De Tongvaren in Amersfoort.

Dit stukje behandelt de oecologie van de Tongvaren (Phyllitis scolopendrium) en haar verspreiding in Amersfoort van 1964 tlm 1975.
Oecologie.
De tongvaren is een plant die in Nederland voorkomt op oude verweerde
muren van baksteen, mergel en harde natuursteen, wortelend in de cementlagen in de voegen. De tongvaren is,evenals andere varensoorten,vochten schaduwminnend.Derhalve treft men haar meestal aan op muren van grachten ,beken en kanalen.Het substraat is nitraatrijk,vaak kalkhoudend en
vermoedelijk meestal fosfaatrijk.
Op deze plaatsen staat de tongvaren veelal geassocieerd met planten als:
muurleeuwebek (Linaria cymbalaria) ,muurvaren (Asplenium ruta-muraria),
muurmos(Tortula muralis) en enkele andere soorten. Hiermede vormt zij het
Filici-Saginetum,een associatie binnen het muurleeuwebek-verbond.(Cymbalario-Asplenion).
Verspreiding in Amersfoort.
In de zomer van 1964 is door de afdeling Amersfoort van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie een onderzoek gedaan naar de flora van de
Amersfoortse grachtenkanten.Dit onderzoek werd herhaald in het begin van
1965.In 1966 is vegetatieonderzoek verricht,waarvan de resultaten eind
1967 in verslagvorm werden gepubliceerd. In het laatste verslag zijn ook
gegevens opgenomen over groeiplaatsen en de aantallen van de tongvaren.
Helaas is een enkel gegeven in laatstgenoemd verslag onvolledig op
schrift gesteld.
In juni 1975 heb ik zelf waarnemingen verricht aan de verspreiding.
De onderstaande tabel geeft standplaatsen en aantallen van de tongvaren
in de jaren dat hiernaar onderzoek is gedaan.Zo mogelijk is onderscheid
gemaakt tussen grote,oudere eksemplaren en jongere,kleine.De oude staan
eerstvermeld.De standplaatsen zijn aangeduid met een hoofdletter welke
op de kaart zijn terug te vinden.
standplaats
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zomer 1964

7

1 +

voorjaar 1965

11

1 +

mei 1966

40

21 ++

1967

40

21 ++

juni 1975

1,1

7,19

1,0

0,3

1,0

+ aantallen zijn niet vermeldjook is niet duidelijk of deze standplaats

zowel voor 1964 als 1965 geldt.
++ er bestaat onduidelijkheid over de standplaatsjevenmin is duidelijk

of dit zowel voor 1966 als 1967 geldt.
Een aantal zaken valt direkt op bij het zien van de tabel:
--Tussen 1967 en 1975 is de stand bij de Tinnenburg (A) sterk afgenomen.
Wat hiervan de oorzaak is geweest,is moeilijk te achterhalen :mogelijkerwijs is dit een gevolg van een tussentijdse schoonmaakwoede of van her-
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stelwerkzaamheden,misschien is de óorzaak ee
fen door de voortdurende onttrekking daarvan
laatste ｬｾｫｴ
ｾ
echte ｯ ｮ ｷ ｡ ｲ ｳ ｣ ｾ ｮ ｫ Ｎ ｅ ･ ｮ
ande
ｧ･ｷｾｺｩｧ､･
lichtsituatie door het eventueel ve
pende planten;b.v.het ｶ･ｲ､ｷｾｮ･
van bomen lan
gas-lekkages.
De verheugende vooruitgang in aantal op de pl
genover de St.Andriesstraat.
Het ､ ｵ ｩ ､ ･ ｾ ｫ
inaantal toegenomen standplaatse
kans vergroot en dus de kans op behoud van de
kanten verhoogt.

tekort aan voedingsstofoor de planten zelf. Dit
e oorzaak is misschien een
dwijnen van schaduw-wers de grachten door aardk aan de Zuidsingel te,wat de verspreidingse soort langs onze gracht-

Het is te hopen dat de tendens naar meer stan plaatsen zich in de komende jaren zal voortzetten, dat de stand ｢ｾ
de S Andriesstraat zich zal
mogen handhaven,zo niet versterken en dat de Itand ｢ｾ
de Tinnenburg zich
zal herstellen.
In ieder geval is het ｮ ｯ ､ ｺ ｡ ｫ ･ ｾ ｫ
de zaak nau lettend in de gaten te
houden,daar de tongvaren een karakteristiek,m1ar ook een kwetsbaar element is van de ｦｬｯｲｾ
in de binnenstad.
Wellicht is het aan te bevelen het van 1964 t·t 1967 verrichtte onderzoek te hervatten ,om zodoende meer aktuele e gedetailleerde gegevens te
ｶ･ｲｫ ｾｧ･ｮ
over de flora en vegetatie der Ame sfoortse grachtkanten.
Literatuur:
-Westhoff.V.en A.J.den held,1969 Plantengemee schappen in Nederland.
Zl1tphen:1-324,36 pl.
-Maten,E.enL.Beylsmit,1965,Grachtkantenonderz ek.Gestencild rapport,
N.J.N.afd.Amersfoort:1-17,l kaart.
-Maten,E,1967.Grachtkantenonderzoek.gestencil rapport,N.J.N.afd.Amersfoort:1-2,2 ｢ｾｬ｡ｧ･ｮＮ
Erik de Waal.(Amersfoort)

Floristische verkenning van de wielen
bij Eemdijk _ gem. Bunschoten.
door
Gerard Dirkse Ｈｍ｡ ｲｴ･ｮｳ､ｾｫＩ
Langs de westgrens van de gemeente Bunschoten liggen, over een afstand
van ca. 3 kilometer, vijf oude doorbraakkolken, wielen of waaien genaamd.
Bijna al deze wielen werden op 8-VII-1974 floristisch gelnventariseerd.
Terwille van het gemak zijn de wielen in dit verslag van noord naar
zuid achtereenvolgend genummerd (zis het bijgaande kaartje).
In het volgende zal allereerst een beschrijving worden gegeven van
elk wiel afzonderlijk. Daarna zullen de wielen met elkaar worden vergeleken naar soortenaantal hogere planten, gebruik, recreatiebetekenis, vegetatie-rijkdom en ｦｬｯｲｩｳｴｩｂ｣ｨｾ
rijkdom van de omgevende graslanden.
Wiel no. 1
opp: ongeveer 0,25 ha.
Het wiel staat in open verbinding met het polderslotensysteem. Het
water is ondoorzichtig, grauw van kleur, Voor ongeveer driekwart van
zijn oeverlijn wordt het water omgsvsn door weilanden van het sterk
bemeste type; Lolium perenne, Plantago major en Stelleria media. Het
vierde kwart wordt ingenomen door een boerenerf.
Het wiel wordt door omwonenden gebruikt als stortplaats voor tuinafval, oud hout en huisvuil, terwijl de boer van de aangrenzende boerderij er koppels ganzen en eenden laat zwemmen. In de oeverstrook
broeden desondanks Waterhoen en Meerkoet. De Groene Kikker is er algemeen.
De oevers zijn begroeid met een smalle strook hoogopgaande helophyten
als Typha latifolia, Phragmites australis, Glyceria maxima, Epilobium
hirsutum en de liaan Solanum dulcamara. Hier en daar is een Salix alba
opgeschoten.
Soortenlijst
Typha latifolia
Phragmites australis
Holcus lanatus
Urtica dioica

Alopecurus geniculatus
Bidens tripartitus
Potentilla anserina
Scutellaria gelericulata
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Glyceria maxima
Lycopus europaeus
Ranunculus sceleratus
Epilobium hirsutum
Salix alba
Carex riparia
Ranunculus repens
Rorippa amphibia
Solanum dulcamara
Polygonum lapathifolium
Poa trivialis
Agrostis stolonifera
Glechoma hederacea

Geranium dissectum
Cerastium holosteoides
Sparganium erectum
Rumex acetosa
Stachys palustris
Rumex hydrolapathum
Galium palustre
Cardamine pratensis
Sagina procumbens
Oenanthe fistulosa
Lysimachia nummularia
Ranunculus flammula

Wiel no. 2
opp: ongeveer 0,27 lia.
Het Wiel staat in open verbinding met hit polderslotensysteem. Het
water is ondoorzichtig.
Voor ongeveer 3/5 van zijn oeverlijn wordt het water omgeven door erven. De rest wordt ingenomen door hooilfnden. De oevers worden gedeeltelijk zeer sterk betreden. In het water heeft men ongeveer 5 autowrakken gedumpt.
De omgevende graslanden zijn van het sterk bemeste type.
De oevers zijn voor een deel begroeid met hoogopgaande helophyten als:
Typha angustifolia, Iris pseudacorus en Phragmites australis. Hier
en daar staat een opgeschoten Sàlix albt.
De oeverstrook werd niet floristisch ge nventariseerd.
Wiel no. 3
opp: ongeveer 1,20 ha.
Het wiel staat in open verbinding met het poldersloteneysteem. Voor
ongeveer 4/5 van zijn oeverlijn wordt het water omgeven door hooiland
en weiland. De rest wordt ingenomen door een boerenerf. De oever is
ten gerieve van de hengelaars voorzien van een aantal visvlonders.
Het wiel ie als viswater verpacht aan de h.s.v. "De Snoekbaars".
Op het water zwommen tamme ganzen en eepden. In de oeverstrook broeden Waterhoen en Meerkoet. De Groene ｋｩｾ･ｲ
is algemeen.
Het omringende grasland is van het ｳｴ･ｲｾ
bemeste type met o.a. Lolium
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Poa trivialis en Leontodon autumnalis.
De oevers, voor zover niet platgetrapt, zijn begroeid met hoogopgaande helophyten als: Typha angustifolia, Sparganium erectum, Glyceria
maxima, Rumex hydrolapathum en Phragmites australis.
Soortenlijst
Chenopodium glaucum
Acorus calamus
Typha angustifolia
Glyceria fluitans
Poa trivialis
Glyceria maxima

Epilobium palustre
Urtica dioica
Poa annua
Sium latifolium
S. erectum
Cerastium holosteoides

Polygonum hydropiper

Matricaria matricarioides

Rumex hydropapathum
Ranunculus sceleratus
Phragmites australis
Agrostis stolonifera

Carex riparia
Hydrocharis morsus-ranas

Spirodela polyrhiza
Lemna gibba
Alopeourus geniculatus
Oenanthe fiàtulosa
Ranunculus repens
Scirpus glaucus
Juncus articulatus
Eleocharis palustris
MYosotis scorpioides
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
MYosotis caespitosa
Solanum nigrum
Sagina procumbens
Juncus bufonius
Potamogeton spec.

Bidens tripartitus
Epilobium hirsutum
Phalaris arundinacea
Butomus umbellatus
Galium palustre
Ranunculus flammula
Trifolium repens
Cardamine pratensis
Holcus lanatus
Salix alba
Festuca arundinacea
Rorippa islandica
Leontodon autumnalis
Stellaria media
Potentilla anserina
Catabrosa aquatica
Rorippa amphibia

Wiel no. 4
opp: ongeveer 0,25 ha
Het wiel staat in open verbinding met het polderslotensysteem. Het
is geheel omgeven door hooi- en weilanden, die beide sterk bemest
worden.
Het water is als viswater verpacht aan de h.s.v. "De Snoekbaars", die
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De Groene Kikker is algemeen.
De oeverbegroeiing bestaat uit hoge helophyten als: Phragmites australis, Rumex hydrolapathum, Seirpus ｧｬｾｕ･ｵｓＧ
Glyeeria fluitans, Alisma plantago-aquatiea, Sparganium ereot , Butomus umbellatus en Typha
angustifolia.
Soortenlijst
Lemna minor
L. trisulea
Spirodela polyrhiza
Phragmites australis
Sium latifolium
Typha angustifolia
Rumex hydrolapathum
Seirpus glauous
Poa trivialis
Sagina proeumbens
Trifolium repens
Juneus artioulatus
ｏｾｮ｡ ｴｨ･
fistulosa
Rumex hydrolapathum
Ranuneulus seelaratus
Holeus lanatus
Carex riparia
Festuoa arundinaeea
Rumex oonglomeratus
Galium palustre
Solanum duleamara
Salix alba
Stellaria media
Epilobium hirsutum
Iris pseudaoorus
Ranuneulus flammula
Potamogeton speo

Cardamine pratensis
Trigloehin palustre
Carex nigra
Ranuneulus repens
Glyoeria fluitans
Myosotis seorpioides
Aeorus ealamus
Sparganium ereetum
Nymphoides peltata
Bidens tripartitus
Agrostis stolonifera
Phalaris arundinaeea
Alopeeurus genieulatus
Polygonum hydropiper
Plantago major
Alisma plantago-aquatiea
Rorippa amphibia
Polygonum avieulare
Seirpus maritimus
Cardamine pratensis
Eleooharis palustris
Sparganium ereetum
Caltha palustris
Butomus umbellatus
Polygonum amphibium
Gleehoma hederaeea
Ranuneulus eircinatus

Wiel no. 5
Oppl ongeveer 0,50 ha
Het wiel staat in open verbinding met het polderslotensysteem. De helft
De rest is hooiland .
van de oeverlijn wordt ingenomen door ｾｯ･ｲ ｮ ｶ･ Ｎ
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Het water is als viswater verpacht aan de h.s.v. "De Snoekbaars", die
ten gerieve van zichzelf de oever heeft 'gesierd" met een aantal houten visvlonders.
Op het water zwommen wat boereneenden. De Groene Kikker is een algemene verschijning.
De oever is sterk betreden. Op een enkele plek komt een begroeiing
met hoge helophyten voor: Typha angustifolia, Phragmites australis
en Sparganium erectum.
Soortenlijst
Mentha aquatica
Urtica dioica
Glyceria maxima
Typha angustifolia
Fraxinus excelsior
Salix alba
Holcus lanatus
101ium perenne
Phragmites australis
Sparganium erectum
Solanum
dulcamara
I
Rumex hydrolapathum
Ranunculus sceleratus
Stellaria media
Anthriscus sylvestris
Polygonum aviculare
Polygonum hydropiper
Sium latifolium
Phalaris ｡Ｑｾ､ｩｮ｡｣･｡
Hydrocharis morsus-ranae
Juncus articulatus
Stellaria media
Cerastium holosteoides
1emna minor
Butomus umbellatus
Carex riparia
Scirp:us glaucus
Nymphoides peltatus
Festuca arundinacea

Alopecurs geniculatus
Glyceria fluitans
Carex riparia
Agropyron repens
Poa annua
Plantago major
Poa trivialis
Dactylis glomerata
Urtica urens
CapselIa bursa pastoris
Matricaria matricarioides
Galium aparine
Agrostis stolonifera
Siasymbrium officinale
Ceratophyllum demersum
Galeopsis tetrahit
Bidens tripartitus
Acorus clamus
Galium palustre
Trifolium repens
Sium erectum
Sagina procumbens
1ycopus europaeus
Spirodela polyrhiza
Sparganium erectum
Sagittaria sagittifolia
Juncus bufonius
Eleocharis palustris
Oenanthe aquatica
Rumex conglomeratus

.
-8Een deel van de gegevens laat zioh in d

volgende tabel overziohtelijk

rangsohikken:

no. aantal
soorten

1
2
3
4
5

33
?

53
54
59

Tabel 1
gebruik
opp.
in ha.
eendenv jver en afvalput
0,25
afvalpu
0,27
hengelw ter en eendenvijver
1,20
hengelw Lter
0,25
hengelw Lter
0,50

Een ander deel van de gegevens laat zio

in de onderstaande tabel

overziohtelijk rangsohikken.
Tabel II
verbonden

wielen
1

Lemnion
Nymphaeion
Hydrooharition
Parvopotamion
Magnooarioion
Phragmition
Glyoerio Sparganion
Bidention
Polygono Coronopion
Agropyro Rumioion

2
+

345
± ± ±
+

+

+

?

±
±
±

±
±
±

±
±
±

+

+
+

+
+

+
+

+
+

±

?

±

±

±

?

+
+

+
+

+

?

±
±

+

±

? niet bekend

ｾ ｾＺ ｭ ｩＺ ｮ｡ ｯｾＺ ･ ｲｬ ｦＺ ､ｾ･ ［ Ｚ ､ ｡ ｾ Ｚ､

aan-

wezig
+ áán tot enkele assooiaten van het betreffende verbond aanwezig
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Het moerasland "De Dijk" in 1974.
Inleidinr
De dijks een stukje moerasland ｾ｡ｴ
in de gemeente
Amersfoort ligt. Het wordt omgrensd door het Valleikanaal,
Rijksweg ＲＳＬｾ･｢ ｲｳｴｲ｡ ｴ
en Verdistraat.
Het ca. 3.5 ha. grote gebiedje dankt zijn naam aan de
waterliniedijk die hier tot een jaar of 15 geleden nog
langs liep. Volgens de topografisqhe kaart 1:25.000 , kaart blad
32 D, uitgegeven in 1962,hebben ｨｾ･ｲ
zelfs twee dijken
gelegen, te weten eán in ｮｯ ｲ､ｷ･ｳｾ ｬｩｪｫ･
richting langs het
Valleikanaal en één in ｮｯ ｲ､･ｬｩｪｫｾ
richting,westelijk van de
op de kaart getekende sloot. Van ･ｺｾ
laatste dijk is het
vervolg aan de ｺｵｩ､ｫｾｮｴ
van de ｾｩｪｫｳｷ･ｧ
terug te vinden.
Begroeiing:

Momenteel bestaat het ｾ･｢ｩ･､
uit een pitrusveld
in het meer noordelijke en een ･ｬｾ･ｮ｢ｯｳ
in het zuidelijke deel.
Vermoedelijk is deze vegetatie ui een aantal zeer drassige
weilanden ontat'lan. Ｚｾｮｫ･ｬ
srgumer ten hiervoor zijn; er lopen
in het elzenbos enkele"lanen" ,die op de topografische kaart
als sloten herkenbu'lr zijn. Deze E loten lopen in aangrenzende
weilanden s' n de andere zijrle van de snelweg door. Ile elzen
uit het bosje zijn bovendien niet ouder dan een jaar of 15.
laarschij nlij k is tij dena de aanle g van de ,tij ksweg (zo 'n 15
jaar geleden) dit weiland door de gemeente opgekocht en heeft
men deze dode hoek laten verwilde len.
Bodem:
De bodem wordt op de ｯ ､･ｭｫｾ｡ｲｴ
vnn Nederland, schaal
1 :50.000 (jtiboka), aangegeven als een beekeerdgrond met fijn
lemig zand, waarvan de eerdlaag dunner is dan 50 cm. Dit komt
overeen met hetgeen ik zelf heb ｾ｡ ｲｧ･ｮｯｭ･ｮＮ
Grondwater:

In de laatste 5 jaren is er zoveel aan de waterafvoer
van het Valleikanaal gesleuteld ､ｾｴ
dit ook voor dit gebied
merkbaar werd. Stond voor 5 jaar ｾ･ｴ
grondwater bijna het
gehele jaar door ter hoogte van ｨｾｴ
maaiveld, nu is dit
nauwelijks meer zo en dan ook alleen nog maar op enkele plaatsen.
Dat dit terrein het hele jaar ､ｯ ｾ
vochtig was had misschien
mede als oorzaak de enigszins lem ge ondergrond, die plaatselijk
zelfe eterk lemig kon zijn.
Beinvloeding door de mene:
Behalve de hierboven genoemde
menselijke beinvloeding, zijn er rog een aantal factoren
geweeet die de ｢･ｧｲｯ･ｩ ｮｾ
gemaRkt heeft zoale deze nu is.
ne meeet ingrJjpenlle fnctoren :-',i.,ir lJi.er kappen,afbranden,
betreden en vervuilinl!, door het aiorten van afval.

-l
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Beschrijving van de vegetatie.
Het gebied kan als volgt ingedeeld worden;
-

vijver + sloten
Grasland
pitrusveld
natte plaatsen
elzenbos

Vijver + sloten
De op de kaart getekende vijver fungrert als verzamelplaats voor
regenwater en water, afkomstig uit d eronder gelegen sloot.
Het resultaat hiervan laat zich niet moeilijk raden. Het
hierdoor ontstane voedselrijke water groeit binnen de kortste
keren dicht met allerlei planten, pI imzegge,knikkend tandzaad.
liesgras,mannagras(Carex paniculata,pidens cernuus,Glyceria
maxima,G. fluitans). illet deze ｶｯ･､ｳ･ｾｲｩｪｫ･
situatie hing
het zeer lage zuurstofgehalte van ｨ･ｾ
water samen(0,6 mg/l)
zodat er geen vi8senleven mogelijk ｷｾｳ
(vis heeft gem.
zo'n 3 ｭｾ
zuurstof per liter water npdig).
In sloot 1 is practisch geen ｢･ｧｲｯ･ｩｾｧ
te vinden. Dit
water stroomt langzaam naar de vijver en op enkele plaatsen
zijn enkele exemplaren van de gele 1 s te vinden. gen aantal
jaren heeft hier zelfs watergentiaan (Nymphoides peltata)
gegroeid.
In sloot 2 vinden we totaal Been begroeiing, deze wordt
echter door elzen overschaduwd.
Grasland
Het meeste grasland bevindt zich evepwijdig aan de snelweg.
Deze stook grond ligt dan ook een ha ve meter hoger dan
het er tegen liggende moeras.
In deze strook voeren enkele 8rassen de boventoon,zuidelijk
van punt A is dit vossestaart(AlopecJris pratensis) en
noordelijker zijn dit Festuca rubra rood zwenkgras) en
Holcus lanatus (echte witbol).
Ter hoogte van punt A was deze ｳｴｲｯ ｾ
met groot hoefblad
Ｈｾ･ｴ｡ｳｩｴ･ｳ
hybrides)begroeid, getuig onderstaande opname;
23-6-74
opp.z 3 m2

,hoogte kruidlaag= 70 ( 0) , totale bedekking 100%.

soort

bedekkin""

Petasites hybridea
Aegopodium podagraria
Urtica dioica
Alopecuris pratenais
Anthriacua sylvestris
Holcus hmatus
Ciraium arvenae

4b veg.
5b fr.
1 b veg.
1 b fl.
+r fr.
1 p fl.
+b kno
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Het andere grasland op de kaart, bestaat overwegend
uit echte witbol(Holcus lanatusJ.
Langs de paden, waar ook grasstroken te vinden zijn, is
een veel soortenrijkere vegetatie te vinden. Hier
groeien dauwnetel,vogelwikke,gewone ereprijs, helmkruid,
duizendblad en smeerwortel(Galeopsis speciosa,Vicia cracca,
Veronica chamaedrys,Scrophularia nodosa,Achillea millefolium
en Symphytum officinalis).
Pitrusveld
Zoals al eerder geschreven, heeft de pitrus vegetatie
zich uit een grasland ontwikkeld en waarschijnlijk
het gehele veld bedekt. Dit wordt aannemelijk gemaakt
door het feit dst het elzenbos een ondergroei heeft
die voor een groot deel uit pitrus bestaat.
ｾ｡ｳ
hier een jaar of 8 geleden nog een dichte pitrus
vegetatie met in het zuidelijke gedeelte een stukje
elzenbos, nu is te zien dat er zich een open vegetatie
ontwikkeld heeft waarin een aantal houtige gewassen de
kans kregen om in op te groeien, els,wilg en braam
(Alnus glutinosa,Salix cinera en ûubus spec.)
In Dorrestein, waar ook een dergelijk pitrusveld te
vinden is, is onder minder vochtige omstandigheden
een bremstruweel ontstaan, dat zich waarschijnlijk
tot een eiken-berkenbos zalontwikkelen.
De ontwikkeling in de vochtige situatie is kennelijk
als volgt:
vochtig grasland
pitrus vegetatie(soms rijk aan zegges)
struweel van els,wilg en braam
elzenbroek
Behalve de aspectbepalende pitrus, zijn er bepaalde
delen waar een aantal zegges overheersen. Het gaat
hier vooral om C tweerijige zegge,ruige zegge , pluimzegge
en moeraszegge(Carex disticha.C. hirta,C. paniculata
en C. acutiformis).
Opvallend was dit jaar dat er na het afbranden van de
pitrus veel bosbies boven de grond kNam.
Een aardige waarneming hier is het voorkomen van
een aantal exemplaren van Cirsium palustre met witte
bloemen.
Natte plaatsen
Van de natte of drassige plaatsen zijn vooral de
stukjes interessant die naast de snelweg ligGen.
Hier komen weinig mensen, zodat ze zich als een van
de weinige stukjes in het terrein rustig hebben kunnen
ontwikkelen. Deze plaatsen zijn weinig met pitrus
begroeid en stonden vroeger bijna het gehele jaar
onder water.
De meest noordelijke van deze drassige plaatsen naast
de snelweg is nu hoofazakelijk met gewone waterbies

Ｍｬｾ｟

begroeid, waartussen wilgjes groeien
met gewone zegge(Carex nigra) te ｶｩｮｾ･
Een weinig betreden paadje tussen tw
heeft op enkele plaatsen een begroei
en dwergbies(Carex demissA An Scirpu
Naast dit pnd groeien op enkele plek
exemplaren moeraswolfsklauw(Lycopodi
Tevens staan hier een aantal pollen
en veenmos(Sphagnum) met een ddorsne
30 cm.
De tweede plas, die op het kaartje a
staat heeft een plantendek dat door
weergeven wordt.

3-8-74

opp.- 1m

2

,

en enkele tapijten
zijn.
e drassige plaatsen
ng van lage zegge
setaceus).
en een aantal
m inundatum).
aarmos(Polytrichum)
e van resp. 50 en
s water aangegeven
nderstaande opname

hoogte kruidlaagc 5(20) cm ,tot. bedekkinga90%

Peplis portula
Glyceria maxima
Eleocharis palustris

4a fl.
+r vege
2a fr.

Elzenbos
In het elzenbos is het min of meer a
westelijke gedeelte het oudste gedee
bodem ook iets hoger en daarom is hi
ontstaan, maar een elzenbos met als
rankende helmbloem,brede stekelvaren
claviculata,Dryopteris dilatata en ｾ
overige elzenbos is lager gelegen en
dikke leem- of kleilaag waardoor het
is.
De ondergroei van dit gedeelte besta
uit pitrus,elzenzegge,pluimzegge,wij
boterbloem,echte witbol en hennepnet
Carex elongata,C. paniculata,C. remo
Holcus lanatus en Galeopsis tetrahit
Plaatselijk groeien er ook nog de vo
bitterzoet,snavelzegge,gele lis en h
dulcamaratCarex rostrata,Iris pseuda
canescens).

gesnoerde zuidte. Hier is de
r geen broekbos
ndergroei
en braam(Corydalis
bus epec.). Het
heeft een vrij
hier zeer vochtig
t hoofdzakelijk
aarzegge,kruipende
l(Juncus effusus,
a,Ranunculus repens,
•
gende plantenl
nnegras(Solanum
orue en Calamagrostis

Plantenli1äi
In de soortenlijst zijn vaatcryptoga en en hogere planten
opgenomen. Het aantal soorten hiervap is in dit gebied 169.
Ook de mosflora is hier rijk vertege woordigd, doch
om welke soorten het hier gaat is ni t bekend.

,
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Achillea millefolium
A. ptarmica
Aegopodium podagraria
Agrostis canina
A. gigantea
• tenuis
ftlisma plentago-aquatica
Alnus glutinosa
Alopecuris geniculatis
1\. pr'l.tensia
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscua aylvestris
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
13ellia perennia
Betula pendula
13. pubescens
Bromus racamoaa
Calamagrostis canescens
Calyategia sepium
Capaella bursa-pastoris
Cardamine hirta
C:. flexuosa
C. pratensis
Carex acuta
C. acutiformia
C. demisaa
C. diaticha
C. elongata
C. hirta
G. nlgra
C. Ovalia
C. paniculata
C. paeudocyperus
C. remota
C. rostrata
C. vesciculoaus
Cerastium holosteoides
Chamaenerion angustifolium
Chenopodium album
C. rubrum
Cirsium arvense
J. palustre
80rydalis claviculata
Cynoaurus cris tata
Dactylua glomerata
Dryopteris dilatata
31eocharia palustris
Inytrigia repena
Epilobium hirautum
ＧｾＮ
palustre
I';quicetum '3-rvense
':. fluviatile
ｾＮ
palustre

duizendblad
wilde bertram
zevenblad
kruipend struiagras
hoog struiagras
gewoon struisgras
gr. ｾ｡ｴ･ｲｷ･ ｧ｢ｲ･
zwarte els
geknikte vossestaart
gr. vossestaart
engel.vortel
reukgras
fluitekruid
zandraket
frans raaigras
bijvoet
madeliefje
ruwe berk
zachte berk
trosdravik
hennegras
haagwinde
herderstasj e
kleine veldkers
bosveldkers
pinksterbloem
scherpe zegge
moeraszegse
lage zegge
2-rijige zegge
elzenzegge
ruige zegge
gewone zegge
hazezegge
pluimzegge
cyperzegge
wijdaarzegge
ｳｮ｡ｾ･ｬｺ･ｧ ･

blaaszegge
gewone hoornbloem
wilgeroosj e
melganzevoet
rode ganzevoet
akkerdistel
kale jonker
runkende helmbloem
kamgras
kropaar
brede stekelvaren
gewone waterbies
k',veek
harig wilgeroosje
moerasbasterdwederik
heermoes
holpijp
lidrus
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Erica tetral1x
Supatorium cannibium
Feetuca arundinacea
F. prateneie
F. rubra
Filipenduia ulmaria
Frangula alnus
Galeopsis specioea
G. tetrahit
Galium apl3.rine
G. mollugo
G. paluetre
Geranium molle
Glechoma hederacea
Glyceria fluitane
G. maxima
Gnaphalium uliglinoeum
Heracleum ephondyllum
Hieracium auriantacum
H. piloeella
Holcue lanatus
H. mollis
Hordeum murinum
humuluf.! lupulue
IJypericu:J pe'rfora tum
Hypochneris ｲｾ､ｩ｣｡ｴ
Iris ｰ･ ｵ､ｾ｣ｯｲｵｳ
Juncue acutiflorue
J. bufonius
J. effueus
J. eubulifloruf.!
Lamium album
L. purpureurn
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Linaria vulgarie
10lium perenne
Lotue corniculatue
1. uliginosus
1uzula campeetrie
Lycopodium inundatum
Lythrum salicaria
Lychnis floe-cuculi
Lysimachia vulgarie
1yeopus europea
ｾ｡ｴｲｩ｣｡ｲｩ｡
maritima
14. recutita
M. rnatriearioides
Mentha aquatiea
l.yosotis ceaspi tosa
M. scorpioides
lepl1s portula
Fetasites hybrides
Fhleum pratenee
Phragmitee auetralie
linue sylveetrie

dophei
leverkruid
rietzwenkgrae
｢｣･ｭ､ｬｾｮｧ｢ｬｯ･ｭ

rood zwenkgras
moernsspirea
vuilboom
dauwnetel
hennepnetel
kleefkruid
glad walstro
moeraeWalstro
zachte ooievaarebek
hondsd 1af
mannagrae
l1esgras
moerssdroogbloem
bereklauw
oranje havikskruid
muizeoortje
echte witbol
gladde witbol
kruipe tje
hop
3t.-JFl skruid
biggek uid
cele 1 e
veldruE
greppe rus
pitrus
biezekroppen
witte covenetel
paarse Idovenetel
klein ｾｲｯ ｳ
herfst]eeuwetand
vlasleeuwebek
engels raaigras
gew. rolklaver
moerast'olklaver
gewone veldbies
ｭｯ･ｲ｡ｳｾｯｬｦｳｫｬｳｵｷ

kattestaart
echte koekoeksbloem
gewone wederik
wolfepoot
reukloze kamille
echte kamille
sehij fkamille
ｷ｡ｴ･ｲｭｾｮｴ
zomp v rgeet-me-nietje
moeras vergeet-me-nietje
waterp etelijn
groot Hoefblad
timotheegras
riet
grove den (kiemplantjes)
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Plantago major
F. lanceolata
Poa annua
P. pratenflis
P. trivialis
Polygonum aviculare
P. convolvulus
P. hydropiper
Po persicaria
P. amphibium
P. lapathifolium
Potentilla anserina
Quercus robur
ｾ｡ｮｵ ｣ｵｬ ｳ
acris
R. aquatilie
R. ficaria
R. flammula
fl.. repens
10rippa amphibia
R. sylvestris
Rubus idaeus
R. div. spec.
Rose spec.
Rumex acetosa
R. acetosella
R. crispus
R. obtusifolius
Salix surite
3. caprea
S. cinera
S. viminelis
Scirpus setaceus
3. sylvaticus
Sambucus nigra
Scrophularia nodosa
Senecio sylvatlcus
S. vulgaris
Sisymbrium officinalis
Solanum dulcamara
S. nigrum
Sorbus aucuparia
Spergula arvensis
Stachys palustris
S. sylvetica
Stellaria alsine
S. graminea
S. media
Taraxacum spec.
Trifolium pratense
T. repens
Typha latifolia
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
V. sativa ssp. sativa
Bidens cernuus

grote weegbree
smalbladige weegbree
straatgras
veldbeemdgrae
ruw beemdgras
varkensgras
zwaluwtong
waterpeper
perzikkruid
veenwortel
duizendknoop
zilverschoon
zomereik (enkele kiemplanten)
scherpe boterbloem
blaartrekkende boterbloem
speenkruid
egelboterbloem
Kruipende boterbloem
gele waterkers
akkerkers
framboos
verscheidene braamsoorten
roos
veldzuring
schapezuring
krul zuring
ridderzuring
8eoorde wilg
bos wilg
grauwe wilg
katwilg
dwergbies
bosbies
vlier
helmkruid
boskruiskruid
klein kruiskruid
gewone raket
bitterzoet
zwarte nachtschade
lijsterbes
spurrie
moerasandoorn
bosandoorn
moerasmuur
grasmuur
vogelmuur
paardebloem
rode klaver
witte klaver
grote lisdodde
grote brandnetel
valeriaan
gewone e:reprijs
vogelwikke
voederwikke
knikkend tand zaad

\
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De volgende vogelsoorten hebben dit jaar in het gebied gebroed:
ｾ｡ｮｧｬｩｪｳｴ･ｲ

Roodborstje
Tuinfluiter
Hietgors
Bosrietzanger
Kneu
ICoolmees
Merel
'rjif-tjaf
Htis
Winterkoning
ａｭｦｩ｢ ･ｾｮ

De Bruine kikker (Rana temporaria) en àe
den waargenomen.

pad (BUfo bufo) wer-

Zoogdieren
De Bruine rat (Rattus norvegicus) werd vers heide ne malen gezien.Vermoedelijk komen hier nog andere zoogdiersoor en voor.
Ontginning
Begin 1975 is er een begin gemaakt met het ｾｲ｡ｶ･ｮ
van een afwateringssloot,die naast de snelweg is gelegen.Hoewe niet met deze bedoeling
aangelegd,(zie Te Velde (5):39)heeft dit ka aaltje een ontwatering van
het moeraS tot gevolg gehad. Eind 1975 is er van gemeentelijke zijde een
voorstel gekomen om het bestemmingsplan ｺｯ､ｾｮｩｧ
te veranderen dat er
gebouwd kan worden.
Litteratuur
Heukels-van Oost stroom
Hubbard,C.E.
Jermy,A.C. and Tutin,T.G.

ｆｬｯｲｾ
van Nederland
GrasF.es.
ｂｲｩｴｾｳｨ
sedges.

ｗＮｋｮｯｾＮＨａｭ･ｲｳｦｯ ｲｴＩ

De flora van een ruderaalterrein aan de
Oude Eem_ gem. Amersfoort.
door
Erik de Waal (Amersfoort)
Terreinbeschrijving.
Ligging: aan de Oude Hamseweg, ten noordsn van de jachthaven De Stuw.
Oppervlakte: ca. 2 ha.
Beschrijving: het terrein wordt aan de oostzijde begrensd door de Oude
Hamseweg en is daarvan gescheiden door een droge greppel en een vrij
brede berm. De noord- en westzijde worden begrensd door veel lager gelegen weilanden, in het westen gescheiden door een ongeveer 8 m brede
strook rietland, in het noorden door een natte sloot. De zuidzijde
wordt begrensd door de. loods van de jachthaven De Stuw.
Het terrein bestaat voornamelijk uit ruderaal grasland met hier en daar
opgaand struweel. Op het terrein ligt een crossbaan en er wordt vrij
veel vuil gestort (papier, lompen, oud ijzer). Aan de westzijde ligt,
zoalo reeds vermeld, een strook rietland, een relict van de Oude Eem.

154
465
Kaartblad 32 B
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Soortenli.ist.
ａ｣ｨｾｬ ･｡
millefolium
A. ptarmica
Aethusa cynapium
Alisma plantago aquatica
Alnus glutinosa
Amelanchier lamarcii
Anagallis arvensis
Angelica sylvestris
Anthoxantum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Artemisia ｶｵｬｧ｡ｲｾｳ
Atriplex patuia
Betuia pendula
Brassica napus
Callitr1che spec.
Calystegia sepium
Capselia bursa pastorie
Cardamine hirsuta
C. pratensis
Centaurea cyanus
Cerastium arvense
Chamaenerion angustifolLum
Cirsium arvense
C. palustre
C. vuIgere
ClaytonLa pertoliata
Convolvulus arvensie
Crep1e cap11lar1s
Epilobium obscurum
Epilobium obscurum ssp. lamyi
Epiïactis helleborine
Iqu setum arvense
Erigeron ｣｡ｮ ､･ｮｳｾ
Erodium eicutarium
Erysimum ｣ｨ･ｩｲ｡ｴｯｾ､･ｳ
Festuca rubra
Galeopsie tetrahit
Galineoga ciliata
G. parviflora
Galium aparine
G. paluetre
Geranium molle
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Heracleum sphondylium
Hieracium aurantiacum
H. pilosella
H. umbellatum
Humulus tupulus
Hypericum perforatum
Hvpochaeris radicata
Jasione montana
Lamium album
L. maculatum
L. purpureum
Leontodon autumnalis

､ｵｩｾ･ｮ､｢ｬ｡､

ｷｩｬｾ･
ｨｯｮｾｳｰ･ｴ ｲｳ･ｬｩ･
ｧｲｯｾ･

bertram

waterweegbree
zwarte ele
drepte krenteboompje
gui helheil
eng lwortel
reu grae
flu tekruid
raket
oet
taande melde
berk
zaad
rekroos
inde
her eretaeje
kle'ne veldkers
pin sterbloem
kor nbloem
akk rhoornbloem
wil enroosJe
akk rdistel
kal jonker
spe rd1stel
win erposteleln
akk rwinde
kIe netreepzaad
don ergroene basterdwederik
harije basterdwederik
wespenorchis
heermoes
Canadese f1Jnstraai
gewene re1gersbek
gewp'ne steenraket
rooe zwenkgras
gew ne hennepnetel
har
knopkruid
kIe'n knopkruid
kle,fkruid
moe aswaletro
zae te ooievaarebek
ho. edraf
liesgrae
｢･ｉＱｾ･ｫｬ｡ｕｷ

ora je havikskruid
muizeoor
ｳ｣ｾｬ･ｲｭｨ｡ｖｩｫ･ ｲｵｩ､
ho
St. Jans kru1d
ge' oon ｢ｩｧｾ･ｫｲｵｩ､
ｺ｡ｾｬ､
blauwtj e
wi. te dovenetel
ge lekte dovenetel
paarse dovenetel
he fetleellwetand
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Linaria vulgaris
10lium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus Uliginosus
Luzula campestris
Lycopsis arvensis
Lysimachia nummularia
L. vulgaris
Lythrum salicaria
Matricaria matricarioides
M. recutita
Melandrium rubrum
Myosotis scorpioides
Ornithopus perpusillus
Oxalis europaea
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites aus-tralie
Plantago lanceolata
P, major
Poa annua
Poa pratensis
l'olvr:onllm aviculare
1'. hydropiper
Polveanum minUD
P. rntte
P. pereiearia
Polypodium vulgare
Prunella vulgaris
Quereus robur
Ranunculus aeris
R. ficaria
R. repens
Rorippa amphibia
Rubus idaeuB
Rubus apec.
Rumex acetàlsa
R. acetoselIa
Salix alba
S. cinerea
Scrophularia nodosa
Sedum acre
Beneeio vulgar1s
Sisymbrium officinale
Solanum duleamara
S. nigrum
Solidago gigantea
Sonchua oleraceus
Sorbus aucuparia
SteIlaria graminea
S. media
S. palustris
Tanacetum vulgare
Taraxacum spec.
Trifolium arvense
T. dubium

vlasbek;je
Engels raaigras
kamperfoelie
moerasrolklaver
gewone veldbies
kromhals
penningkruid
wederik
kattestaart
schijfkamille
gewone kamille
､｡ｾｫｯ･ｫｯ･ｫｳ｢ｬｯ･ｭ

moerasvergeetmenietje
vogelpoot je
stijve klaverzuring
rietgras
timotheegras
riet
smalle weegbree
grote weegbree
straatgras
veldbeemdgras
varken Sf'rs s
waterpeper
kleine duizendknoop
zachte duizendknoop
peraikkruid
eikvaren
bruneI
zomereik
scherpe boterbloem
speenkruid
krui.pende boterbloem
gele waterkers
framboos
hraam
veldzud ng
schapezuring
schietwilg
,;rauwe wilg
knopig helmkruid
muurpeper
klein kruiskruid.
gewone raket
bitterzoet
zwarte nachtschade
late guldenroede
gewone melkdistel
lijsterbes
grasmuur
vogelmuur
zeegroene muur
boerenwormkruid
paardebloem
hazepootje
kleine klaver

•
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T. pratense
T. repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Vicia sativa
V. sativa ssp. ｡ｮｧｵｳｾｩｦｯｬｩ｡
var. unciniata?
V. tetrasperrna
V. villosa
Viola arvensis

rode klaver
witte klaver
ｾｲｯｴ･
brandnetel
erepriJs
vogelwikke
voederwikke
smalbladige wikke,
witte varieteit
rzadige wikke
gelwikke
erviool

Aanvulling.
Aegopodium podagraria
Aster spsc.
Bidens tripartitus
Crataegus monogyna
DryopteriB carthusiana
Junous effusus
Pioea abies
Prunus serotina
Rosa spec.

zevenblad
tuinaster
driedelig tand zaad
eenstijlige meidoorn
smalle stekelvaren

ｐｩｾsp
ｕｓ

Ame ikaanse vogelkers
roo , verscheidene cultivars

Toelichting.
De waarnemingen dateren uit 1971 en 1972, ehalve die van enkele moerasplanten (1974) en enkele grassen en boomgewassen (1975).
Van niet alle plantensoorten is bekend of zij heden ten dage nog zijn aan·
te treffen. De wespenorohis heeft het de laatste twee jaren laten afweten.
Voorheen stonden er twee eksemplaren. Ook het penningkruid heb ik het afgelopen seizoen niet meer gevonden.
In 1971 en 1972 heb ik een witte varieteit van de smalbladige wikke aangetroffen. De determinatie van de plant klopte met de beschrijving van HBUKELS (16 e druk): Vicia sativa subsp. angustifolia I echter, de kleur van
de kroonbladen was geheel wit. In de ,e druk van HEUKELS (192') wordt een
witte varieteit beschreven, die áánmaal bij Geleen is waargenomen en de
naam var. uncinata draagt. Wellicht hebben we met deze varieteit te maken.
Hslaas is controle niet mogelijk, daar geen eksemplaar is bewaard gebleven.
Wel zijn dia's voorhanden.
Bovenstaande soortenlijst heeft niet ds pretentie volledig te zijn.
Gezien het aantal gevonden soorten (122) ｰｾ
een oppervlakte van ongeveer
2 ha, mag dit gebied zeker floristisch ｩｮｾ･ｲ ｳ ｡ｮｴ
worden genoemd.
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PADDESTOELEN:
paddestoelen,gevonden op het landgoed Erica,gem.Barneveld in het najaar 1975
(r.Berendse)
bruine bekerzwam
Peziza badia
roodzwavelkopje
paarse knoopzwam
Coryne sarcoides
gewoon zwavelkopje
meniezwammetje
Nectria cinnabarina kopergroenzwam
rupsendoder
Cordyceps militaris krulzoom
paarse korst zwam
Stereum purpureum geelwitte russula
gerimpelde korst zwam Stereum rugosum
braakrussula
oranje aderzwam
Phlebia radiata
kaneelmelkzwam
gele knolamaniet
Amanita citrina
rosse melkzwam
parelamaniet
Amanita rubescens
bitterzoete melkroodbruine
Amanita vaginata
zwam
slanke amaniet
var.fulva
koeie boleet
amethystzwam
Laccaria amethystina
berkenboleet
fopzwam
Laccaria laccata
kastanjeboleet
roestvlekkenzwam
Collybia maculata
grote stinkzwam
helmmycena
Mycena galericulata kleverig koraalprachtvlamhoed
Gymnopilus spectabilis
zwammetje
dennevlarnhoed
Gymnopilus pene trans oranje dropzwam
schubbige bundel- Pholiota squarrosa

Hypholoma sublateritium
Hypholoma fasciculare
Strpharia aeruginosa
Paxillus involutus
RussuIa ﾧｾｨｲﾧｬ･ｵ｣｡
Russula emetica
Lactarius quietus
Lactarius rufus
Lactarius subdulcis
Boletus bovinus
Boletus scaber
Boletus badius
Phallus impudicus
Calocera viscosa
Dacrymyces stillatus

zwam
honingzwam
EAddestoelen

Armillaria mellea
evonden

em.Putten in het na·aar 1975
F.Berendse.l
geweizwammetje
Xylaria hypoxylon
gele knolamaniet
Amanita citrina
spekzwoerdzwam
Merulius tremellosus parelamaniet
Amanita rubescens
platte tenderzwam Ganoderma applanatum anijschampignon
Agaricus arvensis
witte bultzwam
Trametes gibbosa
gevoorde inktzwam
Coprinus plicatilis
elfenbankje
Trametes versicolor
glimmerinktzwam
Coprinus micaceus
zwavelzwam
Laetiporus sulphureus franjehoed
Psathyrella spec.
reuzenzwam
Meripilus giganteus
gewoon zwavelkopje Hypholoma subláteritium
eikhaas
Grifola frondosa
rood zwavelkopje
Hypholoma fasciculare
biefstukzwam
Fistulina hepatica
kaneelkleurige
Cortinarius
honing zwam
Armillaria mellea
gordijnzwam
cinnabarinus
nevelzwam
Clitocybe nebularis
gewone krulzoom
Paxillus involutus
knotsvoettrechter- Clitocybe claviceps eekhoorntjesbrood
Boletus edulis
zwam
grofplaatrussula
RussuIa nigricans
amethystzwam
Laccaria amethystina geelwitte russuIa
Russula ochroleuca
eikebladzwammetje Collybia dryophila
zwartpurperen
Russula atropurpurea
botercollybia
Collybia butyracea
russula
scherpe collybia Collybia peronata
braakrussula
Russula emetica
porceleinzwam
Oudemansiella radicata oranjegroene
Lactarius deliciosus
helmmycena
Mycena galericulata
melkzwam
weidekringzwam
Marasmius oreades
grote stinkzwam
Phallus impudicus
vliegenzwam
Amanita muscaria
kleine stinkzwam
Mutinus caninus
parelstuifzwam
Lycoperdon perlatum
aardappelbovist
Scleroderma citrinum
0

het land oed Olden Aller

Paddestoelen
de Schans. em.Amersfoort van eind
1975. ｇｾｶ｡ｮ
Bekkum
grote parasolzwam-Lepiota procera
Elzeweerschijnzwam -Inonotus radiatus
ruitjesbovist
-Calvatia utriformis goudvliesbundel-Pholiota aurivella
weidechampignon -Agaricus campestris
zwam
paarse ｳ ｣ ｾ ｮ ｲ ｩ ､ ･ ｲ Ｍ ｌ ･ ｰ ｩ ｳ ｴ ｡
nuda
schubbige bundelzwam-Pholiota squarrosa
kaneelkleurige
-Cortinarius
elzebundelzwam
-Pholiota alnicola
ｧｯｲｾｮｺｷ｡ｭ
cinnamomeus
knotsvoettrechter- -Clitocybe claviceps.
zwam
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Paddestoelen

evonden in het Hoevelakerbosch en Overbosch em.Hoevelaken van
eind juni t/m eind november 1975. G.van Bekkum.

bruine bekerzwam -Peziza badia
ｧｲ｡ｵｷｧｲｯｾｮ･
hertezwam -Pluteus salicinus
oliebolzwam
-Rhizina undulata
anijs champignon
-Agaricus arvensis
witte kluifjeszwam-Helvelle crispa
geschubde inktzwam -Coprinus comatus
paarse knoopzwam -Coryne sarcoides
Jkale inktzwam
-Coprinus atramentarius
houtknotszwam
-Xylaria polymopha
pels inktzwam.
-Coprinus radiatus
roestbruinkogel
-Hypoxylon ferrugineum glimmer'nktzwam
-Coprinus micaceus
zwammetje
kleefste l-stropharia-Stropharia
kogelhoutskoolzwam-Ustulina deusta
semiglobata
meniezwammetje
-Nectria cinnabarina
nzwam
-Strophariaaeruginosa
oranje aderzwam
-Phlebia radiata
[
avelkop
-Hypholoma fasciculare
spekzwoerdzwam
-Merulius tremellosJs
elkop
-Hypholoma
.
elzeweerschijn-Inonotus radiatus
sublateritium
zwam
l
schubbige bundelzwam-Pholiota squarrosa
platte tonderzwam -Ganoderma applancetumkleine bhndelzwam
-Kuchneromyces
elfenbankje
-Trametes versicolor
mutabilis
blauwe kaaszwam
-Tyromyces caesius
okergele gordijnzwam-Cotinarius delibutus
reuzenzwam
-Meripilus ｧｩ ｡ｮｴ･ｵｳｬｾｶ｡ ｧ ･ｧｯｲ､･ｬ､･
-Cotinarius anomalus
eikhaas
-Grifola frondosa
gordijnzwam
winterhoutzwam
-Polyporus brumalis
ｰｲ｡｣ｨｴｶｬｾｨｯ･､
-Gymnopilus spectabilis
biefstukzwam
-Fistulina hepatica
gewone krul zoom
-Paxiillus involutus
poeder-zwamgast
-Asterophora
J <j.,b ｴ･ｾｬｯ｢ｲ･ｰ
-Boletus piperatus
lycoperdoides
kostganglrbOleet
-Boletus parasiticus
breedplaatstreephoed-Tricholomopsis 1
kastanje oleet
-Boletus badius
platyphylla
reekhoorn jesbrood
-Boletus edulis
honingzwam
-Armillaria mellea.)\ grofplaa russula
-Russula nigricans
nevelzwam
-Clytocybe nebular1s okerkleu ige beukerodekoolzwam
-Laccaria amethystina IJ
russuiLa
-Russula fellea
fopzwam
-Laccaria laccata
ｾ kaneelkleurige melkroestvlekkenzwam -Collybia butyrace
J
zwam
ｳｵｩｲ｡ｴ｣ ｌｾ
quietus
scherpe schelpzwam-Panellus stipticus
grijsgroehe melkzwam--Lactarius blennius
oesterzwam
Ｍｐｬ･ｵｲｯｴｵｾ
ostreatus
wartgroene melkzwam-Lactarius necator
ｰｯｲｳ･ｬ Ｑｮｺｷｾ
-Oudemans1ella ｭｕｾＱ､
rote sttnkzwam
-Phallus impudicus
fluweelpootJe
-Flammu11na velut1pes kleine s inkzwam
-Mutinus caninus
helmmycena
-Mycena galericulata parelstu fzwam
-Lycoperdon perlatum
grote bloedsteel- -Mycena haematopus 3 aardappelbovist
-Scleroderma citrinum
mycena
Stekeltr lzwam
-Pseudohydnum
graskleefsteel-Mycena epipterygiáj
gelatinosum
mycena
zwarte tilzwam
-Exidia plana
vliegenzwam
-Amanita Muscaria 30 kleverig koraalzwam-Calocera viscosa
panteramaniet
-Amanita pantherina
oranje dopzwam
-Dacrymyces stillatus
gele knolamaniet -Amanita citrina
parelamaniet
-Amanita rubescens
hertezwam
-Pluteus cervinus
evonden in het Lockhorsterbosch e .Leusden van eind 'uni t m eind
november 1975.
G.van Bekkum.
myxomyceet(slijmzwam)-Fuligo septica
gele knolamaniet
-Amanita citrina
oranje bekerzwam -Aleuria aurantia
parelamaniet
-Amanita rubescens
roetbruinkogel-Hypoxylon ferrugineum hertezwam
-Pluteus cervinus
zwammetje
gewone zavelkop
-Hypholoma fasciculare
meniezwammetje
-Nectria cinnabarina rode zwa elkop
-Hypholoma
biefstukzwam
-Fistulina hepatica
sublateritium
honingzwam
-Armillaria mellea
geschubd stropharia-Stropharia squamosa
fopzwam
-Laccaria laccata
stinkpar solzwam
-Lepiota cristata
oesterzwam
-Pleurotus ostreatus schaapje
-Lactarius vellreus
porseleinzwam
-Oudemansiella
roestvle kenzwam
-Collybia butyracea
mucida
grote sti kzwam
-Phallus impudicus
beukwortelzwam
-Oudemansiella
radicata
bruine anijs zwam
-Lentinellus cochleatus
vligenzwam
-Amanita muscaria

Paddestoelen

,
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Paddestoelen evonden 0 het land oed De Boom
november 1975. G.van Bekkum
geweizwam
-Xylaria hypoxylon
houtknotszwam -Xylaria polymorpha
roes.tbruin
-Hypoxylon ferrugineum
kogelzwammetje
lakzwam
-Ganoderma lucidum
doolhofzwam
-Daedalea quercina
elfenbankje
-Trametes versicolor
reuzenzwam
-Meripilus giganteus
eikhaas
-Grifola frondosa
waaierbuisjes -Polyporus varius
zwam
zwavelzwam
-Laetiporus sulphureus
koningsmantel -Tricholomopsis
rutilans
biefstukzwam
-Fistulina hepatica
breedplaatstreep-Tricholomopsis
hoed
platyphylla
honingzwam
-Armillaria mellea
fopzwam
-Laccaria laccata
rode koolzwam -Laccaria amethystina
oesterzwam
-Pleurotus ostreatus
porseleinzwam -Oudemansiella mucida
beukwortelzwam-Oudemansiella radicata
helmmycena
-Mycena galericulata
grote bloedsteel- Mycena haematopus
mycena

em. Leusden van eind

groene knolamaniet -Amanita phalloides
vliegenzwam
-Amanita muscaria
roodbruine slanke Amanita vaginata var.
amaniet
fulva.
gele knolamaniet -Amanita citrina+var.alba
grauwe amaniet
-Amanita excelsa
hertezwam
-Pluteus cervinus
kopergroenzwam
-Stropharia aeruginosa
ｧ･ｷｯｮｾ
zwavelkop -Hypholoma fasciculare
rode zwavelkop
-Hypholoma sublateritium
ｾ･ｷｯｮ･
krulzoom
-Paxillus involutus
schubbige bundelzwam-Pholiota sqarrosa
fluweelboleet
-Boletus porosporus
roodsteelJluweel- -Boletus chrysenteron
boleet
kostgangerboleet
-Boletus parasiticus
geelwiitte russula -Russula ochroleuca
okerkleurige
-Russula fellea
beukerussula
kaneelkleurige
Lactarius quietus
melkzwam
grote stinkzwam
-Phallus impudicus
kleine stinkzwam
-Mutinus caninus
aardappelbovist
-Scleroderna citrinum
kleverige koraal
-Calocera viscosa
zwam

Paddestoelen evonden in het Schothorsterbosch b" Hoo land
van eindjuni t!m eind november 1975.
G.van Bekkum)
oranje bekerzwam-Peziza aurantia
zwarte knoopzwam_Phaeobulgaria
inquinans
paarse knoopzwam-Coryne sarcoides
gewei zwam
-Xylaria hypoxylon
roestbruin
-Hypoxylon ferrugineum
kogelzwammetje
meniezwam
-Nectria cinnabarina
gele korstzwam -Stereum hirsutum
gerimpelde
-Stereum rugosum
korst zwam
oranje aderzwam-Phlebia radiata
tolzwam
-Coltricia perennis
platte tonderzwam-Ganoderma applanatum
elfenbankje
-Trametes versicolor;
zwavelzwam
-Laetiporus sulphureu
reuzenzwam
-Meripilus giganteus
biefstukzwam
-Fistulina hepatica
bruine bundel- -Lyophyllum aggregatum
ridder zwam
paarse schijnridder-Lepista nuda
honingzwam
-Armillaria mellea
rodekoolzwam_ Laccaria amethystina I
_Laccaria laccata
fopzwam
oesterzwam
-Pleurotus ostreatus
porseleinzwam -oudemansiella mucida' I
helmmycena
-Mycena galericulata •
grote bloedsteel -Mycena haematopus
mycena
wieltje
-Marasmius rotuIa
vliegenzwam
-Amanita muscaria I

em.Amersfoort,

parelamaniet
-Amanita rubescens
hertezwam
-Pluteus cervinus
stinkparasolzwam -Lepiota cristata
slanke anijschampignon-Agaricus silvicola
geschubde inktzwam-Coprinus comatus
kale inktzwam
-Coprinus atramentarius
wortelende inktzwam-Coprinus macrorhizus
hazepootje
-Coprinus lagopus
witte inktzwam
-Coprinus niveus
zwermiktzwam
-Coprinus disseminatus
glimmerinktzwam
Coprinus micaceus
bleke franjehoed -Psathyrella candolleana
kopergroenzwam
-Stropharia aeruginosa
gewone zwavelkop -Hypholoma fasciculare
rode zwavelkop
-Hypholoma sublateritium
ｾ･ｳｴｫ｡ ｬｫｯｰｪ･
-Psilocybe coprophila
prachtvlamhoed
-Gymnopilus spectabilis
kastanjeboleet
-Boletus badius
grofplaatrussula -Russula nigricans
kaneelkleurige-Lactarius quitus
melkzwam
grote stinkzwam
-Phallus impudicus
ruitjesbovist
-Calvatia utriformis
aardappelbovist
-Scleroderma citrinum
kleverige koraal- -Calocera viscosa J
zwam
oranje dropzwam
-Dacrymyces stillatus

I
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Schraallandvegetaties bij Zwartebroek(gem.Barneveld)en in De Hoef (gem.Putten)
"In het afgelopen jaar zijn de gevolgen van afP±ggen op verschillende terreinen
bestudeerd.o.a. in Zwartebroek(Gelderse Vallei), aar de gunstige ontwikkeling tot
uiting kwam in een uitbreiding van vlozegge(Car
pulicaris) ,blonde zegge(Carex
hastiana) ,lage zegge (Carex demissa),tormentil (Potentilla erecta) en gewone
dopheide (Erica tetralix).Naarmate de ｢ ･ ｧ ｲ ｯ ･ ｩ ｮ ｾ
zich meer aaneensluit,neemt
vetblad(Pinguicula vulgaris) af.Op de ｡ ｦ ｰ ｬ ｡ ｧ ｩ ｮ ｾ
bij Hoef onder Putten(Gld).
werd draadgentiaan(Cicendia filiformis)aangetroffen,een soort die in de wijde
omtrek niet eerder bekend was."
(uit:R.I.N. Jaarverslag 1974,p.22.)(zie ook:Te Velde (1):)2-14.)
HOGERE PLANTEN:

･ｩｴ｡ ｾ･ｶｴｯ ＱＸ
aan de Zevenhuizerstraat/Oude ｂ ｵ ｮ ｳ ｣ ｨ ｯ ｴ ･ ｲ ｷ ｾ Ｎ ｏ ｯ ｳ ｴ ･ ｲ ｮ ｯ ｬ ､ ･ ｲ Ｎ ｾ ･ ｭ Ｎ
Bunschoten, 1975.
lW.Knol).
In een sloot aan de ｚ ･ ｶ ｮ ｨ ｵ ｩ ｺ ･ ｲ ｳ ｴ ｲ ｡ ｴ Ｌ ｮ ｡ ｢ ｾ
de kruising met de Oude Bunschoterweg .werden de volgende plantesoorten aangetroffen:
Aarvederkruid -Myriophyllum spicatum
waterranonkel -Ranunculus aquatilis
gekroesd fontein -Potamogeton crispus
kruid
drijvend fontein--Potamogeton natans
kruid
tenger fontein- -Potamogeton pusillus
kruid

kikkerbeet

-Hydrocharis morsus-ranae
ｷ｡ｴ･ｲｶｩｯｾｩ･ｲ
-Hottonia palustris
ｷ｡ｴ･ｲｰ･ｳｾ
-Elodea canadensis
ｺｷ｡ｮ･｢ｬｯｾｭ
-Butomus umbellatus
veenwort 1
-Polygopum amphibium
grote eg lskop -Sparganium erectum
klein kroos
-Lemna minor

Adventieve plantensoorten, gevonden in 1975
3eestenmarkt,gem Amersfoort. (M.Erkelens)

Oll

en in de omp;eving van de

Na afbraak van de oude paardestallen en ｡ｮ､･ｾ
militaire gebouwen op de
Beestenmarkt,werden op het braakliggende terrein enkele onverwachte botanische vondsten gedaan:
deliotroop
Bilzekruid
Wollige munt
Gierst

-Heliotropus europaeum
-HyoscyamllS niger
(28-VIII-1975)
-Mentha;nm. alopecuroides
-Panicum Filiaceum

In de onmiddellijke omgeving van de Beestenmarkt werden bovendien gevonden:
IJzerhard
-Verbena officinalis(achter betonschutting van perceel:Kamp 21)
Saffloer
-Carthamus tinctorius(open terreintje bij:Achter de Kamp 25)
Tongvaren(Phyllitis scolopendrium)-AMERSFOORT:1975 aan de kademuur bij de
Blauwe Bruggang,schuintegenover e theekoepel.binnenstad.
(L.J.Hemels.)
Heideanjer(Dianthus deltoides)-BARNEVELD:197/,nabij viaduct E 8 bij Terschuur
(F.Berendse)
Rode schijnspurrie(Spergula rubra)-ZEIST:1975.Gen van Rooyenweg,ingang van
de Meteoor.(M.E.)
Riempjes(Corrigiola litoralis)-AMERSFOORT:197p ten zuiden van het viaduct
RW 28 lamgs het spoorlijntje AmerFfoort-Kesteren.
ZEIST:1975,Gen van ROOyenWeg.ingJn g Meteoor (M.E.)
Breukkruid(Herniaria glabra)'AMERSFOORT:1975.emplacement ｳｰｯ ｲｬｾｮｴｪ･
Amersfoort-Kesteren.(M.E.)
Kruisbladwolfsmelk(Euphorbia ｬ ｡ ｴ ｨ ｹ ｲ ｵ ｳ Ｉ ｾ ｈ ｏ ｅ ｖ ｌ ｾ ｋ ｅ ｎ Ｚ Ｑ Ｙ Ｗ Ｕ Ｎ
ex in de voortuin
aande Amersfoortsestraat 7jadvent'ef?(M.E.)
ｇｲｾｳｫｲｵｩ､Ｈｂ･ｲｴ･ｲｯ｡
incana)-AMERSFOORT:1975,lC ex langs ｳ ｰ ｯ ｲ ｾ ｮ ｴ ｪ ･
Amersfoort-Kesteren,ter hoogte van de Utrechtseweg.(M.E.)
Wilde reseda(Reseda lutea)-AMERSFOORT:1975.5 ex onder de spoorbrug in de
Stationsstraat. (M.E.)

-27Wouw(Reseda lutéola)-AMERSFOORT:1975,2 ex Beestenmarktj12 ex. Lagewegj
Trekvogelweg,Liendert(M.E.)j 1 ex. berm Kattenbroekerwegj,
nieuwbouw Schothorst (V.van Laar).
Moerashertshooi(Hypericum elodes)-BARNEVELD:1975,Schaffelaarsbosch
(G.de Graaff.)
Moerasspirea(Filipendula ulmaria)-GELDERSE VALLEI:in vele greppels van de
Gelderse Vallei valt een afname te constateren van Moerasspirea, terwijl gelijktijdig een toename van Koninginnekruid(Eupatorium cannabium)kan worden vastgesteld. Deze successie hangt samen
met een eutrofiëring van het milieu(G.Londo,1975 in:De Levende
Natuur 78(4):78)
Verfbrem(Genista tiOëtoria)-ZEIST:1975,middenberm Zeisterspoor bij Blussé
v.Oudalblasweg (M.E.)
Muskus-kaasjeskruid(Malva moschata)-AMERSFOORT-1975,Hogeweg,inplantsoentje
voor het pompstation. (M.E.)
Geelhartje(Linum catharticum)-ZEIST:1975 middenberm Zeisterspoor bij Blussé
v.Oudalblasweg.(M.E.)
Dwergvlas(Radiola linoides-PUTTEN:1975,terrein De Hoef. (F.Berendse)
Geranium endressii-BAARN: VIII-1974,verwilderd,opsmal zandig dijkje in het
Eemdal(Gorteria 7(12):205).
Karwij(Carum carvi)-LEUSDENjZEIST:1975,tegenover de tweede ingang van de
Meteoor,gen.van Rooyenweg (M.E.)
Guichelheil(Anagallis arvensis)LEUSDENjZEIST:1975 gen. van Rooyenweg,ingang
ｍ･ｴ ｯｾｲ
en laangs het Zeisterspoor.(M.E.)
Klein Wintergroen(Pyrola minor)-BARNEVELD:voorjaar 1975,op de verdwenen
vindplaats in het Schaffelaarsebosch bleken zich enkele "nieuwe"
ex te hebben gevestigd.(G.de Graaff).
Doornappel(Datura cf. fastuosa)-HOEVELAKEN: 1975, 1 ex.in de voortuin van
perceel Amersfoortsestraat l4;naast het viaduct.Bloemen groter
dan 20 cm,afstaand,wit.Fijnstekelige neerhangende vrucht.Stengelpaarsachtig(M.E.)
Muurleeuwebek(Linaria cymbalaria)-AMERSFOORT: X-1974,met witte bloemen op
de stadsmuur(Gorteria 7(12):195).
Gestreepte leeuwebek(Linaria repens)-ZEIST:1966,bij de Meteoor aan de gen
van Rooyenweg.:1975 6 ex. lOOm voor de Blussé van Oudalblas.
(M.E. )
Vetblad(Pinguicula vulgaris)-LEUSDEN:de vondst van de soort in Den Treek
heeft betrekking op uitgezette planten, afkomstig uit Frankrijk.
(Gorteria 7(12):192.jzie ook Te Velde (2):21).
IJzerhard(Verbena offiëinalis)-AMERSFOORT:13-VIII-1975, 1 ex. bloeiend in
de gazonstrook langs de Randenbroekerweg,hoek Mozartweg.Heeft
sterk te leiden onder bemaaiing met grasmachines (M.E.)
Wilde Marjolein(Origanum vulgare)-ZEIST:1975 ,nabij de ingang van de Meteoor
aan de gen.van Rooyenweg en langs het Zeisterspoor.(M.E.)
Ruige Weegbree(Plantago media)-ZEIST:1975,vooral in de middenberm bij Blussé
van Oudalblas.
Duizendguldenkruid(Centareum minus)-ZEIST:197lj 10 ex.;1975, 1 ex. nabij
de tweede ingang van de Meteoor.(M.E.)
Groot spigelklokje(Legousa speculum-veneris)-PUTTEN:1975, wegberm bij
Salentein.(F.Berendse).
Knikkende Distel(Carduus nutans)-AMERSFOORT:1974,Hogeweg afrit RW 28;
var.macrocephalus.1972,Hogeweg,omgeving pompstation(M.E.).
Vogelmelk(Ornithogalum umbellatum)-AMERSFOURT:voorjaar 1971; 1 ex. langs
de kanaalweg in weiland tussen Paladijnenweg en Valleikanaal.
Groeiplaats thans verdwenen t.g.v. grondwerkzaamheden.;1974
verscheidene ex.in een greppel langs houtwal aan de Emiclaerｳ･ｷ ｧｾｮ｡｢ｩｪ
kruising met Schothorsterlaan),Hoogland(R.W.Blauw)
Blauwe druifjes(Muscari botryoides)-BARNEVELD:19-4-l975,dal van de Kleine
Barneveldse Beek.(F.Berendse).
Breedbladige Wespenorchis. (Epipactis helleborine)-ZEIST:
zeer vele ex.
langs het Zeisterspoor en langs de gen van Rooyenweg.(M.E.).
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Huisspitsmuis(Crocidura russula)-NIJKERK:26/2 -IX-1975. 1 manl. ex. steenglooiing Veen-en ｖ ･ ｬ ､ ･ ｮ ｾ ｫ
bij de Wielse Sluis(V.van Laar,J.H.Sanders)
26-x-1975 en 31-X.1975,1 ex.op het erf ppelsestraat 10a Appel gevangen door een kat. (Mevr.A.Fransman,J.Fra sman);SOEST:24/25-IX-1975,3
ex. gevangen in de tuin van Eikenlaan 2 ,Soest-Zuid.(Dr.A.M.Voüte);
AMERSFOORT:29-VIII-1975,1 ex. dood gevo den op de ｂｾ ｨｷ･ｧＬｒ｡ｮ､･ ｢ｲｯ･ｫ
(M.Brkelens).10-IX-1975,1 ex. dood gevo den op het fietspad langs de
Leusderweg,ca 50 m ten noorden van het iaduct in RW 28(V.van Laar).
30-IX-1975,1 ･ｾＮ､ｯ ､
gevonden op rudera 1 terrein met houten noodscholen,ca 50 m ten oosten van de Balla elaan;8-X-1975,1 ex. dood gevonden bij de noodschool ,Elkerlijkpad.ni uwbouwwijk Schothorst.(Serge
van Laar).LEUSDBN:23-VIII-1975, 2 ex bij een nest in tuinschuur aan
Grifthorst 13,Leusden-C.(J.H.Sanders).
Vos(Vulpes vulpes)-PUTTEN:19-V-1975, 3 juv.ex uitgegraven en gedood nabij
--de ｂｵｳ ･ｮｷ ｧＨｆＮｂ･ｲ ｮ､ｳ･Ｉ［ｎｉｊｋｅｒ ＺＲＵＭｖｾＱ
75; i adult ex Slichtenhorst.
ＨｆＮｂ･ｲ ｮ､ｳ･ＩＮｂａｒｎｅｖｾｌｄＺ｢･ｧｩｮ
december ve scheen in de landelijke pers
het bericht dat ｩｾ
grote delen van de V luwe de vossenstand zo was
toegenomen,dat de vos ""en plaag" was g worden."Alleen in het dorp
Voorthuizen zijn er de ｬ｡ｴｳ･ｾｴｩｪ､
130 edood.De Gelderse Maatschappij van Landbouw noemt de toenemende vos enstand verontrustend,omdat
deze dieren ziekten als hondsdolheid ov rbrengen."
Dit bericht gaat waarschijnlijk terug op en mededeling van Drs.E.
Broekhuis,secretaris van de Gelderse bo ren-en tuindersbond, gedaan
op 28 november 1975 op een verGadering n Barneveld.Volgens Broekhuis
werden in Voorthuizen in een paar maand n door 11 boeren 129 vossen
gedood(zie Amersfoortse Courant 88(289)119,dd.10-XII-1975)VOlgenS
de secretaris van de N.0.F.,afd.Eendenh uderS,J.Jansen,werd in lt
jaar tijds door deze vereniging f 2500 , 1
laan premies uitbetaald voor
100 vossen,die in de geme enten Harderwiêk,Ermelo,en Putten werden
geschoten.(zie Amersfoortse Courant 89( ):6,dd.2-I-1976)
3ermelijn(Mustela erminea)-WOUDENBERG:27-IV-19 5, 1 ex.Lambalgseweg overstekend,ca 14.00 uurH.Bick);MAARN:12-II 1975, lex. in winterkleed
langs de houtwal oost berm van de Wouden ergseweg,ca 400 m ten noorden van de Scherpenzeelseweg,ca 14.00 u n (H.Bick).
Wezel(Mustela nivalis)-NIJKERK:16-VII-1975, 1 x.Veen-en Veldendijk,Polder
Arkemheen,ter hoogte van de jonge aanpl nt van SBB reservaat(D.Jonkers)
26/27-IX-1975, 3 ex gevangen op de stee glooiing van de Veen-en Veldendijk bij de Wielse Sluis.(J.H.Sanders, .van Laar).AMERSFOORT:
7-IX-1975,l ex. omgeving Hoogland(opg.G. an Bekkum)7-IX-1975, 1 ex.
in tuin Randenbroekerweg 37 (L.J.Hemels j9-IX-1975,1 ex. achter de
kassen van de gemeentekwekerij Groot Ran ijk,Heiligerbergerweg 144
ZEIST:VI-1975,1 ex. geschoten op de ter·einen van de W.A.Stichting
te Den Dolder.(G.van Bekkum) j LEUSDEN: 22 IV-1975,l ex. langs het spoorlijntje Amersfoort-Kesteren,bij Lockhorst zwom over sloot(W.Kno12
AMERONGEN:29-X-1975,1 ex.te Overberg,na ij de bebouwing Haarweg tussen
Heuvelsteeg en Eindsesteeg,overstekend ichting spoordijk, ca 9.30
uurH.Bick)
Bunzing(Mustela putorius)-PUTTEN:13-VII-1975, 1 ex. Olden Aller(L.J.Hemels)
ZUIDELIJK FLEVOLAND-VIII-1975, 1 ex. do d gereden op de weg nabij
de brug over het Nijkerkernauw.(G,van Be kum).AMERSFOORT:ll-IX1975
1 ex. geschoten op de Vlasakkers.G.van B kkum)III-1975,1 ex. geschoten
op het landgoed Coelhorst,Hoogland.G.va Bekkum)ZEIST-IV en V-1975
1 ex. geschoten op het terrrein van de W A.Stichting te Den Dolder.
G.van Bekkum)LEUSDEN:4-IX-1975, lex.doo gevonden aan de Schoolsteeg
(C.C.Vial)j5-IX-1975, 1 ex.Dood gevonde op de Ursulinenweg ter hoogte
van het ZwanewaterJ.Overmaat).
Visotter(Lutra lutra)-LEUSDEN: eind X-1975,1 e .in het valleikanaal;kwam
met vis van + 30 cm boven,die op het ta lud werd opgegeten.De otter
kon ca 10 min. lang worden geobserveerde .A.Visser,L.J.Hemels)Al eerder
(VII-1973)werd een otter waargenomen bij de Grift tegeno ver het zwem
bad in Leusden (L.J.Hemels)31-III-1974 erd een otter gezien bij het
zwembad op de Boom(W.de Lange).

-29palmcivetkat(paguma larvata)-BARNEVELD:31-1-1976,l ex manl. dood gevonden
op de oude rijkweg Voorthuizen Apeldoorn,ter hoogte van Tolnegenweg
Voorthuizen.Dit dier bleek op 2-1-1976 uit gevangenschap in Voorthuizen te zijn ontsnapt.p.larvata komt voor o.a. in bepaalde streken
van de Himalaya.
Huid en schedel zijn opgenomen in de collectie van het Zoölogisch
Museum te Amsterdam(ZMA 18.151) Det. Dr.P.J.H.van Bree.(B.van Beek
G.de Graaff,V.van Laar.)zie ook de Barneveldse Courant dd.4-11-1976
en 6-11-1976.
Ree(Capreolus capreolus)-AMERSFOORT:omstreeks 27-VIII-1975,2 ex. waargenomen
--in de Weilanden tussen de Lindeboomweg en de Duisterweg,Hooglanderveen.Dit is de tweede keer in 1975 dat in deze omgeving reeën werden waargenomen. (mevr.H.van Kampen).LEUSDEN:19-X11-1975,11 ex.(2
kalven,6 geiten,3 bokken)in Landgoed Den Boom(W.Knol) 2-111-1976
12 ex. (waarvan 4 bokken in bastgewei) Landgoed Den Boom(Mevr.M.Sanders
J.H.Sanders).MAARN:eind 11-1V-1975,regelmatig 1 bok en 2 geiten in
de tuinen van de bebouwde kom van Maarn-Zuid.Deden zich daar tegoed
(zeer selectief) aan velerlei dikwijls duurbetaalde siergewassen.
Andere meldingen van reeen in de bebouwde kom betroffen steeds verdwaalde ex. ( H.Bick).
VOGELti:
Dodaars(Podiceps ruficollis)-LEUSDEN:29-X1-1975,2 ex.Barneveldse beek bij
landgoed Stoutenburg;23-V11-1975,l ex.zandgat Valleikanaal(L.J.Hemels);AMERSFOORT:4-1-1975,8 ex.Valleikanaal tussen Hogeweg en de
spoorlijn Amersfoort/Zwolle.(W.Knol); 1-1976;4 ex regelmatig in Valleikanaal tussen Hogeweg en de spoorlijn.(J.H.Sanders).
Blauwe reiger(Ardea cinérea)-AMERSFOORT:de laatste jaren worden blauwe reigers geregeld in de bebouwde kom waargenomen. Zie o.a.Amersfoortse
Courant 89(6):11,dd.7-1-1976
Purperreiger(Ardea purpurea)-AMERSFOORT:halfX-1975,1 ex. aan het Valleikanaal
met olie aan de veren;via dierenkliniek naar vogelasiel in Amsterdam
gebracht(G.van Bekkum)
Roerdomp(Botaurus stellaris)-BUNSCHOTEN:14-X11_1975,1 ex. overvliegend Maatpolder/Eemmeer.(V.van Laar)
Ooievaar-(Ciconia ciconia)EEMNES:20-X1-1975. 1 geringd ex. bij Eemnes;BARNEVELD:6-v-1975, 2 ex.voedselzoekend bij Voorthuizen(Vogeljaar:23:292).
Zwarte Ooievaar(Ciconia nigra)-EDE:16 en 19-V111-1975,2 ex.bij beek te Wekerom.(Het Vogeljaar 23:292.).
Casarca(Casarcaferruginea)-HU1ZEN:ll-V1-1975,4 ex.havenmond Huizen,vliegend
in westelijke richting. (R.vanRossum)
Bergeend(Tadorna tadorna)-AMERSFOORT:3/8-11-1975 in de omgeving van Coelhorst,Hoogland.Wordt hier ieder jaar in het voorjaar waargenomen.
L.H.Steyn.med.L.J.Hemels)
Wintertaling(Anas crecca)-BARNEVELD:16-X1_1974 tenminste 5 ex.in eendenplas
Zwartebroek.(W.Knol).
Krakeend(Anas strepera)-N1JKERK:31-V111-1975,groepje langs de dijk Spakenburg/Nijkerkerhaven.(F.Berendse).
ｾｬｳｴ｡ ｲｴＨａｮ｡ｳ
acuta)-BARNEVELD:16-X1-1974,tenminste 3 ex.in eendenplas
bij Zwartebroek.(W.Knol.)
Visarend(Pandion haliaetus)-BARNEVELD:7-1X-1975.1 ex.Vinkelaarse plas/Kallenbroek;LEUSDEN:8-1X-1975,1 ex.bij de blauwe brug over de Barneveldse Beek bij Stoutenburg.(L.J.Hemels).
Wespendief(Pernis apivorus)-AMERSFOORT:26-V111_1975,1 ex.Schothorsterbosch,
Hoogland en 1 ex.op de Schans,die door zwarte kraaien verjaagd werd.
G.van Bekkum).
Havik(Accipiter gentilis)-PUTTEN:13-1V-1975,1 ex.bij Groot Gerven(F.Berendse)
N1JKERK:X1-1975.1 uitgeput ex.vr.bij de Veen-en Velderdijk(F.Berendse)
Utrechtse Heuvelrug:1975,1 succesvol en 1 verstoord broedsel.(med.
G.van Bekkum).

-30Sperwer(Accipiter nisus)-N1JKERK:21-1X-1975,l e .bouwland WoudwegjAppel.
(B.J.Tenkink) jAMERSFOORT: 17-X11-1975, eenjarig manl.ex.dood gevlogen
tegen ruit.(W.Knol).LEUSDEN:5-1I-1976,l
.ex dood gevlogen tegen
ruit,Schoolsteeg.(c.C.Vial)j1975 succesv
broedsel landgoed Den Treek.
(med G.van Bekkum).
Buizerd(Buteo buteo)-N1JKERK: 1V-1975,horst met
juv.Slichtenhorst.(F.Berendse)-HOEVELAKEN:12-V111-1975,l ex.bij "ver in Hoevelakense bos.
(V.van Laar).BARNEVELD:29-X1-1975,2 ex. andgoed Ericaj16-X1-1974,
4 ex bij Zwartebroek(W.Knol).jLEUSDEN:29- 1-1975,1 ex.bij Leusden.
W.Knol). j1975,succesvol broedsel op het andgoed Den Treek.(med.G.
van JJekkum).
Bruine kiekendief(Circus aeruginosus)-N1JKERK:2 -1V-1975,l manl. ex. Polder
Arkemheen.(F.Berendse).
Aasgier(Neophron percnopterus)-AMERSFOORT:2-V11 -1975,ca.10.15 uur vlogen
2 ex. boven Dorrestein,die in noordelijke ichting verdwenen. (W.Knol).
N1JKERK:2-X1-1975vermoedelijk 1 ex boven de Kamersteeg,Appel(B.J.
Tenkink).1n de Amersfoortse Courant 88(1 ):13,dd 8 augustus 1975,
verscheen een merkwaardig bericht onder e kop:"Nijkerker ziet vreemde eend in de bijt.Grote vale gier vloog 's morgens over Nijkerk."
ｂｾｯｭｶ｡ｬｫＨｆ｡ｬ｣ｯ
subbuteo) -PUTTEN:30-1V-1975,l e .Olden Aller (L.J.Hemels)
HOEVELAKEN:1975,broedgeval Hoevelakense ｾｯｳＧＨｇＮｶ｡ｮ
Bekkum).AMERSFOORT
1975,broedgeval in Schothorsterbos.1975 roedgeval in Birkhoven.(G van
Bekkum).LEUSDEN:1975 broedgeval in Lockh rsterbos.(G.van Bekkum).
ｗｏｕｄｾｎｂｅｒｇＺＱＲＭＱｖＭＱＹＷＵＬｬ
ex. Geerestein ( .J.Hemels.)
Smelleken-(Falco columbarius).PUTTEN:19-1V-1975,l ex.Stenen kamer. (L.J.Hemels)
Kleine torenvalk(Falco nanmanni)-AMERSFOORT:l-1 -1975, 1 manl.of juv ex.
Krachtwijkerweg,Polder Zeldert.jagend van dampaal naar dampaal,of op
de grond(C.J.Vermey).
ｰ｡ｲ ､ｾｳｫｲ｡ ｮｶｯｧ･ｬＨａｮｴｨｲｯｰ ｩ､･ｳ
paradisea)-AMERS 00RT:16-1V-1975,l ex.Mgr.
van de WeteringstraatjCoelhorst,op stopp lveld(mais)ontsnapt ex.?
(L.J.Hemels,H.Steijn)
Waterral(Rallus aquaticus)-AMERSFOORT:1V-1975,l ex. roepend en X11-1975 1 ex.
in moeras aan de Schans(G.van Bekkum)jwi terhalfjaar 1 ex. in slootje aan de Zwaanstraat en 1 ex. aan de Kop elweg.(L.J.Hemels).
Purperkoet(Pophyrio porphyrio).-WOUDENBERG:2-1- 975,1 ex.Valleikanaal bij
Roffelaarskade,verbleef hier enkele weke .(L.J.Hemels,A.BruYn).
Houtsnip(Scolopax rusticola)-N1JKERK:2-X1-1975, lex.Kamersteeg,Appel.(B.J.
Tenkink).-BARNEVELD:16-X1-1974,l ex.voch ig heideterreintje langs de
vossenweg bij Zwartebroek.jLBUSDEN:2-111- 975,1 ex.Lockhorsterbosch
(IJ.Knol).
Holenduif(Columba oenas).-PUTTEN:30-1V-1975,op rie plaatsen waargenomen in
Olden ａｬ ･ｲｪｓｃｈｅｒｐｅｎｚｅｾｌＺＲＳＭｖＱ ＭＱＹＷＵｪ
2 x.(paartje?)aan de Gruppenkade.(L.J.Hemels).
Kerkuil(Tyto alba)-AMERSFOORT.1975,2 succesvoll broedsels in Hoogland.(Gvan
Bekkum).BARNEVELDj1975,l ex. Kasteel Scha felaarj1975 1 ex. Manege
ｄｾ
Burght.(B.van Compaayen).
Ransuil(Asio otus)-AMERSFOORT:1-1975,lO ex.en X 1-1975,8 ex.op roestplaats
in Birkhoven. 1-1975,5 ex.en X11-1975 8 x.op roestplaats nabij de Eem
G.van Bekkum)AMERSFOvRT:Birkhoven en ｗｏｕｾｅｎｂ ｒｇＺｖｯｳｫｵｩｬ･ｲ､ｩｪｫＬ｢ｲｯ･､ﾭ
gedrag van ransuilen op deze plaatsen wo dt beschreven door A.Bruyn
in Vogeljaar 23(2):98-104.
Steenuil(Athen noctuca)-N1JKERK:29-X-1975, 1 ex Kamersteeg,Appel.(B.J.Tenkink).23-X1-1975,l ex.zelfde vindplaats. L.J.Hemels)jAMERSFOORT:
29-X-1975,l ex bij de Coelhorst,Hoogland. L.J.Hemels).19-1,l-11,en
23-11-1975,1 paartje Emiclaerseweg,Hoogl nd (L.J.Hemels)j1975 verstoord broedsel met 5 eieren in de omgev'ng van verkeersplein Hoevelaken'G.van Bekkum).LEUSDEN:1975,Stouten urgL.J.Hemels).8-V1-1975,
1 ex.Emelaarseweg (F.Berendse).WOUDENBER :19-XI1-1975,1 ex dood langs
Voskuilerweg ter hoogte van de Roffelaar kade,nabij boerderij v van boer
Haanschoten.(F.van Ommen).BARNEVELD:10-V 11-1975,1 dood ex op Eendrachtstraat.(F.Berendse).
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｡ｬｵ｣ｯＩＮＭａｍｅｒｓｽｕｏｒｾＮＱＴＯＱＵＭｖｉ ＭＱＹＷＵＬｲｯ･ｰ ｮ､
manl.en vr.ex.
aan de Borgesiuslaan.G.van Bekkum).
IJsvogel(Alcedo atthis)-PUTTEN:30-IV-1975,l ex. Nieuwe Beek langs de Hoge
Steeg tegenover Olden Aller(Overbosch)(L.J.Hemels).;AMERSFOORT;1975
broedgeval aan de Schans(med L.J.Hemels).4-XIIT1975,lex.Koopersingel
ter noogte van de Goedroenstraat (G.J.Gielen);14-II-1975, 1 ex,Koopersingel. (L.Spier) •LEUSDEN: 5-X-1975,l alarmerend ex. (Het jongen?)
ｾｴｯｵｴ･ｮ｢ｵｲｧＨｆＮｂ･ｲ ｮ､ｳ･ＩＮｉＯ ｉＭＱＹＷＵＬ
1 ex.regelmatig waargenomen in de
wijk Wetering.(W.van Deventer).WOUDENBERG;1975,broedgeval landgoed
Geerestein.(W.Freeling,L.J.Hemels.)
Draaihals(Jynx toquilla)-AMERSFOORT;5-V-1974,l ex.Nimmerdor (e.de Waal).
Grote bonte specht(Dendrocopus major).AMERSFOORT;17-I-1976,l ex.Zonnehof
(J.H.Sanders).NIJKERK:2-XI-1975,l ex. Kamersteeg,Appel.(B.J.Tenkink)
Kleine bonte specht(Dendrocopus minor)-PUTTEN;30-IV-1975,l ex.Olden Aller
(L.J.Hemels).NIJKEK;27-IV-1975,2 roepende ex. Slichtenhorst(F.Berendse)
LEUSDEN;7-VI-1975,l ex.achter Huize De Boom. (G.J.Gielen).WOUDENBERG;
ＲＰｾｉｖＭＱＹＷＵＬ
ex.Geerestein.(L.J.Hemels).
ｾｬ｡ｰ･ｫｳｴ･ｲＨｌ｡ｮｩｵｳ
excubito)-AMERSFOORT;15-II_1975,l ex.Dorrestein in voorｭ｡ｬｩｾ
boomgaardje van ｢ｯ･ｲ､･ｲｾ
Kraaikamp.Verbleef hier vrijwel de gehele ｷｩｮｴ･ｲＧｾＮｊ ｈ･ｭ ｬｳＩＮ
Waterspreeuw(Cinclus cinclus)-LEUSDEN;21-X-1975,l ex.bij stuwtje Barneveldse
Beek te Stoutenburg.(Het Vogeljaar.23:294.)
Braamsluip3r(Sylvia ｣ｵｲ ｣ｾＩＭｐｕｔ ｅｎＺＳＰＭｉｖＺＹＷＵＬｬ
ex.Olden Aller;AMERSFOORT
30-ä-1975,l ex.Hogeweg;lO-V-1975,4-VI-1975,14-VII-1975,l ex.Achtertuin Randenbroekerweg 34(L.J.Hemels)
Tjiftjaf(Phylloscopus collybita)-AMERSFOORT;21-XII-1975,l ex.in plantsoentje
Jan Mayenstraat (G.van Bekkum).
Goudhaantje (Regulus regulus)-LEUSDEN:19-XII-1975,l ex.doodgevonden CRM
reservaat Groot Zandbrink (F.van Ommen).
Bonte vliegevanger(Ficedula hypoleuca).AMERSFOORT;1975,2 (mogelijk 3)broedparen in park Randenbroek(L.J.Hemels).;LEUSDEN:1975,broedgeval in
Lockhorsterbosch(L.J.Hemels).WOUDENBERG:1975,broedgeva1 Geerestein
(L.J.Hemels);BARNEVELD:5-V-1975,1 ex.landgoed Erica(F.Berendse).
Befy;ster(Turdus torquatus)-PUTTEN:IO-IV-1975,l ex.strand Nulde(L.J.Hemels)
AMERSFOORT:14-IV-1975,1 ex.in hoge begroeiing bij de Kohnstammschool,
Bankertstraat (G.van Bekkum).
Ortholaan(Emberiza hortulana)-AMERSFOORT:1975,2 ex. twee keer waargenomen
bij de Stuw(L.H.Steyn).
Europese kanarie(Serinus serinus)-AMERSFOORT:2-I-1975,3 ex. Boldershof je
(1.H.Steyn).
Putter(Carduelis carduelis)-SOEST:IO-12-1975,30 ex.;ll-XII;lO ex;17-XII,
8 ex.;21-XII,12 ex.26-XII,6 ex.;na de jaarwisseling geen enkel ex.
meer.Op klissen in tuin,Smitsveen(W.Zweers);BARNEVELD:I-IV-1975,
lex. bij Zwartebroek(F.Berendse).
Barmsijs(Carduelis flammea)SOEST;17-XII-1975,1 ex,in tuin ｓｭｩｴｳｶ･ ｾＨｗＮｚｷ･ ｲｳＩ
AMERSFOORT;15-II-1976,ca 50 ex.in groep nieuwbouwwijk Schothorst.
(L.Spier).-LEUSDEN;14-II-1976,3 ex langs regenwatervijver Rossenberg.
(J.H.Sanders).
Goudvink(Phyrrhula phyrrhula)-AMERSFOORT;28-I-1976, 1 manl.3 vr. ex.en 291-1976,3 manl.ex. in vuurdoorn achter de gem.kwekerij Heiligenbergerweg. LEUSDEN; 14-11-1976, 48 ex in tuin Grifthorst 13 (J.H.Sanders).
Appelvink(Coccothraustes coccothraustes)_AMERSFOORT;10-II-1975, 6 ex.
plantsoen aan de Heerenstraat/Monnikendam;28-XI-1975,1 ex.Koppelweg
hier gedurende de hele maand december 1975 waargenomen. (L.J.Hemels).
Wielewaal(Oriolus oriolus)-PUTTEN;25-V-1975,l paartje Olden Aller.(L.J.Hemels) •
Vo elsoorten waar enomen in het SBB-reservaat Polder Arkemheen em.
NIJKERK; D.A.Jonkers •
22-IV-1975:2 ex.Smient,3 ex.Krakeend,2 ex. Bergeend,l ex. Goudplevier
60ex.Wulp,1 ex.Beflijseter,l ･ｸＬｗ｡ｴｾｲ ｡ｬＬＲ
ex.Baardmees,9 ex.Gele Kwikstaart.23-IV-1975;14 ex,Smient,l ex.Bergeend,l ex,Zwarte Ruiter,60 ex.
Goudplevier.4-VI-1975;25 ex,Smient,l ex,Kleine Mantelmeeuw,16-VII-1975
1 ex,Krakeend 1 ex,Regenwulp,2 ex,Holenduif.
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Kleine Hagedis(Lacerta ｶｩ ｰ｡ｲ ＩＮＭｓｏｅｓｔ［ＱＷＭｉｘｾＱＹＷＵＬＱ
ex. tegen een boom bij
de Insingerschool,Hees.(W.Zweers).
Hazelworm(Anguis fragiE). -NIJKERK: 10-VIIIl975'jl ex.Appelsche Heide(B.J. Tenkink) •
Hingslang(Natrix natrix)-LEUSDEN:24-IX-1975,1 ･ｾＮｷ｡ ｲｧ･ｮｯｭ･ｮ
op de Trekerweg
voor Hotel Den Treek. (J.H.Sanders).-WOUDENBERG;7-V-1975,1 ex.Geerestein.(L.J.Hemels).
AMFIBIEEN:
Gewone pad(Bufo bufo).-NIJKERK;22-IV-1975,1 e> ,in SBB-reservaat,Polder rkemheen.(D.Jonkers).-LEUSDEN;22-IV-197',ca. 50 ex in sloten rond
Leusden. (W.Knol).
'
14-IV-1975,tijdens de avonduren vond eer migratie plaats van de Heiligenberg naar het IZwanellwater".Het gevclg hiervan was dat vele padden op de hier lang lopende Heiligenber€erweg door het verkeer een
voortijdige dood vonden. Geteld 44 padder ,'.aarvan 27 dode ex.
langs de Lockhorsterweg 6 dode ex.(W.Krol).
Rugstreeppad(Bufo ｣｡ｬ ｭｩｴ｡ＩＮＭｎｉｊｋｅｒ ＺＲ Ｍｉｖ ＱＹｾＵＬＱ
ex in SBB-reservaat,Polder
Arkemheen.(D.Jonkers).
Groene Kikker (Rana esculenta) -BUNSCHOTEN:1575,1 ex. in een sloot aan de
ZevenhuizerstraatjOude Bunschoterweg,Ocsterpolder.(W.Knol).
Bruine Kikker(Rana temporaria)-LEUSDEN:22-IV-.975, ca 110 ex. langs de Stoutenburgerlaan(W.Knol.)
VISSEN:
ｳｮ･ｶ ｾ ｇ

over vissen in de Esvelderbee' ｾ･ｭＮａｍｅｒｓｆｏ ｒｔ
en LEUSDEN.
lW.de Lange).
ｏｮ､･ｲｳｴｾ｡ｮ､･
gegevens zijn verzameld tij ens twee excursies, gehouden op
23-111-1975 en 24-III-1975.De vangsten !zijn gedaan over een traject
van 100 meter vanaf de brug naar de boerderij 2e Koedijk.Hoofdzakelijk is gevangen langs de wat begroeide oevers,hier en daar bij wat
pollen begroeiing midden in de beek. Frappant was dat daar juist de
Drie doornige stekelbaarsjes werden geiapgen,terwijl aan de oevers
de tien doornige stekelbaarsjes in het net kwamen.Dit is merkwaardig,omdat ik in de Kleine Barneveldse Beek het tegenovergestelde heb
waargenomen. Hieronder volgen de vang&gegevens van twee dagen samengevat10 ex.Grondel(Gobio gobio) Vooral ＲＴＭｉｾ Ｎｺｷｯｭ ･ｮ
er grote tot zeer
grote scholen volwassen grondels door de beek stroomopwaarts.Deze
scholen bestonden naar schatting uit lqO tot 400 exemplaren.
2 ex Kleine Modderkruiper.(Cobitis taerlia) 1 jr.
4 ex. Kleine Modderkruiper. (Cobitis taenia) 2 jr.
7 ex.Vetje(Leucaspius delineatus).
52 ex.Bermpje(Noemacheilus barbatulus)
23 ex.Tiendoornig stekelbaarsie(Pungitius pungutius).
7 ex.vr.Driedoornige stekelbaarsjes(Gasterosteus aculeatus)
4 ex ｭ｡ｮｬＮｄｲｩ･､ｯ ｲｮｩｾ
ｳｴ･ｾ ｬ｢｡ ｲｳｪ･Ｈｇ｡ｾｴ･ｲｯｳｴ･ｵｳ
aculeatus)
1 ex Rietvoorn(Scardius erythrophthalmus)lengte 19 cm.
Weersomstandi§heden,zowel op 23 als 8pl24 maart:licht bewolkt,luchttemperatuur 8 C,watertemperatuur 6,5 C
ｾｮｯ･ｫＺＨｅｳｸ
lucius)-NIJKERKjomstreeks 10-VII-t975.1 dood ex.in de plas Watergoor,lengte 135 cm,gewicht 40 pond,quderdom ca.40 jaar.(Zie bijgaand berichtje uit de Amersfoortse Courant 88(159):9,dd.lO-VII1975).HOEVELAKEN: 6-1-1976,1 ex.gevang'n in het Gat van HonderD,
lengte 129 cm. gewicht 27 pond(Amersfoo tse Courant ｾＨＶＩＺＱ Ｎ､ ＮＷﾭ
I-1976).LEUSDEN:30-!V-1975,l ex,dood i de Heiligenbergerbeek,
lengte ca 35 cm.(W.Knol).
Grondel(Gobio gobio)-AMERSFOORT:V.1975, 3 ex. gevangen in het Valleikanaal
(W.Knol. )
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NIJKERK - DelIer daaen
trot een apartvlUer dl. wil·
d. laan. Vlosen ,In de plu
Watergoor een "dode snoek
aan dl... hij bracht naar een
van de bestuuraleden van de
NIJke"kse lIengel8port Vcr..
nllllnl Hoop op Geluk.
''1

Toen de,.,' 'VIs werd Ieme,ten bleek biJ 1135 cm lang te
'ziJn. ZIJ had eèn gewicht van
40 pond, De oorzaak van de
dood moet gezocht worden
'lli het' telt dat ziJ lleeIl kult'
afzet had, ZIJ had een ｾｭﾷ
Ijler vol kult bIJ zich. De,.,
moek la vermoedelijk In de
plaa Watel'llOOr lekomen uit
:'de Nijkerkse Polder. BIJ de
aanlOll van rIJ....wel 28 wao
er een open verblndlDI tussen da plaa en de polder.
, Volgens dMkundlgen la het
dier oll\lltreeka 40 Jaar
oud.

Arion rufus- NIJKERK:16-VII-1975,1 ex.Veen en
Veldendijk ter hoogte van het SBBTreservaat.
(D.Jonkers.)
Arianta arbustorum-NIJKERK:16-VII-1975, 68 ex
(waaronder vele juv ex.)in Hagewinde en 121
ex.op steenglooiing van de Veen-en Velden dijk, ter hoogte van het SBB-reservaat.(D Jonkers)
INSEKTEN:
Amphibicorisae:(schaatsenrijders)
Gerris lacustris-LEUSDEN:24-IV-1975,Hazewater
Den Treek.(W.Knol).
Gerris argentatus-LEUSDEN:24-IV-1975,Hazewater,Den Treek.(W.Knol).
LepidopteraCvlinders)
Distelvlinder(Vanessa cardui)-AMERSFOORT:2-IX1975,tuin Randenbroekerweg 34.(L.J.Hemels).
HagedoornvlinderCOpisthograptis luleolata)AMERSFOORT:10-VIII-1975,1 ex.in de tuin Randenbroekerweg 34(L.J.Hemels).
ｈ｡ｲｬ･ｾｮｃａ｢ｲ｡ｸ ｳ
grossulariata).-AMERSFOORT:
4-V-1975,1 rups en 21-VI-1975,1 ex.in tuin
Randenbroekerweg 34.L.J.Hemels).
Vliervlinder(Ourapteryx sambucaria)-AMERSFOORT
14-VII-1975,1 ex. tuin Randenbroekerweg 34.
(L.J .Hemels)
Hymenoptera(vliesvleugeligen).
Gele weidemier(Lasius flavus
)-NIJKERK:9X-1974 en 16-VII-1975,nest op de Veen -en Veldendijk te hoogte van SBB-reservaat,Arkemheen,
(D.A.Jonkers) •

Coleoptera(kevers).
Geelgerande watertor-CDytiscus marginalis)-LEUSDEN:23-IV-1975, 4 ex.
Hertekop,grootste ex. lengte 30 mmo

Arianta arbustorum
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-34Verslag van de vergadering van de Werkgroep QP 6 februari 1976 te
Amersfoort.
De vergadering wordt bezocht doo 20 leden ｶ｡ｾ
de werkgroep. Van een aantal
leden is bericht van verhindering ontvangen.l
Naar aanleiding van de ingekomen stukken volgt een discussie over het lidmaatschap van de werkgroep.Besloten wordt ､｡ｾ
groepslidmaatschap niet mogelijk wordt.Het moet een voortdurende zorg bljijven,na te gaan wie"te Velde"
in handen krijgen en hoe de gegevens worden gebruikt.
De contributie blijft gehandhaafd op f 10= pe jaar.Nog een ferm aantal
leden moet de bijdrage voor het jaar 1976 nog voldoen.( Zie daarvoor de
ledenlijst).E.de Boer zal zich belasten met de inning van de contributies.
Te Velde.Getracht zal worden dit jaar 4 nummers uit te brengen. No 8jVissen
van Arkemheen.(is verschenen).No 9; een nummer allerlei.No. 10jWeidevogels van de Eempolders. No.lIjWaterwild ｶ･ｲｳｾ｡ｧ･ｮ
èf stroomdal van de
Heiligenbergerbeek.Veldwaarnemingen-rubriek tilijft de aandacht houden van
de redaktie,ondanks het feit dat de laatste ]wee nummers deze rubriek
niet bevatte.
Inventarisaties
De gemeente Amersfoort heeft vergevorderde ｰｾ｡ｮ ･ｮ
voor milieukartering.
ｾｲ
is een ferm budget beschikbaar. Leden van de werkgroep kunnen individueel deelnemen in de deelprojecten.( Opgave bij V.van Laar).De werkgroep
krijgt de gegevens van het rapport.
VogelsjHokkeninventarisaties er zijn voor he komende jaar twee concentratie-gebieden.a.de omgeving van Hoogland.b.de omgeving Woudenbergclcherpenzeel-Renswoude.Wintertellingenjeens Jer maand,door inpassing in
landelijjke tellingen langs de hel IJselmeerkJst.Van Dijk coödineert.
Vissen; Arkemheen is klaar. Volgend jaar is e aandacht voor Hoogland en
de j;empolders.
Zoogdierenj Er is niet veel gebeurd.ln het Hevelakense bos is wat aktiviteit ontwikkeld door J.de Wolf en B.van de Hoef.V.van Laar coördineert.
PlantenjAktiviteiten verhogen j Niet streven naar een volledige florakartering.Wel kartering van een aantal gemak elijk herkenbare soorten,
om op deze wijze een inzicht te. krijgen in de waarde van de gebieden.Samenwerking met de Werkgroep Eemland.Over de lijsti van soorten zal nog gedacht worden.
Heiligenbergerbeek-inventarisatie loopt nog stroef.W.Knol coördineert.
Na afloop van de vergadering wordt nog wat gezellig nagebabbeld en ervaringen uitgewisseld.

Hans S nders. (Leusden)

