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DE GELDERSE VALLEI EN HET VALLEIKA_
NAAL
door
L.J. Hemels
(Amersfoort)

Begrenzing van het gebied
Globaal genomen kunnen we zeggen dat het gebied, waardoor het Valleikanaal
stroomt, in het zuidoosten door de Neder-Rijn, in het oosten door de oplopende
Veluwegronden, in het westen door de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi en in het
noordwesten door het Eem-meer begrensd wordt.
De Vallei bestaat in hoofdzaak uit bouwland en weidegronden, doorsneden met
sloten en beken en afgewisseld door kleine bospercelen en houtwallen. Daarnaast
vormen de fortificaties van de Grebbeliniedijk met kaden, bastions en bijbehorende begroeiingen een dominant aspect in het landschap.
De in de Vallei liggende plaatsen en dorpen zijn, gerekend vanaf de Grebbe:
Rhenen, Amerongen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Leusden, Amersfoort,
Soest, Eemnes Binnen, Eemnes Buiten, Bunschoten en Spakenburg.
De waterstaatkundige toestand in verleden en heden
De afwatering van het Gelderse Valleigebied heeft reeds in het verre verleden
vele problemen gegeven en nu nog zijn ze niet alle opgelost. Zowel het van boven
afkomende water, veroorzaakt door hoge waterstanden in de Neder-Rijn en gepaard
gaande met doorbraken van de Grebbedijk, alsmede de opstuwing vanuit de voormalige Zuiderzee bij noordwesten wind tot in de Eem (waarin de door de Vallei
stromende Barneveldsche en Luntersche beek uitmonden) gaf in dit bekengebied
enorm veel wateroverlast.
Oe voormalige Zuiderzee

Na de dichting van het laatste gat in de afsluitdijk op 28 mei 1932 bleven zéér
hoge waterstanden door opstuwing vanuit de Zuiderzee uit; deze was nu binnenzee
geworden en werd van lieverlede zoetwatermeer. Van die kant was nu geen groot
gevaar meer te duchten. De problemen hogerop waren toen evenweel nog niet alle
opgelost, hoewel in de voorgaande tijd reeds veel moeilijkheden waren overwonnen.
De wateroverlast
In het verleden stonden grote delen van de Gelderse Vallei 's winters dikwijls
blank, zoals het Ederveen, de Voskuiler landen en gebieden rond Woudenberg,
Leusden en Amersfoort. In het algemeen gesproken ｷ｡ｲｾｮ
het de in de Vallei liggende beekdalen.
In het ?uiden wordt de Vallei tegen hoge Rijnstanden beschermd door de eerder genoemde Grebbedijk tussen Wageningen en de Heijmenberg; twee hoge punten in het
landschap. Deze dijk nu is in het verleden dikwijls doorgebroken, o.a. in 1595,
in 1643 en 1651.
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Maatregelen tegen de wateroverlast
Om de gevolgen van deze doorbraken te minimaliseren, is men in 1652 begonnen
met het aanbrengen van de slaperdijk. Deze dijk loopt vanaf de hoge gronden
onder Amerongen benoorden het Egelmeer naar de Emminkhuizerberg en vandaar naar
de provinciale grens, noordelijk tot aan het werk aan de Daatselaar (fortificatie) •
Waar langs de Utrechtse grens geen hoog terrein ｡ ｮｷ･ｺｩｾ
was om deze slaperdijk
op aan te sluiten, kon het gebeuren (zoals in 1855) dat het Rijnwater bij doorbraak van de Grebbedijk om de kop van de dijk naar Renswoude, Woudenberg, Leusen en Amersfoort stroomde.
De "Geldersen" waren met de aanleg van deze dijk niet erg ingenomen, daar bij
zich voordoende overstromingen hun landerijen dieper onder water kwamen en het
water veel minder snel kon afvloeien. Ten overvloede kwam daarbij nog, dat het
gebied ten zuidoosten van Veenendaal op de Neder-Rijn loosde.
Deze toestand werd hoe langer hoe minder acceptabel doordat de landen rond
Veenendaal door vervening lager waren komen te ligen (Venen-dal) en de Rijnstanden,door diverse oorzaken zich bovenstrooms voordoende, steeds hoger waren
geworden. Het gebied kreeg daarom behoefte aan lozing in tegenovergestelde, dus
noordelijke richting. Deze mogelijkheid van lozing in noordelijke richting
werd geheel onmogelijk gemaakt door de aanleg van de Slaperdijk. Er ontstonden
als gevolg van dit alles hooglopende ruzies tussen "Utrechtsen en Geldersen".
Om althans de ergste grieven te verminderen, werden bij Conventie van 1714 in
de Slaperdijk drie heulen (doorlaten) aangebracht. De geschiedenis vermeldt,
dat op 4 augustus 1816 "een grote menigte volks de heulen aan den Rooden Haan
gewelddadig heeft opengebroken; door de Staten van Utrecht worden deze onder
bescherming van Kurassiers hersteld".
In 1829 werd vernieling der heulen slechts voorkomen door bedreiging met inlegering van troepen.
Veel plannen zijn sindsdien gemaakt en besproken, enkele kleine verbeteringen
werden nog aangebracht. Een ingrijpende verbetering kwam pas ná 1930.
Voortgezette maatregelen
In 1931 werd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw
een commissie ingesteld, onder voorzitterschap van Jhr.Mr. J.W.H. Rutger van
Rozenburg.
Deze commissie bracht een aantal voorstellen ter tafel, neerkomende op:
a. Het graven van een afwateringskanaal voor rekening van het Rijk en de belanghebbende provinciën (Gelderland en Utrecht),
b. Voorstellen tot uitvoering van werken aan de beken, met het doel ook hiervan
een betere afwatering te verkrijgen,
c. Het vernieuwen van de organisaties der Waterschapsindeling in de Vallei.
Het graven van het Valleikanaal, waaraan in 1937 bij de Eem werd begonnen en
hetwelk door tal van omstandigheden ernstig werd vertraagd, is geheel uitgevoerd
naar de voorstellen van bovengenoemde commissie. Eerst in 1949 was men met de
laatste werkzaamheden klaar.
In 1949 werden de diverse beekwaterschappen opgericht, onder welker competentie
de beekverbeteringen resorteren. De aanvankelijk vastgestelde normen voor de
waterafvoer bleken al spoedig te laag. De landbouw verlangde een betere peilbeheersing (verlaging van de grondwaterstand). Ook de verstedelijking met de daaruil voortvloeiende grondverdichting, als ook de aanleg van wegen enz. waardoor
de bodem minder hemelwater kan opnemen, eisten een vergrote afvoer per tijdseenheid.
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Zo is er van lieverlede een tegenstrijdigheid ontstaan tussen de afvoercapaciteit van de ontvangende hoofdafvoeren, t.w. de Luntersche beek, de Barneveldsche beek en het kanaal als laatste opvang en afvoerleiding en de af te voeren
hoeveelheid water.
In de jaren 1960-'61 en 1965-'66, die natte winters hadden, ontstond nog ernstige
overlast; ook in de winter 1979-'80 kwamen weer grote oppervlakten onder water
(zie foto 6 februari 1980).
Om nog een betere en snelle afvoer te verzekeren wordt thans een deel van het
kanaal tot aan de Eem verbreed en wordt enkele brugoverspanningen een vergrote
doorlaat gegeven, o.a. de brug in de Hogeweg bij Amersfoort.
Cijfers en maten
De totale lengte van het Valleikanaal vanaf de Neder-Rijn (Grebbe) totlaan de
uitloop in de Eem is 37,4 km.
Het natte profiel tussen Rijksweg 28 en de Barneveldsche beek (dit is het punt
waar deze beek in het kanaal komt, nl. bij de stuw in de Amersfoortse wijk
Schuilenburg) bedraagt, rekening houdend met de maatgevende hoogwaterlijn, circa
37 m2 (dit is de norm van het jaar 1933).
Voor de verbetering is een nat profiel nodig van 63 m2 om een maatgevende afvoer
van 44 m3/sec te kunnen verwerken. Het nieuwe profiel heeft dan een bodembreedte
van 9,75 m bij een maatgevende waterdiepte van 3,25 m. De waterbreedte(spiegel)
wordt dan circa 29 m.
De verdeling in het hoogteverschil
Het totale stuwpeil in het Valleikanaal bedraagt N.A.P. + 4,60 - 4,80 m. Om dit
verschil te reguleren zijn in het kanaal negen stuks sChotbalk- of damsluizen
aangebracht. Twee hiervan zijn inmiddels buiten werking gesteld, te weten die in
de Rijksweg Amersfoort - Hoevelaken en die in de spoorbrug Amersfoort - Zwolle.
Zo ontstonden een aantal panden of kommen.
Het eerste pand is 1,5 km lang en loopt van de Neder-Rijn tot de Grebbesluis.
Dit is de eerste sluis en inlaatsluis.
Het tweede deel gaat vanaf de Grebbesluis tot die bij de Rode Haan en is 13,4 km
lang. Dit is de tweede sluis.
Het derde deel of pand is dat vanaf de Rode Haan naar de sluis bij de kruising
met de spoorlijn Utrecht - Ede en 3,6 km lang (derde sluis).
Het vierde gedeelte loopt vanaf deze derde stuw naar de damsluis ten zuiden van
de Potbrug bij de kruising van de weg Woudenberg - Renswoude en is 4,3 km lang
(vierde sluis). De Groepersloot en de Luntersche beek lopen uit in dit gedeelte.
Het vijfde pand is dat tussen damsluis vier en vijf; dit is de stuw bij de kruising met de Roffelaarskade. Op dit stuk loost de Vlastuinersloot; het is 1,2 km
lang.
Het zesde gedeelte tussen damsluis vijf en de stuw in de Asgatterkade (gemeente
Leusden) is 5,8 km lang. In dit tracé lozen de Nattegatsloot, Moorsterbeek en de
Lapeerse beek.Zijtakken van de Moorsterbeek zijn de Grote Hoefbeek, de Huygenbosbeek, de Dashorsterbeek, de Siberiënbeek en de Ronselaarsebeek, benamingen
welke verwijzen naar oude boerenhofsteden.
Het zevende pand gaat van damsluis zes tot nummer negen in de weg Amersfoort Bunschoten en is 6,2 km lang. Zoals reeds opgemerkt zijn de stuwen zeven en acht
buiten werking; tijdens inundatie van de Grebbelinie 1939 - 1940 deden zij nog
dienst. De Modderbeek en de Barneveldsche beek lozen op dit gedeelte. Zijtakken
van de Modderbeek zijn de Stichtingsbeek en de Daatselaarbeek of Hamersveldse
wetering.
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Tenslotte nog het achtste pand, gaande van de damsluis nummer negen naar de Eem
en lang 0,2 km. Dit is het pand dat in de Eem loost (open verbinding).
Het Valleikanaal voert het water af van een gebied groot circa 64.000 ha en is
met de kunstwerken (bruggen, stuwen enz) in beheer en onderhoud bij de Provinciale Waterstaat Utrecht.
Nog iets over de voorgeschiedenis

Voor dat het Valleikanaal gerealiseerd werd, had de afwatering van de Gelderse
Vallei plaats middels de Bisschops-Davidsgrift, de Broekersloot (deze is gegraven voor transport van turf uit het Veenendaalse land) met in aansluiting hierop de Luntersche beek. De Luntersche beek mondde in het verleden in de kolk bij
de Amersfoortse Koppelpoort middels een overstort in de Eem. Ook de Barneveldsche beek, vanaf de voormalige Rode brug Flierbeek genoemd, mondde middels een
Stanley ｳｬｵｩｾ
in bovengenoemde kolk uit.
De Bisschops-Davidsgrift stroomde van de Grebbe tot de sluizen aan de Rode Haan,
waar zij overging in de Broekersloot, die op haar beurt weer uitmondde in de
Luntersche beek (bij de Lambalgen brug). De Luntersche beek liep vandaar in
noordwestelijke richting, tot waar de Nattegatsloot in de beek kwam; ging vervolgens westwaarts tot de samenkomst met de Woudenbergse Grift (Geeresteinse
schut) en vanaf dit punt als Heiligenbergerbeek naar Amersfoort.
Het kanaal volgt gedeeltelijk het voormalige stroomgebied van de Luntersche
beek en de Modderbeek.
Het behoeft geen betoog, dat zonder afsluiting van de voormalige Zuiderzee de
uitvoering van het Valleikanaal niet mogelijk was geweest.
Iets over de geologie en de geomorfologie
De huidige Gelderse Vallei was in het vroege Midden Pleistoceen het stroomdal
van de Maas, welke rivier een dikke laag grove zanden afzette, het z.g. praeglaciale zand. In de voorlaatste ijstijd zorgde opstuwende ijsmassa's voor de
z.g. stuwwallen, waar onder de Utrechtse Heuvelrug en een gedeelte van de Veluwe.
Het terugtrekkende landijs liet op grote diepte een laag keileem achter.
Nadat de Maas in het Saalien een andere loop ｨ｡ｾ
genomen, nam de zee bezit van
het oude Maasdal en werd een laag zeeklei afgezet (Eemien). Na het terugtrekken
van het zeewater waren optredende zandstormen er de oorzaak van, dat zich op de

kleilaag een dik pakket fijn zand afzette; dit geschiedde in het Weichselien.
In de Dryas tijd werd daar overheen met westnoordwesten wind de z.g. jonge dakzanden afgezet, welke plaatselijk in de Vallei nog herkenbaar zijn.
Slechte afwatering van het gebied veroorzaakte plaatselijk veenvorming. Dit veen
werd in de Middeleeuwen op de meeste plaatsen of in cultuur gebracht of afgegraven. Er zijn nog veengronden aanwezig rond Hamersveld (Leusden) en ten zuidoosten van Amersfoort, nl. daar waar voorheen de Modderbeek en de Barneveldsche
beek samen kwamen; hier was ongeveer het diepste punt van de Gelderse Vallei.
Een schotbalken stuw uit de tijd van de oude Hollandse Waterlinie, met in de
oude liniedijk de z.g. Rode brug, vormden onder de rook van het oude Amersfoort
een markant punt. 't Geheel lag in een vrij uitgestrekt moeras. De oude buitenplaats "Randenbroek (nu stadspark van Amersfoort) wijst ook op de aanwezigheid
van een moerasgebied (plaats aan de rand van het broek). In de zandlagen onder
het klei- en leemdek bevindt zich grondvater, dat in verbinding staat met grondwater van de Utrechtse Heuvelrug. Door overdruk vanuit de Heuvelrug konden op
veel plaatsen artesische bronnen ontstaan, waarvan het water nu nog op sommige
plaatsen wordt gebruikt. Zo'n artesische bron is bij langdurige regenval zichtbaar in de cordongracht rond "Randenbroek".
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De verdedigingswerken in de Vallei in het verleden
Waar de oude fortificaties van zo grote betekenis zijn voor het landschap in de
Vallei mag een korte opsomming niet ontbreken.
De oudste fortificaties in de Vallei dateren van 1743. In de loop der jaren is
er veel gewijzigd, laatstelijk vóór en in de Tweede Wereldoorlog vonden tal van
correcties plaats in de gehele Grebbelinie. Dit is van grote invloed geweest op
de flora en fauna. Vooral de toch nog vrij langdurige inundaties, met steeds
meer vervuilend water, heeft grote schade veroorzaakt aan de wilde flora.
Veel mooie en zeldzame soorten zijn toen verdwenen. Een andere verstoring in
de flora werd veroorzaakt doordat de bestaande oude liniedijken werden opgehoogd
met gronden, welke van elders werden aangevoerd. Hierdoor verdween plaatselijk
de oorspronkelijke flora, terwijl er zich nadien soorten vestigenden, welke er
eigenlijk niet huis horen. Het graven van tankgrachten bracht eveneens verstoring teweeg.
Om het schootsveld over de toen gestelde inundaties te verruimen, moesten tal
van in dit schootsveld staande boerderijen verdwijnen. Bossages, mooie houtwallen en percelen fijnspar zijn toen ook voorgoed verdwenen. Alles bijeen genomen werd een grote landschappelijke verarming teweeg gebracht in een gebied
dat toch al zo geleden had door de aanleg van het Valleikanaal.
Laten we nu een overzicht geven van de verdedigingswerken, te beginnen bij de
Grebbe en te eindigen bij het IJsselmeer.
1. lIoornwerk aan de Grebbe (kaartblad 39F. gemeente Rhenen; oppervlakte 8 ha,
km. hok 170/440).
De bouw dateert uit 1743. Het bestond uit een dubbele bastion, dat diende tot
dekking van de Grebbesluis (hoofdinlaat). Het fungeerde in 1940 voor de te
stellen inundaties.
In 1785 en 1792 werden veranderingen aangebracht. Na 1940 is verwaarlozing
opgetreden. Het object is eigendom van de provincie Utrecht en voor een klein
deel van "Het Utrechts Landschap". De gronden zijn verpacht voor agrarische
doeleinden.
2. Bastion op de Uiterwaard aan de Grebbe (kaartblad 39E. 39F; gemeente Rhenen,
km. hok 170/171/440).
Bastions met verbindende Courtine zijn in 1785 aangebracht in aansluiting op
het bovenvermelde hoornwerk; eigendom en beheer als bij 1.
3. RijnbatLerij en Bergbatterij aan de -Grebbeberg (kaartblad 39E, 39F; km. hok
170/171/440) •
Het betreft hier een tweetal borstweringen aan de voet van de Grebbeberg.
Ze dateren van omstreeks 1785 en hebben in 1940 nog dienst gedaan. De stukken
geschut waren er aangebracht op de Koningstafel en men kon van hieruit het
gehele voorliggende gebied bestrijken. Eigenares is de Staat. Er is geen beheer; de stellingen zijn grootendeels overgroeid.
4. Fort aan de Buurtsteeg (kaartblad 32G; gemeente Veenendaal en Renswoude, km.
hok 166/451; oppervlakte 10 ha.)
De versterking werd in 1786 aangelegd teneinde vanuit dit fort de toegang tot
de Slaperdijk en de Emminkhuizer berg te kunnen verdedigen. Rond de aarden
bastions liep een gracht. Vanaf het noordoostelijke bastion liep de Slaperdijk nnar het noorden; vanaf de zuidwest zijde van de fortificatie liep een
dijk naar de Batterij op de Schalmdijk. De grachten zijn nu ver land en de
spoorlijn Utrecht - Arnhem loopt midden over de versterking.
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Het geheel heeft nog een vrij grote landschappelijke waarde, welke echter door
een daar aanwezige camping ernstig is aangetast.
Eigendom van het Ministerie van C.R.M.; het beheer heeft Staatsbosbeheer. Het
noordelijk deel, eigendom van de provincie Utrecht, is in gebruik als camping.
5. Batterij op de Schalmdijk (kaartblad 32G; gemeente Renswoude, km. hok 165/451;
oppervlakte circa 1,8 ha.).
Opgeworpen aarden wallen in een rechthoek. In 1786 aangelegd ter verdediging
van de Schalmdijk tussen het fort aan de Buurtsteeg en de Emminkhuizerbrug.
De versterking werd door een gracht omringd. Het geheel is in relief nog wel
terug te vinden.
Eigendom van het Ministerie van C.R.M.; het beheer geschiedt door Staatsbosbeheer.
6. Batterij aan Emminkhuizen (kaartblad 32G; gemeente Renswoude, km. hok 165/451).
Aangelegd in 1799 tussen de Schalmdijk en de Emminkhuizerlaan. De versterking
heeft waarschijnlijk gefunctioneerd als vóórlinie van de Emminkhuizerberg.
Deze voormalige batterij maakt deel uit van het C.R.M.-reservaat Grebbelinie;
het beheer is ondergebracht bij Staatsbosbeheer.
7. Slaperdijk met "werk aan de Daatselaar" en Groeperkade (kaartblad 32G, gemeente Renswoude; km. hokken 166/451 t/m 166/455).
De Slaperdijk is vanouds een historische grensscheiding tussen Utrecht en
Gelderland. Op het punt waar de Groeperkade op de Slaperdijk aansloot, werd
in 1786 het werk aan de Daatselaar aangelegd, hetwelk in later jaren aangroeide met een gebastioneerd front aan de Noordzijde. Het geheel was met grachten
omgeven. De grachten, welke grotendeels waren verland, zijn onlangs voor een
deel uitgebaggerd en ongeveer in hun oorspronkelijke staat teruggebracht, een
en ander naar een ontwerpbeheerplan, opgesteld door Ir. van Blommesteyn (1976).
Ook heeft Staatsbosbeheer in 1978 plannen ontworpen voor een hernieuwd waterbeheer. Over de Slaperdijk loopt een fietspad vanaf het fort aan de Buurtsteeg
tot aan de Veenweg en gaat vandaar verder als voetpad tot aan het werk aan de
Daatselaar. De Slaperdijk is op verschillende plaatsen doorsneden door locale
en provinciale wegen, o.a. de Flierterweg en de weg De Klomp-Renswoude-Scherpenzeel. Het gehele reservaat is al enige jaren eigendom van het Ministerie
van C.R.M., terwijl het Staatsbosbeheer de plannen voor verbetering uitvoert.
8. Werk aan de Rode Haan (kaartblad 32G, 32D; km.hokken 50/164/450, 51/164/450,
156/461, 52/161/162/453).
Dit werk dateert reeds van 1629, evenals dat bij Lambalgen, welk laatste
ZIJn definitieve vorm kreeg in 1793. Het werk aan de Rode Haan is in zwak profiel nog aanwezig.
9. Liniedijk langs het Valleikanaal (gemeente Amerongen, Woudenberg, Leusden en
Scherpenzeel) .
Historie en Inrichting:
De oude liniedijk dateert van 1745, deze was opgeworpen met uitkomende grond
van een er voor liggende gracht. Het gebied vóór deze dijk werd door middel
van een aantal kaden in z.g. kommen verdeeld. Deze kaden werden loodrecht op
de hoofdliniedijk aangebracht en vielen ongeveer samen met de damsluizen.
Zo ontstond een aantal "kommen", waarvan de kaden dienst deden als komkering
van het inundatiewater. Men kon dus het water in het voorterrein vasthouden
en het verlangde inundatiepeil handhaven, door bij de Grebbe meer water in
te laten. De gehele aanleg vormde aldus een passieve verdediging.
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In de genoemde kaden werden verbredingen aangebracht (halfbastions met grachten ervoor), deze waren bestemd voor de militaire voorposten en waarnemers.
Wanneer noodzakelijk konden deze manschappen zich over de kade terugtrekken
op de hoofdlinie. In de jaren 1939-1940 werd deze hoofdlinie op de strategische punten verstrekt met betonnen bunkers. Tussen deze bunkers werden loopgraven aangebracht met houten beschoeiingen en borstweringen. Het Valleikanaal
was toen al gerealiseerd en stroomde oostelijk langs Amersfoort (toen vestingstad) •
10. Werk bij Lambalgen (en werk bij Bruinhorst)
In 1745 werd vanaf de liniedijk bij Lambalgen een komkering aangelegd tot aan
Scherpenzeel, de z.g. Lambalger keerkade. Op het punt waar deze kade de Luntersche beek en de liniedijk even beneden van het samenvloeien met de voormalige Broekersloot bereikte, werden ter verdediging een Lunet en een dijkbatterij aangelegd. In 1865 werd de straatweg Woudenberg - Scherpenzeel zodanig opgehoogd, dat deze weg de komkerende functie van de Lambalgerkade kon
overnemen.

11. Groeperkade met werk aan de Engelaar (kaartblad 32G, km. hokken 163/451 t/m
453, 164/453/454, 165/454/455, werk 163/453).
Juist bij het restaurant "Onder de Dennen", ongeveer halverwege Scherpenzeel
en Renswoude, ligt de Groeperkade. Het linker gedeelte sluit aan op het werk
aan de Daatselaar via de Slaperdijk en is door diverse wegen doorsneden.
Het rechter gedeelte sloot voorheen aan op het Valleikanaal. Dit laatste gedeelte is vrijwel verdwenen.
Een landschappelijk fraai gedeelte is nog aanwezig van genoemde straatweg tot
aan de binnenweg, waaraan de boerderijen "Bruinhorst" en "de rouwe Hofstede"
staan. Dit gedeelte wordt doorsneden door de Luntersche beek, terwijl de voormalige schans nog aanwezig is, zij het in verwaarloosde toestand. Ook deze
kade had een komkerende functie en in 1799 werd bij de kruising van de kade
met de Luntersche beek het werk aan de Engelaar (boerderij) aangelegd.
Over het grootste gedeelte van de kade loopt een voetpad. Het zuidelijk gedeelte van de kade tussen Valleikanaal en Groeperweg is particulier eigendom.
Alle overige gedeelten resorteren onder C.R.M. en Staatsbosbeheer. Er is een
ontwerp beheersplan opgesteld (van Blommesteijn, 1976).
12. De Roffelaarskade en het werk Voorpost (kaartblad 320, 32G, gemeente Woudenberg; km. hokken 159/455, 159/456, 160/456).
Deze kade is circa 1200 m lang. Ongeveer halverwege werd in 1799 als voorpost
een werk aangelegd. De vorm is een gebroken borstwering dwars op de kade, met
aan weerszijden een halfbastion. Aan de frontzijde lag een gracht.
Het geheel was sterk verwaarloosd, doch is nu voor een goed deel weer hersteld.
De grachten zijn nl. in 1978 uitgebaggerd en de kade is plaatselijk weer onder
profiel gebracht. Er is nog een duikersluis op het punt waar de Nattegalsloot
in de gracht loopt. We bezochten voorheen dikwijls het "werk", er stonden nogal wat leuke planten o.a. Agrimonia odorata op het linker bastion (sinds 1940
verdwenen). Over de kade loopt een onverharde weg. Eigendom van het Ministerie
van C.R.M.; reservaatonderhoud bij Staatsbosbeheer.
13. Asschatterkade en "werk aan de Asschatterkade" (kaartblad 320, 32G, gemeente
Leusden; km.hokken 159/460, 160/460, 160/459).
De lengte van deze kade bedraagt 2000 m en is ook weer als komkering aangelegd.
De kade is grotendeels begroeid met opgaand hout- en struikgewas en is op diverse plaatsen doorbroken door landwegen in verband met na de bevrijding
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nieuw gebouwde boerderijen. Een brede coupure is die voor de ａｳ ｣ｨｾ･ｲｷ･ｧ
(kruising). Ongeveer halverwege is loodrecht op de kade een voorpost aangelegd in de vorm van een gebroken borstwering; een gracht loopt langs de gehele frontzijde. Vóór 1940 een zéér rijk natuurgebied met o.a. regelmatig
broedende blauwborst, waterral en porceleinhoen. Het geheel is trouwens nog
vrij gaaf aanwezig, maar de rust is verdwenen (uitbreiding van Leusden met
als gevolg toenemende recreatiedruk).
Het geheel is ook weer ondergebracht bij het Ministerie van C.R.M., terwijl
het onderhoud berust bij Staatsbosbeheer. Er zijn beheersvoorstellen gedaan
(van Blommesteijn, 1976).
14. Liniedijk langs de Eem, Werk aan de Glashut, Kade bij de Koelhorst, Werk bij
Krachtwijk (kaartblad 32B, km.hokken 153/154, 152/465, 151/466).
Rest ons nog een korte beschrijving te geven van het verdedigingswerk tussen
Asschatterstuw(kade) en de Eemdijk.
Van de oude liniedijk (1745) is nog aanwezig een stuwtje (schotbalksluisje)
bij de "Krakhorst", de z.g. Krakhorsterverlaat. Het diende om het inundatiewater te keren, daar hier de Hamersveldsche wetering in het kanaal uitloopt.
Het kanaal volgt hier de oude loop van de voormalige Modderbeek. De dijk is
voor een groot gedeelte afgegraven en de grond is nu in agrarisch gebruik.
Een gedeelte van de liniedijk uit 1745 is nog aanwezig, op enige afstand van
het Valleikanaal. Dit gedeelte werd bij het graven van het Valleikanaal uitgeschakeld. Rond Amersfoort zijn door de stadsuitbreiding alle verdedigingswerken verdwenen. Voordien was oostelijk van Amersfoort (nu de wijk Schuilenburg) nog een oude schotbalkenstuw, nl. bij de Rode brug (waar Barneveldsche
beek en Modderbeek samen kwamen).
Voorts was er in de oude liniedijk een coupure voor de rijksweg Amersfoort _
Hoevelaken en ook nog een kleine, waar het Hoevelakense voetpad door de dijk
liep. Tussen de dijkstukken ging het voetpad omhoog, zodat deze verhoging al
een waterkering vormde. Bovendien bestond de mogelijkheid voor het aanbrengen van een dubbel beschot tussen de dijkgedeelten, waartussen een grond- of
kleidam kon worden gestort. Voor zover wij ons kunnen herinneren gold dit
verhoogd (circa 1 m boven het maaiveld) liggende Hoevelakense voetpad als
laatste kleine komkering.
De liniedijk sloot voorts aan op de oude Eemdijk, op het punt waar nu de
nieuwbouw langs de Hooglandsedijk gesitueerd is. Het bijbehorend moerasgebied
is hieraan nog een herinnering. Hiermede was de passieve verdedigingsgordel

gesloten op de Zuiderzeedijk.
Resten van de oude fortificaties rond Amersfoort zijn aan de Hooglandse kant
nog aanwezig, bijv. "De Schans" (werk aan de Glashut). In 1916, tijdens de
verschrikkelijke watersnood, konden "Markers" en ItVolendammers ll , die met hun

botters via de Zuiderzee naar hier kwamen, bij de Schans aanmeren. Tot de
beelden uit mijn kinderjaren behoort o.a. óók het enorme aantal eenden, dat
alleen nog hier vaste grond kon vinden.
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Vondst van een Kassprinkhaan , Tachycines
asynamorus, te Amersfoort

6 oktober 1980 ving mevr. E. Lustig een lichtbruin gekleurde sprinkhaan in
een flatwoning aan de Turpijnplaats te Amersfoort (kaartblad 32 B, coördinaten 155/464). Het feit dat het dier ongevleugeld was en lange palpen en antennen droeg deed het vermoeden rijzen, dat het om een soort uit de familie van
de Grottensprinkhanen (Rhaphidophoridae) moest gaan, een groep sprinkhanen
die in Nederland niet inheems is. Determinatie door Dr. G. Kruseman (Zoölogisch Museum, Amsterdam) wees uit dat het de tot deze familie behorende Kassprinkhaan, TACHYCINES ASYNAMORUS ADELUNG betrof. Van deze soort zijn gekleurde afbeeldingen te vinden in CHINERY (1975:87; zie ook de onderstaande figuur)
en ZAHRADNIK (1977:105). Een foto staat afgedrukt in MOURIER & WINDING
(1976:175) .
Op

\
\
I

De Kassprinkhaan komt oorspronkelijk voor in China, is van hieruit met planten
in Japan geimporteerd en vervolgens op dezelfde wijze naar Europa gekomen. Zoals de naam al aangeeft, is hij hoofdzakelijk in verwarmde kassen te vinden;
vroeger (d.w.z. in de tijd vóór het gebruik van insecticiden) méér dan tegenwoordig. De Kassprinkhaan is een omnivoor, die volgens ZAHRADNIK (1977:104)
vooral bladeren van cyclamen en bladluizen eet. Hoe het dier in de flatwoning
terecht was gekomen, viel niet meer na te gaan.
Literatuur:
CHINERY, M., 1975. Elseviers insektengids voor West-Europa. - Amsterdam/
Brussel: 1-411, ca. 1000 fig ..
MOURIER, H. & O. Winding, 1976. Elseviers gids van nuttige en schadelijke
dieren in en om het huis. - Amsterdam/Brussel: 1-224, fig ..
ZAHRADNIK, J., 1977. Thieme's insektengids voor West- en Midden-Europa. Zutphen: 1-319, 780 fig ..

Vincent van Laar
Badelochstraat 12

3813 DS AMERSFOORT
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WATERVOGELTELLINGEN LANGS HET NIJ.
KERKER. EN NULDERNAUW GEDURENDE
HET WINTERHALFJAAR 1978/1979 - - door
Wim C. Knol

Inleiding.
In het winterseizoen 1978/1979 ｺｾｊｮ
wederom
een aantal waterwildtellingen verricht, waarvan de
resultaten in dit verslag verwerkt zijn.
De opzet bij deze tellingen was om naast de aantallen,
ook de verspreiding te registreren. Hiertoe werd het
teltraject vanaf de Laak tot het motel bij Nulde in
kilometervakken verdeeld volgens de topografische kaart.
Zodoende ontstonden tien km. vakken, te weten vijf ten
westen van de Nijkerkerbrug(traject west) en vijf vakken
ten oosten hiervan(traject oost).
De tellingen werden l'm de twee weken gepland. Door regenachtige dagen en de lange vorstperiode zijn er nogal wat
tellingen uitgevallen.

Resultaten.
De uiteindelijKe resultaten zijn verwerkt
in diverse tabellen en grafieken.
In tabel I zijn de aantallen per telling verwerkt.
Daarin is niet opgenomen een telling op 4 feb. 1979
ｷｾ｡ｲｯｰ
47 wilde eenden werden waargenomen. De telling is
grafisch wel verwerkt. Tevens is er op 6 jan. 1979 een
onvolledige telling uitgevoerd van het traject west. Hier
werden op het ijs 3 knobbelzwanen, 24 wintertalingen en
175 wilde eenden waargenomen. Deze gegevens zijn noch in de
tabel,noch in de grafieken opgenomen.

,I
I

I
J

i
I;,.

In de grafieken I tm XII kunnen de aantallen per datum
afgelezen worden. De linker grafiek stelt telkens het
traject west voor(Nijkerkernauw) en de rechter grafiek
het traject oost(Nuldernauw).
Omdat niet alle tellingen tussen west en oost synchroon
lopen kunnen niet alle tellingen zondermeer met elkaar vergeleken worden.
De horizontale as bestaat in iedere grafiek uit twee
lijnen. Een zwart blokje tussen deze lijnen geeft aan
dat er in die periode geteld is. De breedte van het
blokje beslaat een periode van twee weken. Boven ieder
blokje worden de aantallen weergegeven.
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In tabel 2 is voor twaalf soorten de verspreiding
nagegaan. Het betreft zes tellingen die op gelijke
wijze werden uitgevoerd. Dit is per km. vak uitgewerkt
en ook nog uitgesplitst tussen traject west en oost.
Onder deze tabel is figuur XIII getekend, zodat de
aantallen direct op het gebied geprojecteerd kunnen
worden.
De figuren XIV tm XVI geven ditzelfde nog eens grafisch
weer.
Vanwege de lage aantallen en/of de lage presentie is
voor de overige soorten alleen een opsplitsing gemaakt
tussen oost en west. Dit wordt aangegeven in tabel 3.

Korte bespreking.
Door het geringe aantal waarnemingen
kan er niet zoveel over de verspreiding van de diverse
soorten gezegd worden. Wel is het duidelijk dat gedurende
dit seizoen het Nijkerkernauw een groter aantal watervogels herbergt dan het Nuldernauw.
De soorten die we beduidend meer aantreffen in het
Nijkerkernauw zijn smient,slobeend,grote zaagbek,knobbelzwaan,meerkoet en wellicht ook wilde eend en tafeleend.
Daarentegen komt de bergeend vermoedelijk wat meer
voor in het Nuldernauw.
Het bovenstaande is aangevuld met eigen ervaring.
Een tweede opmerkelijkheid iR het ontbreken van een
aantal waterwildsoorten nabij de Nijkerkerbrug en het
recreatieobject Nieuw Hulckenstein. Het gaat om de smient,
de wintertaling en de bergeend. De indruk bestaat dat dit
ook voor andere soorten in meerdere of mindere mate geldt.
Daarentegen bestaat de indruk dat 11et tegengestelde het
geval is met de meerkoet en in zekere mate ook met de
grote zaagbek en de fuut.
Hoewel er niet alle soorten in betrokken zijn, valt het
in tabel 2 op dat juist bij de brug en de haven het minst
aantal soorten werder. waargenomen.

Bedreiging.
Behalve cultuurtechnische ingrepen en vervuiling
van het water, kan ook de mate van rust bepalend zijn voor
de aanwezigheid van watervogels. Helaas valt het in toenemende mate te constateren dat rust op en langs het
Nijkerker- en Nuldernauw minder wordt.
Dit vindt zijn oorzaak in de ongeremde wildgroei van
boten en andere pleziervaartuigen, het ontbreken van een
gedegen waterrecreatlebeleid en de toenemende mate van
aanleg en mogelijkheden van recreatie langs de randmeren.
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telling 1978/1979
soorten
Fuut
Dodaars
Bergeend
'Nilde eend
Wintertaling
Pijlstaart
Smient
Krakeend
Slobeend
Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
Grote Zaagbek
Nonnetje
Waterhoen
Meerkoet
Knobbelzwaan
'Nilde Zwaan
Kleine Zwaan

o

ＱｾＹＭ

14-10 10
11
4
1
-

W

1111
3

2611
7

-

-

912

2412

4-3

17- 1-4

-

-

47

-

2
8

-

-

320
1

3
459
4

791

7

-

-

-

-

490

873

340

905 1819 625

-

-

-

-

-

79

-

-

-

4
72
32
1
121

8
18
18

-

-

1
1407 5057 979
60
33
48
259 793 70
11
1
119 5
15
10
84
28
9
3

-

-

2
7

-

13
12

-

-

-

-

-

67
20

-

-

-

-

286
12

7

-

-

-

-

1
1

-

-

12
3

-

-

-

-

-

3

-

10

-

40

130

-

390
30

1
111
40
25
70

Tabel I

-

i

8
2
39 12
428 44
10 34

-

-

-

10

-

3
155 13
16 11
18

-

-

-
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De belangrijkheid van de randmeren als rust- en fourageergebied
voor watervogels strekt zich ongeveer uit van september
tot half april. De waterrecreatie blijkt zich nu steeds
meer te gaan spreiden buiten het zomerseizoen om. Dat
dit allesbehalve bevordelijk is voor de rust in het
gebied zal duidelijk zijn.
Daarbij komt nog het gegeven dat zowel Nuldernauw als
Nijkerkernauw als opvanggebied moeten dienen voor een
eventueel in te richten stiltegebied in het Eemmeer.
Al met al minder rooskleurige vooruitzichten.
In aansluiting op de reeds bestaande recreatiezêne van
Harderwijk tot Nulde, is het niet geheel ondenkbaar dat
deze zêne nog eens doorgetrokken wordt tot aan Spakenburg.
Het gebeurt nu al regelmatig dat wandelen of fietsen op
de dijk of langs de oevers verstoringen teweeg brengt(ook
door waterwildtellers!). Bij een eventuele ontsluiting
zal dit alleen maar toenemen.

Discussie.

Over de nauwkeurigheid van de telling kunnen
nog enkele zaken opgemerkt worden. De aantallen
kunnen per waarnemer verschillen en zijn sterk afhankelijk
van de weersomstandigheden. Regen,mist en harde wind
zijn nogal ongunstige factoren. Er worder. dan veelal te
lage aantallen geteld.
Bij het tellen per kilometervak doet zich het probleem
voor dat de kilometergrenzen in het veld niet waarneembaar zijn. Het ene vak kan zodoende wat groter uitvallen
dan het andere. Ook kan een groep eenden zich juist op
de grens van twee vakken ophouden.
Daarom moet tabel 2 dan ook slechts als een indicatie
beschouwd worden.
De telgroepen bestonden uit:
ｾＮｂ｡ｫ ･ｲＬｆＮｂ･ｲ ｮ､ｳ･ＬｌＮｂｯ ｮＬ

ｾＮｶ ｄ･ｶ ｮｴ･ｲＬｊＮｶ ｄｩｪｫＬｇＮｄｩｲｫｳ･ＬｊＮｆｲ｡ｮｳｭ｡ｮＬｊＮｈｯｦｭ｡ｮＬｎＮｋｮｯｬＬ

H.Koelewijn,V.v.Laar,J.de ｌ･ ｵｷＬｗＮｌｯ ､･ＬﾫＮｒ･ｳｩｮｧＬｉＮｓ｣ｾ ｩｴｺＬ
5.Tenkink,A.Vlijm en S.v.Laar.
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Fig. X
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Knobbelzwaan

soorten
Wilde Eend
Smient
Wintertaling
Slobeend
Kuifeend
Tafeleend
Grote Zaagbek
Fuut
Bergeend
Meerkoet
Kleine Zwaan
Knobbelzwaan
Totaal

totaal
WEST 156
6134 970
2828 166
61
205
195
20
5
55
7
18
1
3
4
609
176
200
208
10
91
10236

1730

160
161 162 163 164 165 166
159
157 158
-1003 24t16 1222 96
502 566 724 47
493
1146 941
575
136 127 251
37
11
16
12
56
5
1
1
2
2
2
5
3
2
13
7
3
20
28
7
1
10
1
6
2
2
1
1
?O
1
2
1
1
2
2
5
100
2
JO
28
48
252
54
79
34
68
8
130 1
12
15
54

.,
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Fig. XVI
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VERSLAG VAN MAANDELIJKSE VISVANG_
STEN IN DE RASSENBEEK GEDURENDE 1977
door
Gerard Dirkse

Inleiding
In 1975 inventariseerden Dirkse en Van Ommen de vissen van de in de gemeente
Nijkerk gelegen zeepolder Arkemheen. Nadat de resultaten in Te Velde waren
verschenen (lit. 1) ontstond er behoefte onderzoek te doen naar het seizoengedrag van de vissen. Daarom werd besloten een deel van de Rassenbeek maandelijks te bevissen met een aalzegen.
Breedte, diepte en soortenrijkdom van genoemde voormalige beek zijn zodanig,
dat effectieve bevissing met een zegen mogelijk is (lit. 2).
Zonder de hulp van vele enthousiaste "veldarbeiders" was de uitvoering van
het vangprogramma niet mogelijk geweest. De volgende personen en instellingen
worden bij deze bedankt:
Z.Bruyn; G.J.Dirkse; W.J.Dirkse;
W.de Lange; F.van Ommen;
C.A.E.Zuurdeeg;
Directie der Visserijen;
N.J.N. afd. Bilthoven;
S.B.B.Gelderland.

r . . .,.
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Materiaal en methode

Om iets te weten te komen over de jaarlijkse seizoenfluctuatie van aantallen
vissen in de Rassenbeek, werd er maandelijks, steeds op dezelfde plek, over
een afstand van + 40 m. een zegentrek gedaan.
De aalzegen die werd gebruikt, heeft een lengte van 30 m. en een breedte van
2 m. In het midden is het net voorzien van een grote zak, waarin zich de gevangen vis tijdens het binnenhalen verzamelt.
Het netwerk heeft extra fijne mazen (10 mmo de volle maas; garen 210/6) om
ook kleinere vissen als Stekeltjes en Kleine Modderkruiper te kunnen vangen.
De bovensim van het net is voorzien van drijvers en de ondersim van loden
zinkers. Zinkers en drijvers zorgen ervoor dat het net als een gordijn in
het water staat. Met behulp van trektouwen die op de uiteinden van de bovensim
zijn gestoken kan de zegen langzaam door een sloot van voldoende formaat worden getrokken. De Rassenbeek werd, over 1.0 m , in één trek in de lengte afgevist. Om te voorkomen dat de grotere vissen voor de zegen uit zouden vluchten,
stond er iemand aan het einde van het te bevissen traject met een stok in het
water te plonzen; een oude methode om vissen een gewenste richting op te jagen.
Na de zegentrek, meestal door 4 man (twee op elke oever aan een trektouw)
uitgevoerd, werd de zegen gesloten tegen één van de oevers en tenslotte voorzichtig binnen gehaald, er voor zorgend dat geen vis ontsnapte.
Eenmaal de hele vangst in de zak, werd zij met schepnetten overgebracht in grote
met water gevulde tobben, om uiteindelijk te worden gedetermineerd (lit. 3 en 6),
gemeten (totale lengte: punt snuit tot puntje staart), of geteld. Soms was het
te koud om te meten. Soms ook was de vangst te groot om gemeten te kunnen worden. Er is dus niet elke maand gemeten, maar voldoende frequent om een beeld
van het populatieverloop van sommige soorten te krijgen.
Na het determineren, etc. lieten we alle gevangen dieren weer zwemmen in het
water waar we ze aan hadden onttrokken.
De Rassenbeek is een

zogenaamde hoofdwatergang van de Nijkerker polder, die

vanaf de Bunschoterweg in vrijwel rechte lijn naar het Nijkerker nauw loopt
(fig. 1.) De watergang is ca. 2,5 km lang en had vroeger een eigen uitwateringssluis (de op de top. kaarten nog vermelde Rassenbeeksluis). De sluis bestaat
nog wel, maar werkt al jaren niet meer. Het water vloeit nu af naar de Wiel,
van waaruit het door het Nijkerker stroomgemaal op het Nijkerkernauw wordt uitgeslagen.
Over een lengte van 1 km. loopt de Rassenbeek door het C.R.H.-reservaat "Polder
Arkemheen". Het maandelijks beviste deel is ongeveer 5 m. breed en gemiddeld
60 cm diep. De bodem bestaat uit klei. De oevers zijn begroeid met o.a. Carex
riparia, Oenanthe fistulosa, Agrostis stolonifera en Alopecurus geniculatus.
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-26In de zomermaanden i. het wateroppervlak _edeeltelijk bedekt door de drijvende
bladen van Nymphoides pelt.ta, hoewel de R••••nbeek. zijnde een hoofdwatergang. v.ker wordt geschoond d.n'de sloten.
In de herfst kan het gebeuren dat de beek grotendeels bedekt is met een dik
pakket Azolla filiculoides-planten.
Als het Nijkerkergemaal werkt, stroomt het water in de Rassenbeek zwak.
Resultaten
1. De vangsten zijn samengevat in tabel 1. Hierin zijn de aantallen per soort
(rijen) per maand (kolommen) veergegeven. In augustus is het broed van
Brasem, Blei. Blankvoorn en Vet je (zeer grote hoeveelheid en

ﾭｲ･ ｮｩｾ ｴ ､ ｯ

baar) niet meegeteld. Dat was pas in september weer mogelijk.
Het soortenaantal en de èiversiteit (berekend volgenstpiloRpi} zijn in
fig. 2. grafisch weergegeven.
Hoewel in de maanden februari en maart de vangsten gering waren kunnen

ｾ･

concluderen dat Blei, Brasem, Baars en Blankvoorn en Ruisvoorn het gehele
jaar in de Rassenbeek gevangen kunnen worden. De dieren paaien in juni/
juli en in septmber is het broed op herkenbare grootte.
De Zeelt en de Pos zijn vissen die alleen in zomer en herfst werden gevangen.
De Zeelt werd. zij het in klein aantal. in een aaneengesloten periode ,an

5 maanden gevangen en daarvoor. of daarna vrijwel niet •

•
Een tegenhanger
van de Zeelt

is de Tiendoornige stekelbaars die vooral in

herfst en winter gevangen werd.
De andere soorten vertonen een gedrag overeenkomstig dat van de Zeelt:
Vooral Bittervoorn, Vet je en Kleine Modderkruiper vertonen een zomerpiek.
De vangstcijfers van december zijn voor de meeste soorten veel hoger dan
verwacht. Mogelijk komt dit doordat tijdens de vangst het Nijkerker gemaal
op volle toeren draaide.
2. Het verloop van het soortenaantal en de diversiteit per maand kan uit fig. 2
worden gelezen. Het soortenaantal vertoont een minimum van 5 in februari en
een maximum van 14 in augustus.
Dit betekent dat er in herfst en winter een emigratie van dieren plaatsvindt.
terwijl er in voorjaer en zom.r een i. .igr.tie pl.atsvindt.

De grafiek van de digersiteit vertoont e.n ••lfde beeld: een d.l in de winter en een vlakke top in de aomer. Uitaonderlijk i. de diversiteitspiek in
april die zelfs boven het somernive.u lilt.
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-283. Van sommige soorten zijn zoveel lengtematen voorhanden dat het mogelijk is
hiervoor lengte-frequentie diagrammen (methode volgens Petersen lito 5) te
maken.

Doordat vissen gedurende hun hele leven in lengte blijven toenemen en doordat geboorten vooral in de vroege zomermaanden plaatsvinden, is het mogelijk
met behulp van lengte-frequentie diagrammen van een populatie jaarklassen
te onderscheiden.
In het volgende zullen de lengte-frequentie diagrammen voor Baars, Blankvoorn, Bittervoorn, Kleine Modderkruiper en Vetje in het kort worden besproken.

Baars (fig. 3)
Deze soort werd elke maand gevangen; het minst in juli en augustus, en het meest
in januari.
Het gehele jaar door zijn er ongeveer drie jaarklassen in de vangsten te onderscheiden, die min of meer in hun groei gevolgd kunnen worden.
Tot mei is er van groei niet veel te bespeuren. Van juni tot oktober vindt er
een duidelijke lengtetoename van 3-4 cm plaats (voor de klasse uit 1976).
De klasse van 1977 is in oktober

±

6,5 cm lang. Eenmaal werd een exemplaar

gevangen waarvan op grond van de lengte (19,0 cm) mag worden verondersteld dat
het ouder was dan 3 jaar.
We veronderstellen dat oudere baarzen naar ruimer water trekken. Het beviste
deel van de Rassenbeek is voor de Baars derhalve een soort kinderkamer.
Blankvoorn (fig. 4 en 5)
De Blankvoorn is een vis die elke maand zoveel werd gevangen, dat haar naam
spoedig tot "Blavo" werd bekort. Het grootste aantal werd in oktober en december
gevangen. Broed werd in juli voor het eerst gevangen

en juvenielen in augustus.

Evenals bij de Baars kan uit de diagrammen afgelezen worden dat er het gehele
jaar door meestal 3 jaarklassen aanwezig zijn. In herfst en winter zijn er wellicht 4 jaarklassen aanwezig.
De eenjarige Blankvoorn (lichting 1976) groeien van mei tot oktober ongeveer
3 cm, terwijl de nieuwelingen (lichting 1977) in oktober

±

5 cm zijn gegroeid.

Kennelijk verdwijnen ook de oudere dieren (ouder dan 3-4 jaar) van deze soort
naar ruimer water, zodat er nooit meer dan 3 á 4 jaarklassen tegelijk aanzezig
zijn.

Ook voor de Blankvoorn is het beviste deel van de Rassenbeek bepaald geen bejaardentehuis.
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-31Bittervoorn (fig. 6)
Exemplaren van deze soort werden vrijwel gedurende het gehele jaar gevangen.

De grote vangsten werden echter in zomer en herfst gedaan. Afgezien van
december (uitzonderlijk vanwege de stroming tengevolge van bemaling) vingen
we deze soort beduidend minder in de wintermaanden.
In de vangsten konden ten hoogste 3 jaarklassen worden onderscheiden.
Tot juni zijn er 2 klassen aanwezig en daarna tot de winter 3, waarvan er één
tijdens de winter vrijwel verdwijnt, zodat het er in het volgende voortplantingsseizoen weer twee zijn.
Ook bij deze soort vindt de groei in de zomer plaats. De eerste dieren van
de jaarklasse van 1977 werden in juni gevangen. In juli waren zij 2,5 cm lang
en in september 4,2 cm. Tot juni 1978 zullen deze dieren nauwelijks nog in
lengte toenemen.
Daar als maximale lengte voor de Bittervoorn 9 cm wordt opgegeven (lit. 4)
veronderstellen we een maximale leeftijd van + 5 jaar.
In de Rassenbeek zijn geen dieren gevangen die op grond van hun lengte ouder
moesten worden geschat dan 3 jaar.
Hieruit concluderen we dat de Bittervoorn z'n gehele levenscyclus in de
Rassenbeek kan volbrengen.
Kleine Modderkruiper (fig. 7 en fig. 8)
De Kleine Modderkruiper, of zoals de machinist van het stroomgemaal haar
noemde: "het visje met de patrijspoorten", is een echt zomerdier, dat !Iedurende de winter en het vroege voorjaar in de vangsten vrijwel ontbrak.
Op grond van een lengte-frequentie-grafiek (fig. 7) samengesteld uit vangsten
die in april 1975 in Arkemheen werden gedaan, kan een schatting gemaakt worden
van de gemiddelde lengte van de onderscheidbare jaarklassen. Dieren van één
winter blijken in april

±

4 cm lang te zijn; dieren van twee-, drie- en vier

..

winters kunnen geschat worden op resp. 6,5-; 8,0-; 9,5 cm.
Aan de hand hiervan is het interpreteren van de Petersen-diagrammen van de
vangsten van 1977 (fig. 8) minder moeilijk.

Het blijkt dan dat er in de Rassenbeek hooguit 5 generaties (jaarklassen)
tegelijkertijd aanwezig zijn. Van april tot oktober werden er maar 3 in de
vangsten onderscheiden, waarvan alleen de klasse uit 1976 duidelijk in groei
te volgen is.
Opmerkelijk is dat pas in december dieren met een lengte van

±

4 cm (lichting

1977) werden gevangen, wat erop zou kunnen wijzen dat het paaiseizoen van de
Kleine Modderkruiper in Arkemheen aan het einde van de herfst (nov.) ligt.
Tevens is opmerkelijk dat in december bijna geen oudere dieren werden gevangen.
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-34Vet je (fig. 9)
Ook het Vetje kan als een zomervisje worden beschouwd; augustus en september
zijn de topmaanden.
In de diagrammen laten zich hoogstens twee jaarklassen tegelijkertijd onderscheiden. Dit is het geval van juli tot december. In juli wordt de nieuwe
generatie geboren uit overwegend éénjarige ouders. Deze generatie groeit tot
december en is dan

±4

cm lang. Dan is de ouder-generatie sterk gedecimeerd.

In het volgende voorjaar zal deze generatie zelfs vrijwel zijn verdwenen.
Dan bestaat bijna de gehele populatie uit vissen die

één winter hebben door-

gemaakt en die zich in juli zullen vermenigvuldigen. Zij zijn dan

±

5 cm lang.

Samenvatting
In de Rassenbeek (fig.l) werd gedurende 1977 elke maand een zegentrek over
40 m. uitgevoerd. De vangsten staan vermeld in tabel 1.
Zowel soortenaantal als diversiteit vertonen een zomermaximum en een winterminimum (fig. 2). Sommige vissoorten als Zeelt, Bittervoorn en Vet je komen
vooral in de zomer veel voor. Andere soorten, bijv. de Tiendoornige Stekelbaars, komen meer in het winterhalfjaar voor.
Sommige soorten voltooien hun gehele levenscyclus in de Rassenbeek: kleine
karperachtigen en de Kleine Modderkruiper.
Sommige soorten, maar andere dan de vorige, bewonen de Rassenbeek alleen gedurende hun eerste 3 à 4 levensjaren. Daarna verdwijnen zij; waarschijnlijk
naar ruimer water. Het zijn vooral de grote karperachtigen, Baars en Snoek die
dit gedrag vertonen.
Een aa 1zegen is het meest geeigende middel om populatiegroottes van vissoorten
mee te bepalen. Grote en snelle vissen kunnen wellicht in de vangsten ondergerepresenteerd zijn. Als dat zo is dan moeten de conclusies aangaande verblijfstijden van Blankvoorn en Baars worden herzien.
Gedurende de zomermaanden zijn vele gevangen vissen tijdens de vang- en registratiewerkzaamheden in de meegevangen modder, of in het troebele, te dichtbevolkte tobbe-water gestorven. Deze anthropogene mortaliteit kan de

ｂｬ｡ｮｫｾ

voorn-diagrammen hebben beïnvloed, evenals die van het zeer kwetsbare Vet je.
Vooral de gegevens van jonge B'lavo's kunnen hierdoor zijn beInvloed.
Vetjes kwamen zelden in de modder terecht en dat is wel begrijpelijk, want het
is een typische bewoner van de bovenste waterlagen.
Groot zal de schade die we aan de Vetjespopulatie hebben aangebracht dan ook
niet zijn.
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-36De teweeggebrachte mortaliteit kan, voor zover selectief van invloed op.de
verdeling van individuen over soorten, ook de diversiteitsindices hebben veranderd. Dat zou dan vooral via de aantallen Blei, Brasem en Blankvoorn hebben
moeten plaatsvinden. Mede op grond van (lit. 2) mogen we veronderstellen dat
één maand voldoende is om de tijdens de monstername aangerichte schade te laten hers tellen.

:.:. '.. ''';fT
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PADDESTOELVONDSTEN IN DE GELDERSE
VALLEI UIT VROEGER JAREN 3

door
J.

ｗｩｾｭ｡ｮ

(Leusden)

INLEIDING
In Te Velde, (17) :1-6 (oktober 1979) is een lijst met paddestoelvondsten gepubliceerd, die was samengesteld uit de delen 1 t/m 20 van het tijdschrift
FUNGUS.
Bij het napluizen van de delen 21 t/m 28 ｮ･ｾ ｷｫ
nog drie vondsten te voorschijn. Deel 28 was tevens het laatste deel, dat van FUNGUS is verschenen.
De getallen tussen haakjes hebben de volgende betekenis: bijvoorbeeld,
(22, 27, 1952) FUNGUS deel 22, pagina 27, jaar van uitgave 1952.

SOORTENLIJST
HELVELLA ACETABULUM (L. ex St. Amans) Quél.
Bokaalkluifjeszwam

- Amersfoort, mei 1925 door
Van Raalte
(23, 19/20, 1953)

Deze vondst werd ook al eens vermeld in de Mededelingen van de Ned. Mycol.
Ver. (25, 37, 1941). Zie ook Te Velde, (19) :8.
PSATHYRELLA CAPUT-MEDUSAE (Fr.) Konr. & Maubl. - Oud Leusden, Den Treek in
een vochtig sparrebosje
Bruinschubbige franjehoed
door Dr. A.F.M. Reynders
(21, 68/69, 1951)
Behalve een beschrijving van de soort voegt Reynders er nog het volgende
aan toe:
IIOver het voorkomen van deze zwam in Nederland weet ik verder niets, in
Denemarken heet zij niet zeldzaam, maar wij vonden haar nooit eerder. De
zwam groeit op of nabij sparrenstompen".
In M. Lange, 1974:142, 14] (Elseviers paddestoelengids.- Amsterdam/Brussel:
1-233) staat een mooie afbeelding van deze soort; tevens wordt vermeld dat
P. caput-medusae in Nederland zeldzaam is.
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Figuur 1. Bruinschubbige franjehoed (naar Lange, 1974)

CORTINARIUS VIOLACEUS (L. ex Fr.) Fr.

- Leusden, landgoed "De Boom"
gevonden door frater Majella
in het najaar van 1951,
precieze datum onbekend
(21, 66, 1951)

Deze gordijnzwam werd slechts één keer eerder in Nederland gevonden en wel in
Appelscha, Friesland (Fungus 6, 51, 1940). Een zuidelijke soort die hier de
noordgrens van haar verspreidingsgebied zou hebben, is zij volgens Reynders
echter niet. Dit blijkt o.m. uit het feit, dat zij voor het eerst door een
Zweed beschreven is. OOk uit Denemarken is de zwam bekend en wordt daar gemeld van veenachtige grond onder berk, els en den. In Midden-Europa wordt
zij vaak in vochtige bossen gevonden. Een recente verspreidingskaart van
C. violaceus, gebaseerd op herbariummateriaal, is te vinden in het Dansk
Botanisk Arkiv, 30 (1)-1974 (zie ook fig. 2).
Volgens Reynders is het een soort die op zure bodems thuishoort. OOk in
"De Boom" werd zij op een dergelijke plaats aangetroffen. Hier groeiden
vijf goed ontwikkelde, hoewel niet bijzonder grote exemplaren, langs een
bospad op vochtige heidebodem in een laag berken-elzenbos.
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in Europa

P. CAPUT-MEDUSAE is min of meer éénkleurig donker violet, met uitzondering van de
lamellen, die later door de sporen roestbruin gekleurd worden. Dit contrasteert
prachtig met hoed en steel, die een pluizig schubbig oppervlak hebben. Het is een
paddestoel die het hart van de liefhebber sneller doet slaan. Dit moet ook de vinder, de Amersfoortse botanicus, Majella, hebben ervaren. Zelf vond ik deze soort in
1967 bij Wijnjeterp, Friesland, in een ongeveer overeenkomstig milieu. Het was de
derde vondst in Nederland en voor zover mij bekend tot nu toe de laatste.

Adres van de schrijver:
Irenelaan 53
3832 CB

LEUSDEN
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WAARNEMINGEN AAN LIBELLEN EN
ZWEEFVLIEGEN IN DE GELDERSE VALLEI
door
Hans Peter Koelewijn
(Hoevelaken)
INLEIDING
In 1977 werden op enkele plaatsen in de Gelderse Vallei de volgende waarnemingen aan Libellen (Odonata) en Zweefvliegen (Syrphidae) verricht:

Nr.

Gemeente

Vindplaats

Datum

1

LEUSDEN

Heiligenbergerbeek tussen

12-VI; 2-VII ;

Lockhorsterbos en RW 28

24-VIII.

2

LEUSDEN

Lockhorsterbos. bij spoor-

2-VII .

brug over Heiligenbergerbeek
3.

LEUSDEN

Hazewater, Den Treek

3-VII; 12-VIII.

4.

LEUSDEN

Barneveldse beek ter hoogte

vóór bespuiting van

van landgoed Stoutenburg

de oevers door het
waterschap.

5.

HOEVELAKEN

Hoevelakerbos

vele malen, gehele

vangseizoen.
6.

BARNEVELD

Landgoed Erica

28-VI; 2-VIII;
29-VIII .
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OVERZICHT VAN DE WAARGENOMEN LIBELLEN
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Ol
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Ol
Ol
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'C

'C

'C

'C

'C

"rl

"rl

"rl

"rl
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.-<
lil

e.
C

>

e.
C

>

Aeshna cyanea

x

Aeshna mixta

x

e.
C

>

e.
C

>

x

x
x
x

Chalcolestes viridis
Coenagrion puella

x

Coenagrion pulchellum

x

Enallagma cyathigerum

x

x
x

x
x

Erythromma najas
Ischnura elegans

x

Lestes sponsa

x

Libellula quadrimaculata

x

x

x

x

x

x

Orthetrum cancellatum

x
x

x

Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum

C

>

x

Anax imperator

Pyrrhosoma nymphula

e.

x

x

x

x

Sympetrum striolatum

x

x

Sympetrum vulgatum

x

x

x

.

OVERZICHT VAN DE WAARGENOMEN ZWEEFVLIEGEN
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>
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"
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Ｎｾ

>

>

Baccha elongata

x

Cheilosia species

x

x

x

Episyrphus balteatus

x

x

x

Eristalinus sepulchralis

x

Eristalis abusiva

x

Eristalis arbustorum

x

x

x
x

Eristalis horticola

x

x

x

x

Eurinomya lineata

x

x

Helophilus pendu lus

x

x

Eristalis pertinax
Eristalis tenax

x

x

Helophilus trivittatus
x

Myiatropa florea
Parasyrphus punctulatus

x

Parhelophilus versicolor

x

x

Platycheirus albimanus

x
x

Platycheirus scambus
Rhingia campestris

x

x

x

Scaeva pyrastri

x

x

x

x

x

x

x

Syrphus auricollis var. maculicornis

x

x

Syrphus corollae

x

x

Syrphus torvus

x

x

Sphaerophoria scripta
Syritta pipiens

x

x

Syrphus ribesii
Syrphus vitripennis

x

x

Volucella pellucens

x

x

Xanthandrus comptus

x
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E

EN heerlijk oord voor den natuurliefhebber en wandelaar is hel teer oude Soest.
toa schilderachtig gelegen aan hel lijntje van Utrecht naar Baarn. Daar vindt men
nu haast van alles wat: Heb je tin om naar de bosschen te gaan. dan neem je
den kant van Soesterberg. of je gaat naar Baarn. Aan den Nieu"'en Weg vindt je
de hei al, wat verderop kom je in het Soesterveen, duinen biedt hel je ook al en kan
dat alles je nog niet bekoren. omdat je meer van weide en water houdl. dan kan Soest
je dat ook schenken. Je hoeft dan alleen maar den kant van de Eem op te gaan, den
polder in, tooals te daar teggen. In elk van die gebieden kan de natuurliefhebber aar.
dige en bijtandere dingen te tien krijgen, maar dit keer wil ik u den polder in voeren.

"'I J

')'

'r'

11'

I , '

,

Ot Oroote Melm In Sont.

Op twee wijten kan men bij de Eem komen. Den eersfen ingang vindt ge in het hanje
van het oude Soest, in de Kerkebuurt, vlak bij het huis, waarin vroeger de herberg "De
Drie Ringen" gevestigd "'as en waar Ferdinand Huyck onder de messenstekers terecht
kwam. De Eemweg voert naar de Kteine Melm, too heet de plaats, waar je met een
roeibootje overgezet kunt worden naar den overkant door den eigena:u van de boerenherberg, die tich daar aan het water bevindt. Vroeger ging er geen voorjaar voorbij, dat
we ons daar in Februari of begin Maart niet lieten over tetten. We liepen dan over den
dijk langs de Eem den kant naar Amersfoort op. En als we dan tOO een kwartiertje ge·
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loopen hadden tol we bij de knotv.'ilgen kwamen, dan slond het daar vol, meer dan vol
met sneeuwklokjes. Nooit heb ik er ergens zoo'n massa bijeen gezien.
Er gaat bijna geen winier voorbij, of de Eem treedt bij aanhoudenden Noordenwind
buiten haar oevers. Als 't water dan weer terugtrekl, blijft er van allerlei achier, walerplanten, afgeknakt riet, verschrompelde waterdraden, maar vooral overblijfselen van rielstengels. Dat .lIes geeft aan de uiterwaarden en aan de lichte dijkglooiing, want de
Eemdijk is OIet hoog, een rommelig aanzien. En daar komen nu de ｳ･ｪｫｯｬＧｾｵ･ｮｳ
met
haar helderwille bloemetjes bovenuil kijken. Wat heerlijk vuorjaarsidee gaf dat! 't \\'as of
.1 die klokjes de lente inluidden! En zulke lange stelen hadden ze, want ze moesten
zich heelemaal door die laag humus heenwerken. Grootbloemig waren ze ook, ze schenen
het goed te hebben. We konden er gerust wat van meenemen, hier miste men een hand"ol
bloemen niet!
Maar sedert jaren is nu het terrein afgesloten. Bloemenventers uit de steden kwamen
ze met zulke enorme massa's weghalen, zelfs met bol en al, dat weldra van heel het sneeuwklokkenveld niets meer over zou zijn.
Toen heelt de eigenaar er verboden terrein
van gemaakt.
Daarom gaan we IlU naar de Groote
Melm. Die ligt meer den kant van Baarq
op en den toegang vindt ge op den Brink
bi) het groote Spoorwegviaduct. Daar voert
de Melmweg naar de overzetplaats. Want
aan den overkant van het water liggen
verscheidene boerderijen en het is te be-'
grijpen, d.t de bewoners van die behuizingen ook wel eens in het dorp moeten
wezen. Daar aan de Groote Melm is ook
een \Oeerhuis en dit is zelfs in het bezit
van een pont.
Om nu daar wat aardigs te zien, moet
ge u in eind April of begin Mei eens
over laten zetten, Het schilderachtig uitzicht op Baarn met de Naald op den
voorgrond, op de Lange Jan van Amersloort en de aardige torens van Soest
loont alleen al de moeite, Maar ik vergal
nog te zeggen, dat ge in den morgen
moet gaan en vooral een zonnigen dag
moet uitkiezen. Kijk dan eens in het nu
i
nog lage gras aan den onderkanl van den
& 0Cgen5teróf
Ｚｩ｡ｮｾ
r: dijk. Uw eerste uitroep 131 zijn: Och,
ｾ
allemaal sterren! Ja, daar staat het bijna
zoo vol met morgenster of vogelmelk,
.ls het aan de kleine Melm met sneeuwklokjes slond.
't Is inderdaad een alleraardigst gezicht. De bloemen zijn beslist zespunllge sterren,
helderwit met uchtgroene, overlengsche strepen. Maar gaat ge nu 's middags of op een
donkeren dag, dan merkt ge van de schitterende sterren niets. Toch zijn ze er wel, als
ge goed kijkt. Doch de bloemen zijn allemaal dicht en omdat de bloemdekbladen van
buiten 13chtgroen gekleurd zijn, vallen de planten niet op. Hoofdukelijk 's morgens zijn
ze open, vandaar ook de naam .morgenster". De Franschen noemen de plant .La dame

M
L._""

....: melk ..;.._....

d'onze heures Ol , omdat ze om dien tijd het mooist is.

De stengel zit onder den grond in den vorm van een bol, soms heel diep, wel meer
dan een groote hand. Ik heb wel eens geprobeerd, de bollen op te graven, maar dat ging
niet gemakkelijk; meestal brak de broze bloemstengel af en toen het me eindelijk met
een bolletje gelukte, heb ik er toch niet veel succes mee gehad. Ik heb het In den luin
gezet en goed nat gehouden, gedachtig aan de omstandigheden, waarin ik de plant
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gevonden had "'aar ze seh..n het toch niet naar den zin Ie hebben, ...ant de plant is
het volgend jaar niet \'oor den dag gekomen.
O. bloem.n zilt.n in ijl. seh.rm.n. ,'Iidd.nin .en paar knoppen, dan .enig. g.opend.
blo.m.n en onderaan vrucht.n. O. takk.n, di. vrucht g.zel h.bben, gaan horizontaal
slaan, dat maakl het scherm nog ijl.r. D. bij.n zorg.n voor d. bevruchting. Die kan
m.n dan ook g....oonlijk in d. buurt vind.n. Z. zo.ken h.t lokaas. d. honing, diep in
e.n buisj., dal d. helmdrad.n lezam.n vorm.n .n br.ng.n dan bij hun bozo.k "n een
volg.nd. plant h.t sluifm••1 ov.r.
Zoo all.raardigst als d. op.n blo.m.n daar lusschon h.t gras staan, zoo ....inig succes
heb je ervan om er wat met te nemen en thuis in een vaasje te zetten. Ze treuren meteen
en blijv.n lr.ur.n.
Volg.ns het ,,·oordonbo.k van d. N.d. Planl.nnam.n, h••len ze in Fri.sland nakende
meisj.s, ••n naam, di. t. plaatsen is Want h.t lijnvormig. blad, dal veel overeenkomst
m.1 hel gras heelt, valt niet op .n alleen de blo.m zond.r meer springt in het oog. In
Limburg noemt m.n haar Paaschbloem; morg.nst.r .n vogelmelk zijn in Ulrecht "'el de
gangbar. namen, hoewel •• n bo.rin, di. uit den Eempold.r kwam, me vertelde. dat de
bo.ren daar z. kort....g .st.rretjes" no.men.
Utrecht 1929.
J. H BRI,"ORE\·[-E"ROP.
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VELDWAARNEMINGEN 13

landschap

Diep Nuldernauw
dient veiligheid
én recreatie
(door Jan de Vries)
PUTrEN - "Het is wel
leuk op Strand Nulde, maar
goed zwemmen kun je niet in
het randmeer. Als je een kilometer in het water bent sta
je er nog maar tot je enkels
in". Dit is een veelgehoorde
opmerking van zonaanbtdders die ook nog zwemlte!·
hebbers zijn. Aan dit probleem wordt momenteel gewerkt. In opdracht van de
Recreatiegemeenschap Veluwe is de Hetdemij bezig de
bodem van het Nuldernauw
uit te diepen. Meerbodemverbetering heet dit·met een
mooi woord.
Het opmerkelljke van dit werk Is
dat het niets kost. Het zand dat men
uit het meer baalt wordt verkocht
aan ledeIeeIl die daar belanpteWns
voor heelt en met de opbrenpt van
bet zand worden de kosten van de
verbetering gedekt.
De zogenaamde meerbodemverbetering Is niet leta van vandaag of
gisteren. De Hecreatlesemeenschap
speelt al Jaren met de gedachte om
het Nuldemauw uit te diepen. Dat
bet allemaal zolang duurde kwam
omdat CRM niet ..,heutlg waa met
bet ｾｲＱ･ｮ
van subsidie. Toen een·
maal een 1'IlOll"llJkbeld waa gevon·
den om werk van werk te maken waa
de subsidie niet meer nodls en kon
het werk beclnnen. De sestesen
zandpr\jZen speelden de RecreatiegemeeDlChap en de HeIdemIj In de
kaart.

.

Uit: ｨｾ･ｲｳｦｯ ｲｴｳ･
Co"rar.t, 93(15 11): 14,
2 juli 193c.
ｩｾ ･ｴ

duideliji: ｾｯ ､ｴ
uit dit art;il":cl in
hoeverre natuur ｾｮ
ｬ｡ｾ､ ｣ｨｾｆ

ｾ｣ｶｯｬｧｵｮ

van deze ontgrordillS
zullen ondervinden.

mers lopen bij zo'n ｰｬｯｾＱｉｮｂ･
over·
gevaar als zij de ballenlljn ne·
_
geren. Er zijn de afgelopen Jaren
""US enkele mensen daardoor
verdronken. Geoefende zwenuners
kunnen zlcb tot nos toe eigenlijk alleen In de vaargeul ulUeven omdat
die diep genoes Is om In te zwem·
men. Het vervelende Is dat er onselukken kunnen gebeuren als zwemmen niet op hetlCheepvaartverkeer
letten.
Het werk dat momenteel wordt
uitgevoerd houdt In dat men de b0dem geleldelljk aan laat SOopen tot
een diepte van 1.50 meter. Dle diepte
zal zijn bereikt ongeveer vlJftig meter uit de kant. Op die alstand wordt
een ballenlJln neergelesd en daar·
achter wordt het meer twee meter
diep gemaakt. speclaal voor de
zwemmers. Dit diepe gedeelte Is zo'n
tweehonderd meter breed en loopt
over In de vaargeul
Het Nuldemauw wordt zo over een
lenste van anderhalve kUometer
verbeterd. DIt werk duurt ongeveer
vIJf Jaar. Ala bet karwei slaast wU de
RecreaUesemeenschap ｶ ･ ｾ
aanvn>gen voor bet uitdiepen van
het meer vOOr Btrand Horst In Ermelo.
Door bet meer twee meter dlep te
maken voldoet men aan de geldende
normen. Ook bij Buss100 en Heerde
Is bet meer twee meter diep semaakt. Aanvankelljk wilde de Rec:eatlegemeeneebap tot vler meter
laaD omdat dan meer zand gewon·
Den ZOU kunnen W'OI"den en bet bele
project DOS ec:onomloeber zou ....,...
den. Op veIZOek van nawurbe8cber·
men ltapte men echter van die se-

dachte al. Volgens dle naLuurbeschenners. waarmee de RecreaUege-meenschap. voortdurend nauw over·
let pleest. voelen vissen en vosels
zich beter !.huls In water dat twee
meter d1ep ia dan water met een
diepte van vier meter. De plannen·
makers maakte de dlepte nleL zo
veel uit en wU1Isden de eisen van de
natuurbeschenners 1n.

'Stofzuiger'
Het meer wordt momenteel met
een zandzuiger leellezosen. Daarbij
moet men zeer voorzichtig te werk
gaan en geen gattn in de bodem ma·
ken omdat saten funest zijn voor
nlet-seoefende zwemmers. Onder de
boot die voor Btrand Nulde Ust Is
daarom een soort ...totzulger" hev..tled. waarmee bet zand voorzlchtlS wordt opsezosen. Vla een buis
wordt het zand naar de wal gespoten, waar het wordt schoongemaakt
In een bu!Zenhose macb1ne. Het alval wordt algevoerd en het echone
droge zand wordt op bopen neergesoold. Iedereen die zand nodIs heen
kan dit daar kopen. Het zand dat
men niet direct kan afzetten wordt
even verderop opgeslagen. Overigens Is de vraas naar het zand sroot
omdat bijna nergens anders op de
Veluwe zand te krijsen Is. Het zand
Is ers fijn en kan ult&ultend worden
gebruikt om leta op te hogen.
In de omsevlns van de zandZuiger
lDllI niet gezwommen worden. Deze
orngevlnB Is afgezet met ballenllj·
nen. terwijl borden waarschuwen
voor het sevaar.
Of het uitdiepen van het Nulder·
nauw gevolgen beeft voor de kwall·
telt van het _ter Is niet bekend.
Het water heeft oVer!8ena ten opzichte van voriS jaar al aan kwaUtelt
gewonnen omdat men er de algelc>
pen winter een boeveelbeld foalaat
beeft ultgebaald.
Een geluklclge bljkomstJBheld
voor nawurUefbebbers Is dat vOOr
de plaata waar het zand wordt opgeslagen een nieuwe r1etkraq la
ontal&an. De recreatlegemeenacbap
wU zich binnenkort ook laaD bera·
den over de _
van bet aantal
windsurfers op de ...-.en lanp
de HW·Veluwe. Bet Is niet u1tgea1c>
ten dat bet zwemmen en BUrlen
wordt geachelden.

l
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Oude rivierbedding
in bouwput gevonden
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AMERSFOORT· Btj werlczoamheden aan de achtenijde van de .portzaak van Wim JlUllUl In de Lange.lraal zijn de bouwvakken op een oude
rtvlerbeddlng van de Eem g..lutL Hel gaat hierbij om re.!anten uI! een pcrio<U na de laatlte Ij.lIjcl. Medewer1cerl van de Rljlcldlenlt voor OUdheId.
kundig Bodemonderzoek uit Amersfoort hebben ... t even een bltJr op de
vondlt geworpen mQ4r zijn ntet verder gegaan.
'Probleem met dergelijke vondlten bij werlczoamheden Is allljd dat de
aannemer er ntetl voor voelt de werlczoamheden lijdelijk .Ul te leggen.
Daar gaat teveel lijd en du. geld mee verloren. WIJ hadden de oude bed·
ding graag In kQ4rt gebracht, m<l4r zijn d<l4rtoe niet In de gelegenheid
ge.teld " aldu. de heer HalberUma.
De vondlt op zich Is volgem de heer Halbertlma geen .enaatlonele ZQ4k.
'Het ti beleend dat de Zuldllngel een overblljf.et ti van deze oude rivier·
bedding. De bedding begint gelijk achter de ponden In de Lang..tTlJ4t n
dat gee/t en mooteindruk van de breedte dte de rivier In die lijd heeft ge.
had', De werlczoamheden achter het pond tDOrden verrtcht In het 1cader van
een verboUIDIng, Op de /010 ts te zien dat tUIlen het zand veenreltn voor·
/cnmen die OD de oude bedding dulden.
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vogels - - - - - - - - - - - - - - - Kuifduiker - NIJKERK: 11-1V-1979 1 ex. Polder Arkemheen (F. Berendse).
Dodaars - SCHERPENZEEL: 20-1X-1979 2 adulte en 3 pas uit&ekomen juvenielc
ex. op Valleikanaal bij Brinkkant, naar 't schijnt het eerste broedgeval
in deze omgevin&; ｗｏｕｅｎｂｾｈｇＺ

22-1-1980 7 ex. op Valleikanaal bij Lam-

balgen (J. Lagerwey).
Blauwe reiger - dE,IS':!CU;J::;: 21-IX-1979 22 ex. in weiland '::mminc1;1,,,Üen (J.
Lar;erllcy).
Lepelaar - ïlJl,E;{l,: 29-1 1-1976 1 ex. bij stoOI:lc;e:::a:ll in
iülder Arker.ilieen (.;).,}.

ｷ｣ｳｴ･ｬｩｪＺｾ

':edceJ lc

:l rn kinl:).

Wintertaling - .iOUDt.iib.::J<G: 5-;,1-198:: 4 ex. ',/311ei1.<,n:>0.1 bij i.al'.ÎOc.:i--:"" (d.
Lagerwey) •
Tafeleenä -

ＮＢｩＰｕｊ］ｪｾ｟ｇＺ

18-I-19CO 1 mann.

ｖ｡ｬＱ･ｩ ＧＺ｡ ｬｾ

..Ｑｾ

22-1-190:) 9 ex. Va11eikanaal bij Lambalsen (Jo

bij hnt :_roè::f-rLofi;

ｾ｡［Ｚ ･ｲｷ ｹＩＮ

r;:uifeend - .!OUDi:.:;,,:,:,rlG: 20-1X-1979 2 ex. VulleiJ.:a:i"",l ter hooi;te van :...",,,,,,1een; 12-1-1980
Ｚｾｯｮ ･ｴｪ

ｾｏ

ex. Ve.11eikanaûl bij Voslwilen (J

- ",/OUlJ;';ihli:.:<G: 10-1-1980 1 ｰ｡ｲｴｾ･

0

:'agerwey;.

Valleikûnaul bij Lambal::;en (J.

Lager\'ley).
i:olj,ans - ZUID-"LIJK jo'LEVOl..,illJ: 9-',/111-1900 2 ex.

Ol)

dc i::emmccrdij:: ter hoog-

te van de Dode liond (V. van Laar).
::anadcse gans - ::IJEi:.;{K: 28-11-1979 6 ex. \'Icstelij!: Gedcelte rolder _.rkemheen (F. Berendse).
Blauwe kiekendief - Ht.NSNOUDE: 13-VlI1-1979 1 ex. i:.mminckhuizen (Jo Lagerwey); BUIISCHOTJ::N: 4-111-1979 1 mann. weilanden bij bevenhuizen (V. v. Laar).
Buizerd - LEUSDEN: 1980 broedgeval lngeborg,

ｾ･ｮ

Treek; SCHERPENZLEL: 27-

XI-1979 7 ex. op oppervlakte van 100 ha, Ouderhorsterweide (J. Lagerwey).
Havik -

ｌｅｕｓｄｾｎＺ

27-VIII-1980 1 ex. Snorrenhoef (W. van Deventer); 5-X-

1980 1 ex. lngeborg, Den Treek (N.J.N., afd. Amersfoort); SCHERPENZEEL:

ｾ

26-XII-1979 1 ex. Breeschoten (J. Lagerwey).
ｾ

- NIJKERK: 31-1-1979 1 ex. Nijkerkerveen (J. van Gent); 4-11-1979

-491 ex. Nijkerkerveen

ＨｾｩＮ

Wieringa Be J. van Ginkei) •

Zeearend - LEUSDEN: 11-1-1980 1 ex. bij populierenbos Bruinenburgersluis;
WOUDENBERG: 10-1-1980 1 ex. tussen roeken en kraaien in weiland op Voskuilen (J. Lagerwey).
Houtsnip - AI1ERSFOORT: 31-X-1980 1 ex. Landgoed Schothorst/bos (G. Visscher).
ｾｵｬｰ

- «OUDENBERG: 20-X-1979 3 ex. op 't Broek; 3-XI-1979 2 ex. idem (J. Larrerwey) •

Tortelduif - LEUSDEN: 17-VI-1979 23 ex. op hooiland bij Taayland (J. La(\'erwey) •
Steenuil - i.H::'P.sFOORT: 7-IX-1979 1 ex. Beestenmarkt (G. rrins); .:Oü-l";;'3i:HG:
18-VIII-1979 broedgeval bij C. Stuivenberg, Voskuilen, onder ､｡ｾｰ ｮ ･
(J.

',osuil

Lagerwey).
AH"RSF'OORT: 11-IÄ-1979 1 ex. in tuin omr;evil:fi; gymnasiuCl (.:;. Prins) j

1977, 1978, 1979, 1980 broedbevallen in nesti,ast aan C:e van ;;oetzelaerlaan 1, Hoogland (F ••/. J. SVlart med.) j B/ü<.:i::ViLû: :iosViachterij j':ootwijk,
in 15 nestkasten, opgehanGen in 1964, broeden sedert 19G7 50suilenj in
1967 1 paar (4 eieren)

I

in 1974 Viaren 7 leasten bezet, seàert 1974 jaarlijks

4 à 5 broedgevallen, in 1979 2 broedparen op elk 2 eieren. Vroegste datum
waarop een bosuileei werd aangetroffen: 27-11-1976 (E. van Uell,

ｊＮｾ

Huysman e.a. in "De Stad ;üjkerk" van 2-1-1980).
Ransuil - SCHi::RPEHZ";EL: 18-ÄI-1979 7 ex. op "de Lucht" (J. LagerVley).
Hachtzwaluw - LJ:.'USDEN/ZJ::IST: 1979, 1980 gehoord in de omgeving van de Pyramide van Austerlitz (W. van Deventer, I. Schmitz).
IJsvogel - AMERSFOORT: 29-11-1980 1 ex. Coelhorsterlaan, Landgoed Coelhorst
(A.D. van Gent); WOUDENBERG: 5-IX-1979 1 ex. Valleikanaal Voskuilen (J.
Lagerwey) •
Kleine bonte specht - LEUSDEN: 23-111-1980 1 ex. Schoolsteegbosjes N.J.N.
afd. Amersfoort); 5 en 6-X-1980 1 ex. Ingeborg, Den Treek (N.J.N.).
Huiszwaluw - NIJKERK: Nijkerkernauw, in 1974 72, in 1975 77, in 1976 97, in
1977 134 en in 1978 180 nesten aan de Nijkerkersluis (J. Harder in "De
Korhaan", 13 (4):100 - juli/augustus 1979).

-50BAffiIEVELD: kolonie aan de weg naar Voorthuizen:

Uit: Amersfoortse Courant, 91 (76): 13 - 18 april 1980. Foto B. Overeem.

-51Bonte kraai - WOUDENaERG: 30-X-1980 2 ex. (deeerste) op 't Broek (J. La-

Ekster - SCHERPENZEEL: 3-11-1980, ca. 17.00 uur, 125 ex. fouragerend op
weilanden (oppervlakte ca. t ha.) en geregeld verdwijnend in bosrand (gemeenschappelijke slaapplaats 7) (J. Lagerwey).
Waterspreeuw - PUTTEN: 8-1V-1979 1 ex. Olden Aller (F. Berendse).
Roodborsttapuit - EENNES: 1979 2 mogelijke broedgevalJ.en langs de Gooiersgracht, waar deze Rijksweg 27 kruist, op de grens van Blaricum en Eemnes (De i:orhaan, 14 (3): 78).
Zwarte roodstaart - At:LtlS,'ÛC,?i': voorjaar 1979 1 territorium bij in aanbouw
zijnde

ｨｾｩｺ･ｮ

aan westzijde van de hlarissenstraat.

vlssen-----------------------:linde -

ｪｮｊｶＺｾＢＬ

24 tot 27-V-1930 duizenden dode ex. in De Laak ter hoogte

van J:ieuYle Laak; op 27-V-1980 werden minstens vijf karrevrachten VJeggevoerd ( ... J. van Vliet).

beatoDd uit het op de weczoelten
naar de plat preden a1achtoU.....
Bet -wtaat van de teWDaen la

Gewone pad (Bufo bufo)

naar

ProvlDdaIe Waterstaat
aeatuurd.
Na atroDcIlDg van de Inventar!·

aaUe, zo vertelt de beer Van der
Kamp, ltaD beZIen worden we1I<e

maatzoeeeleD aenomen moeten

om de padden te redden
van ullloeIIzIc. Elk padden.

. worden

VI'OUWtiIe dat wordt cIool\aereden
ｾ
potenUeel een
I"DOt aantal leden van de pad.
denfamIlIe, want de vrouwtlee
1eIlleD per stuk d'llpnclen eieren
In eeD opecIaIe paarplaata.

Gedeelte van een artikel uit Amersfoortse Courant,

93 (154): 15 - 2 juli 1980, "Onderzoek moet verkeersslachtoffers helpen beperken. Padden worden
bij bosjes doodgereden in paartijd" (met 1 figuur:
afbeelding van de niet inheemse Groene pad, Bufo
viridis).

i nsekten

-5_2_-

_

STOFLUIZEN (psocoptera)
<:ctopsocus briggsi - Al;ERSFOORr: 1-VII-1980, mass aa];in woning aan Badelochstraat (determinatie Planteziektenkundige Dienst, afd. Entomologie, Wageningen) •
KAKKERLAKKEN (Dictyoptera)
Boskakkerlak (Ectobius sylvestris) - AI.l>RSFOORl': 14-VI-1980, Bos Birkhoven,
naaldhout complex ten zuiden van de '.i'I·/aalf Norgen, 1 ex. (L. Doon).
VLINU<:RS (Lepidoptera)
:Jistelvlinder (Cynthia cardui) - ,HERSFOORT: deze (trck)vlinder was in de
nazomer talrijk; 14-VIII-1980 1 ex. op het Grocncveld (SerGe van Laar);
22-VIII-1980 1 ex. terrein langs de ｭ･ｾ

ten zuiden van De Schans; ｾ｡ ｲﾭ

neminCen op een Vlinderstruik in tuin aan de Dadelochctraat:
datum

max. aantal

waarvan afgevlogen

10-VIII

1

14-VIII

2

15-VIII
1G-VIII

5
6

17-VIII

8

1

18-VIII

4

1

19-vIII

2

1

25-VIII
26-VIII

1
4

1

27-VIII

lf

28-VIII

1

29-VIII

2

Vuurvlindertje (Lycaena phlaeas) - AlolLRSFCOR'i': de derde generatie was dit
jaar tamelijk talrijk; 11-IX-1980 4 ex. in heidestrook langs de spoorlijn Amersfoort-Baarn ter hoogte van Bos Birkhoven; 14-x-1980 1 ex. zandafgraving NS ［ｮ･ ｩｵ､･ｾ ｯｂ

IÁ-1980 diverse keren tot 3 ex. waargenomen op

ruderaalterreintje langs Jlolkerwegj}.ooperwetering; 3-X-1980 1 ex. zelfde
vindplaats; 5-X-1980 1 ex. op ruderaalterreintje aan Klarissenstraat (V.
van Laar).
ZWEEFVLIEGEN (Syrphidae)
Mallota cimbiciformis - BARNEVELD: 13-VI-1943, eerste vondst voor Nederland
op het Landgoed De Schaffelaar, Barneveld (Ent. Ber., Amst., 24: 60 en

40: 68).
Neoascia interrupta - NIJKERK: 24-v-1979, 1 vrouwtje Polder Arkemheen (Ent.
Ber., Amst., 40: 165).
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planten ------------------------ ' Paddestoelen.
ｾｲ ｡ｴｵｭｬｃｯｬ ｹ｢ｩ｡

butyracea in te Velde nr.12 heet geen roestvleàkenzwam,doch

botercollybia.
Paddestoelen Lockhorst (Utrechts Landschap) 22-10-'77 (A.C.J.N.Amersfoort
med.W.Knol).
Ruzzula ochroleuca
-goelwitte ｲｵｾｳｵｬ｡
Gymnopilus pene trans
-dennevlamhoed
Mycena galericulata
-helmm:,'cena
3tercum rugostuD
-gerimpelde korstzuam
'7ycena galopus
-melksteelmycena
Phlcbia rll.diata
-oranje adcrzuam
ｏｳｾｯｰ ｲ｡
oèoratus
Daedala quercina
Ｍ､ｯ ｬｨｯｦｺＢ｡ｾ
Kuehneromyces mutabilis -stobbczl'ammetje
ｲｪｦｬｲｫｾｮ､･ｲ｡
:J.dusta
-grijze gaatjeszwam
Boletus chrysentGron
-roodsteelfluweelbolect
Lockhorst (Oostelijk) ＲｾＭＱＰ ＧＷ ＨｔＮｂｯ･ｫｨｯｵｴＬｾＮｋｮｯｬＩＮ
Amanita citrina
-gele knolamaniet
Collybia cookii
C.perronata
-scherpe collybia
Lepirta saeva
-paarsteelschijnrirlrler
F ＬＩＺｾ･ｳ
ann0!1U9
-dcnnemoorder
Inonotus ｲｾ､ｩ｡ｴｵｳ
-elzeweerschijnzwam
Phaelus schweinitzii
-èenne'1loorder
3tcreu'n ?ur,;>ureu'1l
-paarse korstzwam
Ciboria batschiana
-ci1<elbekertje
ｾｵｺ ｵｬ｡
cyanoxantha
-rc3enboog rUBBula
R.prasurea
R.atro!,urpurea
-zwart9urpuren rusaula
Psathyrella hydrophila
-witsteelfranjehoed
(;3. lorina 51'ec
-'1losklokje
Clitocybe vibecina
Ｍｾｯｳｴｲ･ ｰｴ
trechterz,:a'1lmetje
C.cerussata
Calocera cornea
Ramaria "pee.
-een koraal Zl;a'1l
Lactarius subduleis
-bitterzoete melkzwam
Uorrestein 28-10-'77 (T.Doekhout,W.Knol).
Pholiota destruens
Flammulina velutipes

ｾｦｯｬ ｩｧ･
popel zwam
-flulfeelpootje

Lockhorst (priv6 gedeelte) 9-9-'78 (R.de ｾ ｮＩＮ
Phaeobulgaria inquinans -zwarte knoopzwam
Boletus badius
-kastanje boleet
Scleroderma aurantium
-aardappelbovist
Paxillus involutus
-gew.krulzwam
Tyromyoes caesius
-blauwe gaatjeszwam
Russuia forinipes Rom.ap.Britz
Laotarius cincellatus Fr.-

-54Hoevelakense bos 10-9-'18 (R.de Man).
ｳｵｮｩｴ ｾ
oaninus
-kleine inktzwam
Boletus badius
-kastanjeboleet
Amanita rUbesoens(Pers ex ｆｾＩｇｲ｡ｹ
-parelamaniet
Polypilus frondosus
-eikhaas
Boletus edulie
-eekhoorntjeebrood
Tyromyoee ealphureue
-zwavelzwam
Ruesula vinosa Lindbl.
Hydrum repandum
-gele stekelzwam
Russula armoenioolor Romagn.
Lookhoret (priv' gedeelte) 12-11-'18 (R.de Man).
Peziza mioropue Pers ex Fr.
Pholiota mutabilie
-kleine bundelzwam
Pholiota equarrosa
-eohubbige bundel zwam
Russula ｯ ｨｲｯｬ･ｵｯ｡Ｈｰ･ｲｳＩｾＭｧ･ｬ
gladrandruseula
Polyponus brumalis
-winterhoutzwam
Clytooybe oerusata (Fr)Kummer
Tyromyoes glooooystidiatus Kobl.enPonz.
Tyromyoee oaeeius
-blauwe gaatjeezwam
Tyametee kireuta(Wulf ex Fr)Pilát
Tranoetee vereioolor
-elfenbankje
Inonotus radiatue(sow ex Fr)Karst.
Marasmius sp. _
-op sparrekegel
Panellue mitue(Pers.exFr)-dennesohelpje
Geraadpleegde literatuur.
Jahn,H.,Mitteleuropaisohe Porlinge(BibliJtLaoa Myoologioa B29) 2ds dr.'16
Haae,H.en Sohrempp,H.,Paddegtgelen,uitgeverij Thieme
Lange,M.,Paddeetoslengide,l
druk. 1964
Moser,M.,Asoomyoetee,Kleine Kryptogamenflora ｂｬ ｡ＮｬＹＶｾ
Moeer,M.,Die ｒＶｨｲｾｩｮｧ･
und Bl4tterpilze Bllb/2,1918,4 druk.
Ruud de Man
ｴ｡ ｲｴｳ､ｮ｡ｬｅＮｮｩｾ
12
6523 CT ,'ij"negen
tel.080-225158
Heiligenberg
Polypilus frondosus
Ganoderma applanatum
Mutinus oaninus
Amanita phalloides
Amani ta oitrina
Armillaria mellea
Soleroderma aurantium
Polypilus giganteus
Oudemansiella muoida

1919 (H.Kroes)
-sikhaas
-valee tonderzwam
-kleine stinkzwam
ｾｯ･ｮ
knolamdniet
-gele knolamdnièt
-honingzwam
-aardappelbovist
-reuzenzwam
-poroeleinzwam

Hogere planten
Adventieven.
Reuzenbalsemien,doornappel in vuilstortplaats bij "de Hoge Klei" (Krakksnilt j
ＳＨＶＩＮＱｾｯｲｧ
NJN,afd.Amersfoort).
Potentilla norvegioa (noorse ganzerik).-Amsrefoort,zandafgraving eept.1915
(Gorteria 8(12).231).
Oatura ferox(ondersoort van doornappel)-Amersfoort,zandafgraving,eept.1916
(Gorteria 8(12) ,231).

-55Datura stramonium var.tatula (ondersoort van doornappel)-Amersfoort,zandafgraving,okt 1975,okt1976 (Gorteria 8(12) 1237)
ｄ｡ｾｵｲ
stramonium-AmersfoortI1980.
"Nàüwelijks is het gebouw op dè hoek Bisschops'feg-Bekensteinselaan afgebroken,
of op het diluviale zand staat de Doornappel veelvuldig te bloeien.
De plant komt uit Zuid-Rusland en wordt sedert eeuwen in Europa verwilderd
aangetroffen. Hij behoort tot de nachtschaden familie (Solanaoeeln) evenals de
de aardappel,tomaat,tabàk,bitterzoet en zwarte nachtsohade.
De plant is zesr giftig,bevat atropine,hyoscamine en lyosoine,die op het zenuwstelsel werken. Ze veroorzaken halluainaties.!tropine gebruikt(e) men veel
in de oogheelkundelhet verwijdt de oogpupil.
In de middeleeuwen werd dtie plant gebruikt voor orakels." (E.de Boer).
Stinzeplánten
Ruige Veldbies,Witte Veldbies,Bosbeemdgras en ｍｵ ｲｨ｡ｶｩｫｾｲｵｩ､
op het landgoed
Heiligenberg (de Hohorst),Leusden(p40/41),Sneeuwroem,Gele Narcis en Overblijvende Ossetong op het landgoed 01denaller,Putten(p.21) en Daslook bij huize
Hoevelaken,Hoevelaken(volgensM.T.Jansen en D.T.E. van der Ploeg,1977.Stinzeplanten in Nederland.-Wet.Med.K.N.N.V.,12211-43).
Amersfoort 1flora van een ruderaal terreintje bij Bisuwbouw Sohothorst N.W. ten
noorde. van Kopersingel,bij Eng , 17-6-1978. (V.van Laar).
Lolium perenne
- Engels raaigras
Polygonum avioulere
- Varkensgras
Viola trioolor var.arvensis-Akkerviooltje
Erodium oiouterium
- Reigersbek
Vioia hirsute
- Ringelwikke
Lyoopsis arvensis
- Akkerkromhals
Galeopsis speoiosa
- Dauwnetel
Galeopsis tetrahit
- Hennepnetel
Matrioaria inodora
- Reukloze kamille
Barneveld 1 soortenlijst van de bosjes van Pon bij Zwartebroek, (163,5-466)1(1965)
(G.Dirkss)
Melandrtwa. rubrum,Lonioera periolymenum,Stellaria graminea,Holous lanatus,
Cynosurus cristatus,Anthoxantum odoratum,Junous effusus,Trifolium repens,Alnus glutinosa,Sorbus auouporia,Anercus robur,Humulus lupulus,Fraxinus exelsior,Ranunoulus repens,Plantego major,Solanum duloamora,Prunus padus,Iris
pseudacorus,Corydalis clavioulata,Stellaria holosta,Carex remota,Fragaria vesoa,Lythrum salioaria,Polygonatum multiflorum,Soutellaria galericulate,Valeriane offioinelis,Rubus idaens,Aegopodium podagraria,Urtica dioica,Calystegia
sepium,Geum urbanum,Plantago lanoeolata,Ranunoulus aoris,Rhinanthus serotinus,Phragmitee ｡ｵｳｴｲ｡ｬｩｳＬｔｲｩｦｯｬｩｾ
pratense,Rumex acetosa,Lotus uligonosus,
Equisestrum fluviatile,Angelioa ｳｹｬｶ･ｳｴｲｩｳＬｾｲ｡ｮｧｵｬ｡
alnus,Valeriana dioica,
Daotylohriza maculate,Epipactus palustris,Pinquicula vulgaris,Drosera rotuudifolia,Erioa tetralix,Pedicularis palustris.
LeusdenlHeiligenberg "De Hohorst" (H.Kroes,iI.van Deventer).
ｾｯｮｧｶ｡ｲ･ｮ
ｾｷ｡ｲｴｳ ･ ｬ

(Phyllitis soolopendrium) 1 ex tot 1971.
(Asplenium ｡､ｩ ｮｴｵｭＭｮｩｾＩ
1 ex in 1960,8 ex in 1980.
Draadgentiaan (Cic.nda filiformis) 1974.
Stijf Barbarakruid (Barbarea stricte) 1975-1980.
Oostenrijkse waterkers (Rorippa austriaca) 1975.
Kruisbes (Ribes uva.orisps) 1979.
Aalbes (Ribes Sylvestre) 1979.

-56Hoevelaken.enkele opnamen (1 m2 ) van braakliggend aardappelland met Konti.
ｾ･ｲｮ｡

(kleine montia) ,29-11-1970,(159,5-466,2) (G.Dirkee).
Rl.Illex aoetoea
Xr
Xp
｡ｩｾ ｬ ･ｴｓ
media
Xe
Xp
Chenopodium album
Ir
Xp
Lamium purpureum
Xe
Xp
Poa annU&
.ta
1b
Agropyron repene
Xr
Seneoio vulgarie
Xr
Xr
MonUs. verna.
Xr
Xp
Juncus bufoniua but
1p
Xr
Galinsoga parviflora
Xr
Holcus lana.tue
Xe
Oxalie europa8&
Xr
Xr
Rl.Illex obtusifolius
Xp
Plantage major
Xr
Agroetie etolonifera
Xr
Gnoph&lium uliginoeum
1p
Xp
TaraxacUJD epeo.
Xr
Xa.
Urtics. dioioa
Xr
Xr
Veronioa epec.
Mentha arvensis
Xp
Ricoia glauoa
Xp
Xr
･ｲｾｯｈ

planten (vervolg).
Koningsvaren (Oemunda regalie)-Amerefoort.VJ-1980,1 ex. in elzenhaag waterwingebied Liendert (K.van Vliet).
Dotterbloem (Caltha paluetris)-Leusden,'979,achter boerderij "de Boemolen"
aan de Hamereveldse weg ongeveer 20 ex.,verder enkele ex. verepreid lange
Bavoortee weg en Zwarte weg (H.Kroes).
Gewone duivekervel (Fumaria officinalie)-Amersfoort,'4-VlI-'978,2 ex.,ten
noorden van nieuwbouw Sohothoret, rand van enggrond (V.van Laar).

Kantig hertehooi (Hyperioum maculatum)-Leusden,'979,hoek kruiepunt Groene
Zoom en Aeschatierweg (H.Kroee).
Kattedoorn (Ononis epinosa)-Puttent28-X-1977,op dijk lange de Waterweg enkele ex.(W.Knol).
Gewone teunisbloem (Oenothera. biënnis)-Leusdent28-VlII-1978,versoheidene ex.
langs Kol. van Rooyenweg,Leusderhei (H.P.Koelewijn).
ｾ
(Linum usitatissimum)-Leusdent28-VIII-1978,enkele ex. lange Kol. van
Rooyenweg,Leusderhei (H.P.Koelewijn).
Dolle kervel (Ch&erophyllum temulum)-Barneveld,'4-VI-'978,ruderaal terrein
ter hoogte van het Hoevelakense bos (H.P.Koelewijn).
Roomse kervel (Myrrhie odorata)-Amersfoorttsinds april 1980 ca 6 bloeiende ex.
achter toegangshekje onder appelboom bij het afsebroken huis van De Vries,
tegenover het van Randwijckhuis,Dorrestein.Mieechien aangevoerd door auto'e
uit Vleuten die het puin van het afgebroken huis wegreden (C.J.Vermey).
Klein wintergroen (Pyrola minor)-3oest.13-VIII-1978,gevonden in 30estervloeikommen (KrakkenQt,33(6)t15, org.N.J.N.afd.Amersfoort).
Beeknunge (Veronica beocabunga)-Leusden.1979,in greppel langs de Groene
Zoom (H.Kroes).
Hade Vatererepri1s (Veronica oatenata)-Leusdent1979,in greppeltje lange pad
tussen Ursulineweg en ｾｷ｡ｲｴ･
wegje (H.Kroes).

-57Rode ogentroost (Eupbrasia odóntites)-Barneveld (164,4-466,2):1965 langs de
Vrouwenweg met,Rumex'crispus,Glyceria maxima,Plantago major,Cerastium bo10steoides,Trifolium repens,Potentilla anserina,Ranunculus repens,Juncus
bu!onius.(G.Dirkse).
-Barneveld (159,5-466,2),1965,in berm
van Kerkepad onder Hoevelaken (G. Dirkse).
Stijve ogentroost (Eupbrasia offioinalis)-Leusden:28-VIII-1978, veel ex.
langs de Kol.van Rooyenweg,Leusderbe1(H.P.Koelewijn).
IJzerhard (Verbena ｯｦ ｩ｣ ｮ｡ｬｩｳＩＭａｭ･ｲｳｦｯ ｲｴＬｺ｡ｮ､ ｦｾ｡ｶｩｮｧ
ｺｯｾ･ｲ
1975(Gorteria
8(12):232) •
.UdKormunt ｡｢ｴｮ･ｾＨ
arvensis)-Leusden:1979,hoek kruispunt Groene ｾｯｲｮ
en ｾｳﾭ
schatterweg ('.Kroes).
Malrove(Marrubium ｶｵｬｾｲ･ＩＭａｭｲｳｦｯ ｴＬｺｾｮ､｡ｦｧｲｶｩｮｧ
:229) •
ｦｾｵｳｫｲｩ､

ｺｯｾ･ｲ

1975 ｡ｩｲ･ｴｯｾＨ

(Adoxa Ｌ｡ＷＹＱＭｖＰＲＺ､ｬ･ｶｮｲｂＩｾｩｴ｡｢｣ｳｯｭ
bij kleine ｾｲｮ･ｶ ｬ､ｳ･
beek,landgoed Brica (H.P.Koelewijn).
-Leusden,1979,Ámsterdamse bosje bij
lieg (H.Kroes).
Bleekgele Droogbloem (Gnapbalium ｬｵｴ･ｯＭ｡｢ｾＩ ｩｪｫ･ｲＺＳＭｉｘＱＹＷＬｴｵｳ･ｮ
op schelprijk zand(Zuiderzee/IJsselmeer) bij depot zand en ｾｩｮｴ
ten jlijkerkerbrug/Zuid-Flevoland (V. van Laar) •
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riet
ten oos-

.Ioederkruid (Chrysanthemulll parthenium )-.\:nersroort 123-VI-1973, 1 ex. aan kado
Kleine Koppel (V.van Laar).
-Amersfoort,
VI-1930, ､ｩｶｾｲｳ･
ex. op
grachtmuur Zuidsingcl/brug l!erenstraat (V.vanLaar).
'{ilde cichorei (Chichorium intybus)-ilarneveld:25-VIII-1978, op ｾ･
braaklir-v.end
veldje achter het Iiinkslcentrum van :loevelaken (!!.? .Koele1;ijn).
Beenbreek (rtartbecium ossifragum)-Leusden:begin-VIII-1978, 5 ex. aan het Hazenwater en in vochtig terreintje ten westen van de Paradijs"eg,landgoed
Den Treek (L.:3pier). Het ｶｯｲｫｾ･ｮ
van Bep.nbreek aan bet Hazemla ter is "vanouds bekend"ltijdens een onderzoek van bet TIazenwater door E.D.B.Visser en
E.F.van de Linde.1976(Flora en vegetatie van het ｈ｡ｺ･ｾ ｡ｴ･ｲＬｇ･ｭ ｮｴ･
Leusden
uitg.3taatsbosbeheer,p.11) werd de soort echter niet ｡ ｮｧ･ｴｲｯｦ ･ｮＮｾ｡ｳ
de
soort (tijdelijk) verdwenen?(red.).
Zeebies (Scirpus maritimus)-AmersfoortI13-VIII-1977,Polder Zeldert'langs de
Kracbtwijkerweg in een sloot ter hoogte van de Melm (•• Kaol).
Bosftierstgras ＨＧＬ ｩｬ ｾ
Koelewijn) •

.;ffusum) Hoevelaken: 4-VI-1973,Hoevelakense bos (E.P.

Breedbladige wesnenorchie (Epipactis helleborine)-Scherpenzeel,20-VIII-1979,
7 ex. op de werf, Stationslleg 316 (J. Laj>:erwey) •

•

