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DE PIJPBLOEM, ARISTOLOCHIA CLEMATI.
TIS, IN AMERSFOORT - - - - - - - door
Ebbe de Boer (Amersfoort)

De Pijpbloem, Aristolochia clematitis Linnaeus, een plant van grazige plaatsen
op kalkrijke grond, geldt in Nederland buiten het Duin- en Fluviatiel district
als zeldzaam (Heukels & Van Ooststroom, 1973). Tot voor enkele jaren geleden
waren van de Pijpbloem twee vindplaatsen binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort bekend:
- de "kuil" voor het NS-station Amersfoort, waar op het talud langs de
Berkenweg, in een struweel van Veldiep, Sleedoorn, Esdoorn en Kardinaalsmuts,
een groot aantal Pijpbloemen groeide (Van Ommen, 1967) en
- het "Stort", een ruderaal terrein achter het tehuis Snoeckheuvel, tussen
Snoeckgensheuvel, Lambert Heinricstr'aat en Dorrestein.
De eerste vindplaats is intussen verdwenen door de bouw van enkele grote kantoorgebouwen en de aanleg van een plantsoen. Pogingen om de plant ter plekl<e te
behouden zijn helaas niet gelukt, terwijl ook het verplaatsen van een aantal
planten door de afd. Beplantingen van de gemeente naar een berm ｬｾｮｧｳ

het Pine-

tum in het Bos Birkhoven geen resultaat opleverde.
De tweede vindplaats leek in 1979 vernietigd te worden door het storten van een
grote hoeveelheid klinkers,

ｾ｡ ｲ

dankzij ondergrondse uitlopers wist de plant

aan de rand van het terrein weer de kep op te steken. Op de langere termijn
wordt deze vindplaats bedreigd door de geplande aanleg van de Ringweg. Hoewel
de gemeente met het voorkomen van de Pijpbloem op het "Stort" op de hoogte is,
is het de vraag of de plant hiermee gered is.
Het is niet onmogelijk, dat de Pijpbloemen van de Berkenweg en het "Stort"
oorspronkelijk van één, gezamelijke vindplaats stammen. Bij de aanleg van de
spoorweg Amersfoort-Kesteren, in de tweede helft van de vorige eeuw, werd o.a.
in de omgeving van de Berkenweg een grote hoeveelheid zand weggegraven en buiten
de stad gestort. De heuvel, die hierdoor ontstond, wordt nog altijd 't "Stort"
genoemd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een plant als de Pijpbloem,
die zich zo gemakkelijk ondergronds uitbreidt en bovendien met het geschikte
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substraat werd overgebracht, zich op het "Stort" even goed thuisvoelde als op
de oorspronkelijke groeiplaats. Mocht de aanleg van de Ringweg ooit doorgaan,
dan is de Pijpbloem wellicht voor Amersfoort te behouden door bij de aanlegwerkzaamheden met de groeiplaats rekening te houden of door een gedeelte van
It "Stort" voor een tweede maal, maar nu op een "v eilige" plek, te storten.

Echter, waar vind je tegenwoordig nog een plaats waar planten veilig zijn?
De Pijpbloem is van huis uit een Zuideuropese plant, die in de Middeleeuwen
is aangeplant in de kruidtuinen bij kloosters en kastelen. De planten werden
gekweekt om er geneesmiddelen, O.a. tegen slangebeten, uit te bereiden. De
Amersfoortse Pijpbloemen zijn wellicht ooit uit zo'n tuin (bijv. die van het
Observantenklooster) "ontvlucht".
De Pijpbloem heeft een bloemdek (vergroeide kroon en kelk). Op het vruchtbeginsel staan zes, soms twaalf meeldraden ingeplant. Het bloemdek is éénlippig
met onderaan een bolvormige verwijding. De bloembuis is inwendig met staande
haartjes bezet. Kleine vliegjes kunnen wel naar binnen, maar niet meer naar
buiten. Zij worden met stuifmeel bedekt. Als de haartjes verwelkt zijn, ontsnappen de vliegjes en kunnen zij daarna in een volgende bloem de stempels,
die rijp zijn voordat de helmknoppen opengaan, de bestuiving verrichten.
Rijpe vruchten komen echter haast niet voor.
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Fig.l. Vindplaatsen van de Pijpblcem.
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In 0. l.v.nde N.tuur van augustus 1902 (Jrg.7(6):125-126; zie voor illustrati. ook bIz.124) schroef J.B. Kat ... artikel ov.r ｾ
groot aant.l Pijpbl ...en (Aristolochi. cl... titisl,di. hij in of castreeks 1900 ••••n buiten Ao.rsfoort aan den Vlasakk...... g" had
ontdekt.E.n stadspl.tt.grond uit di. tijd,ons weI.illend getoond door llr.J.Hovy.geoeent••N:hi....is .an Aoersfoort,Iaat zien dat
d. ''Vlasal<k.dsch.nl •• g'' toen Ii.p .aar nu de 8erl<....g is gelegen.H.t is dus aameoeliJ< dat d. door Kat genoHd. vindplaats d•
••lfd. is .Is d••indpIaats aan d. Berk....g(zi. h.t .rtik.l ｶ｡ｾｅ｢ ･
d. Boer in d.z. T. V.ld.).Het talud aan d. Berl<.nveg is
.a.rschijnlijk castreeks 1884 door .fgraving ontsta.n (d. spoorlijn Ao.rsfoort-K.st.r.n werd in 1886 geopendl.H.t zand uit d••fgraving .erd op 't Stort (Snoeckgensheuv.I) gedepon••rd, ... pla.ts .aar de Pijpbl... nog st.eds g....it.o. vraag hoe d. Pijpbl...
in der - aan de ｴ ｾ ｟ ｫ ｲ ･ ｂ
i. gek_n blijft ｶｯ ｲｾｳｮｯｧ
onbeantucxr.d.
Redakti.

De Aristolochia Clematitis,
Op cen \V3ndeling, even buiten Amcrsroort ana den Vlas·
a.kkerschen weg, on Wekte ik een groolc menigLo excmp13Ton
\'3n fn-ialolochia clematitisf deze betrokkèlUL: weinig voor·

komcOlJo, m3.1.r zoo uit.erst merkw3.3rdigè plant, familio
Tau do bekende. 3.ls klimplant gekweekte
1Il0/lt.-lIpij]1 (Aristolochi:\.Sipho). Ik maak.te \'3n
hiernaast gtlpl:t:lLste teekening fig. 1 in do
d:lt ｜Ｇ･ｾ｣ｨｯｩ､･ｮ
lezers \'an dit tijdschrift.

pijpenkop or

een takje de
onderstelling
ｮｩ･ｾ
mut de

Snijdt men de bloembuia even boven de kamer af en ziet
men na.'1r binnen dan blijkt het boo oou\'Il'keurig die h3.3rtjos
do opening Ycrspcrren. Tusschcn de haartjes door ｔＮｩｾｴ
men
de vliegjes binnen, in de knmcr voort wandelen cn Otl11lstig
geworden door du ongewone bewegingen, die Ilo bloem bU
het arplukken on de vordere bohandelint:: onderging lJel1roc·
\'Cll zij toch mn:\r zeI dun (loor do oponint: heen t.e dringell.
1.00 o\'erlui!!u zi.fn Zü \·.3n tie onmogelUkhpid.
l

bUzollllorhec.len v:m deze plant. of liever v:m hanr bloemen
bekend 1.ullcn ZUil.
De plant zeU hoelt cen krachtig, rrisch, gezond uiterlUk

en n:ruiont met h3ar tlonkergroene hnrtvormige bladeren
w3.'lrt.cgon tic jongeron, wat Ijchlor gekleurd, pr:a.chüg :\(:100·
ken, eon hoekje in onzell tuin.
De bloemen, vuil geel gekleurd, vallen weinig in het ｯ ｾＮ
Zij zijn ｾｯｰｬｴｵｳ
in bundels van twee tot vijf in de oksels
der LI:I.l.lercn en bosl3an uit een enkelvoudig buisyormiK',
Da..'\n·nn is do lip W3t
scheef afl;eknot, bloemdek (fig. ｾＩＮ
helderdor gekleurd on meastal bot eenige deel "311 de bloem,
(Jat men bU een oppervlakkige beschouwing tusschon Ile
hla:lercn goed ziel Hot zijn echter juist die onbeduidende
hloemen die de pl:1nt zoo bijzonder mnken, wnnt hun bouw
en 53monst.elling is mot heL oog op do kruisbestuiving
011 armer k,v3.tLrdi gs t
Fig. 3 geen een doorsnede Tan een bJocnl te tien, die
nog niet door insecten werd bezocht, manr gehool op hun
komst is voorbereid. Het. buisvormige godeelte V:lon do
bloem is :lan het. ondereinde verwijd en \"'onnt eon ruime
\;:nmcr. Daarin vinden wU een nog ingestulpten stempel en
xes meeldraden die met de buit.enk:mten van den yleezigcn
stUI vergroeid zijn. De Moern staat nu rechtop en de
geel geklourde, ucht omt:. . .Igen Hp steekt %00 ver mogelijk
buiten do bladen uit De stempel is rUp, om het stuifmeel
te ontvangon, dat door kleine zwarte vliegjes wordt binnen·
gebracht. OMrtoe strijken zij neer op de uitstekende lippen
cn wnndelen door de betrekkelUk nauwe gang na.'\r de
bolvormigo kamer. Zij bebben bet daar goed, "ant zij zUn
er veilig; het is er veel ' ..armer dan buJten, vooral des
nachts, on de sapr{1ke cellen waarmede do binnenkant In
de komer is voo1"7.len geven hen wat 1'0edsel. Intuaschen
grooit do stempel uit en wordt droog, zie ng. 4, on de
1.110001 zeI( buigt zich om met de opening nMr beneden
gekeard (ng. 2) "ant zU heen genoeg bezoek. Nog meer
Jr.L8t&n zou haBr te druk worden, en de gasten, die tij heert,
zUn reeds lang tot de ontdok:king gekomon dat zU in eon
gevnngenis zilton. ZU kunnon de kamer niet meer verlaten
want do Ｎｾｬｩｮ･ｰｯ
wl13rdoor zij binncnk\V:un&n IJIUkt }{tslolen
te tUn door ｮｪｲｵｾ
naar ｢ｊｏｕＸｾ
gerichte baD.rtjeli (ng 3).

Bloem .an MolTcnpijp Ｎｯ｢ｲｩｓＮｾ｢｣ｯｬｴｳｩｲａＨ
De vliegjes beginnen honger te ｫｲｕｾ･ｮＬ
\vnot hot sap is
op en zij zitten nu al t\TeO dagen govangen. Daar gn.at ccn
helmhok·e open en laat stuifmeel \'allen; nu kun non zll
zich weor te goed doen. Heel spoedig volgen ook de nndere
helmhokjes on weldra is de heele kamer vol stuifmeul.
Daar kruipen de vliegjes door heen, zoodat hun kop en hun
rug er ,vit van ziet. Ku eten zU niet meor van het stuit·
meel; te \"'eel ｾｩ Ｎ､ｮｯｺ･ｾｮｯ
o( bet is hun wat te droog en
verlangen zij weer naar wat vocht.. Jn ioder geval, zU wor.
den onrustig; zij wiJIon er nu wel uit en ziet geheel over·
eenkomstig dien wenseh wUken de dorpehvachters, de fijne
haartjes, dit wil zoggen, zU verliezen hnn \'oerkrncht on
verdroRen. Do opening is vrij on de vliegje., kunnen met
hun -besuH'C:11 ｮｯｾＱｬｲ
\'örtrékkoll. N:ulwelUks "Un:,:U huilen,
of lij "liegen naar een nitlu\\'ë g-e\"311l::'l:uis, wo:arin zij zich
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....r vrijwillig laten opsluiten. Zij kruipen ..eer door do
lange buis tusscben de baarljes door, die bhl gemakkelijk
op til buigen en komen bet eerst op den lngeswlpten
stempel, 'nar Z8 wat stuifmeel achterl.&ton ala het er al
niet opgeyaUen is toen zij door de buil kropen, want \\"u
weten, dan staat de bloem nog recbtop.
De neerges1.agen bloemen, waarbU de haartjes nog veer·
krachtig waren, hielden allen. een or meer vliegjes gevangen.
Eenmaal yood ik er vijr in opgesloten, maar meestal twee
or drie. Twee soorten van bezoekers waren duidölij\i. te
onderscheiden. De rechtopstaande blollllDf'ln hebben bun
openingen naar versc.hillende ricbtingen ｧ･ｾ ｲ､［
twee
bloemon nailSt elkander keeren zich bijna 31 tUd den rug toe.
Ziehier wat een ieder bU de arisloloc.Jiia. Ckf1l4lilis kon
"aarnemen. Bet insect.enbezoek scbijnt niet de e..?nige
yoorwa.arde voor de bevruchting te zUn, want vin de
bJoamen uit een \"oorgaand,e bloeiperiode WBren er slechts

I

zoor ,yeirug bevrucht. reworden %OOdat er bijna Reen vruch·
ten le vinden waren. Wil die periode voor het insecten. ｢ｾｺｯ･ｌＺｄｭￎｬｓｳ｣ｊＱｪ
oen uiterst ongunstig geweest? Ik weet het
met.
e p aIlt bezit ecbter oen kruipende 'yorteltal: dio
zich naar alle richtingen vertakt &n voor de inat.&ndhouding
der soort torg dra"gt. Duidelijk is bet dat een aantal
bloemen onbenucbt tuUen blO.en omdat de stem;>el rijp
wordt voor de meeldraden en reeds verdroogd is, als ode
I
meeldraden het stuifmeel afgeven zoodat de eerste bloemen,
1 die ｧ･ｬｕｾｴ､ｩ
openg:lM, nooit bevrucht kunnen worden
' maar dat verklaart toch niet, dat er zoo weiniJt vruchten
worden gevonden. 11,;. zal trachten de plant in mUn tuin
over te brengen en dan eens nng3311 boe het met de vrucht·
, vonning gesteld Is. Afisscbi811 ,oalt er d3.D later nog iets

I
I
I

ovor mede te deelen.
Relmond, Augustus 1900.
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Paddestoelvondsten in de Gelderse Vallei uit vroe.
ger jaren %
door J. Wisman (Leusden)

INLEIDING

De volgende lijst van paddestoelvondsten is op dezelfde wijze samengesteld
als die in Te ･､ｬｾｖ
nr. 17.
Deze gegevens komen echter niet uit Fungus, maar uit de jaargangen van de
Wetenschappelijke Mededelingen der Nederlandse Mycologische Vereniging. Dc
vindplaatsten zijn in de meeste gevallen weer te onnauwkeurig omschreven om
achteraf dc uur- en/of kwartierhokken vast te stellen.
Intensief onderzoek naar de systemaktiek van de paddestoelsoorten was "r in
de jaren rond 1920 nog niet. Een waarschuwing ten aanzien vno de bct.rollwb:rlr-

heid van de vondsten is daarom zeker op zijn plaats. Daar waar dit duidelijk
in geding is, zijn ze voorzien van commentaar.
De getallen tussen haken hebben de volgende betekenis, bijv.:
(9, 30, 1918) = Wetenschappelijke Mededeling van de Ned. Myc. Vcr.
deel 9, bladzijde 30, jaar van uitgave 1918.
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11111pidus Fr.

G.le

v.

ｬｾ ､

16 jalluuri

dour

::>oHloren.

(lu,66,192U) on ＨＱ ＬＱｕｬＬ ｾＲＱＩ
..)1 t is een zeer t\olijf'elo.cllcig'c
soort naam, Liet kan een bleke
l'leurotus ostreatus serlSU Lange (';'oweest zijn of lIlissclli<'Hl ecn aparte
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BuJ.l.

(lX

Fr.

-

tlnti/'r

,:"lllcr:-il'oort

t

:j(>/It.pmbf'r

ｬｾ Ｇ

<loor Ca tllarino. Coo l.

( ':) , JO, 191 B)
Dol.tus (appendiculacus
rat:ius
L rnrTlbh.

Schff'. var- l:lj

,

ａｉｾｬｃｲｳｦｯＨｊ ｴ

o.U(";11St.,US

,
ｾＧＮｩｪｫｦｊｲｯｳｴＺ｜ｉ＼Ｈ

19lH cJonr Ii,,")j.

\' • . -..)1.-oJk.

ｊＢＧｾｉ

(11,1iJ,1921)
ê.:r bestaan tc. ,unwoordig t\ieO
soorten no.mclijl( Bolctus specioslIs en lJolctus rCI';ius. ;,ch turaf i,s niut
muer te bepalen,-wëïkë-vûii.-ëiû-:cwëe ｢･､￼Ｍｷｾｲ￨ｉＺ
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Amani ta porphyria (;l. ä 5. ox Fr.)
Secr.
P o r f i e r - a man i e t

-

Alllersfoort (orT'tGevinr.-)
1916 <..!oor A. JOLIDII.

Ｑｾ

scpt.ullIber

(B, JO, 1917 )
Arnursf'oor't , Alllcrsïoortso Derl;' ,
Uurhok J2-JJ , scpcCJlllbur 1917
door ｾ｜Ｎ
JOlllun.
ＨＹＬＵＶＬＱｾｬｈＩＮ

Amorsfoort, Uirkhoyon ,
JO S''i't''llIbcr 191ï door
IJr. J
;·Iou.l"nltoi'f.
ＨｾＬ
:"4, I:J 1b)

.'>.

Uurltok ﾷｊＺＡＭ ｲＮｾ

-6Clitocybe lignutilis(Pûrs. ex Fr.)
Karst.
•
IJetcrmina tie onder de oude naam
I'leurotus lignatilis Fr.
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.

ａｉｬｈｾｲｳｦｯｮｴ

september 1931

,

ll(,·.Ir

A. Jornun.
(21 ,J6, 19JJ)

Amers.foort, Oll[';(-!vcor in 191 ó.
(9, 89 90, J ｾ 18 )

i

Cortinarius sublanatus Sow. ex Fr. ex Fr. - Amersfoort, suptenlber 1917
door C. v. ｾｙ｣ｲｏｃｉｩＱ
011 mej.
do
Haas.
1.lotenninatie nu zoer onzeker. "lat met
( , 1 , 11 1 , 1 ｾＧ 2 1 )
deze naam bedoolu ','0 ru t, is niet
duidolIjk.
Ileboloma radicosum (Bull. ex Fr.) Rieken
Wor t e l e n d e V a a 1 h o e d
lJetcrlnina tie onc!er de oude naam
Pholiota radicosa Bull.

Am0rsf'oort

Inocybe calospora ｾ ｵ ｬ Ｎ
•
Dit was toen de eerste vondst in
l\ederland.

Amersfoort

Phacolrlnraslnius erinaceus (Fr.) Killm.

,'4

SC.î;JtollllJer

j

91-..J

tioor A. J or.lan.
( 10, 68 I 1920)

J

Ｑｬｾ

scptcmbl)r

roH

14 november 1920 cloor A. ,I ()I"a11 ,
( 11 , JO , 1 921 )

Bij

ｴＺｊｏ ｬＧｦｩｾＮｲｐｉｔ ｜Ｚ

ûon l'ruuk op

,

àood beuketakjo.

iJctcrllLina tie ondor do oude naam
Naucoria erinacca (ll'r.) Gill .

.P lutous ulilurosus

(J.Jer5.

ex Fr.) l .. ulI1H1cr

- Amurs1'oort I 1 t.: 5 C '-I t
1917 door A. J CI;JU-l1.

!Joternlinutie onder ue oude naaJll
,'luteus corvinus Schff. var U1nbrosus.

(9 I 24, 19 H. )

"sathyrolla cotonoa (quél) honr. &. Naubl.

ｕｮｴ［｣｜ﾷｩｮｴｾ

J. ..

t'filh'1r

Ｑｾ ｇＮ

murs:foort

(9,96,191,')
Oe terminatie

ＰＱｬ＼Ｎｾ･ｲ

lJypholoma cotoneum

de oude naE..m

Quél.

I'sathyrella permatt, (Fr) Sine
•
1.loterminatie onder de oude naar.l
hypholoma (l'sathyra) pcnnata Fr.

..\.mer f'ourt

Resupinatus applicatus (Catsch. ex Fr.)

umgcvincr A:JorsfQOl't , 2)
september 1916.
(8,)2,1917)

S.li'. Gray

,

Hirl;':'Clv{:1'l

J2-JJ ,
ｵｲｬＧｯｾ

lJr.

J. b.

l

,

(jOUr'

Ｚｲｾｵｬ｣ｮｨｯｦＧ

•

(9, 28, 1918) '

Determinatie onder de oude naam
Pleurotus applicatus Batseh.
Squarnanita odorata (Cool) Bas
ｾｵｮ
soort die destijds voorlopig
Lopioto. ouorato. "Ierd eonoclIId on die
veol opschuddinG bij de noderlandse
mycoloGon veroorzo.akte, o.nda t hij nog
nereens ao.ders ter ''''re ld "as gevonden.

Amersfoort , septornber tot
half oktober 1916 in de .Ui11
van he t Jlijks opvoedinc;s(;'CJsticht onder lJel'ken.
L.. i ｾＨｈｲｵｬ
te voorschjjn uit eon soort
on vorsprûitJe (·en. ｩＧＬｪｮｬｾ

ｬｾｯｬ

(5cur.
\ ö , 10- 12, 1 ｾ 1'7) ,m ＨｾＬ

2 c'-)O ,I

J7

-7Nabij Amersfoort
A.

,

ＮＦＱｩ･ｴｬＧＮＺｉｾ

. . l f.Jll

191f dl'u!'

vindplaats,
JOI.lan.

(9,43,19H1) un (\I,;;0,I\11<:)
Tephrocybe atrata (1"1'. 1Jor ｬｾｲＮＩ

]Jij Amersfoort

Donk

13

,

｡ｵ｣ｾ

cu:;

1915.
(7 , 5 1+, 19 16 )

Uit was toen de eerste vondst in
Nederland.

A.!Hursi'üort

Do tcri:linn. tie onder de oude naam

,

Collybia atratu Fr.

1ｾｬ

in

I () .IJ,
l.YCIJ.-

ＱﾷｾＮ

brandplek tIaar

Y.

Goethals.

(9,6J,

Ｑｾ

11;)

ｾ｟ ｾ｟Ａ ｾ｟ Ｒ｟ｾ Ａ｟ｧ ｾ｟ｔ ｢｟ｫ ｾ｟

Astraeus ｨｹｧｲｯｭｵｾｲｩ｣｜ｬｳ
Wee l' h u i

(:I:'ers.) Horgan
s j

All1ersfoort

,

1.IC.lurt

SplitC;<H'ber, 1<orb.
219- bluU\1

e

1 ｾＩＧｩ
'I
l,tll: 11.

(24,47,1937)
Amersfuort , ｬｈｾｖＡ［Ｎｌ｜Ｚ
door A. ,JCiman. Jl0rb.

1 :,'30

'-'

ｬＺ､ｾ ｟ｬＡｴｾＺ Ｎ

( 24 , 1,7, 1937) •
T U
ｾ

B L LAL B
ｾｉ

ci

'l'roUlollu ollceplJula 1.101"'5.

K e

l'

-

ex 1.. . 01"'5.

lJUrJ.-LtHlStJC...ln

n t r i 1 z w a Ol

,

op Jtl.n: iu.:l-i.:. Vau

de school voor \·ijjtibl)l-,CCt't'.1

onc..'.cr 00 uude naam
?acmatelia onccphala Ｈ ｾ ｵ ｲ ｳ Ｎ
ox ｾ ｲ Ｎ ｊ

,

januari 1919 , Uurlluk 32-:33-55.

ｯｩｴｾＮＱｬｩｉ ＧＺｬｯｴ･ｊＱ

door IlIc'j. ;:;.

Fr.

Ûl'

ｾＡｯｊｬ

v.

l.l;.turl0

(10,70,1920)

A P H Y L L 0
ｾ

H U ft ALE S

Coniophora puteana forma laxu (Fr.)
J.

-

Amersf'ourt , Liatur'i
door ｾｬＮ
V. l'Î..u:1.1ta.
( ＱＹＬｾｙＳＩ

ol'j'('i .. und

,

-

Arnerfiîo(lrt , da ttll.f
door olL. J omaIl.

ｯＡ［ｉＢＧＡ ［Ｇｬｾｮ｣ｬ

,

grikss.

Determinatie onder de outle naam
Coniophora laxa (Fr.) ｾｵ￩ｬＮ
CraL<Jrollus cornllcopioides (L. ex Fr.)
0 I' n
v a n lJ v e r v 1 0 e ct
Determinatie onder de oude naam
Cantharellus cornucopioides

Jl 0

(20 I 1 2, 1931 )
Amersfoort ,
door
\'1.

ｮｾ

ｌＮｾｬＮ

v.

suptl)mt.or
llaaltc 011

Ｑｾ Ｖ

,

trap.

(15,58,1926)
Craterellus sinuosus (Fr.) ]'1'.
0 i n e T l' 0 ol p o t Z '" a m
Determinatie onder de oude naam
Craterellus sinuosus Berk var crispus

-

K 1

ｾｮ･ｲｳｦｯｴ
, 23 ol,tubur 1\116
door A. JOlilan.

(8,36,19 1 7)
Amersfoort , ｾ＿
uour A. Jûrnan.

i\ ｕｩｾﾷｴＱ

1 ｾ 1 '7

t.us

,

(Y,32,1918)
Ganotlerma lucicJum (Lcyss .ex Fr. )harst
L ak z wam
ｕ･ｴｾｲｬｮｩｲｬ｡ｴｩ･
1"fHlIUS

onder de oude naall1
lucidus LU)':i.

-

AllIc'l."sfo<.Jrt

uunr A.

,

Anlursf'c.i1)r't
dCJor

Ur.

JO

ê.tll::U:5l..\i:--

ＱｾＩ Ｗ

JOldé.Lll

,

ｓｬｾｰｴＮ［､ｲ

J. :..... . ',I)U

(9, JU, 1') 1 Ij

)

1 ｾＱＷ
I (Hlj,01"!',

,

-8Gautieria graveolens Vitt

- Amersfoort , 14 september 1926
door R.H. v. Raalte en W.
Ｎｰｯｲｴｮｾ

(16en17,62,1928)
Hydnellum aurantiacum (Batsch ex Fr.)
P. Karst
o I' a n j e s t e k e 1 z wam
Determinatie onder de oude naam
Hydnum aurantiacum Batsch

- Amersfoort , llirkhovon ,
Uurhok 32-33 , door UI'. J.S.
Neulenhoff.
(9,3 0 ,1918)

Hydnellum spongiosipes Ｈｾ･｣ｫＮＩ
Pouz.
•
Determinatie onder de oude naam
Hydnum velutinum Fr.

Amersfoort, 15 oktober 1920
door A. Joman •
(11,34,1921)

Hydnum acre '<uél
•
Determinatie zeer onzeker.
Tegenwoordig heet deze soort
Hydnellum mirabile (Fr.) 1'. Karst
Deze soort is eclJter nog niet in
Nederland gevonden.

- Anlersfoort , Amersfoortse Berg
bij de watertoren ondor deIu,en
en eiken <loor A. Joman.

Uurhok 32-33 lCwa..tierhok 44
(9 , 30 , 1918) en (9, 103, 19 18 )

Ramaria botrytis Ｈｾ･ｲｳＮ
ex Fr.) Bourd.
Blo e m k 0 0 1 z wam
Determinatie onder de oude naam
Clavaria botrytis flers.
Sistotrema confluens Pers. ex Fr.

- Amersfoort , 23 soptolllboI' 1ｾ 16
door 'Th. \{eevers.
(8,37,1917) en Ｈ Ｑ Ｖ Ｏ Ｗ Ｌ Ｑ Ｗ Ｌ Ｑ ｾ Ｒ Ｘ Ｉ
- Amersfoort , Amersfoortso ]jere
bij de '.. . atortoren onder dennen

Bet is een Corticiaceae met stekels

door A. Joman.
Blok 32-33-44
( 9 , 30 , 1 91 8 )
Amersfoort , septembor 192h
door A. Joman.
(15,5 8 ,1926)

ASCUMYCETi!:!'I
ｾ

E Z I ZAL B S

-----------------

Helvella acetabulum (L.ex St Amans)
,<uél.
Bok a a l k 1 u i f j e s z wam
Determinatie onder de oude naam
Acetabulum vulgaris l""ck.

- Amersfoort, mei 1925 door

Verpa conica (U.P. Müll. ex S.F. Gray) ｾ ･ ｲ ｳ
V i n geI' hoe d j e
Determinatie onder de oude naam
Verpa digitalif'ormis

i'-l.H. v.

Raalte ..

(25,37,1941 )

- Amersfoort , 12 mei ＱｾＲＵ
door ｾＮａ
v. Raalte.
(15,68,1926)

-9-

In september 1919 was er in Amersfoort een padqestoelcn-tentoonstelling waar
enkele bijzonderheden aanwezig waren. Het is echter niet duidelijk, of het
vondsten zijn uit de Gelderse Vallei. De laatste van de hieronder genoemde
soorten was aanwezig op de tentoonstelling in 1920.
- Pleurotus pinsitis Fr. (9, 69, 1918)
Vermoedelijk Pleurotus pinsitis Fr. sensu Rieken en dat is een onzekere
aanduiding. Het zou misschien Clitopilus pinsitus (Fr.) 53. Romagn., Joss.
kunnen zijn.
_ Boletus appendiculatus Schff. ex. Fr. (9, 100, 1918)
_ Cortinarius croceo-coeruleus (Pers. ex Fr.) Fr. (9, 89, 1918)
_ Inocybe petiginosa (Fr. ex Fr.) Gill (9, 82, 1918)
_ Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Quél (9, 82, 1918)
_ Russuia sanguinea (Bull. ex St. Am.) Pers. (11, 34, 1921)
_ Hericeum erinaceum (Bull. ex Fr.) Pers. (11, 34, 1921)
Determinatie onder de oude naam Hydnum erinaceum

adres van de schrijver:
Ir'enelaan 53,
3832 CB Leusden

."

,'.
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FACSIiHLE

De vondst van de Odeurzwam, 5 q u a man i t a

op 16 september

o ei

0

r :1 l

:t.

916 op het terrein van het Rijksopvoeding,,-

gesticht aan de Amersfoortsche Berg, heeft in der tijd heel
wat pennen in beweging gebracht. Het was een tot dan onbt!l<end"
soort die onder de naam Lepiota odorata werd beschreven
(zie ook deze Te Velde, blz. 4 en 5). De vinder, A. Joman, heeft
in De Levende Natuur van 1 december 1924 (jrg. 29, afl.8, blz.
242-245) de geschiedenis van zijn vondst uitvoerig uit de
doeken gedaan; zijn verhaal drukken wij hierbij nogmaals af.
ｾ

465

U

I I
-!f:

.. X::

Type-lokaliteit van de Odeurzwam,
Squamanita odorata.

_.

Amersfoort

.).

.,,---<

ｉＭ ｾ Ｍｌ Ｏｬ

..
160

155

150

-,

fk

I ｊｦｩｾ

l'
la

460

I
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DE GESCHIEDEl IS VA
·STOEL.

H

ET h"gin

\':111

da,· gl"hied,'''I' -

｜Ｇｾｬｫ

EEN PADDEN-

'e i"!l·re'-allli,. ｾＢ

i" t!, \.. ＢｩＬｬｪＮＺﾷｾｲ

H' lalt'U ZlIll.:t'll, n'(!l:n ｷ｡ ｮｾＱ ｬ
Wc hiJ <leZt'U clL· ga:-l\"nJlwld \',111 IL I..
()m dil lIli:-",hil.'l1 ＢＧ｜ｾｉＱ ｬ
fl'lt in c1l' r1or.lh'clU\lr \':111 Uil:' land \',l:-t te
ｨｴＬＮＧｾｩｬ
d:1I1 ｴＡＧ ｣ｰｾ
111 het J{IJk-:lIp\'ot:ding.. g:c:-tirht te .-\I1I1:r:,fol)rt, W:lar

\\"."

:\'. ＮｬｉＺｾｰﾷｦＩｴｲｪｬｉ
\1'J,:'C:I·n

·lId

J.:,·hll:\,i;! b.. ·-

grt'lWIt \\'l'rd, dat bij Ik Oj)\"l4:cling IJ\'l knlcillit;l' l'1l'Il\l"Ilt, rlat nal\lllrli, «.Ilo ht'I.:l, bij u"
n.:fi'..lChtillJ.: t.:Jl "t'fl'lll'lillg "an hd ｾＢｬｉ ｵＬＧ､
d,'r \','rl'iL-t'gch'l\ nid Jllocht I)llllm.:kt'll.
DrIC), - Iadt ik op dat tt.:ITt'ill I1ld \'"nlwah-n ｾ - )lil".. dlil':l gcl'ft (11.' J{l'danit, 1l\l' nng \\'l'1
""1\:'0 Ｎ､ｩＧＬｨｮ ｬｧﾷｴ ｾ Ｚｧ

HI'l

daarop

tl'r\1g te klJllkll.

\\':1 .. d:111 _.. IH1\ ""or (("11

lh'ni"1l kw\" hd hl.·g:ill (kr gl,:o;t:hicdl'nis aall tc rtll rl'u '
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DE GESCHIEDEKIS VAN EEN PADDENSTOEL.
op den morgen van 16 September 1916 dat in het speelkwartier een der jongens ｶｾｮ
mijn
"groep" (d.w.z. "klas") een aardappelvormig knolletje opraapte, waarvan hij'llewèerde,.,
.'. dat het "lekker rook als eau de cologne", 't Was een grappenmaker, dat jong en dus ging
. ik cr dadelijk niet op in, maar toen hij persisteerde en ik het voorwerp nader bekeek. wao
..
ik dadelijk vol attentie voor zijn vondst. UIt het heerlijk geurende geelachtige knoUetje
staken twee knobbeltjes van andere kleur omhoog, waaraan ik reeds kon zien, dat het
paddenstoelen zouden worden.
Pas was ik na schooltijd ,'rij of ik snuffelde op de vindplek aUes eens goed na en 7.00waar,
daar had ik weer zoo'n knol en daarop één jonge paddenstoel.
ｾｬ･｣ｧ ｮｯｭ･
I
Eventjes determineeren. Zoo'n opvaUend ding, opvallend zoowel door vorm en kleur
als door den geur, moet al heel gauw "bestimmt" kunnen worden.
Alevel, hoe viel 't tegen' Zelfs "Constantin et Dulour" gaf geen uitkomst,
Wie in de-gelijke gevallen altijd uitkomst gaf (en nog geeft) dat is natuurlijk voor wat
in Xederland aan paddenstoelen doet, geen geheim, dat is de ziel "an het mycologisch
herbarium in Leiden, mejuffrouw Cath,
Cool, door heel Nederland bekend om
haar en 's hl",ren nn der Leks prachtig boekje,
De zwam werd dus zorg"uldig ingepakt en Ijaar Leiden gezonden.
En ziehier het resultaat (datum
19-9- 16) .
. . . "l'w zwam kreeg ik gister·
morgen, maar daar kan ik ook
heusch niets van terecht brengen,
De patiënt is werk"lijk te jeugdig
om daar een diagnose van te maken.

)lisschi,·n als l' mij Vrijdag spreekt
cn \'Crtclt waar het opzat, dat ik
eenig licht zie, maar ik vrees'" ...

w.g,

CATH. COOL,

Dat viel dus niet mer,

Enfin. de Vrijdag kwam en met hem )lejuffrouw Cool in "crband met een tentoonstelling
van zwammen in Amersfoort, gehouden door de mycologische vereeniging van 23-26
!'cptember. Natuurlijk was' de nieuwe zwam daar vertegenwoordigd. Tweemaal zelfs,
want ze was nu ook gevonden door )lej, J. A. R. 'van Stolk, bij Huis ter Heide, En op die
tentoonstelling waren de kopstukken van onze fungi-studie bijeen en flora's in alle talen,
Nog zie ik voor me, hoe ze de hoofden bijeenstaken, onderstellingen maakten. door
microscopen loerden, alle proposities weer onderst boven redeneerden en tenslotte betuigden, dat ze er niets van begrepen. Nergens stond een twam beschreven. die cr maar it'ts
op leek en zelfs over het geslacht ontstonden heerlijke disputen, heerlijk "oor ecn leek, die
zich nu op dezelfde hoogte voelt van die corypheeEn, die 't 'ook niet weten, In de omlooptaal werd van de "odeurzwam" gesproken,
Juffrouw Cool was er vol van, mi5'chien kon ze er snachts wel niet nn slapcn, Dl'n
zen October schreef ze me:
"Even kom ik u vertellen; dat de beroemde beruchte" (voelt u de penitentie, leur?)
"odeurzwam helaas zoo vreeselijk slecht hier is aangekomen' Ik ben er erg terneergeslagen
over, want ik had een goede afbeelding zoo gewenscht gevonden. Was dit het laatste, wat er
was? Ik hoop zoo van niel en dat U me Woensdag naar 't plekje wilt brengen waar.e stant,

'.,
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of ligt dat niet in onze route?! I (Dan schrijft ze nog over iets anders en eindigt:) ..De
bewuste odeurzwam kan ik maar niet thuisbrengen; het is allerzotst." .
Woensdag <4 Oet. kwam juffr. Cool bij ons een paddenst""lenexcursie leiden en door de
vriendelijkheid van den Directeur vlh Rijksopvoedingsgesticht was ze in de gell'genheid
de zwam ter plaatse te zien en er bovendien een exemplaar van mee te nemen. En 7 October schreef ze:
,.Juist wilde ik U eens gaan vertellen hoe goed de ode\lr7.wam, die ik meenam van
de excursie, was overgebracht en geteekend voor de Flora Batava, toen uw sehrij,'en
en eenige uren later Uwe zending kwam. Ik vind het haast naar, om het te ?eggen,
maar ondanks Uwe goede zorgen en de spelden waren alle ex. weer onthoofd. Wat
ben ik toch blij dat ik ze bij U heb mogen konlen halen en dat die ex. zoo goed gebleven
zijn ... Ik geloof toch dat onze odeurzwam een Trieholoma is. Collega Van Luyk !\elooft dat het geen sc/erolium maar een kilo/vormige voet "an de zwam is. Wat is uw
opinie hierover? U heeft volkomen gelijk, dat niet het sclerotium maar de padd,'nstoel geurt. Als het werkelijk een knol is, zou het Tricholoma of Armillaria bulb:gemm
wel eens kunnen zijn. \Ve moeten ook maar wat laten staan yoor ('cn nlogdijk volgend jaar, vindt u niet?"
En 20 )!aart '17 (hoe hield ze 't zoolang uit, zou je willen nag,-n) schreef 7.e:
,.Ik kon het met de odeurzwam niet langer houden en stuurde haar naar een '1>0cialiteit in een neutraal land" (oorlogsklank !) .. nI. naar Prof. Fischer te Bern, maar
7.ij is 'daar even onverrichterzake vandaan teruggekeerd cn nu waag ik het I'r op. lA'
aan Ricken te sturen. Prof. F. geloofde, dat het ondereinde geen "ekrotiurn. maar

een knol is waar hij wel gelijk aan zal hebben. Ik ben nieuws-git:'rig of ze w('('r lL' \'oor,.hijn 7.al komen of niet" ...
In dat7.eHde schrijven zegt 7.e, dat 7.C het niet met me eens is. dat de ｲｵ･ｾ
lijkt op oranjebloesemodeur, wat er m.i. het naast bijkwam, maar op die "an Hyrax cap('nsl', "Echte'r"
schrijft ze: ..Odoribus non disputandum est."
Zoo is het, maar ik denk altijd aan Lathynls odoratus of lupin,-ngcur ab ik onze du:st<·re

7.wam vind.
In 1917 kwam de zwam weer op en 25-8-17 schrijft juUr. Cool.
..Wat hrerlijk, dat de odeurzwam weer opkomt. ｾｵ
kan zij '·c·rsch naar Parijs en
naar Rieken."
En 7.C ging weer naar Parijs en naar Rieken en in "de ｮｾｬｧｩＧ ､･｣ｭ
IX" \"no Ut' N<··
derlandsehe mycologische vereeniging schrijft juffr. Cool: ,)1. Ie docleur PATOl'IU_AllO
membre de la Sociélé myeologique de France. à qui j'ai _eu 1'0\'antage d'envoYl'r cc eh:tmd'ahord.
pignon, a rangé Ic tubereule parmi les sclérotes. comme je j'avais fait ｭｯｩＭｮ［ｾｭ･
)1. Ic pasteur Rieken, à qui j'avais fait pan'enir également un exemplaire, fut d'un autre
avi. ct lit observer que Ie tubereule avait la base du pied renfléc".
Waarom dit in 't Fransch ging? - Omdat in de7.e "mededeelingen" de officieele "oorstelling van dit nieuwe natuurproduct plaats had.
Het lijkt me wel aardig voor de lezers van D. L. N. ook die voorstelling in extenso te
vermelden.
hier te doen met iets, dat missclrim nooit meer in ons lellm t'oorkomt:
Immers, we ｨｾ｢･ｮ
de ontdekking van een plant. niet alleen nieuw voor de Nederlandsche flora, want dat gebeurt vaak genoeg en vooral op het paddensloelen-terrein is het tegenwoordig nog aan
de orde van den dag, maar nieuw voor wie weet welk groot stuk van Europa, ja missçhicn.
wel voor het geheele werelddeel of ... nog grooter oppervlakte van onze moederauue.
Want het is niet aan te nemen, dat door groote mycologen als Rieken, Frios, Oudemans
e.m.a. zoo'n opvallend ding zou over het hoofd gezien zijn.
Was de 7.wam cr toen niet? Blijft 7.e misschien jarenreeksen weg, om danplolselingwecr
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te verschijnen? \Vant ik liel nog onn'rmeld, dat na mijn en Illrj. van Stolks vondstcJl,
de Hrer Bouman de 7.wam in Bilthovrn vond, Brakman in Zeist, mrjulfr. "an der )Irulrn
in Wapcnnlde en ikzelf een tweede vindplaats ontdekte in den tuin \'an het Berghotel
alhier.
In jaargang XXI van D. L. X. bIL. 379 werd de 7.wam algebeeld en I",schrenn. Lakr
nog rens in D. L. X. XX I I.
Jullr. Cool b.,·richue m,' reeds van IC vorrn:
..Als ge D. L. X. in7.irt en mijn artikel, zult ge onder de odenr7.wam zien staan h,·t
groote nieuws dat de Iie"eling"(!) ..werkelijk ren onbeschrr\'Cne is."
De Heer Thijsse heelt dat onMr de lala gezet, niet ik, waar het nog CI'n puhli"k
geheim was. Ik haasl me dus je tr schril"en, dat de bezending 7.0<; I:""d in Parijs is
Patouillard. di,·
d"cd
aangc'kornen, dat 7.,. haar h"blx'n kunnen onderlOeken. ｾｉｲＮ
is md on:i van oord('d, dat het l'('n onbeschn.'\"cÇl Lcpiota is. Daar t:T nug g( l'n Lt.p.
odorata beHaal hoop ik haar ,,'ker ook wel met jou toestemming LI'P, odora'a te
ntx:n1cn" .
..Daar is dus je naam mee gcmoc..·id jaman. Jij vond haar het t,.t:'T:,tC''' had Ze Tnl' \'tlll te
VOfl'n geschn,wn. Ik \n'nschte'l'chter geen Lepiata Jamani ol id. dl'rg,-lijks rn \'Und dlls
tl'p. odorata best.

I,,·,

Eli

1.00 is het gl'bh.. 'n·lI.
In dl' n'l:d:-- Ilkcrmadl gl'llot:mdl' ,)Il'dcdl'cHngrl1 IX" wad aan de wdl·nschappt..'lijkl'
wr:fC'ld OrtiCil'e1 de nÎt.'uwl' zwam gl·prl'''t'ntct'Td. Heel \\'at k'zcrs. "an n. L. :;.:, 1.u\lc·11 nil't
Wl'll'n, ｾｵｨ
dat gaar ('11 daitrlJl1l ml'('11 ik het \\'d aardig om dat hieT te httt'l1 \'Olglll, glein \'"n de Xedlrlandsche myculogische wcceniging" IX bl7.. 4i.
teerd lIil ..Ｌｾｮｨ･ﾷｬ､ＨＧｉｾ

LEPIOT.\ ODOn.·\TA X. SP.

Pilco lcnui, fragili, prilHlIJIl c,ullpanlilato, dein expanso sicco, squilmis :lrrcclis flocco:,i:"
gTiseo-liIacino, 1.5-4 c.:\1. !ato; carnl' lI'llui, concolol'l'; ｾｨｩｰｴ
haud annulato, in dimidia
parh' superiort' glabro ba... . ill mCTa .... al.l \'('r:,us sqllamlllis in annll!o::, incompktos .1-4
dispositis ornato I-J.5 c,:\( ｊｯｮｾ
5 10 m.)l. in basi 5-15 m.:\l. cra%o, ｾＮｮｯｬ｣
Clllll
piko; bulbo Sc1l'rtJtilim :'lmulante. Ｌｯｳ｢ｬｾ｜Ｎ［
mole "aria a pbo ｜ｬｾｱｮ｣
au nnCl'Ol a\'\'I(arnC (ollcolorl', :ml>molli, 1-2.5 c.:\1. crasso; ｾｩＱ､ｬｏ｡
Ｌ［Ｚ ｩｾｯ｣ ｲｴｮ Ｇ｜
di:o:tan.
lanum, ｮｾｬ｜Ｂｩ＼ＮｯＬ
tubis. arcu stipill' ｡ｦｬｾｩＤＬ
piko concolorl..'; sporis cJlipsoidco-spharroidci:" rosco.hy.liini:,.
5-9 X4- 6 i'·
Ha.b, ad humi in honi:-: et sih-is ｾｵｬＮ＾
:uboriuus frondosis ct conif('ris grcgatim; udor fortis
<'t jucllndus.
Hoed dun, broo<, ,'erst boh'ormig dan uitgespreid, droog mrt opstaandl' 'I'arrigc schubbcn, grij.achtig-lila. 1.5-4 c)1. bfl'ed; deesch dun, kl,'ur als \'an hoed <t"e1 bownaan
glad en lOnder ring. \'all hrt middengedeelte tot aall d,n knol schubbig t:"ringd 1-3.5
c.)1. lang, 5-10 lidi, basis 5-15 m.)1. dik, kleur ab ,"n hoed; knol ＼｣ｫｲｯｴｩｬｭ｡｣ｨｴｩｾＮ
rondachtig, afwissell'nd in grootte van" een ('rwt tot ('cn hazelnoot. 1 - .!.5 c.:\I., gl"'l. he t
vleesch van drr.ellde kl,'ur. zacht, lamellen hrecd buikig. wijd uitéén md een ｨｯ｣ ｴｩｾ
tandje op lkn stl'('1 :lfJOOPl'llli, kkur ,lis \'all he>t.d; :-pon.'11 ovaal-rond, ro:-l'achtig dcurschijnend, 5-9 X4-u I'.
ＮｮｾＺｴｪ ｢
Voorkomen in lllinrll t'n parken onder 10ofbooJllf'n en conifercn Î1i ｓＨｪｰＺｫｲｾ
Çeur sterk l'n aangenaam.
Amersloort.
.\. ｊｯｾ Ｎ ｳ
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FLORISTIEK EN FAUNISTIEK VAN EEMLAND
EN GELDERSE VALLEI

11

VERSPREIDING EN VOORKOMEN VAN OE WATERSPITSMUIS, NEOMYS fOOIENS IPENNANT, 17711, IN EEMLANO EN
DELOERSE VALLEI.

door Vincent van Laar (Amersfoort).

1. Inleiding
De eerste vermelding van de Waterspitsmuis uit het Eem1and en de Ge1der:Jr
Vallei betreft de vondst van een schedel in een partij kerkuilbraakballen,
in 1952

ｶ･ｲｺｾｭ･ｬ､

het landgoed

door Mevr. J. Fortuin in het Leusdense gedeelte van
Den Treek ( DE VRIES, 1957: 1960). De precieze vindpl'lIltG

van deze braakballen valt thans niet meer aan te geven (mond. med. vn"
Mevr. Drs. J. Fortuin, Amsterdam). Behalve deze braakbalvondst

ｾｌ｡ ｮ

op de

verspreidingskaart in de publikatie van VAN WUNGAARDEN, c.s. (1971) drie
andere waarnemingsplaatsen uit de Gelderse Vallei aangegeven: één binnpn
de gemeente Maarn, één binnen de gemeente Amersfoort en één binnen de
voormalige gemeente Hoogland. De vermelding uit Maarn berust op l'en waarneming

die nader bevestigd dient te worden, aangezien hiervan norh de

vindplaats en

de datum, noch de naam van de '.•aarnemer bekend zijn. 0"

vermeldingen uit Amersfoort en Hoogland betreffen resp. de

ｶｩｮ､ｰｬ｡ ｴｾ

ti

8-9 en 12 uit de onderstaande lijst.

2. Overzicht van de vindplaatsen
1. BUNSCHOTEN: 23-VI-1974, nestje met 3 juveniele ex. onder overhangende
ruigte in oever van 175 cm brede en ca. BO cm diepe sloot langs de
Maatweg, Maatpolder: Eemdijk. Slootvegetatie van vnl. Riet (PhragmiLeB
australis) en Bultkroos (Lemna gibba). Zie ook Te Velde, (3):1.
2. AMERSFOORT: 24-III-1972, 1 schedel in kerkuilbraakballen, ver"nmeld
in knotwilg nabij de Coelhorsterweg, Hoogland.

-153. AMERSFOORT: 19/20-V111-1976, 1

ｾ

gevangen in rietve1dje/moerasje langs

noordzijde van de Grebbeliniedijk, ter hoogte van de Weerhorsterweg,
Hoogland. Co11. ZMA nr. 19.533 (balg en schedel). Begroeiing van Riet
(Phragmites australis); aangrenzende vegetatie van vnl. Kattestaart
(Lythrum salicarial, Blauw glidkruid (Scutellaria galerieulatal.
Watermunt

Ｈｾｬ･ｮｴｨ｡

aquatica), Moerasandoorn (Stachys palustriR) en

Moerasspirea (FilipenduIa ulmaria).
4. AMERSFOORT; 1V-1962. 1 ex. waargenomen in slootje langs de Zevenhui", )'straa t, Hoogland. Vindplaats thans verdwenen door verbredi ng
de weg en de bouw van gar,age

'J""

Zevenhuizerstraat 42 (opgave G.A.H. de Groot),

5. AMERSFOORT: XII-1970/1-1971, 1 schedel in kerkui lbraakballen,

ｶｾｲＷＮＺ ｉｭＢｬ､

in schuur bij boerderij aan de Cal veenseweg, Hoogland.
6. AMERSFOORT: 111-1971, 2 schedels in kerkuilbraakballen, verzameld i/,
schuur bij boerderij De Klapmuts, Emielaerseweg, Hoogland.
7. AMERSFOORT: 25/26-1V-1968, 1 è gevangen op slikje l1aas t duj ker
in de Kooperwetering, Zwarte wegje, Hoogland. Collo RMNL nr. 20.337
(balg en schedell. Begroeiing van Grote egelskop (Sp"rganium ere"Lum).
Zie ook Te Velde, (13);45.
8 a . AMERSFOORT: 28-11/1-111-1969, I? gevangen onder oude elzestobben
langs slootje met zwak stromend water, aan de westzijde van de
Liendertsedreef, nabij de Koopersteeg. Collo RMNL nr.? Elzenhaag
met ruigtebegroeiing van o. a. Braam (Rubus fructicosus) en ｂｲ｡ｮ､ ｬＮｴｾｲＮｬ

(Urtica dioica ).
b
8 . AMERSFOORT: 16/17-111-1968, 1 8 gevangen op brede elzestobbe, die
aIR een eilandje boven het water van ondergelopen weiland uitstak;
aan westzijde van de Liendertsedreef, nabij de Koopersteeg. Collo Daan
nr. M 269. Elzenhaag met ondergroei van ruigte. Deze vindplaats
is thans verdwenen door het storten van zand en puin. Zie ook Te Vcldu
(13) ;45.

9.

AMERSFOORT: 2/3-111-1968, 1 ? gevangen in elzenhaag langs sloot.ie
met zwak s trompnd water aDn de oostzijde vnn dp. l.iendertnedrf'l.. r.

Collo Daan nr. M 447. Begroeiing van Els (Alnus glutinosa) en Wilg
(Salix spec.) en veel verdorde grassen.

-1610. LEUSDEN: omstreeks 1970, 1 schedel in bosuilbraakballen , verzameld
in sparrenbos aan de Trekerweg, ten noorden van Oe Troet; landgoed
Den Treek (opgave G. van Bekkum).

11. AMERSFOORT: 20-V-1973, 13.45 uur, 3 ex. waargenomen in natte greppel
langs de westzijde van de Zielhorsterlaan, ca. 50 m vanaf de

ｫｲｵｩｾ ｮｧ

met de Heideweg, Hoogland. Begroeiing van vnl. Liesgras (Glyceria
maxima) en Gele lis (Iris pseudacorus).
12. AMERSFOORT: 27/28-IV-1968, 1

ｾ

gevangen in natte greppel langs

de oostzijde van de Zie1horster1aan, ter hoogte van hakhoutbosje,
Hoogland. Begroeiing van vnl. Gele lis (Iris pseudocorus). Collo
RMNL nr. 20.338 (balg en schedel). Zie ook Te Velde, (13):45.
13. AMERSFOORT: winter 1971/1972, 1 schedel in kerkuilbraakballen,
verzameld in boerderij Zielhorst, Hoogland (opgave G. van Bekkum).
14. LEUSCEN: 19-V-197l, 1

ｾ

dood aangetroffen langs de spoorlijn

Amersfoort-Veenendaal, ten noordwesten van landgoed De Boom (leg.
R. de Waal; bewaard op alcohol).
15. NIJKERK: 19/20-VII-1977, 1 ex. gevangen aan de rand van rietveldje
langs de Veen- en Veldendijk. ten noordwesten van het stoomgemaal,
Polder Arkemheen (opgave O.A. Jonkers).
16. NIJKERK: l8-VI-1970, 5 schedels in kerkuilbraakballen, verzameld
in schuur bij stoomgemaal in de Polder Arkemheen. Leg. en det.
A. Timmerman Azn (Jonkers. 1975).
17. LEUSDEN: 1970, 1 ex. waargenomen bij slootje aan de noordelijke bosrand
van het landgoed De Boom (opgave Z. Bruijn).
18. AMERONGEN: l4-X-1975, 1 ex. gevangen bij spoorsloot aan de noordzijde
van de spoorlijn Utrecht-Arnhem, ongeveer waar deze de Groeperskade
kruist, buurtschap De Groep. Leg. A.J. Beintema. Collo ZMA nr. la647
(balg en schedel).
19. BARNEVELD: VI-1972. 2 schedels in kerkuilbraakballen. verzameld .in
de N.H.kerk te Voorhuizen (VAN NETTEN, 1976).
Gebruikte afkortingen: collo ZMA

= collectie

Zoölogisch Museum Amstprdam;

collo RMNL = collectie Rijksmuseum van Natuurlijk.e Hl:;torle,Loiden;
collo Daan = collectie N. Daan, Velsen.
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Fig.2. Vindplaatsen van de Waterspitsmuis, weergegeven binnen hokken van
5x5 km, afgeleid van het coördinatennet van de Topografische kaart
(bladen 26 en 32) (systeem Rijksherbarium, Leiden) .
• vangst enlof waarneming
llrvondst van schedel in braakballen.

Fig.3. Vindplaatsen van de

tsmuis, weergegeven binnen hol,kell 'Jall

｜ｾ｡ｴ･ｲｳｰｩ

lOxlO km, afgeleid van het UTM-grid (systeem European

ｉｮｶ･ｲｾＨＧｩ

rate

Survey Nederland, Leiden) .
•

vangst enlof waarneming

o vondst van schedel in braakballen.
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3. Habitat
Een vergelijking tussen de situering van de vindplaatsen en de Geomorfologische kaart laat zien dat de vindplaatsen

van de Waterspits-

muis steeds in reliëfarme terreinen, zoals getijafzettingsvlakten
(vindplaatsen 1 en 15), vlakten van ten dele verspoelde dekzanden
(vindplaatsen 11,12,14 en 18) en ondiepe, geulvormige laagten (vindplaatsen 3,7,8,9 en 17) zijn gelegen, dus in gebieden waar zowel in het
verleden als in het heden het water als vormbepalende kracht van

hrd,

landschap optrad. Ook de vindplaatsen waarvan de ligging minder nauwkeurig bekend is, zoals die welke o.a. op braakbalvondsten gebaseerd
zijn (vindplaatsen 2,4,5,6,10,13,16 en 19), blijken steeds op of nabij
zulke reliëfarme terreinen te zijn gesitueerd. Het is echter opvallend
dat de vindplaatsen nergens midden in dergelijke gebieden voorkomen,
maar steeds op of nabij de grens met reliëfrijke terreinen, zoals
dekzandwelvingen (vindplaatsen 2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,17 en 19),
gordel-dekzandwelvingen (Vindplaats 10) en kunstmatige verhogingen
als waterkerende

ｾｪｫ･ｮ

(vindplaatsen 3,15,16 en 18), spoordijken

(vindplaatsen 14 en 18) en kaden met een weg erover (vindplaats 1).
Juist op deze plaatsen kan stromend water aan de oppervlakte treden,
een omstandigheid die ook elders in Nederland dikwijls kenmerkend voor
vindplaatsen van de Waterspitsmuis is. Welk voordeel stromend water
boven

stilstaand water voor de Waterspitsmuis heeft, is moeilijk

te zeggen. Op de vindplaatsen 7,8, en 9 werden de Waterspitsmuizen
langs de slootgedeelten aangetroffen die dankzij de stroming van het
water tijdens de vorstperioden open bleven. Aan de andere kant zijn er
onder de vindplaatsen ook die 's winters kunnen dichtvriezen (b.v.
de vindplaatsen 1 en 15).
Behalve bovengenoemde typen vindplaatsen, moeten voorheen ook de beken
in de Gelderse Vallei een geschikt milieu voor de Waterspitsmuis hebben
gevormd, maar door beeknormalisaties en de watervervuiling zullen zij
hier wel verdwenen zijn.
Wat hun begroeiing betreft zijn de vindplaatsen gekenmerkt door plantesoorten uit associaties van het Riet-verbopd (Phragmition) (vgl. de
vindplaatsen 1,3,7,11,12 en 15), het Moerasspirea-verbond (Filipendulion)

J

-20-

Fig. 4 Ligging van de vindplaatsen van de waterspitsmuis ten noorden van
Amersfoort op de grens van reliëfarme terreinen (vlakten van ten dele verspoelde
dekzanden , 2 M9 en ondiepe, geulvormige laagten, 2R2)

en reliëfrijke terreinen

(dekzandwelvingen, 4K14 en 3K14 en dekzandruggen, 4 K13). Naar de ｇ･ｯｭ ｲｦｯｬ ｾｩ ｣ｨ･
kaart •
• vangst en/of waarneming
.vondst in braakballen

-21-

(vgl. de vindplaatsen 3 en 11) en overgangen tussen deze vegetaties
en die uit het Elzen-verbond (Alnion) en het Elzen-Vogelkers-verbond
(Alno-Padion) (vgl. de vindplaatsen 8,9,11 en 12). In de lintvormige
Liesgras-begroeiingen (sociatie van Glyceria maxima), zoals die dikwijls
langs weteringen met eutroof, vervuild, stromend water voorkomen
werden geen Waterspitsmuizen aangetroffen. Het zijn dus kennelijk eerder
genoemde mesotrofe vegetaties die de voorkeur van de Waterspitsmuis
hebben, hetgeen overeenstemt met wat hieromtrent elders bekend is
geworden (vgl. VAN LAAR & DAAN, 1976).
4. Voortplanting
Uit tabe11 valt op te maken dat vanaf begin maart gravide vrouwtjes
in het veld aanwezig kunnen zijn, want de hierop

＿ｮ､･ｲｾｯ｣ｨｴ･

dieren

r------------------------------------------------------------------------------,
I
I
I Tabel 1. Lichaamsmaten en gewichten van de verzamelde ｗ｡ｴ･ｲｳｰｩｴｳｭｵｩｺ･ｾＮ
I
I

I
I
I

,
I
I
I

,,

,I
,,
,,I
,,
I

Vindplaatsnr.

iI

,
,

12
a
8

"

'

I

I,

I

,,,

DatuIl

Sexe

Opmerk i "gen

3-III-1968

67,2

56,0

16,6

7,2

9,5

17-1lI-1968

71,4

55,1

16,3

7,8

12

kleine clbryoncn

28-IV-1968!?

76,3

61,2

17,4

7,2

16

embryoncn

o10

69,0

58,6

17,9

7,9

12,5

test .• 3,5x5,5

0
0

78,0

61,5

18,1

7,9

17

test.- 5,7,8,2 m.

67,2

54,8

16,5

7,5

11,2

test. -2,1,3,5 mm

60,8

17,5

14,1

tcst.-5,I,I,Om.

1-111-1968

1

7

26 -IV-1968

3

21l-VIII-1976

eI

14

J9-V-1971

0' ca. 75

zeer kleine embryonen

1111

,

I
'I
I
I,
I
ｾＭ

I

,
,,

"
,

II
,

,,
I

I

Opmerking bij tabel 1: de ｮ･ｴ｡ｾｳｭ ｨ｣ｩｬ

en het gewicht van de Waterspitsmuis uit Amerongen ｳｴ｡ｾｬｰ､ｮｩｶＨ

or. Ie) wijken sterk af van de in de tabel vermelde, waarschijnlijk doordat deze niet aan het verse, laar
aan het op alcohol geconserveerde dier werden bepaald.

Ｍ｟ＮＱ

I,
:I
I,
I
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(verzameld op 3 maart, 17 maart en 28 april) droegen alle

embryonen.

Ook in mei en (het begin van) juni kunnen gravide vrouwtjes voorkomen,
want de drie nestjongen die op 23-VI-1974 op vindplaats 1 werden
aangetroffen

moeten gezien hun ontwikkeling ca. 20 dagen oud zijn

geweest. Zij vertoonden een duidelijke vluchtreactie (een eigenschap
ste
die vanaf de 20
dag na de geboorte optreedt), maar hadden de ogen
ste
of 22 ste dag na de geboorte;
nog gesloten (deze openen zich op de 21
zie verder VOGEL, 1973). De draagtijd van de Waterspitsmuis is 20
dagen (VOGEL,1972). Hoe lang de voortplantingstijd van de Waterspitsmuis
zich in de verdere loop van het jaar voortzet, valt nog te onderzoeken.
5. Parasieten
Twee soorten vlooien werden op de Waterspitsmuis aangetroffen:
.

b

Ctenophthalmus agyrtes smitianus (vindplaatsen 7, 8 en 12) en
a
Pa1aeopsylla soricis soricis (vindplaats 8 ) (VAN DEN BROEK & VAN LAAR,
1977) .
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DE GROENE KIKKER IN EEMLAND IN 1979-

door
Wim C. Knol
(Hoevelaken)

In de maanden juni en juli 1979 werd in het Eemland door middel van het opsporen
van kwakende mannetjes een globale inventarisatie van de Groene kikker (Rana
esculenta complex; zie verder Wijnands, 1979) uitgevoerd. Hierbij werden de
Bikkerspolder, de Polder de Haar, de Maatpolder (gem. Bunschoten) en de Polder
Zeldert (gem. Amersfoort; gem. Baarn) op één dag en avond per fiets bezocht.
Uit de Polder Zeldert en de Polder Arkemheen (gem. Nijkerk) werden bovendien in
de loop van deze maanden enkele aanvallende waarnemingen verzameld. Oe Noord- en
Zuidpolder te Veld en de Maatpolder (gem. Eemnes) werden gedurende twee avonden
geïnventariseerd. Op deze avonden werden, in tegenstelling tot de avond in de
Bikkerspolder, weinig kwakende kikkers gehoord. Oe oorzaak van dit verschil in
kwaakactiviteit heeft mogelijk gelegen in verschillen in de lucht- of watertemperatuur gedurende deze avonden, want op een ander tijdstip bleken in minstens
25 % van de slootjes in de Noord- en Zuidpolder te Veld Groene kikkers voor te
komen.
Hoewel dus uit bijgaande kaart geen gegevens over de exacte verspreiding, de
getalsterkte e.d. van de Groene kikker in Eemland kunnen worden afgeleid, blijkt
er wel uit dat grote delen van de Eempolders een geschikt milieu voor deze kikker vormen. Ook is duidelijk dat de strenge winter van 1978/1979 geen desastreuze
invloed op het voorkomen van de Groene kikker heeft gehad.
Literatuur
Wijnands, H.E.J., 1979. Oe "Groene kikker" bestaat niet - Vakblad voor Biologen,
59 (18): 308-311, 3 tab., 1 fig.
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ZOOGDIEREN OP HET TERREIN INGEBORG,
DEN TREEK - LEUSDEN
door
Fons Verbeek
(Wageningen)

Inleiding
Van 16 tlm 20 oktober 1979 verrichtte de afdeling Amersfoort vsn de N.J.N.
een orienterend onderzoek naar het voorkomen van kleine zoogdieren op het
terrein van het Huis Ingeborg, Den Treek (Leueden). Hierbij werd gebruik gemaakt van 55 Longworth-vallen, geaasd met een mengsel van pindakaas, havervlokken en spekzwoerd. Gedurende de eerste vier dagen van het onderzoek werden de vallen om de drie uur gecontroleerd, de gevangen zoogdieren gemerkt
door het wegknippen van een plukje dekhaar en weer losgelaten.
De hierop volgende periode was gericht op het terugvangen van de gemerkte
dieren, maar deze periode is te kort geweest om uit de verhouding gemerkteongemerkte dieren (Petersenindex of Lincolnindex) conclusies over de populatiedichtheid te trekken. Het ligt in de bedoeling om met de opgedane ervaring zo'n onderzoek alsnog uit te voeren.
Behalve door middel van valvangsten werden gegevens over het voorkomen van
zoogdieren verkregen door het analyseren ven een eantal braakballen, afkomstig van een paartje Ransuilen dat op het terrein lngeborg voorkomt en door
het doen van veldwaarnemingen.
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Ingeborg
Fig. 1. De situering van het terrein
Naar de Topografische kaart, schaal
1: 25.000 - blad 32 D

--459
156

1. VALVANGSTEN (zie ook fig. 2).

Vangplaats I • vegetatie van Pitrus (Juneus effusus) langs slootje:
5 ex.
7 ex.

Bosspitsmuis (Sorex cf. araneus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Vangplaats 11 _ vochtig grasland met veel Pitrus, grenzend aan bos:
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

27 ex.

Vangplaats 111 _ menging van naaldbos en berkenbos:
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

1 ex.

10 ex.

--ｾＭ
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-28Vangplaats IV - naaldbos langs sloot:
3 ex.
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Vangplaats V _ heidevegetatie met Pijpestrootje (Molinia caerulea):
2 ex.
Bosspitsmuis (Sorex cf. araneus)
10
ex.
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) "
Vangplaats VI - dras gebied met vooral Pitrus:
Bosspitsmuis (Sorex cf. araneus)
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

"4 ex.
1 ex.
2 ex.

2. BRAAK3ALANALYSEN
Bosspitsmuis (Sorex cf. araneus),
Dwergspitsmuis (Sorex minutus),
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus),
Veldmuis (Hicrotus arvalis),
Aardmuis (Microtus agrestis),
Bosmuis (Apodemus sylvaticus),
ｾｵｩｳｭｵｩｳ
(Mus musculus).

3. OP HET TERREIN INGEBORG EN IN DE DIREKT3 Ol·:GEVIl'G
DIEREN
Konijn (Oryctolagus cuniculus),
,raas (Lepus caper:sis),
Sekhoorn (Sciurus vulgaris),
Ree (Capreolus capreolus),
Wezel (Mustela nivalis),
Bunzing (Mustela putorius).
Mol (Talpa europaea),
EGel (Erinaceus europaeus).
adres van de schrijver:
Dijkgraaf 4-16-C-9,
\iageningen.
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landschap

Weilanden

blank bij
Leusden
AMERSFOORTILEUSDEN • Het
gebied tussen Amersfoort en Leusden ter hoogte van de Barneveldse
Beek staat. momenteel voor een
groot deel blank door de overvloedl·
ge regenval van de laatste dagell- De
wateroverlast in dit gebied. de
Schamme Polder, wordt vooral
veroorzaakt door de slechte afwa·
tering vin het Vallelkanaal Overi·
gens noemt een woordvoerder van
het. Waterschap De Barneveldse
Beek
de
wateroverlast
niet
verontrustend. 'Verceleken met.
twintig jaar geleden stelt dit niets
voor. Bij overvloedJge regenval was
het twintig jaar geleden nog moge·
liJk ｴｳ｣ＧｃｷＨｾ
van Amersfoort. naar
Barneveld over het. land te varen'.

_

Zoals bekend gaat de provincie
binnenkort begill-nen met het ver·
breden en ultbaggeren van het Val·
lelkanaal. Deze werkzaamheden
worden mede uitgevoerd om het ｾＢ｡ﾷ
ter sneller vanuit het waterschap
door te voeren naar de Eem. Samenhangend met de overstroomde landertjen tussen Amersfoort en Leus·
den is ook de waterhoogte In de beek
In Schullenburg enorm gestegen.
Tussen het wateroppervlak en de
onderkant van de brug In de Opera·
weg zijn nog enkele centimeters
ruimte.

Uit: Amer:::;foort3G

6
ｦ･ｾｲｵ｡ｩ

ＱｾＸｑＮ

ｲＮｯＬ Ｂｾｲ

..nt, 91 (31): 1;
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planten
novld:tc ｯｲ･ｾＮｩＢ
(Tle.etylorhi2a ｭｾ｣ｵｬ｡ｴ
",aoula1:a) - SCHERPENZEEL: 1979, eht
,i:'"t:1:r' rd ct rrncr Naargenomell in 't Broekerbos; vindplaats verdwenen door
het otortel! val! puin (J. LagEJrwey) •
ＮＱｃｬ｣ｾｮＢ
',-ntC1:::>1€lEJf,':Jrec (Echinodorus ranuncu.loides) - EEMNES: 1-IX-1 97,), Hok].. EJt-lno.icn ""J.n de Zomer<ii jk, Ecm!,older. De groei plaats , die zich sinds
19f7 heeft uitgebreid, bevindt zich op een steil klei-randje en heeft
cen longte van ca. 40 m. (P. Veen).
ｾｵｩｶｾｬｮ｡ ｩｧ｡ｲ･ｮ
Ｈ｣ｵｳ ｾｴ｡
epithymum) - LEUSDEN: Zemel' 1979,.in Struikr.eide
-"Er7- zuidzijde ve.n 't Hazem""ter, Den Treek (L.J. Spier); WOUDENEEHC,
29-\"11-1'179, op drie plaatsen gevonden op het hei.devald "I'ii.ttenberg"
: .1. Lage Y'wey ) .
ｋｬｯｫｪ･ｳｾ｣ｮｩＧ｡
(Gentiana pneumonanthe) - SCEERPENZEEL:' 18-v1II-1979, ca.
ｾ
1,J.oeiend" ｅｊＺｾＮ
op Groot Wolfswinkel ; d.i 1; is (,etl Zf.e]· hoog aantal \'oo!"
d",,:e vindplaa.ts (J. r,agerwey).
ｬＧｮＹｾ Ｑ＿ｰ･ｬ
(I'''''Lu1'a s-t1'e.monium) - AMERSF'OCRT: IX-1 979, 1 ex. op l'ude1'ale
g1'e';T,d bij 't i(ccl·a·s aan de Hooglandse dijk.

vogels

I

,

--------_._---------_-:..----------------,
Torenvalk

: (3.226.521) Geringd als volgr. op 14 augustus
1977 te Woudenberg. Tegen de draden boven een
spoorlijn doodgevlogen op 4 januari 1978 bij
's-Heer-Arendskerke (Zeeland).

i

I Torcnvu 11<
I

ｬｒｵｮｾｩ

I

I,

Bosui I

Bosui i
,..
ｉＮＡＺｾ

k' I

Kc (ku i I

: (3.226.531) GeringQ als volgr. op 12 november
1977 te Woudenberg. Uitgeput in struiken verward
aangetroffen op 8 februari 1978 te Barneveld.
: (6.047.355) Geringd als volgr. op 14 augustus
1977 te Woudenberg. Verzwakt en vermagerd aangetroffen in een boerderij op 16 oktober 1977 te
Klarenbeek (Gelderland).
(6.034.157l Geringd als nest jong op 2 mei 1974
in het Park Randenbroek te Amersfoort. De ring
werd teruggevonden in een braakbal in een griend
bij Nieuwegein-zuid (Utrecht), op 6 ｪｵｮｩｾ
1975.
: (6.040.995l Geringd als le jaars vogel op 2 juni
1977 te Woudenberg. Dood in puntdraad gevonden
op 25 februari 1978 te Leusden (Utrecht).
: (6.040.983) Geringd als nest jong op 16 mei 1977
te Ede. Vers dood gevonden op 14 november 1977
bijHarderwi jk.
: (6.040.970) Geringd als nest jong op 7 september
1976 te Woudenberg. Door de schoorsteen in een
huis gekomen en losgelaten op 19 oktober 1977 te
Noordwolde (Friesland).

'rerilgmeldingun ven ir. de Gelderse Vallei geringde vogel s. Overgenomen uit:
H. Stel, 1978. Ｌｔ｡ ｬＧｶ･ ｾｬ｡ｧ
1978 (20 e jaarcverzicht). - Ede: 1-5·

•

•

zoogdieren
EÄel (Erinaoeus europaeus) - SCHERPENZEEL/RENSWOUDE. 11-X1-1979, 2 dode eX.
op de wag Soherpenzeel-Renswoude, SCHERPENZEEL. 5-X11-1979, 1 dood ex.
op utrll.at in Scherpenzeel, luohttemperatuur overdag ca. 10 °C, 's ｮ｡｣ｨｴｾ
ca. 8 °c (J. Lngerwey).
Vlilermuïs s pec. - SC!IERPEN'lEELl 27-VI-1979 , 00.. 15 ex. vlogen uit dak van
wOlling te Scherpenzeel, 19-X1-1979. 1 ex. (waarachi jnH jk ｄ｜ｾ･ｲｧｶｬ･ ｲＧＬＱｕｩｳＩ
ja.\gde "tussen 12.00 en 15.00 uur ononderbroken hoven de wijk Proeftuin te
Scherpenzeel. Luchttemperatuur ca. 10 °c (J. Lagerway).
ｾｾ
ｾ
(Rattus norvegicus) - ｓｃｾｒｐｅｎｚｌＺ
24-X11-1979. 1 ex. werd gevaneen door Blauwe reiger op Egdom. die de rat in één keer ｾｯ ｲ･ｬｩｫｴ･
(J; Lagerwey).
Vos (Vulpes vulpes) - AMERSFOORT. V11-1979. twee keer 1 ex. waargenomen oij
maisvelden ｡ ｾ
de Tweede Steeg, tussen Hoge Weg en de brug bij de Koopermelen (E. Westerl\off), WOUDENBERG. 10-X1-1979, 2 ex. in knollenland bij
't Broek, 13-X-1979 1 ex. op 't Broek geschoten (J. Lagerwey); SCHERPENZEBL: 10-Xlr-1979, 1 rekel geschoten op Egdom; 3-11-1980, 2 ex. gevangen
op Lnngelaar (noordelijk gedeelte van Scherpenzeel) (J. Lagerwel).
ｒ･ｾ
(Capreolus ｾ｡ｰｲ･ｯｬｵｳＩ
- WOUDENBERG: 17-VI1-1979. 6 ｲ･ｫ｡ｬｶｾｮ
in Voskuilen en 5 reakalveren op Rumelaar doodgemaaid (J. Lagerwey), 18-X1-1979.
een telling op deze dag wees uit. dat op Lamhalgen 11 ex. (3 ｾ
en 8 ｾＩ
aanwezig waren (J. Lagerway).

VIssen
ａｾｬ

ｔｩＧＡＮｾＬ｜ｧ･

Ｈａｾｧｵｩｬ ｡
anguilla) - ｓｃｈｅｒｐｬｾｌＺ
3-VII-1979 , jonge aaltjes (ca. 1) cm
lane) Zliomr:len onophoudelijk tegen de stroom in bij het Schapenhrugje (J.
L'lge rwey) •
stek.. lbaare (Pungitius pUlleitius) - LEUSDEN: 3-'n1-1979 en 9VI1-1979, ?OO juv. ex. in ｰ ｬ ｾ ｪ ･
langs de Mooreterweg (halverwege de Sibe ｾｩ￫ｮ｢･ ｫ
.,n de ｒｯｭｳ･ｬｾ｡ｲｳ･｢ ｫＩＮ
!le"t plas je had eeri doors nede van 1 m
en ｷｾ
30 cm diep. qet plasje was een overblijfsel van de overvloedige regenval in het voorjaar, waardoor tot begin juli de sloten en ｧｲ･ｰ ･ｬｾ
in
de Gelderde 'lallei vol water stonden, een""ouderwe"tse situatie". "De (ltekelbaardjes hebben kans gezien om zich gedurende deze natte periode over de
Gelierde 'allei te verepreiden (P. Veen, L. Ruesen, V. Kraan).

slakken------------------ｈ･ｬｩｾ Ｄｯｮ｡

Ｐ･ｰ｡･ｾ

arbustorwn - AMERSFOORT. 22-111-1980, 1 ex. ｯｶｾｲｷｩｮｴ･ｲ ｮ､
(op de
bodem. tuesen Rietgras), ruderaalterrein tussen Oude Hamseweg, Eem en de
［ｮ ｾｨ｣ｓ
ZUIDELIJK FLE'lOLAND, 24-111-1979, 5 lege huisjes onder plank in
ｾＭｩ･ＢｴＱ｡ｮ､
mat w:.lgenopslag aan de oostzi jde van de af ri t van de Ni jkerk"rbrue (Nulderdijk) (Z. Bruijn en V. van ｌｾ｡ｲＩＬ
BARNEVELD. 16-111-1980, diverse ex. ｾｰ
bagger lanffS de Kleine Barneveldse Eeek, Landgoed 3rica (J.W.
van 'lliet). Aanvulling 0;3 het ｯＧｬｴＡｲｾｩ｣ｨｴ
van dezd soor"t in Te Velde, 16:5-8.
ｾ･ｭｯｲ｡ｬｩｳ
- ａｍｅｒｓｆｏｾＮ
21-X1-1979. 1 leeg huisje gevonden tussen puin
tijdens archeologische opgravine in het Observantenklooster. Ouderdom?
(G.M. van Laar leg. ,controle det. "Dr. !I.E. Coomans).

"
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helix ｡ Ｓ ｰ ･ ｾ
Ｈｓ･ｧｲｩｪｮｳｬｾｫＩ
- ｾｒｓｆｏ｡ｔＺ
5-XI-1977, 1 adult en 5 juv. ex.
waargenomen op het kerkhofje aan de Bloemedalsestraat (Z. Bruijn).
TIreissena polymorpha (Driehoeksmossel) - ｎｉｾ＼ｅｒｋｭｩａｕｗＺ
X-1977, een onderzoek m.b.v. een bodemhapper in het Nijkerkernauw ter hoogte van Nijkerk
leverde alleen lege schelpen op. TIe Driehoeksmossel lijkt hier inderdaad
uitgestorven (G. TIirkHe). In de herfst van 1973 nog levend waargenomen
op de steenglooiing langs de dijk van Zuidelijk Flevoland (V. van ｌｾ｡ｲＩＮ
Wie vond nog levende ex. tussen 1973 en 1977?

nse1tten----'-------------------

j
ｎ･ｯ｣ｮｰＮｭｯ､ ｾ

latltarais (zweefvlieg) - ｂａｾｖｅｌｄＺ
1978, ｌ｡ｾ､ｧｯ･､
de 3chaffehar; SOES'r, 1978, zuidrand van Soestduinen (V.S. van der Goot, in:. Ent.
Ber., ｾ［ｮＹｴＮＬ
40:18).

ｖｾ ･ｳ ｾ

cardui (Distelvlinder) - AMERSFOORT: 22-X-1979, 1 ex. op bloembed
gem. kwekerij Groot Randijk, geiligenoergerweg (V. van Laar).

r
ｏｬ､･ｮ｡ＡｾｴＬ

ｾＱＸ

ＨｾＱＸＩ

h4

Ruim 5 ha hakhout, inclusie! houtwallen, werd gehakt en het ｴ｡ｾ ｯｵｴ
a!gevoerd o! verbrand. Waar nodig werd ingeboet.
Een beukenlaan, waarin ten gevolge van de droge zomer in 1976, veel bomen
waren doodgegaan, werd geveld en opnieuw ingeplant.
Op de heideveldjes is verspreid en op kleine schaal gemaaid, geplagd en
strooisel verwijderd. Hierbij werd door het IVN afdeling Nijkerk, veel
nuttig werk verricht.
De reigerkolonie nabij het kasteel is in aantal achteruitgegaan. Vorig
jaar waren 40 nesten bezet, dit jaar 28. Waarschijnlijk is de strenge
winter debet aan deze achteruitgang.
In overleg met het zuiveringsschap is een plan opgesteld ter verbetering
van de zuivering van het afvalwater van het kasteel. Na uitvoering zal
verontreiniging van het water in de kasteelgracht tot aanvaardbare proporties teruggebracht zijn.
De restauratie van de tuinmanswoning werd ter hand genomen. De duiventil
werd verplaatst naar een meer in het oog vallende plek en volledig gerestaureerd.
De intensivering van het agrarisch grondgebruik komt op steeds gespannener voet te staan met het streven naar ｾ･ｨｯｵ､
van natuur en landschap.
Een diepgaande bezinning hierop is dringend gewenst.

ｾＭ

Uit: Beheersverslag 1978 - 1979 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. - 's-Graveland: 1-60 (Il. 24).
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-33Ledenlijst per apr.' 1980

•
Naam

straat

Woonplaats

F.
W.
G.
F.

Juliana1nan S9
Fr. Halsstreet 100
J. maijen straat 1
zandkamp 212
Zwarte Steeg 3
G. Flinckstraat 4
Steen;haat lB
Dorpsstraat 247
joh. Karmanhof 16
c
Ringw. Randenbroek 73
Voskuilerdijk 12
Sergweg 7
a
r,'eentweg 11S
Grifthorst 10
p'oolse weg 9
Trekvogelweg 62 G
V. Furstenburchstraat 19
Cos ter dorpsstraat 40
Schoutstraat 19
20h. Geradtsweg 71
a
Veenbesstraat 75
Elichtenhorsterweg 50
"liegersvelderslaan 30
Snoeckgensheuvel 48
Reigerstraat 2
Randenbroekerweg 34
Noordweg 177
r.alicie 16
Van ｮｾ｡ｬｫｹ･ｰｓ
31
Juffersland 16
"auritslaan 3
l::islaan 6
Je Dan 72
5adelochstraat 12
Lindehof 27
Stationsweg 316
c
Ringw. Randenbroek 33
Schutterhoeflaan 27
Kievitlaan 31
Rostocklaan 11a
nin. Elandstraat 12
Stationsstra-t 49
Lothariusstraat 17
Troelstralaan 9
Achter st. Piet er 20
Eikenlaan 129
3chouw 16
Kerkstraat 28
8uys 8allotgtraat 27
Piet er Pijperstraat 14
Vogelwikke 1
Kon. Arthurpad 8

maartensdijk
Voort huis en
Amersfoort
Hoogland.
Bennekom
Amersfoort
Utrecht
HarMelen
Anersfoort
Amersfoort
Woudenberg
Doorn

LêCipernweg 1:
Arnhemsl"'Iwgg 22

Hilversun

Alleyn
Bakker
van Bekkum
Berendse

J.J. v.d. Berg

H.E. Beylsr.lit
H. Bick
T. 80ekhout
E. de 90er
L. 500n
Z. 2ruyn

9. v. COrilpayan

C.S.p. van Dam
W.

Vêln

Oeventer

J.J.A. van Dijk
C. Dirkse
r. Duyser
J. Fransnan
J.C.t=. rreeling
J.:;. i:. Frencken

H. Gartner
J. ven Gent

G. de Graaff
J. Grir.óerçen

A.

ｧｮｩ｢･ｾ

L.J. Hel':'1els

At:::' v.d. Hoef'
J. P.ofnan

de Hoog

ｾＮ

Jonkers

Ｎｾ ｄ

':"'. Knol

P. Voeleillijn
C. de Kruif
V. varl Laar
D. van Laar

J. Lagerwey
ｾＮ

de Lc.ng8

J. de Leguw
'':''1, Loode

r:. A. Lucassen
R. de Man
J. ':uilwijk
F. van Ommen
G. Prins
Provo Utrecht
ｉｾＮ
Resing
tlJ. van Rossum
H. Sanders
1. Schmitz
G. Schreyer
T. Slagboom
J.L. Spier
L.H. Steyn
ｾＮ

'":traRthof

Eemnes

Leusden
Putten
hmersfoort
Nijkerk
Hoeve:aken
'Joudsnt-erg

Hilversum
Soest
r!ijkerk

Barneveld
';l':1ersfoort
Barneveld
ｾｲ Ｎ･ｲｳｦｯ］Ｌｲｴ

fliddelburg
Leusden
8é'!.êrn

Leersun
Hoevelakeil

Yoevelaken
］ｬ｡ｲＺＧ｣ｾＢ

Ar.>ersfoort
S1eeu",ijk
Scherpenzeel
::rnersfoort

Leusden
Ilaar ensdijk
Bussum
tEjmegen

AMersfoort
bij Duurstede
Anersfoort
Utrech t
-cherpenzeel

ｾｩｪｫ

81aricun

Zaltbommel
Amersfoort
P.mersfoort

leusden
Amersfoort
.'ll'Tl9r foort

•

Naam

Straat

UJoonplaats

P. Tazelaar
S.J. Tenkink
J. Terra
J. Tolner
P.H. Veen
J. Verduin
K. van Vliet
A. Vlijm
J.L.ID. v. Voorst-Schnoor
G. Voskuilen
E. de \1aal
J.H.D. UJolf
J.T.H. UJolleswinkel
r,.• C. Zinkweg

r'lozart1aan 12
Van Zuylenstraat 115
p.a: Heiligeweg 3
Eenweg 21
Dan 8lieklaan 82
maria 5tuartlaan 1
Kebof'1l6
Heinencamp 40
rJignonpad 9
Helenahoeve 28
Stengelweg 3
Amersfoortsestraat 4
Sarneveldsestraat 34
o
Curacaolaan 46
llieegbreestraat 58

Voorthuizen
Nijkerk
Krommenie
8aarn
Soest
Leusden
Hoogland
Nijkerk
Amersfoort
Gouda
Amersfoort
Hoevelaken
Renswoude
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Soest·

1JJ. Zweers

!,

•

.-

>

•

