2

3

1

14

51

372

14

7

7

1

20

58

243

24

1a

2

4

3

10

1b

?

1

4

5

2a

2

2

4

2b

1

4

3a

143

3b

181
1

4a
4b

2

2

3

3

3

14

42

973

••

1

3

1

6

16

27

48

237

,1

2

4

8

532

1

6

30

87

658

4

2

5a
5b

1

1

2

7

3

10

6a

234

6b

203
1

7a
7b

flor. wrd.

1

I

4.

2

4

3

11

9

1

1

3

11

35

244

'ö

30

92

393

'3

3

11

523

2

13

34

249

'4

8a

1

8b

1

1

2

2

2

9a

1

1

2

2

2

8

29

613

5

9b

1

1

1

1

1

5

20

273

'I

16

18

39

52

58

tot.

2

5

60

245

-

-

I

169

I

,

Totaal aantal soorten 253. Niet verwerkt in ltatistiekl zes tussen () vermelde soorten, Rubus sp. en Taraxacum sp.

.-

.

,

.

,-13poortenlijst behorende bij het rapport "Iandschap en planteJIÇosi van het
Eemdal te Baarn".
1.
2.
3.

Aoer campestre
ｾ｣ｳｲ

platanoides
Achillea millef'olium

- epaanse aak:
- noorse eedoom)
- duizendblad

4.' Achillea ptarmica

- wilde bertram

5.

Aoorus calamus

- kalmoee

6.

Aegopodium podagraria

- zevenblad

'7.

Agropyron repens

- kweek

8.

Agrostis stolonifera

- fioriengras

9.

Agrostie tenuis

- gewoon struisgras

10.

Alisma plantago-aqua.tica

- grote waterweegbree

11.

Allium vineale

- kraailook

12.

Alnus glutinosa

- zwarte els

13.

Alopeourus genioulatus

- geknikte vossestaart

14.

Alopecurus myosuroides

- duist

15.

Alopeourus pratensis

- grote vossestaart

16.

Amaranthus retroflexue

- papegaaiekruid

17.

Angelica eylvestrie

- engelwortel

18.

Anthoxanthum odoratum

- reukgras

19.

AnthriSOUfl sylvestris

- fluit ekruid

20.

Apera spica-venti

- windhalm

21.

Arabidopsis Thaliana

- zandraket

22.

ｾ｡｢ｩｳ

- randjesbloBIII)

23.

Arotium pubens

- gewone klis

24.

Arrhenatherum elatiue

- frans raaigra.s

25.

Art Blllie ia vulgaris

- bijvoet

26.

Atriplex hastata

- spiesmelde

27.

Atriplex patul.a

- uitstaande melde

28.

Barbarea. stricta

- stijf barbarakruid

29.

Bellis perennie

- madelief' je

30.

Betuia pubeeoene

- zachte berk

31.

Bidens oonnatue

- vergroeidbladig tlUldll5aad

32.

Bidens tripartitus

- driedelig tandll5aad

33.

Braseica napus

- koolzaad

34.

Branue mollis

OauOasioa

zacgte dravik

35. Branus sterilis

- ijle dravik

36.

Butanus umbellatue

- zwanebloem

37.

ｃ｡ｬｾｯ･ｴ

38.

Callitriohe platyoarpa.

- gewoon Bterrekroos

39.

Caltha paluetris

- dotter

40.

Calystegia eepium

- haagwinde

it ie OaneACp.ns

hennegras

-1441.
42.
43.

Capaella bursa.-paatoris

- herderstasje

Cardamine hirsuta

- kleine veldkers

Cardamine pratensis

- pinksterblO8lll

44.

Carduus orispus

- kruldistel

45.
46.
47.
48.

Carex hirta

-ruir

,Oarcx ripuoia

zegge

ＭｾｦＧＭ

Carex spioata

- ste zegge

Carum Carvi

- eoh e karwij

49.

Centaurea pratensis

- knoopkruid

50.

Cerastium holoateoides

- gewone hoornblO4llll

51.

Cerastium semideoaJldrum

- zandhoornb1 CIeIII

52.

Chenopodium album

- melganzevoet

53.

Chenopodium polyspal'llllllll

- korrelganzevoet

54.

Chenopodium rubrum

55.
56.
57.

Chr,yBanthemum leuoanthemum
Cirsium arvenae

--f"

58.

Cirsium vulgare

59.
60.
61.
62.
63.

Claytonia pastoliata

- sPeristel
- kle e winter postelein

CODvolvulus arvensis

- eJckerwiJlde

CorODopus squamatus

- grote varkenskers

CrataegUB laevigata

- tweestijlige meidoorn

Grepie oapillaris

- klein etreepzaad

64.

CynoauruB orietatus

Cirsium palustre

- rode ganzevoet
- eJck rdistel

- kal

jonker

_ar

- kamgras

65. Daotylis glomerata
66. Dauous oarota
67. Diplotaxus tenuisfolia

- gew

68.

Eleooharis palustris

- sma le waterbies

69.

Elodea oanadensis

- gewJne waterpast

70.

Elodea uuttallii

- smalbladige waterpest

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Epilobium hirsutum

- harig wilgerooeje

Epilobium IIIcmtanum

- bergbastwederik

Epilobium palustris

- .oerasbast erdwederik

Epilobium tetragOUWll ssp. Lamyl

- harde basterdwederik

Equieetum arvenae
Equisetum tluviatils

- heeI oes
- hol ijp

77-

Equisetum palustre

78.
79. Erodium oioutarium
00. Erophila VerJla
81. Erysimum oheiranthoineB
ErigerOD oanadenae

82.

Eupatorium oamIabinum

- wil e peen
e &andkool

Ｍｬｩｾ
- oanadess tijnstraal
- rei+rSbek
- vroe€eling
- gewODS stsenraket
- leverkruid

-1583. Euphorbia heliosoopia

- kroontjeskruid

84. fagopyrum esoulentum

- boekweit)

85. Fagus sylvatica

-

86. Festuca ovina
87. Festuca pratensis
88. Festuca rubra
89. Filipendula ulmaria
ｾＮﾷｆｲ｡ｸｩｮｵｳ
excelsior

beuk
schapegras
beemdlangbloem
rood zwenkgras
moerasspiraea

92. Galeopsis tetrahit

- es
- dauwnetel
- hennepnetel

93.
94.
95.
96.

- knopkruid
- kleefkruid
- moeraswaldstro
zachte ooievaarsbek

91. Oaleopsis speciosa
Galinsoga parviflora
Oalium aparine
Galium palustre
Geranium Molle

97. Geranium dissectum
ga., Lel "l'cU.i< nla
,,6 Uèranl.um p1á.ypelatum
99. Geranium pusillum

slipbladige ooievaarsbek
- grootbloemige ooievaarsbek)
- kleine ooievaarsbek

100. Glechoma hederaoea
101. Glyceria fluitans

- hondsdraf

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Glyoeria maxima7
Gnaphalium uliginosum
Heracleum sphonà.ylium
Holcus mollis
Holcus la.natus
Hordcum nurinum
Hottonia palustris
Hypcricum tetrapterum
Hypochoeris radicata
Impatiens parviflora

-

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Iris pseudacorus
Junous ar1:iculatus
Junous bufonius
Juncus effusus
Juncus subuliflorus
Labium album
I.amium amplexioaule
I.amium purpureum
Lathyrus pratensis
Lemna gibba
Lemna minor

- gele lis
zomprus

- mannagras
liesgras
moerasdroogbloem
bereklauw
gladde witbol
gewone witbol
kruipertje
waterviolier
gevleugeld hertshooi

- biggekruid
- klein springzaad

- greppelrus
- pitrus
- biezeknoppen
wiVittèodouenetel
hoenderbeet
paarse dovenetel
- veldlathyrus
- bultkroos
- klein kroos

-16123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.

oos

Lemna trisulca

- pun

Leontodon autUlllIlalis

- he

Leentodon hispidus
Lolium multiflorum

- ｵｩｾ･ｲ
leeuweta.ud
- i til. iaans raaigras

Lolium perenne

- eng Is raaigras

ｾｯｨｮｩｳ

-kr+lS

tlos-ououli

ｾｯｰｳｩ

arvensis

ｾｯ ｰｵｳ

europaeus

st leeuweta.ud

- koe oeksbloem
ｷｯｬｾｳｰｴ

-

ｾｳＬｭ｡ｯｨｩ

nummularia

- penrlinskruid

ｾｩｭ｡ｯｨ

vulga.ris

- wed rik

ｾ｢ｲｵｭ

salicaria

- kat este.e.rt

Malva negleota

- kle's kaasjeskruid

Matricaria ma.ritima ssp. inodora

- re

Matrioaria ma.trioarioides

- soh jfkamille

Matrioaria reoutitil.

- eoh e kamille

loze kamille

Medioago lupuline.
Mel.e.ndrium album

- avaJ1d-koekoeksblO8lll

Mentha a.que.tica

- watJrmunt

MYoelis muralis
Myosotis caespitosa

- zod Ivergeetmijnietje

Myosotis ramosissima

- ruw vergeetmijnietje

Myosotis soorpioides

- moe asvergeetmijnietje

145. Myosurus minimum
146. li;ymphoides peltata
147. Oene.nthe a.que.tica
148. Oena.nthe tistulosa
149. Ornithogalum umbelle.tum
150. Oxalis europaea.
151. :Al.paver Dubium
152. (Papaver SCJDniterum
153. Peuoedamun palustre
154. Phalaris aruJldinaoea.
155. Phleum pratense
156. 'Phragmites australis
157. Ple.ntago le.noeole.ta
158. Pls.ntago Major
159. Poe. a.mma.
160. Poe. pratensis
161. Poe. trivialis
162. Polygcmum amphibium
163. Polygcmum avioulare

ｾｳｬ｡

- mui1estaart
- wat rgentie.e.n
- wat rtorkruid

- sti ve kle.verzuriJlg
-

ｫｬ･ｾ

klaproos

- slaJpbol)
-

lIle

I

ppe

hee

- rie

- ama. le weegbree

=::;

bree
Iet : :

- vel!'eemdgras
- ruw !beemdgras
- Vejortel
- var ensgras

-1/J-

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
1VO.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
ＱｾＮ

,

Polygonum convolwlus
Polygonum h;ydropiper
Polygonum persicaria
Potamogeton orispus

- zwaluwtong
- waterpeper
- perzikkruid
- gekroesd fonteinkruid

Potamoceton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusi 1lus
Potentilla anaerina
Potentila intermedia
Potentilla reptans

- drijvend fonteinkruid
- schedefonteinkruid

Prunella wlgaris
Prunus serotina
Quercus robu:.,'_'

- brU:.el
- vogelkere
zomereik

-

scherpe boterbloem

Ranunculus acris
Ranunculua
Ranunculus
Ranunculus
Ranunculus
Ranunculus

tenger fonteinkruid
zilverschoon
middelste ganzerik
vijfvingerkruid

bulbosus
circinatus
ficaria

- knolboterbloem
- stijve waterranonkel
speenkruid

flammule.
repena

egelboterbloem
- kruipende boterbloem

Ranunculus sardous
Ranunculus sceleratus
Rorippa amphibia
Rorippa islandica
Rorippa sylvestris
Rosa canina

- behaarde boterbloem
- blaartrekkende boterbloem

Rubus sp.
Rumex Acetosa
Rumex acetoselIa
Rumex a.qua.t icus
Rumex conglomeratus
Rumex cris pus
Rumex maritimus
Rumex ｾｵｩｬｯｦｩｳｵｴ｢ｯ
Sagina procumbena
Sagittaria sagittifolia.

-

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199. Salix alba
200. salix cinerea

- gele waterkers
- moeraskers
- akkerkers
- hondsroos
braam
veldzuring
schapezuring
waterzuring
klul'lenzuring

- krulzuring
- zeezuring
- ridderzuring
liggende vetmuur
pijlkruid
schietl'lilg
- grauwe lülg

-18-

201. 5a.lu daayolad08

- duitse dot

202. Saabuous nigra

203. SOlrlellaria galerioulA1ia

- vlier (1ievene OV. IAoiniata:
peterselievlier)
- gliskruid

204. Seneoio aqua.Uoua

- vaterkruiskruid

205. Seneoio :tluviaUlb

- lanbetbladig kruiekruid

206. Seneoio viS008US

- kleverig kruiskruid

207. Seneoio vulgaris

- klein kruiskruid

208. SilUII lAt1i'oli1lll

- grote wa1iereppe

209. Solanium duloamare

- bitterzoet

210. Solanium nigrum

- zwarte nachtsohade

211. Solidago oaDadeneis

- oanB.dese guldenroede

212. SClIlChuB asper

- ..ot:: .."",...1

213. SClIlChuB oleraoeua
214. SparganiWJI emersUII

- gew

215. SparganiWJI ereo1iUIII

- grofe egelskop

216. Spergula arveneis

- gewpne spurrie

217. Spiredela polyrhiza

- veeiwortelige kroos

218.

ｓｴ｡ｯｾｳ

palustris

I

melkdistel

- kle· e egelskop

- moerasdocmn

219. S1iellaria alsine

- moerasmuur

220. S1iellaria graminea

- grasmuur

221. S1iellaria media

- muur

222. Stellaria palus1iris

- zeeboene muur

223. ｓｹｭｰｾｵｺ
attioinale
224. Sisymbriuz af'tioinale

- smeerwortel

225. '1'aDace1i\llll vulgare

- boerenwormlcrui.d

226. 'l'a.raxaoum sp. (sectie Vulgaria )

- paardebloem

227. Thalio1irum tlAvum

- peelruït

228. ThlAspi arvenee

- witfe krodde

229. Tilia oorda1a

- liJlde

230. 1'r1toU,. arvenee

- bazepootje

231. Tr1i'oliWJI dubi\llll

- kleine klaver

232. Tr1i'oli\llll trag1i'erwa

- aar beiklaver

233. Tr1i'oliWJI

ｾ｢ｲｩ､ｗｊｉ

- gewone raket

- bas erdklaver

234. Tr1i' 0 liWJI prat ene e

- red

klaver

235. Tr1i'olium repene

- wit e klaver

236. Tuss:l.lago tartara

- kler hoefblad

,

..

... :
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237. Typha. aJlgU8ti1'olia

- kleine lisdodde

238. Typha. lati1'olia

- grote lisdodde

239. Ulmus hollaDdioa
240. urtica dioica

- iep

241. urt ica urens

- kleine braZldnetel

242. Valeria:la affioiDalis

- grote valeriaan

243. ValeriaDella loousta

- gewone veldsla.

244. Veronica arvensis

- veldereprijs

245. Veronica cat8lla.ta

- rode waterereprijs

246. Veronioa ohamaed.rya

- gewone ereprijs

247. Veronica serpylli1'olia

-

248. Viburnum opulus

- gelderse roos

249. Vioia oraoca

- vogelwikke

250. Vioia. hirsuta.

- ringelwikke

251. Vioia. sepium

- heggewilcke

252. Vioia sativa sp.sativa

- voederwikke

253. Viola arvensis

- akkerviooltje

254. Viola triool,or

- driekleurig viooltje

- grote braZldnetel

ｴｾ｢ｬ｡､ｩｧ･
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floristische verkenJlIing van de ･ ｾ
oevers tussen amersfoort en eem.
brugge
door
Werkgroep Ontwikkeling Eemland
(Baarn)

In het onderstaande wordt een beknopt overzicht gegeven van de voorlopige
resul taten van een botanische inventarisatie van de Eem-dijken en -ui terwaarden. Tot premature publikatie is

｢･ｳｬｯｴｾｮ

onder druk van het feit dat

deze flora in hoge mate wordt bedreigd door de voorgenomen kanalisatie van
de rivier door de Provinciale Waterstaat. Mrt name de oevers, die plaatselijk een interessante vegetatie bezitten,

het hierbij moeten

ｺｾｬ ･ｮ

ontgelden. Een aantal soorten is in Eemland tot dit milieu beperkt of is
hier optimaal ontwikkeld. Voor een goed

｢･ ｾ､

van deze beperkte

ｶｾｳｰｲ･ｩ､ ｮｧ

is het wenselijk geacht naast het voorkomen in Eemland, per soort ook de
landelijke verspreiding kort samen te vatten.
1. Senecio fluviatilis - lancetbladig

ｫｲｵｩ｣ｶｾＧ［､Ｎ

Uiterwaarden: tamelijk frekwent van Amer[foort tot Eembrugge.
Eemland1 onder Soest in poldersloten en langs Eemstraat; bij gemaal
Zeldert; schaars langs oever Eemmeer.
Landelijk: zeldzame soort met strikt fl. iatiele verspreiding.
2. Ornithogalum umbellatum

vogelmelk.

Ui terwaarde.n: lokaal op kaden tussen AmElrsfoort en Eembrugge.
Eemland: enkele verspreide vindplaatsen

ｾｮ

de omgeving van Zevenhuizen

en Nijkerk.
Landelijk: vrij zeldzame soort, voornamelijk lange rivieren en binnenduinrand, verder ook in Achterhoek en

ｾｯｮ､

Eindhoven. Overigens

meestal verwilderd.
3. Barbarea stricta - stijf barberakruid.
Uiterwaarden: lokaal aan buitenzijde kaden van Amersfoort tot Eemdijk.
Eemland: een vondst langs Eemmeer-oever.
Landelijk: zeldzame soort, voornamelijk fluviatiele verspreiding, in
Zuidwest-Brabant en lokaal in Friesland

-23-

4., Geranium
•

dissectum - slipbladige ooievaarsbek •
Uiterwaarden: vrij frekwent op kaden en dijken.
Eemland: dijk Eemmeer, ruderaal terreinen Eembrugge.
Landelijk: niet zeldzaam in haf-distrikt, langs de rivieren en in Limburg.

5. Valerianella'loousta - gewone veldsla.
Uiterwaarden: drie vindplaatsen op kade (zie kaartje).
Eemland: lokaal op dijk Eemmeer ••
Landelijk: voornamelijk beperkt tot rivierengebied, sohaars in haf-distrikt.

6. Ribes rubrum - aalbes.
Uiterwaarden: bij gemaal ｾ･ｬ､ｲｴＬ
mogelijk verwilderd.
Eemland: volgens verepreidingskaart Rijksherbarium bij Eemnes.
Landelijk: zeldzaam,

ｶｯ ｲｮｾ･ｬｩｪｫ

fluviatiel, lokaal' in Oost-Nederland.

, 7. Myosurus mini mus - muizestaart.
Uiterwaarden: op kade onder Baarn.
Eemland: vrij algemeen in Eempolders, ｬｯｫ｡ｾｬ
omgeving Zuidereind, een in Zeldert.

in Arkemheen, een vondst,

Landelijk: zeldzame soort, voornamelijk in Limburg, Friesland, langs
IJsselmeerkust, langs binnenduinrand.

a•. Myosotis

ramosissima - ruw vergeet-mij-nietje.
Uiterwaarden: op kade onder Baarn en Eembrugge.
Eemland: onbekend.
Landelijk: niet-algemene soort met fluviatiele verspreiding, in duinstreek,
lokaal in Groningen.

9. Carum caryi - echte karWij.
Uiterwaarden: op oever onder Baarn, vermoedelijk adventief.
Eemland: bij.Bunschoten.
Landelijk: voornamelijk rond grote rivieren, lokaal in haf-distrikt.
10. Eryngium campestre - kruisdistel.
Uiterwaarden: op dijk bij Eemdijk en tegenover Grote Melm.
Eemland: lokaal op dijk Eemmeer.
Landelijk: nagenoeg fluviatiele'verspreiding en langs IJseelmeerkuat,
lokaal in duinstreek.
11. Coronopus squamatus - grote varkenskers •
. Ui terwaarden: regelmatig op kaden van Baarn tot Eemdijk.
Eemland: verspreid in Esmpolders en Arkemheen.
Landelijk: algemeen in haf-distrikt en langs grote rivierenl hierbui ten
'zeer zeldzaam.
12. Coronopus didymus - kleine varkensker••
Uiterwaarden. op kade onder Soest.

Eemland: bij Amersfoort.
Landelijk: zeer zeldzame soort, voorname ijk in haf-distrikt en in
Zuidoost-Nederland.
13. Galeopsis speciosa - dauwnetel.
Uiterwaarden: op kade onder Baarn.
Eemland: plaatselijk in omgeving Hooglan
Laridelijk: weinig algemeen akker onkruid, grote geografische spreiding.
14. Cardarnine flexuosa - bosveldkers •
.Uiterwaarden: op kade onder Soest.
Eemland: lokaal in Arkemheen.
Landelijk: zeldzaam, voornamelijk in Zui -Holland, het Vechtplassengebifld, het Kampereiland en de Achterh ek.
15. Petasites hybridus - groot hoefblad.
Uiterwaarden: op kade bij Grote Melm.
Eemland: een vindplaats langs Eemmeer.
Landelijk: niet algemeen, voornamelijk i

Zuid-Holland, schaars langs

rivieren, Oost-Brabant en Groningen.
16. Leontodon hispidus - ruige leeuwetand.
Uiterwaarden: op dijk Zuidereind en bij

emnessersluis.

Eemland: onbekend.
Landelijk: nagenoeg beperkt tot oostelij

rivierengebied; zeer schaars

in West-Nederland; op één plaats langs IJsselmeerkust.
17. Lepidium draba - pijlkruidkers.
Uiterwaarden: zeer overvloedig op dijk

ssen Eembrugge en Eemdijk; op

een plaats langs Zuidereind.
Eemland: onbekend.
Landelijk: zeldzaam akker onkruid , voorn

elijk in haf-distrikt; schaars

in rivierengebied.
Samenvattend kan worden
voor het fluviatiele

ｾｩｳｴｲｩｫｴ［

ｉｾ･ｫｯｮｳｴ｡ ･ ｲｵＬ

dat 11 soorten kenmerkend zijn
hiervan hebbe

4 Boorten een verspreiding

in fluviatiel en duin-distrikt, 3 in fluviat el en haf-distrikt. Voor 10
soorten is een·konsentratie waar te nemen op de relatief smalle oppervlakte

der Eem-uiterwaarden en -dijken, enkele kome daarbuiten in Eemland niet
of bijna niet voor. Slechts 3 soorten zijn
erbinnen.

iten deze zone algemener dan

,

.,

...,'
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Overzicht karakteristieke flora
Eem-uiterwaarden tussen Amersfoort
en Eembrugge •
..... Senecio fluviatilis
-- .. Ornithogalum umbellatum
lOOI Barbarea stricta
Geranium diseectum
5. Valerianella locusta
6, Ribe13 rubrum

000

7. Myosurus minirnus
8. Myosotis ramosissima
9· Carum carvi
10. Eryngium campestre
11 • Coronopus squamatus
12. Coronepus didymus
13. Galeopsis speciosa
14. Cardamine flexuosa
15· Petasites hybridus

.

(l) :'

16. Leontodon hispidus
17. Lepidium draba

ｾ

.
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veldwaarnemingen 6
I PLANTEN:)
Oranje havikskruid (Hieracium ｡ｵｲ｡ｮｴｩ｡｣ｵｭＩｾｏｅｓｔＺ
omstreeks 1971 langs de
Dorpsstreek, nadien niet meer teruggevon en (W. Zweers).
Breedbladige wespenorchis (Epipactis helleborine)-SOEST: VIII-1972 verscheidene ex. Soester Hoogt langs "wandelrout I A" (W. Zweers).
tZOOGDIEREN: )
Huisspitsmuis (Crocidura ruesula)-AMERSFOOR : 23-IV-1975 1 ex. bij Jan Ligthartschool, Dierenriem (H. Sanders).
Rosse vleermuis (Nyctalus nootula)-AMEnSFOORT: 19-V-1975 2 ex. het Sparrenbosch/de Beukhoek, Schothorsterbosch, Hodgland (V. van Laar).
Hermelijn (Mustela erminea)-NIJKERK: begin V-1975 1 ex. Blokhuizersteeg bij de duiker in de ｾｲ･､
ｾ ek (G. Dirkse).
Wezel (Mustela nivalis)-NIJKERK: begin V-19115 1 ex. Blokhuizersteeg bij de duiker in de Breede Beek (G. Dirkse).

Bunzing (Mustela putorius)-BARNEVELD: 3-1V- 975 1 ex. dood op autosnelweg
Hoevelaken-Apeldoorn E8, ca. 500 mv66r enzinestation Fina (V. van Laar),
EEMNES: 1972 1 ex. verdronken in palingfUik in de Eendenwaai bi j de Kemnesservaart (wrn. en med. J. Gieskens te Eemnes).
Ree (Capreolus capreolus)-AMERSFOORT: 17-IV-1975 1 vr. weilanden bij de Koo---pervetering en Bunschoterstraat, Hoogland (med. Tijsma), EEMNES: komt
voor in het Valse Boe aan de Meentweg, Eemnes (med. J. Gieskens, Eemnes).

I VOGELS: I
Roerdomp-AMERSFOORT: eind XI-1974 1 ex. DUijlterve g bij Hooglanderveen (wrn.
en med. jachtopziener Ham), NIJKERK: 5-V 1975 1 ex. nabij het stoomgemaal (Wielse Sluis), Polder Arkemheen (G Dirkse).
Bergeend-AMERSFOORT: 23-111-1975 2 ex. ten oordwesten van Coelhorst, Polder Zeldert, Hoogland (W. Zweers).
Bruine kiekendief-NIJKERK. 5-V-1975 1 ex. nabij het stoomgemaal (Wielse
Sluis), Polder Arkemheen (G. Dirkse).
Blauwe kiekendief-EEMNES. 24-V-1975 1 ex. Volkersveg, Noordpolder te Veld.
Zou volgens J. Gieskenn (Eemnss) broeden in het Vogelreservaat aan de
Eemmond (G. Dirkse en V. van Laar).
Tapuit-AMERSFOORT: 13-IV-1975 1 ex. langs ､ｾ Krachtwijkerveg, Polder Zeldert, Hoogland (P. Mulders).
Fluiter-LEUSDEN: 23-V-1975 1 ex. zingend in het Lockhorsterbosch (Utrechts
Landschap) (H. 1I00n).
I
APptlVink-AMERSFOORT: 13-JV-1975 1 ex. bij et Moeras aan de Hooglandsedijk
L. Spier).
Putter-l/OUDENBERG: 3-IV-1975 1 ex. langs de Voskuilerveg nabij kruizing met
Voskuilerdijk (H. 1I00n).
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Veldornithologische uitstapjes in en om Amersfoort
door
t.H. Steyn (Amersfoort)
Zie hier een kleine bloemlezing uit vogelwaarnemingen, hoofdzakelijk
van de voorbije winter, in of dichtbij Amersfoort.
Je zou soms wensen dat ｢ｲｾ｡ｫｬｩｆＮｾ･ｮ､･
terreintjes bleven 7.oals ze zijn.
Bijvoorbeeld het Boldershof je te Amersfoort. Daar kwamen de laatste twee
winters troepjes Putters hun kostje zoeken, althans ••• tot ze verdwenen.
Weggevangen? Gezien de ervaring op een ander terrein (nabij de Eem) niet
onwaarschijnlijk. Daar moeten er precies 24 gevangen zijn, wellicht gelijmd. Op het Boldershof je zag ik ze, in wisselend aantal, van 20 oktober
tot 19 februari. Het grootste aantal op 7 december, toen er ca. 25 op de
onkruiden (o.a. Klis) zaten.
Op 4 januari werd hetzelfde hofje vereerd met een bezoek van 5 Europese kanaries, waarvan twee mannetjes. Daarna mogelijk ｲ･｣ ｬｭ｡ｴｩｾＬ
tot 30
januari, de dag van mijn laatste waarneming.
Toen ik op 24 december eens ging kijken naar de Putters (die niet present waren) vloog er een kleine bonte vogel rond, die plaats nam op de
dikke, verdroogde stengel van Bijvoet en op spechtenmanier op de stengel
ging kloppen. En inderdaad was het de Kleine bonte specht, een mannetje,
dat ik minutenlang op deze manier bezig zag. Vinken, Ringmussen en Groenlingen waren ook regelmatige consumenten van de onkruidzaden op het Boldershofje.
Een ander, door mij hoog gewaardeerd terrein ligt aan het begin van de
Dorresteinse ｳｴ･ ｧｾ
Het is al weer enige jaren een geliefde pleisterplaats,
in het bijzonder voor viru<achtige vogels. De laatste winter evenwel veel
minder dan de vorige. Toen waren het vooral de Barmsijzen die weken, misschien maandenlang daar vertoefden. Verder kwamen er onregelmatig Kepen,
Goudvinken, Kneuen, Vinken, Ringmussen, Putters en Sijzen. Een enkele
maal was er een Europese kanarie. Trouw aan de traditie bleef de Klapekster.
Tussen 23 november en 31 maart was deze vogel er meestal wel te vinden op
één van de boomtoppen van het hewuste rommelhoekje of een boompje verderop
tot aan de volkstuintjes, of op het hek van het ernaast gelegen Sportveld.
Ondanks alle drukte van mensen en voertuigen, vooral in het weekeinde.
Overigens was er nu en dan ook een Klapekster op de militaire terreinen op
de Vlasakkers en de teusderheide.
Voor vORels waardevolle plekjes zijn ook het Moerasje ｾ
de Hooglandsedijk en de nu bijna geheel verrommelde hoek en het water van de Zwaanstraat.
In het moeras verblijft iedere winter een Waterral. Dit jaar door mij waargenomen van 25 december tot 15 maart. Op 4 november was er nog een verlate
Zwartkop. Ook de Zwaanstraat had deze winter z'n Waterral. Vanaf 23 december tot 25 maart heb ik hem regelmatig aangetroffen, soms vlak aan de straatkant, meestal in de sloot, niet erg schuw, kalm wegstappend tot onder de
Prachtframbozenstruiken.
De laatste jaren bleek de 7.waanstraat toch al een interessant hoekje. In
de loop van ieder voorjaar kon men daar beurtelings de zang horen van heel
wat zomer-zangvogels als Fitis, Tjiftjaf, Braamsluiper en Zwartkop. Of ze
er ook broedden weet ik niet).
Dat er deze winter nogal wat Goudvinken aanwezig waren, is, dacht ik wel
algemeen bekend. Ik zag ze min of meer regelmatig in en om Randenbroek, aan
de Zwaanstraat, bij het Stort en langs de Dorresteinse steeg.
Een Grote gele kwikstaart vertoonde zich op 10 november aan het kleine
ｾｴｲｯ ｭｰｪ･
tussen Stort en HeiligenberRerbeekl op 8 december vloog er één
over Achter de Kamp, terwijl er op 9 en 10 januari één actief was aan de
Ursulineveg.

Een Sperwer nam ik waar op 23 december toen hij bij het Stort achter
een Merel aanzat, op 5 januari was er één bilj het Valleikanaal, op 7 januari vloog er één boven het Havik, op 21 ｩｲ｡ｵｾ ｪ
weer één bij het Stort
en één aan de Bunschoterstraat, 29 januari verwekte een exemplaar tumult
onder de kleine vogels van Lockhorst. Tenslotte nog één op 12 maart in
Geerestein en 17 maart op de Vlasakkers.
Een IJsvogel was op 21 maart te bezichti en bij de spoorsloot naast
het Lockhorsterbosch.
Een Bosuil riep op 26 januari in Nimmerd r, op 30 januari werd de roep
van een Bosuilwijfje aan de Trekerweg beantJoord door 2 mannelijke soortgenoten.
Het Randenbroekerbosch blijft ondanks alle drukte en lawaai toch nog
ｾ｡ ｲ
me dunkt dat het
de moeite waard. Er is eindeloos over te ｶ･ｾｴ･ｬ ･ｮＮ
ál te overbodig wordt -vanwege de grotere bekendheid- om over Blauwe reigers, Kepen, Vinken en al die andere vogelsqorten ts gaan praten. Ik noem
alleenl het Vuurgoudhaantje dat er zong op ｾＴ
maart, de Kleine bonte specht
die z'n roep liet horen op 10 en 11 maart en 6 april en de Appelvinken die
ik er verscheidene dagen aantrof. Waren het ,de zelfde Appelvinken die tussen 11 en 27 maart in het Plantsoen rondvlogen? Daar waren ze met minstens
9 ex.
Het zal wel niemand van de lezers zijn ontgaan, dat er ook deze winter
veer de nodige Dodaarsjes in onze "binnenwateren" zwommen en doken, o.a.
in de Weverssingel, het Spui, in de Flierbeek en Heiligenbergerbeek en in
het Valleikanaal.
Een leuke attraotie in het water van de ｾｶ｡ ｮｳｴｲ｡ ｴ
of iets verderop
was geruime t i jd (begin november tot omstrel!tks eind februari) de )landari jneend. Weet iemand toevallig vaar deze prachtige eend is gebleven? lJ
1) Een paartje Mandarijneenden verbleef in de zelfde periode in de Koopersingel (een regenvijver in de nieuwbouwwijk Schothorst) (redactie).

facsimile
Hydrobiologische beschrijving van de Eem ｴｾ
1922, toen het riviertje nog
onder invloed stond van het brakke Zuiderzeewater, p. 474 ti. 478 uit I
RtmEKE, H.C.,1948. Hydrobiologie van NederJ,and. De zoete wateren.
C.V. Uitgeverij v/h C. de Boer jr. Amsterdam, 580 pp.,
14 tab., 3 pl., 461 fig!
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(.luna door ons verricht in het bjj:ondcr Inet dc bedoc1ing na te
9a.. o. jJl hoeverre dE' in\'loed van het bwkke wêltcr dcc toenmalige Zuiderzee zich stroomopwaarts deed YC\'oC'lcn of met andere
woorden. tot hoc\'er in de bovenloop voorkomcndt> zoetwaterorg<lnismcn zich in de min of meer brnkkc benedenloop koncirn
handhaven. De voornaamste ｵｩｴｫｯｬＱ ｳｴＢｾｮ
van dit ondcrzozk zjjn in
Ｎｾｩｦ

450.voorgestdd.
Hierbij zij het volgende aangetekend. De Eem

ｯｮｴｳｬ｡ｾ Ｎ

gclijk

boven reeds is !1lrdcged<:eld. uit de samenvloeiing der Lunlcrsche
en Barneveldschc beken benedc.·Jl Amersroorl, i$ hier télmclijk "crvuild, stroomt verder noordwaarts op enige afstand 'voorhij Bc1arn

en mondt even ten \Vesten van Spakenhurg in het 1Jsdm,e1. De

>S

diepte: neemt stroomafwaarts toe: zij bC'.dra<lÇll ('yen henenen Ame.rs·

3.80 m. De hodem hestaRt in de bovenloop eerst uit grind. ven'olgens
over een korte uitgesrrektheid uit hard zitnd el1 la tlcruit in hoofd·
ZéHtk uit veen en slik. Het water in de bo\"ellloojJ is zoet: eerst ter
hoogte van Baarn wordt de invloed van hel brakke water merkbaar

1) Dl! monsters zijn ｧｾｮｯｭ･ｮ
met et'n boàcn1sch!'ppcrtje van ｆｲｩｃＧ､ｩｮｧｾｲＬ
Luz('rn. dat een oppervlakte van ± -I ｾｭ､
•.afhapt", ｄ｡ｾｬｲ
een kwartlevende dicren in de natuur niet voorkomen en bij het uitzoeken dtr
allicht enke:1c aem onze ilandacht ontsnapt zijn. heh ik de originele
voorzover zij 4 of meer bedroegen. naar boven afgerond. tot zij door i
waren cn vooi" het overige dC' originele getallen vermeld.
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Oligochaclcn I). Beide bereiklen hun maximum op station 3 bij de
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Dcro spee. 16 per dm'
Limnodrilus claparèdcianlls Ratze!. I I per dm'
Dera o'btusa Udek. 8 per dm'
Paranais naidina (Brelscher). 2 per dm'
Tubifex tubifex (0. F. M.) = T. ril'u/orum Lam.. 2 per dm'.
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foort ol1gcvt'cr 2 m, bij Baarn 2.80 Ol en even V(lor haar uitmonding
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VOOlt. 2 ex. van Slyl:uia lacu,tris L.
Op andere stations (4, 6, 10) oV'erheersle Limnoe/rilus clapa.
rideiallus. op station 5 Dero oblusa. Opmelkelijk was het beperkte
voorkl'men tussen Baam en Eembrugge van de oligohalinophicl,'
'OOlt Paranais litoralis (Örst.); de velwantc, m<cr in stromend
",.ter thUishorende zoetwater.oort P. naidilla (Bretscher) werd
alleen doch evenmin in gcoten getale in de bovenloop van de rivier
aangetlOf!en.
Andere bij ons onderzod< aangetroffen Oligochaetcn waren
NaidiuII' lulculII O. Schm., met 15 indivicluën overheelsend op
station 2, doch overigens zeldzaam, Opllidonai.• serpentina (0. F.
M.) 1 exemplaar in totaal op hetzelfde station, Deco lilllo,a Lciclig,
ibid" 3 stuks en Tuhifex barbatus (Grube), eveneens zeldzaam
(3 exemplaren op station 4),
-Van de overige l:ïïnder zeldzame ｢ｬｉｾｲ･ＢＧＭｮ Ｎｲ
het-zoele- - _
walcc zijn tc vermelclen een bloedzuiger Hclobdella slagllalis (1..).
die alleen op station 5. doch hier vrij tallijk (6 u. per dm') VOOl'
kwam. Van zoclwatee.Mollusken werden gevonden: Bith'l"i,'
tentaculala (L), B. leael.i (Sheppard). LithoglYl'hlls naticoidcs
(Feeussac), Valvata piscinalis O. F. M., Limllaea (Radix) 0 ...1ta
(Drapornaud), pIJysa fOlJtinalis (L.), Succinea pfeifferiRossmaessIer, Sphnerium CorneulII (L.) en Spi•. lacustre (0. F. M.). AI deze
dieren kv.-amen levend uitsluitend op de stations 2-1 voor, lageruit van station 6 a[ werden slechts dode exemplaren van de!e
soorten en van TIJeodoxlIs (Ne";tina) fluviafilis (L.) alsmede van
Planorbis (Spiralina) "ort ex (L.) aangetroffen. Volledigheidshah-e
zij nog vermeld dat Cyc/ops viridis 2 maal (station 2 en 5), de
Ostracode Hecpctocypris reptBns (Baird) tén maal (station 7).
doch telkens slechts in enkele exemplaren werden gevangen en dal
Gammarus loc, var. A (G. zaddachi Sexton) zeer onverwacht veij
talrijk (8 stuks per dm!) op station 5 optrad,
Op station 9 ontmoetten wij tenslotte de eerste verdwaalde vertegenwoordiger der ｳｲ･ｮｯｷ｢ｾＺｴ｡ｫｲ
in de vorm van Corophium
VOl/ltBtor (Pallas). ､ｩｾ
enige stations verder vergezeld ging door
een exemplaar van zijn. bij ons eveneens in brak water voorkomen ...
de verwante .Corophium lacustre VanhöHen,
Het plankton van de Rem verschilde in 1922 van dat de: door
ons onderzochte Noordbrabantse, Gelderse en Overijselse kleine
rivieren vooreerst door het optreden van een groter aantal tchle
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planktels en het voolkomen van verschillende eucyhaliene ｢ｲ｡ｾＬ
watccsoorten in de benedenloop. een en andcc tengevolge van baar
gcotere capaciteit en haar open verbinding met de :uidwestelijkc
Zuiderzee. Het plankton was lijdens ons ondorzoek echtee bij:ond.r
arm, daar de periode van m.ssaal optreden voor Velleweg d.
meeste soorten reed. verstreken of nog niet aangeblOken w,,,.
Talrijk kwamen onmiddellijk beneden Amersfoort, WMr het Wat<r
door afvalstoffen van die stad het sterkst verontreinigd was, talriik<
Blauwwieren, in hoofdzaak verschillende Osällatoria·soorten \'0'"
o,a. zeer tallijk O. tenuis Ag. en O. princeps Vauch., al'Oled.'
weinige kolonies van Microcyslis aeruginosa Kützing. Meee strool"_
afwaarts kwamen enkele euplanktische Diatomeeën voor, zo Actine·
pt'lchus undulalus (BaiI.) Ralfs talrijk o,a, ter hoogte van het pontveer, doch overigens meer spor..disch en VOOltS verschillende oe\":rCIL ｾ ｭ ｢ ･ ｷ ｯ ｮ ･ ｬ ｳ
als Melosira varians Ag" C'Imatopleura ,ol..,
(Bléb.) W. Smith en C. elliptica (Blébl W. Sm,th en :c1d:n;;;;;:
Nilzschia acicularis W, Smith. Bacillaria parae/oxa Gmelin en
Campylodiscus. De Flagellaten walen vertegenwoordigd door
Synura ul'ella Ehrb" de Grocnwieccn door Pediasll"llln borY'lnll'"
(Turp.) Menegh. Radccdieren en Copcpoden uit het zoete w.na
waren nagenoeg geheel a[we:ig, mei nit:ondering van 8yncIlJ'·/.•
littora/i, Rouss., die in bijna alle monstels voolkwam.
Zoetwalel.Copepoden, in het bij:onder Cyc/ops-soorten, "",.':\
nagenoeg afwezig; alleen Cyc/ops ""riIJs Lillj. (= C. "gi/is K", lI.
Saul en veel Rauplii en jonge Cyc!opsen werden hier en da'" la
de bovenloop aangetroHen en op station 10 enige e,emplaren ,. '"
Diaptolllus grBcilis S"l's. Op slation 11 kwam de eeeste ｶ･ｲｴｾｬＧ
wooldiger van het brakwaterplankton voor. nl. Acarlia tonsa Dali,'
in enkele exemplaren, die meer slroomoh,aalts toenam. (lel:
Cladoceren kwamen merkwaardigerwi:s .Iechts spolildisch voor.
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Verslsg van de vergadering, gehouden op 16 februari 1975.

De convocatie werd aan 41 verschillende adressen verzonden.
Drie personen zegden af. Oe vergadering werd door 21 personen bijgewoond. Gerard Oirkse trad als voorzitter op.
1. Opening:

De voorzitter opende de vergadering, zeggende dat de aganda vol was en derhalve verzoekende de diacuasies zaksliJk
te Voeren.

2. mededelingan en binnengekomen stukken.
In totaal betaalden 26 leden hun contributie voor 1975.
De sinds da oprichting gemaakte kosten bedragen /88,78.
We hebben een batig saldo van /311,22
We ontvingen een brief van de heer mennema (RiJksherbatium)
waarin hij ons verzocht de planteninventarisaties per ｫｩｾｯﾭ
meterhok uit te voeren.
3. Notulen:
Geen opmerkingen.
4. Stand van zaken avifauna Noordelijke Vallei:
De Graaff, Van Laar, Van Dijk, Resing, Berendse en Dirksa
vergaderden en maakten een werkverdeling.
De avifauna is in concept klaar.
5. Het boekje over de Vellei:
We besloten de aktiviteiten doelgerichter te doen plaatsvinden. lUe willen met de verzamelde gegevens een boekje over
de Gelderscha Vallei samenstellen.

ｅｮ･ｲｺｩｾｲｬｳ

zullen er in

het boekje veel natuurhistorische gegevens uit de Vallei
vastgelegd wordan, anderzijds zullen bepaalde gebieden onder da loupe genomen worden, teneinde bescherming van dia
gebieden in de hand te werken.
6. 5amenwerking met de lUerkgroep Eemland:
zie punt 8.

..

7. Omgrenzing werkterrein:
We bealoten de omgrenzing van one arbeidsveld t. bessren
op de coördinaten van de top. kaart. Het werkgebied werd
naar het westen, zuiden en oosten uitgebreid.
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Op bijgaande keert is de uiteindelijke vorm van ons gebied
weergegeven.
B. Toekomstplannen:
De planning op langere termijn van veldwerk zeI pleate vinden binnen het kader van de inhoud van het door ons te maken boekje over de Vellei.
vogels:
In 1975 starten we weer met de broedvogelinventarisaties
van 100 ha.-vakken. Berendse en Van Dijk organiseran de
telling sn.
Zoogdieren:
Van Laar organiseert het onderzoek naer de verspreiding en
de oecologie van zoogdieren, reptielen en amphibieen.
Planten:
Dirkse zeI contact opnemen met de Werkgroep Eemland om gezamenlijk een werkprogramma op te stellen. We zullen een

..

complete lijst van wilde planten maken. Van sommige soorten

• we de verspreiding na. Voorts maken we beschrijvingen
gaan

van schreallenden, heiden, bossen en beekoevers en sloten.
Viesen:
Dirkse en Van Ommen inventariseren Arkemheen en Eemland.
Alle inventarisaties moeten begin 1980 klaar zijn.
9. Uitdelen van telhokken:
Dit gebeurde tijdsns de pauze en verliep naar wens.
10. De stuurgroep beste' t uit de volgende personen:
Frank 8erendse, Jen van Dijk, Gerard Dirkse en Vincent van
Leer. We wechten nog op iemand van Eemland.
11. Rondvraag
12. 5luiting om 22.30
Hans, bedankt voor de koffie en het onderdek.

I.edenlijst per mei 1975
De van een - voorziene ledennamen duiden op ｮ･ ｯｳｲｄｾ
die hun contributie vonr het janr 1975 nog niqt hebben brtaald.
NAAm
- F. A11eyn
A.p.m. Baede
- G. van Bekkum
_ F. Berendse
_ H.E. BeylsmitDuyker
H. Bick
Ebbe de Iloer
- A. Bruyn
_ Z. Bruyn
- 8. van Compayen
-C.S.P. van Dem
W. van Deventsr
G. Dirkse
J.J.A. van Dijk
P.G.J. Forsthovel
-J. Fransman
J.C.P. Freeling
G. de Graaff
-J. Grimbergsn
L.J. Hsmels
A.W. van ds Hosf
J. Hofman
5. de Hoog
P. Janssn
O.A. Jonkers
-H.S. Kamping
W. Knol
V. van Laar
J. Lagerwsy
W. de Langs
-H.J.W. Lassur
J. de Lseuw
- W. Looda
-A. malesteyn
- F. van Ommsn
J. Oppenhuizsn
J.G.S. Overmaat
-A. Petten
-R. Rense
-Wo Resing
-R. van Rossum
-me Sabelis
H. '",anders

-J.L. Spier
-L.H. Steyn
8. Tenkink
J. Tolner
- J. Uitenbogaard
G. Voskuilsn
E. de Waal
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TEL.
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03461-2072
03200-1378

Jul ianalailn
Oordogne 3
Jan maijenstraat 1
Nobelwag 4.11.76

ｾｊ｡ｧ･ｮｩ ｧ･ｮ

Gouert rlinckstraat 8
Vossen laan 2:5
Joh. Karmanhof 16
Voskuilerdijk 12
idem
810emendaal1aan 49
ffieentweg 115 a
GrHthorst 10
Kievitlaan 31
80srand 112
Van Speyklaan 10
Appelsestraat 10 a
Schoutstraat 19
VlieQersvelderslaan 30
Snosckgensheuvel 48
Randenbroakerweg 34
Geelgorsstraat 10
Galicis 16
Van Speyklaan 31
Hooglandseweg 20
Juffersland 16
Ju liana laan 37
IIlebarstraat 45 a
Groalpad 11
Stationsweg 316
Ringweg Randenbroek 33 c
Garard Douwstraat 1
Schutterhoeflaan 27
Kievit laan 31
J. van Ruysdaelstraat 21
Lothariusstraat 17
Kapalwag 133 b
Gironda 44
G. de Veerstraat 10
Nijenheim 3357
Eikenlaan 129
linden laan 2 e
Asserpark 44
Grifthorst 13
Kon. Arthurpad 8
IlIeverssingel 7 2
Vuurdoornlaan 4
Eemweg 21
Kieftenbeltlaan 41
Krakhorst 21
Stengelweg 3

03432-1319
033-16A28
Amersfoort
03497-2297
Woudenberg
idem
idem
03420-3979
Barneveld
02153-86497
Eemnes
03496-2045
Leusden
03461- 1940
maartensdijk
03418-1070
Putten02154-7778
Baarn
Appel (gem. Nijkerk)03426-653
'lioudenberg
03498-1853
Barneveld
03420-2285
033-16956
Amersfoort
033-21882
Amersfoort
Amersfoort
033-25825
Leusden
03496-1965
Baarn
033-29766
Amersfoort
03434-1109
Leersum
Putten
Amersfoort
Amersfoort
Scherpenzeel
03497-1647
033-23225
Amersfoort
Voorthuizen
033-14865
Leusden
03461-1940
nJaartensdijk
03429-2518
Voorthuizen
Wijk bij Duurstede 03435-2104
033-19164
Amersfoort
03496-2509
Leueden
033-26871
Amersfoort
03404-11B53
Zeist
Scherpenzesl
03497-2745
Huizen
l!Iageningen
03496-1858
Leusden
033-23016
Amersfoort
Amersfoort
Nijkerk
02154-2344
8aarn
03495-4823
Hoevalaken
03496-2258
Leusdan
033-20931
Amersfoort

Leusden
Amersfoort

08370-13329

Amersfoort
Maarn

-35-

Vervolg lodenlijst
"
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J.H.D. 1'I01f
J.T.H. 1II011eswinkel
m.c. Zinkweg
W. Zweers

Amersf"ortsestraat 4
narnevo1dsestraat 34
Curaca01ann 46 h
Yeoqbreestraet 5R

Hoevelaken
Renswoude
Amersfoort
Soest

TEL:

033-12053
02155-14472

ｾ･

Velde 1 ､･｣ｾ｢ｲ

1973

V. van Laar en P. Berendse: Verspreidine en .,oorkomen _n zoogdieren, reptielen en ..ribieBn in het CRM-reeerYaat Groot Zandbrink (Leusden).
J. UitenbolflL&rd.Vissoonen in 1973 waargenomen in de Veldbeek (Putten).
P. Berendee en O. Dirltse. Vegetatie en flora "an het schraalland "De Bunt" (ook
genaamd "De Kamp") in 1971, 1972 en 1973 (Bame.,eld).
Redaktie. ｖ･ｬ､ｷ｡ ｭ･ ｩｮｾ･ｮ
1.
Sekretaris. Verslag van de vergadering gehouden op 12-X-1973, te lmersfoon.
Te Velde 2 - Maart 1974
P. Berendse. Enkele veldbotanische en veldomithologisehe opmerkingen over de
landgoederen "Erica" en "Groot Bylaer" in de jaren 1967 t/m 1971 (Barneveld).
Werkgroep Ontwikkeling Eemland. Verslag van de vogeltellingen gedurende het
broedseizoen 1973 in de Maatpolder en Hoord- en Zuidpolder te Veld (Ee-nee).
Redaktie: Veldwaarnemingen 2.
G. Dirklle. Waterwildtelling Randmeren 1972/1973.
Sekretaris: Verslag van de voorjaarsvergadering gehouden op vrijdag 15 februari
1974, te Amersfoort.
F. Alleyn. Verzoek om medewerking aan het ornithologisch Atlasproject.
Te Velde 3 - September 1974

•
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G. Dirkse en W. Loode: De Sehoolsteegbosjes in de gemeente Leusden.
J. LagerweYl Broedvogels van de gemeente Scherpenzeel 1973.
B. van de Hoef en J. Wolfl Floristische evaluatie van het landgoed Hoevelaken.
Redaktie. Veldvaarnemingen 3.
Te Velde 4 - december 1974
P. Berendse en G. Dirkee: Flora en vegetatie van de schietbanen in de bosjes
lange de Vossenweg (Barneveld).
J.J.A. van Dijkl Waterwildtelling op het Huldemauw gedurende het winterseizoen
1973/1974.
P. Vertegaal: Over het .,oorkomen van het Bermpje, Nemacheilus barbatula (L.),
in de Veldbeek (Putten).
J.J.A. van Dijk: Broedvogelinventarisatie in een bosgebied ten oosten van Putten (bebouwde kom).
Redaktie: Veldvaarnemingen 4.
Sekretaris: Verslag van de najaarsvergadering gehouden op 1 november 1974, te
Amersfoort.
Te Velde 5 - april 1975
G. Hallegraeff, F. leke, C. Mienis, F. Wallien en R. Boon: Planktononderzoek in
plas Ot Rammetje (gem. Nijkerk).
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J. Grimbergen, B. van de Hoef en V. van Laar: Een veldbiologische verkenning van
ｨ･ｾ
landgoed Schothorst hij Hoogland (gem. Amersfoort) •
Redaktie. Veldwaarnemingen 5.

