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PADDESTOELEN IN HET HOEVELAKENSE
BOS
door R. de Man, J.Wisman en H.J.Wolters

Inleiding.
De onderstaande soortenlijst is een overzicht van de
paddestoelen die in 1981 en 1982 in het Hoevelakense bos
gevonden zijn. De nomenclatuur is volgens de in 1982 uitgegeven handleiding voor inventarisatie van paddestoelen in,
Nederland(ARNOLDS/JANSEN).

o

= kilometerblok

32-24-54(447) = kilometervak 158-465(4667).
excursie K.N.N.V. afd. Amersfoort, 7-11-1981 : WISMAN.

x

= kilometerblok

32-24-54(447) = kilometervak 158-465(4667).
excursie K.N.N.V. afd. Amersfoort, 17-10-1982: DE MAN/WOLTERS.

= kilometervak

'§ = kilometerblok 32-24-44

158-466.

excursie WISMAN, 30-10-1982.
+

= kilometerblok

32-24-34
= kilometervak 158-467.
excursie WISMAN, 30-10-1982, gedeelte "Overbosch" .

o

en +

= herbariummateriaal

bewaard.

SOORTENLIJST.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amanita muscaria ...
0
pantherina _
"
rubescens
0
"
Armillariella mellea s.1._0
Anellaria semiovata
Asterophora lycoperdoides _
Bisporella citrina _
Bjerkandera adusta _
0
Boletus edulis
Bulgaria inquinans
0

-

Vliegeazwam
X §
X
- Panteramaniet
X § + - Parelamaniet
+ -

X
X
X
X
+
X §

Honingzwam
Bleke klokzwam
Poeder-zwamgast
Geel schijfzwammetje
Grijze gaatjeszwam
Eekhoorntjesbrood
- Zwarte knoopzwam
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63 .
64.
65.
66.

Calocera corriea Ascocoryne sarcoides"
Ceratoimyxa fruticulosa Chondrostereum purpureum ..,
Cli tocybe metachroa ."
obsoleta (1 ex. l"
phyllophila _
"vibecina
Collybia butyracea s.l.__
"
cookei <'
"dryophila"
peronata....
Coprinus atramentarius _
"
bisporus..,
"
micaceus,.
Cordiceps militaris _
Cortinarius spec. _
Crepidotus variabilis ｾ
Cudoniella acicularis __
Dacrymyces stillatusExidia albida Fistulina hepatica _
Flammulina velutipes _
Ganoderma applanatum ｾ
Grifola frondosa _
Gymnopilus spectabilis •
Hebeloma mesophaeum ,
"
crustuliniforme_
Hemimycena candida -Hymenoscyphus ｦ ｲ ｵ ｣ ｴ ｩ ｧ ･ ｮ ｵ ｳ ｾ
Hypholoma capnoides _
"
fasciculare " c f marginatum? _
"sublateritium_
Heterobasidion annosum
Hypocrea lactea ,
Hypoxylon multiforme _
Lactarius chrysorrheus _
"
necator _
"
quietus _
"
subdulcis "theiogalus
Laccaria amethystina::'
"
laccata 5.1. _
Lepiota
cristata __
Lepista nuda Meripilus giganteus _
Merulius tremellosus _
Mycena avenacea epipterygiagalericulata _
galopoda " v a r . nigra inclinata pura
sanguinol'ënta _

0 X
0 X
X
0 X

0 X
X
X
0 X
X
X
X
X
X
X
0
X
X
X
0 X
X
0 X
0 X
X
0 X
X
X
X
0 X
X
0
X
X

- Gele hoorntj es
+ - Paarse knoopzwam

- Slijmzwamsoort .
+ - Purperkorstzwam
+
Tweekleurige trechterzwam
+
+
+
+
+

-

Grote loofbostrechterzwam
Gestreepte trechterzwam
Botercollybia

Eikebladzwammetj e
Scherpe collybia
§
Kale inktzwam
Tweesporige inktzwam
Glimmerinktzwam
- Rupsendoder
- Gordijnzwamsoort
+ - Wit oorzwammetje
-

Oranje dropzwam
StijfselzwaJl)
Biefstukzwam
Fluweelpootje
platte tonderzwam
Eikhaas
§ + - Prachtbundelzwam
- Tweekleurige vaalhoed
- Radijsvaalhoed
Dennezwavelkop
§ + - Gewone zwavelkop
- Zilversteelzwavelkop
§
- Rode zwavelkop
Dennemoorder

+ - Zwavelmelkzwam
+ - Zwartgroene melkzwam
0 X
+ - Kaneelkleurige melkzwam
X
- Bitterzoete melkzwam
X
+ - Rimpelende melkzwam
X
- Rode koolzwam
0X
- Fopzwam
X
- Stinkparasolletje
§
- Paarse schijnridder
X
- Reuzezwam
0 X
- Spekzwoerdzwam
X
- Bruinsnedemycena
X
JI Graskleefsteelmycena
0 X
+
Helmmycena
X § +
Melksteelmycena
0
X
Fraaisteelmycena
X
Elfenschermpje
X
+
Kleine bloedsteelmycena
0

1
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67. Naucoria escharoides -'
68. Nectria cinnabarina 69. Oudemansiella mucida ...
"
platyphylla _
70.
"
radicata __
7l.
72. Paxillus involutus __
73. Phaelus schweinitzii ｾ
74. Phallus impudicus - '
75. Phlebia radiata __
76. Pholiota gummosa _
77. Piptoporus betulinus __
cervinus .,
78. Pluteus
79. Polyporus brumalis _
80. Psathyrella gracilis 8l.
"
hydrophila subatrata_
82.
"
83.
velutina .......
" undulata _
84. Rhizina
85. RussuIa
cyanoxantha - fragilis _
86.
mairei87.
nigricans'88.
atropurpurea 89.
heterophylla _
90.
ochroleuca _
9l.
parazurea
_
92.
93. Rutstroemia firma 94. Schizopora paradoxa _
95. Scleroderma citrinum ｾ
96. Steccherinum fimbriatum_
97. Stereum hirsutum -98.
"
gausapatum99.
"
rugosum100. Stropharia aeruginosa - '
"
semiglobata _
lOl.
102. Sphaerobolus stellatus __
103. Thelephora terrestis - '
Trametes gibbosa . __
"
versicolor _
TremelIa mesenterica __
Tubaria furfuracea_
Ustulina deusta _
Xerocomus badius __
1l0.
"
chrysenteronlll. Xylaria hypoxylon _

104.
105.
106.
107.
108.
109.

o
o
o
o

§
X §
X
X

X
X § + X
X
X

o
X
oX
X
o
X
oX

o
o
o

o

o

+ X
X
,X
X
+ X
X
X
X § + §
X
X
X
-

Kelkjesbekerzwam
Witte tandzwam
Aardappelbovist

X

X
X

X
X
X

o
o

Berkezwam
Hertezwam
Winterhoutzwam
Sierlijke franjehoed
Witsteelfranjehoed
Langsteelfranjehoed
Tranende franjehoed
Oliebolzwam
RegenboogrussuIa
Broze russuIa
Stevige braakrussuIa
Grofplaatrussula
Zwartpurperen russuIa
Vorkplaatrussula
Geelwitte russuIa

-.

X
X
X

o

§

Bleke elze-naucoria
Meniezwammetje
Porseleinzwam
Breedplaatwortelzwam
Beukwortelzwam
Krulzoom
Dennevoetzwam
Grote stinkzwam
Oranj e aderzwam

X
X

+0- Gele korstzwam
+ - Eikebloedzwam
- Gerimpelde korstzwam
- Kopergroenzwam
ｾ
Kleefsteel-stropharia
- Kleine kogelwerper
- Franj ezwam (qua vorm op
palmatal
- Witte bultzwam
+ - Witte bultzwam
- Gele trilzwam
+ - Gewoon donsvoetj e
+ - Korsthoutskoolzwam
+ - Kastanjeboleet
- Roodstelige fluweelboleet
+ - Geweizwam

"
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LINDBERGIA 8: 19}-194. Cape.hase. 1982

Bijdragen van de Bryologische Werkgroep der Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Veren ging*
(Contributions hom the Dutch Bryological Sodett*

Grimmia laevigata (Brid.) Brid. in Nederland
G. Dirks.

Dirk se. G. 1982. G"mmlQ

Ｈｏｾ

igato (Brid.) Brid. in Nederland. - Lindbergia 8:

19}-194.
Fini record of GrimmtD lat'l1lgwo trom the Nethcrlands. The speCieS was found on
a bnck 'Mali In (he city or Amc;nfoort.
. G. Dlrlc.st, RijJWrlSWlIut voor Nawurbthter. KaStul 8rodJtUl{tf1, uersum, tht

Ntthtr/and!.

Tijdens een bootexcursie van de commissie voor de
nora van Amersfoon dd. 19-11-1981 langs de Amersfoonse grachtmuren plukte ik van de op het ZW geëxponeerde grachlmuur van de ieuwe Weg uit een polletje Grimmia pulvinara, dat ongeveer 1,50 m boven
warer groeide. cen klein toefje van een Gnmmia die
opviel door brede, sterk concave blaadjes. Onder het
microscoop bleek hel verzamelde maleriaal in een
aantal morfologische en anatomische eigenschappen
duidelijk van de bekende Nederlandse Grimmia's te
verschillen (Fig. 1). Hel blad is sterk concaaf, tamelijk
breed ovaal tot driehoekig, met vlakke of naar binnen
gebogen rand. De bladschijf is 101 iets boven de basis
dubbel gelaagd. maar de bladrand is geheel enkel gelaagd. De bladbasiscellen, tussen de nerf en de rand,
zijn isodiametrisch of zelfs duidelijk breder dan lang,
alleen vlak. naast de nerf langwerpig. Hoewel aan de
basis nogal breed. steek.t de nerf toch aan de convexe
bladzijde nauwelijks uit en is hij halverwege het blad
zeer dun geworden. De celwanden zljn vnjwel recht en

glad. D glashaar is aan de basis enigszins afgeplat en
aan beide zijden van de bladlop ie IS langs de bladlop
aflopend. Determinatie leidde tot Grimmia laev;gatQ
(Brid.) Brid.
Deze bijna kosmopolitische soon (Podpéra 1954)
komt in alle ons omringende landen verspreid voor
(Sl0rmer 1969). Als standplaats wordt opgegeven: in
het I"fland en de lagere bergresionen. op stortige.
droge. tonnige. warme, kalkarme zwerfstenen. rotsｾ･ｫ ｯｬ｢
en rotsen (o.m. Koppe 1939, Andersen el al.
1976. ü\l 1980). Warnstorf (1906) en Jensen (1952)
vermei en de scon van muren (baksteen en natuurSleen)'IVon Hübschmann (1955) en Sl0rmer (1969)
noemelj als begeleidende $Oonen O.a. de ook op de
Amersfoortse vmdplaats aanwezige Bryum argentewn,
Cua(ocion purpureus en Grrmm;a pu/vinaJa, waaruit zo
niet een voorkeur voor. dan toch wel een zekere tole·
ranue van zo nu en dan plaatsvindende slikstofaanvoer
kan ｮ･､ｾｯｷ
afgeleid. Een aanwijzing hiervoor is ook de
waamerlO&' dat op de standplaatsen in het Moezeldal

For Dutch instl!ullonal herbaria the followmg.abbreviatlons are used: A 0 - Hugo de Vnes-Laboralones. Amsterdam: GRO
- Blologlcal Centre. DIV. or Plant Systematlcs. Haren: L - Rijksherbariu,:". Lelden; NBV - Kon. Ned. Bot. Veremgmg. Lelden:
RIN - State Insl. ror Nature Management. Leersum: U - Botanlcal Museum 3nd Herbanum. Utrecht: WAG-W - Biologlcal
Statton of (he UOIverslty or Agnculture. Wijster.

193

LIl'fDBERGIA 8;J (1912)
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de soort vaak licht met zand wordt Qversloven (Von
Hübschmann 1967).
Gezien de verspreiding'in West-Europa en de groeiplaatsbeschrijvingen is het verwonderlijk dat G. laevigata niet eerder in Nederland. bijv. op hunebedden. is
gevonden. De soort, die in het veld herkend kan worden
aan de concave blaadjes en de van binnen zwartige,
maar van buiten zilverharige polletjes van hetzelfde
formaat als G. pulvinara, is te verwachten op zeer ｫ｡ｬ ｾ
arme, droge. zonnige. stoffige muren of zwerfstenen,
waarover zo nu en dan een snufje voedselrijk materiaal
wordt gestrooid.
Ondan,ks enkele malen ijverig zoeken kon de soort op
de Amersfoortse groeiplaats niet worden ｴ･ｲｵｧ ｶｯｮｾ
den.

Literatuur
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Fig. 1. Grimmia latvigato (Brid.) Brid. 1. 2 - abaxiale bladzijde. 3.4 - adaxÎ::lle bladzijde. 5 - bladbasiscellen, halverwege
de nerf en de bladrand. 6 - bladbasiscellen vlak naast de nerf,
7, 8 - bladrllndcoupe. resp. van dislaal- en proximaal deel. 9bladlaminacoupe, proximaal. 10. tI. 12 - costacoupe. resp.
van distaal - tot proximaal deel.
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ENKELE BUIZERDlVAARNEMINGEN
door W.Knol(Hoevelaken)

Bij het doorbladeren van enkele ､ ｡ ｧ ｢ ｯ ･ ｾ ｮ
kwam ik regelmatig herfst
en winterwaarnemingen van de buizerd tegen. Het gaat hier om 50
waarnemingen met een totaal van 115 buizerden. In tabel l i s de
spreiding van deze waarnemingen in het seizoen aangegeven.
In figuurl zijn de plaatsen aangegeven waar deze waarnemingen
werden verricht. Ieder vierkant stelt den km-vak voor. Per
km-vak is de grootste groep buizerden 5angegeven die sinds 1973
in dat betreffende vak áoor mij zijn waargenomen.
Uit figuur 1 blijkt dat er een gebied ｾｳ
waar alleen solitaire
buizerden zijn waargenomen(Arkemheen,ExPOlders) en een gebied
waar ook groepjes buizerden(max. 15 ex.) zijn waargenomen.
In tabel 2 staan de aantallen per gebi d aangegeven.
Hoewel de aantallen te gering zijn om aar duidelijke konklusies
aan te verbinden en ook de wijze van verzamelen niet systematisch
is gebeurd, doet het ｶ ･ ｲ ｳ ｰ ｲ ･ ｩ ､ ｮ ｧ ｓ ｰ ｡ ｴ ｾ ｯ ｮ
vermoeden dat het
hier een doortrekgebied van de buizerd betreft. Dit vermoeden
wordt nog versterkt doqr vele ongedok enteerde waarnemingen.

Op grond van het verspreidingspatroon kan men zich het volgende
afvragen:
- is het verspreidingspatroon Ivan de buizerd in het
winterhalfjaar zodanig dat er hier twee buizerdgebieden te onderscheiden zijn, een gebied met
nagenoeg alleen solitaire vogels (overwintering?) en
een gebied met groepjes en solitairen(doortrek en
overwintering?)?

I

als er een dergelijk patroon is, gaat het dan om
een smalfront- of breedfronttrek en in welke richting?
Heel konkreet gaat het er om of er een trekroute ligt tussen
Nijkerk/Driedorp en Leusden/Woudenberg of dat de hele Gelderse
Vallei als trekgebied gebruikt wordt. In het eerste geval zou
er bijv. stuwing kunnen optreden(Maarn/den Treek/Leusderheide).
Ik hoop hiermee een aanzet te hebben gegeven tot het systematisch
verzamelen (noteren van km-vakken) en ｰ ｾ ｬ ｩ ｣ ･ ｲ ｮ
van dagboekgegevens. Verder zou dit artikeltje ee begin kunnen zijn van
verder onderzoek naar de trek ･ ｮ Ｍ ｨ ･ ｾ
v·orkomen van stootvogels
in de Gelderse Vallei en het Eemland.
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tabel 1. Het aantal
sept.
4

tabel 2.

ｾ｡ ｲｮ･ｭｩｮｧ･ｮ

per maand.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

mrt.

apr.

13

5

2

4

14

5

1

Het aantal groepjes en de grootte daarvan per gebied.

Grootte vld groepjes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 e. v.

Polder
Vallei

13

1

17

8

1

4

2

1

2

1

totaal

30

9

1

4

2

1

2

1

De verspreiding
van de waargenomen buizerden.
A= Amersfoort
N= Nijkerk
W= Woudenberg

1

ex.

/ _ 2
• - '6

noot: Het aantal waarnemingen in tabel 2 stemt niet overeen met het aantal waarnemingen in fig. 1. Dat komt
doordat diverse waarnemingen in één km-vak zijn verricht, waarvan slechts die met de hoogste aantallen
op het verspreidingskaartje ｾ ｩ ｪ ｮ Ｚ ｶ ･ ｾ ｲ ｫ ｴ Ｎ

-8VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUlIENTEN IN NEDERLAND
Schaep en Burgh te 's-Graveland

BEHEERSVERSLAG

1981-1982

O.e.dena..UeA en Oeuve,'lden, gem. Nijkerk en Putten, 433 (433) ha
De achterstand in het beheer van de houtwallen is thans vrijwel weggewerkt. De verzorging van opnieuw uitlopende wallen vergt echter

de nodige tijd en aandacht. Op open plaatsen moet bijgeplant worden; begroeiing die de jonge uitlopende scheufen dreigt te verstikken
moet worden teruggezet en niet gewenste opslag van krentenboompjes,
amerikaanse vogelkers en ratelpopulier moet worden verwijderd.
Een tweetal laantjes van amerikaanse eik werd geveld' en ingeplant
met beuk.
Het in 1981 verworven terreintje "de ｖｯｳ ･ｰｯ･ｾＢ
is in het verslagjaar
geheel van amerikaanse vogelkers gezuiverd. Het in dit terrein gelegen
verlaten akk,rtje werd gemaaid en het maaisel afgevoerd. Het veldje
zal verder als onbemest hooiland beheerd worden.

ｏｾｫ

Met medewerking van een pachter is dit jaar
op Oldenaller iets gedaan aan de bescherming van weidevogels door het plaatsen van nestbeschermers en het verdrijven van vogels en andere dieren uit percelen

die worden gemaaid.
Met de pachter van "de Tlnteler werd een ondrrboudsovereenkomst gesloten voor de zich op het bedrijf bevindende ho twallen. Een dergelijke
ll

overeenkomst past nadrukkelijk in de opzet var. het bedrijf, die mede beoogt

de boer in te schakelen in het natuur- en ｬ ｡ ｮ ｾ ｳ ｣ ｨ ｡ ｰ ｳ ｢ ･ ｨ ･ ｲ Ｎ
Het beheer
van de houtwallen levert de pachter naast brand- en geriefhout een bescheiden aanvulling van het ｾ ･ ､ ｲ ｩ ｪ ｦ ｳ ｩ ｮ ｫ ｯ ｭ ･ ｮ
ｯｾＮ
Uit een uitvoerige vegetatiekartering van "dejTinteler" kwam naar voren
dat dd botanische waarden van de graslandpercelen zich concentreren in
de randen. Op grond van deze conclusie is besloten de randen van de meeste graslandpercelen niet langer te bemestenj zulks teneinde de aanWeZlge waarden te behouden en zo mogelijk ｶ ｾ ｲ ､ ･ ｲ
e ontwikkelen. Dit wijkt
af van eerder gemaakte afspraken voor zover die inhielden dat enkele
percelen in hun geheel verschraald zouden worden.
Op initiatief van de pachter van "de Tinteler" ging op Oldenailler het
proefproject milieuvriendelijke onkruidbestri 'ding in snijmaïs van start,
De meeste pachters deden aan het project mee,lHet houdt een combinatIe
van chemische en mechanische onkruidbestrijdi!g in, In de rijen wordt het
onkruid met chemische middelen bestreden; tus en de rijen mechanisch met
een rijenfrees, Bij deze methode hoeft slecht 1/3 van de hoeveelheid
bestrijdingsmlddel gebruikt te worden die nodig is bij volveldsbespuiting.
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De methode 15 niet alleen vriendelijker voor het milieu, maar heeft ook
enige landbouwkundige voordelen. Doordat een extra bewerkingsgang nodig
is en grotere nauwkeurigheid vereist wordt bij de gecombineerde methode
is ze duurder dan de gangbare ｶ ｯ ｬ ｶ ･ ｬ ｾ ｳ ｢ ･ ｳ ｰ ｵ ｩ ｴ ｮ ｧ Ｎ
Gelet op het milieubelang
van de proef heeft de vereniging de meerkosten in de aanloopperiode van
het project voor haar rekening geno:en. De provincie Gelderland verleende
een subsidie in de aanschafkosten van ｡ ｮ ｧ ･ ｰ ｡ ｳ ｴ ｾ
apparatuur door de plaatselijke loonwerker. Het project wordt ｢ ･ ｾ ｬ ･ ｩ ､
door het proefstation
voor de akkerbnuw en groenteteelt in de vollegrond in Lelystad ..

Het aantal nesten van de reigerkolonie ln het kasteelbos
toe. Dit jaar werden 60 nesten geteld.

ｮｾ

ｯｰｮｩｾｵｷ

---

Een groeiplaata Van paarbladig goudveil langs één van de schouwsloten breidde zich uit.
De oprijlanen naar een tweetal hoerderijen werden verbeterd door het
opbrengen van een nieuwe laag leemgrind.
Bij Gedeputeerde· Staten werd bezwaar gemaakt tegen enkele onderdelen
van het beatemminrsplan buitengebied Van de remeente Putten, herziening
1980. Dit gold o.a. de omschrijving van het begrip mammoetbedrijf, de
e
0.1. te ruime bouwmogelijkheden voor 2 bedrijtswoningen, onvoldoende
aandacht voor ..natuurwetenschappelijke en landschappelijke aapecten Va.D
de bestemming water en tegen delen van de ｰ ｬ ｳ ｮ ｫ ｾ ｡ ｲ ｴ Ｎ
Slechts t.a.V. de
omschrijving van het begrip mammoetbedrijf werd ons bezwaarschrift
gegrond verklaard.
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DE WINDE IN DE GELDERSE VALLEI,
ENKELE AANTEKENINGEN
door
G.M.Dirkse
(Utrecht)

De Winde stond in Nederland te boek als een vis die speciaal op
de Rijn veel voorkwam(Redeke 1941 en 1948). Tamelijk recent bleek
echter dat deze soort, ｨ ｯ ｧ ｳ ｴ ｷ ｡ ｲ ｳ ｣ ｨ ｩ ｪ ｮ ｬ ｾ ｪ ｫ
ten gevolge van de
aktiviteiten van hengelsportverenigingenl, onverwacht veel meer
voorkomt; ook 'in allerlei afgesloten ｷ ｡ ｾ ･ ｲ ｮ
(Boddeke 1971).
Hadderingh en Hulshoff Pol (1971) die in het kader van hun doctoraal
studie onderzoek deden naar de makro-fauna van de Vallei-beken,
vermelden voor het eerst het voorkomen van de Winde in de
Gelderse vallei: in de benedenloop van ｾ･
Esvelder beek en de
benedenloop van de Barneveldse beek (fig. 1.) •
Daar hun mededeling echter niet op eigen waarnemIngen berusten,
maar op waarnemingen(vangsten) van hengiaars en een enkele
fuikenvisser, moet enige reserve in ach worden genomen, mede
omdat vele vissers de Winde niet goed k nen, zoals uit vele
gesprekken met zowel hengelaars als ｢･ｲｾｯ･ｰｳｶｩｳ ･ｲｳ
is gebleken.
Hoewel het vermoeden dat de Winde in E land en Vallei zou voorkomen zeer sterk was,bleef het lange tij onbevestigd. Pas in
1977 werd zekerheid verkregen (Dirkse c.s. 1978). Toen vingen
we met een kruisnet in het Spui (Amersfoort) twee kleine
exemplaren.
Het is aannemelijk dat het voorkomen van de Winde, die een echte
riviervis is (Duncker& Ladiges 1960, Laf·ges & Vogt 1965), in
de omgeving van Amersfoort voor het gro ste deel ｾ ･
danken is
aan het door hengelsportverenigingen ui etten van "witvis".
Deze "witvis" wordt veelal geleverd doo beroepsvissers uit de
omgeving van Kampen, of de Biesbosch, beide plaatsen waar de
Winde algemeen is. Toch is trek vanuit het Eemmeer, via de Eem
naar de beken niet uit te sluiten, vooral niet nu de waterkwaliteit van de Eem en het Valleikanaal beter wordt.
Er stromen drie wateren vanuit de Gelderse Vallei rechtstreeks
de randmeren in: de Eem, de Laak en de Schuitenbeek. In deze
drie meer- of minder brede stromen zijn_tindes gevangen: in de
Eem bij Amersfoort, in de Laak bij de ｌ ｾ ｳ ･
duiker(monding) en
in de Schuitenbeek in de gehele ｢ ･ ｮ ､ ･ ｮ ｾ  ｯ ｰ
(fig. 1). Alleen in
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de Schuitenbeek kon optrek vanuit het randmeer van grote, geslachtsrijpe dieren worden vastgesteld. In het voorjaar van 1975 deden
we de eerste zichtwaarnemingen van trekkende scholen ter hoogte
van de Arlersteeg( Dirkse en van Ommen 1976). Omdat we toen
geen beesten konden vangen, moesten we een slag om de arm houden
omtrent de identiteit.
In 1978 werd besloten te proberen enkele dieren te vangen om achter
de soort te komen. Op 3 en 4 april van dat jaar werden nachtelijke
"strooptochten" ondernomen. Van 21. 00 tot Ol. 00 uur probeerden
we met behulp van een sterke zaklantaarn en een schepnet de stroomopwaarts zwemmende vissen te vangen, wat wonderwel lukte. Eenmaal in de lichtbundel bleven de dieren op hun plaats, zonder
te reageren op de voorzichtige bewegingen van het schepnet.
Wel bleken de overigens opmerkelijk schuwe dieren duidelijk
te vluchten voor, door onvoorzichtig geplaatste voetstappen, veroorzaakte bodemtrillingen.

FIGWR 1,. Kaart van de Gelderse
Vallei. De cirkel in de
inzet geeft de ligging van het
gebied in Neder1and aan.

ｾ Ｚｓ Ｚ［］Ｂ
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De eerste nacht werden acht windes gevangen en de tweede nacht
twintig. Sommige hadden paai-uitslag op ｾ･
kop en de kieuwdeksels. De volgende kenmerken werden genoteerd: lengte (cm) , aantal
weke stralen in de rugvin en de anaalvin, aantal schubben op de
zijlijn.en erboven (fig. 2).

FIGUUR 2.

Winde,

1=
2=
3=
4=

aantal
aantal
aantal
aantal

weke stralen in de rugvin.
schubben boven de zijlijn.
schubben op re zijlijn.
weke stralen in de anaalvin.

.

Het lengte-frequentie-diagram(fig. 3) doet vermoeden dat er drie
verschillende jaarklassen zijn gevangen:1 de jongste van 30 cm,
de middelste van ruim 38 cm en de oudste van 43 cm. De grootste
vis mat ruim 45 cm.

,
frequentie

30

FIGUUR 3.

3:1

40

4S cm

Lengte-frequentie-diagram, Op de vertikale as staat
het aantal dieren dat ｧ ･ ｶ ｡ ｮ ｧ ･ ｾ
is. Op de horizontale
as de lengte.

De resultaten van de tellingen van vinstralen en schubben ｺｾｊｮ
samengevat in fig. 4. Het aantal weke rugvinstralen bedroeg acht
en vertoonde vrijwel geen variatie, zod 9 t dit niet in de grafiek
verwerkt is.
Het aantal weke anaalvinstralen ｶ ｡ ｲ ｩ ･ ｲ ｾ ･
van 9-11,met 10 als
duidelijke piekwaarde. Het aantal schubben, geteld boven de
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zijlijn tot aan de inplanting van de voorzijde van de rugvin (zie
fig. 3) bedroeg met een geringe spreiding negen.
Het aantal schubben, geteld op de zijlijn varieerde van 54-66, met
als piek 59.
Als we al deze gegevens vergelijken met die uit de literatuur
(Duncker c.s. 1960, Redeke L.c.,Ruting 1958, Ladiges c.s. 1965 en
Wheeler 1969) dan blijkt een goede overeenstemming(tabel 1.).
De door Duncker c.s. en Ladiges c.s. vermelde minimale- en maximale
vin straal-aantallen dienen met drie te worden verminderd, omdat
deze auteurs geen onderscheid maken tussen harde en weke stralen.
frequentie

...weke
stralen
anaalvin(,4\
ｾ

.. 20

schubben
boven
zijlijn(21

20 -

.. 15

15-

.. 10

10-

...-

.....

"5

I-

.. 0'

,
SI 10 11

schubben
Zijlljn(3\

...-

"'

.

.....

so

5-

.....

....

nr
55

OP

...-

I I I
S5

,

r
8

,09

10

FIGUUR 4.

Frequentiediagrarnmen van 'de aantallen weke anaalvinstralen en schubben op en boven de zijlijn.
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ｾｫ

R.

A.

10-12

11-14
10-11

54-62
5k- 59

-

5b-60

8- 9

9-11

54-59

11-12

12-14

Sch.

autpur
Duncker
Redeke

+

8- 9

-

Boddeke
Rutina
Ladiaes

+

Wheeler
Dirkse
Geld. vallei

TABEL 1.

-

8

9-10

56-61

8-9

9-11

ＵｾＭＶ

Vergelijking van de in d
kenmerken voor de Winde.
+ = zie tekst.

A. = aantal weke
anaalvinstralen.
R. = aantal weke
rugvinstralen
Sch.= aantal schubben op zij lijn

1
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Een overzicht van het werkgebied van de veldbiologische
werkgroep.

Op bijgaand kaartje 1. wordt het werkgebied van de werkgroep
aangegeven. Het ligt in de bedoeling om voortaan alleen nog
maar waarnemingen en artikeltjes te publiceren die dit gebied
betreffen. Omdat grenzen nu eenmaal arbitrair zijn, zijn
er in de toekomst wellicht nog enige korrekties noodzakelijk.
Wellicht verbaast het u dat er enkele gebieden aan het oude
werkterrein zijn toegevoegd(zie te Velde 6).
Het betreft een uitbreiding in oostelijke, zuidelijke en westelijke richting. De reden hiervoor is dat het op kaart 1. gepresenteerde gebied, hydrologisch één geheel vormt, omsloten door
de Rijn,de randmeren en de hogere delen van de Veluwe en
de Utrechtse heuvelrug.
Het ontstaan en funktioneren van de Gelderse vallei en het
Eemland is immmers niet los te zien van de heuvelrug en het
Veluwe massief. De op deze stuwwallen ontstane oppervlaktewateren en diepe en ondiepe grondwaterstromen zoeken voor
een deel hun uitweg via de Vallei en het Eemland naar de
randmeren. Alle hiermee samenhangende faktoren als bemesting,
verspreiding van flora en fauna, intensiteit van afstroming en
kwel etc. zijn mede verantwoordelijk voor de aanwezige
natuurwaarden in het gebied.
De praktische betekenis van deze gebiedsuitbreiding zal
vooralsnog gering zijn gezien de huidige verspreiding van de
leden. Toch lijkt het juister om deze natuurlijke. begrenzing
aan te houden.
Op de kaart zijn naast de kilometer-hokken ook enkele dorpen
en steden aangegeven ter oriëntatie. Voor belangstellenden
zijn er verkleiningen van de grote kaart verkrijgbaar.
Handig als verspreidingskaartjes.
Literatuur:

H.J.Roelofs,Th.J. Beukeboom,A.Ebregt en W.Vos, 1982.
Landschapsecologische relaties via het grondwater
op nationaal en regionaal niveau. DORSCHKAMP,
rapport nr. 317. Wageningen, 122pp., 6 bijlagen.
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VELDWAARNEMINGEN %6
Een wat andere opzetl
Zoals u zult merken zal de waarnemingenrubriek er voortaan wat anders uit gaan zien. De belangrijkste wijziging is het toevoegen van kode-nummers aan de soorten.
Dit heeft alles te maken met de (toekomstige) verwerking van
de veldgegevens. Na ca. tien jaar van verzamelen is het bijna
ondoenlijk om op een snelle manier na te gaan wat er allemaal
in te Velde heeft gestaan, terwijl juist de behoefte daartoe toeneemt i.v.m. streek- of bestemmingsplannen, verspreidings onderzoek etc .. Het ligt dan ook in de bedoeling om
de gegevens in de nabije toekomst in een computertje op te
slaan, vandaar ook deze nummering.
Verder is de plaatsbepaling van een waarneming verder uitgebreid. Aansluitend op het beleid van de vorige redaktie, wordt
iedere waarneming nu voorzien van de zgn. Amersfoortse koördinaten. Hierdoor blijft het mogelijk om gegevens te kunnen
vergelijken en reproduceerbaar te maken.
Plaatsing van waarnemingen.
De opgave van veldwaarnemingen dient zo exakt mogelijk plaats
te vinden volgens onderstaand voorbeeld.
soort

gemeente

datum

aantal

bi;zonderheden

km-vak

Verder dient uiteraard de waarnemer te worden vermeld.
Mocht u twijfelen over één of meerdere gegevens dan dit graag
vermelden. Zijn er twijfels rond de determinatie, dan graag,
indien verantwoord, enig materiaal verzamelen(evt. met foto'S).
Er zijn enige moeilijke groepen van planten en dieren waarvan
de determinatie en naamgeving nogal eens wisselt.
Daarom is besloten dergelijke groepen ter nasynchronisatie
door de volgende personen te laten beoordelen:
.paddestoelen
Jaap Wisman
mossen
Gerard Dirkse
amfibiën
. Vincent van Laar
zoogdieren
"""
reptielen
"""
insekten
voorlopig via redaktie
Uiteraard is het nog beter zelf twijfelachtige determinaties
te laten verifiëren bij de bekende instituten en musea.
Als het dergelijke moeilijke groepen betreft, is het overigens
voor de redaktie een stuk eenvoudiger als de geraadpleegde
literatuur wordt vermeld(i.v.m. moeilijk leesbare latijnse
namen). Hopelijk schrikt het bovenstaande u niet af om
op grote schaal uw waarnemingen in te sturen. Succes!

-18Verantwoording.
In principe worden alle aarnemingen geplaatst.
vindplaatsen van kwetsbare en pedreigde soorten
worden in de rubriek niet exakt aangegeven. Wel wordt de
exakte vindplaats in een apart archief gestopt om bijv.
bij direkte bedreiging van de soort toch nog gebruikt te kunnen
worden. Overigens worden de gegevens ｩｾ
dit zgn. nevenarchief
niet zonder de toestemming van de waarnemer(s) in de openbaarheid gebracht.
__ I
Een voorbeeld van niet exakte ｰ ｬ ｡ ｴ ｳ ｡ ｾ ､ ｵ ｩ ､ ｮ ｧ
betreft de
waarnemingen van kerkuil en havik in het broedseizoen(zie de
veldwaarnemingen).
ｂｲｯ･､ｾ･ｮ

De gebruikte namen in de waarnemingenrubriek zijn afkomstig
uit de volgende bronnen:
Ｎｾ

. ::...... :3 ::

..=- _

hogere planten
paddestoelen
vissen
amfibiën
vogels
zoogdieren
insekten

-Flora v. Ned.,Heukels, 1983
-Standaardlijst Ned. p ddestoelnamen,KNNV,1983
-Zoetwatervissen; KNNV wet. med. 108, 1975
-Reptielen en Amfibiën in W.Europa, 1973
-Lijst van Europese Brqedvogels; Limosa 53(1980)
-Zoogdierengids; F.H. ｾＮ､
Brink, 1972
-Libellen v. Ned.,KNNV,1983
Elsevier Insektengids, 1982

PLAATSBEPALING MEI' BEHULP VAN KILOMEl'ERKOORDINATEN.
Om aan te geven op welke plaats een waarneming is verricht
zijn hieronder wat voorbeeldjes ｧ･ ｶ･ｾＮ
De benodigde topografische
kaarten zijn op verschillende schalen e koop bij de Topografische
Dienst, postbus 145, 2600 AC Delft; te : 015-120846.
Steeds uitgaan van de ZW koördinat(lin sonder) van het km-vak.
Waarneming 1 wordt aangegeven als :
155x 470 of 155.1/155.7Ol
Ol
2
Ol
Ol
Ol
Ol
ＹＮＰＷＴＯＵＮＰｾＳＮＰＷＴＭＶＮＵ ｾ
Ol
"
3
Ol
"
"Ol
ｾＶＳＮＴＭ ＵＸＮＶ
Ol
Ol
4
Ol
Ol
Ol
Ol
.62/ ＱＶｾｸ
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PLANTEN

KORSTMOSSEN.
Haematomma coccineum - HOEVELAKEN: 13-111-1983, op de voet van
een eik in het Overbos, 158.6-466.5. (J.L.Spier).
Parmelia subrudecta - HOEVELAKEN:
Overbos,158.7-466.1. (J.L.Spier).

op een eik in het

HCG ERE PLANTEN.

0112- Muurvaren(Asplenium ruta-muraria) -AMERSFOORT: 30-V111-1983,
ca. 15 ex. op stenen wachthuisje aan ingang Leusderweg/
Juliana van Stolbergkazerne; 154.6-462.0. (v. van Laar).
1100-

ｾ･ ｺｵｲｩｮｧＨｒｵｭ･ｸ

maritimus) -HOEVELAKEN: 5-V111-1983, 2 ex.
bloeiend op nieuw ingezaaid, in het voorjaar blank staand,
grasland; 160.6-464.7. (W.Knol).

1460- Dotterbloem(Caltha palustris) -BARNEVELD: 24-IV-1983, diverse
ex. in zwak stromend slootje ten westen van de Leemweg
te Zwartebroek; 163.7-466.4 (v. van Laar).
0056- Bosanemoon (Anemone nemorosa) -LEUSDEN: .1 I-IV -1983, vele
tientallen in de berm van de Zwarte weg. Deze groeiplaats
is al zeker tien jaar bekend, doch de soort staat hier
vermoedelijk al veel langer(zie ook Th.Weevers, 1933;
Bosrelikten in de Gelderse Vallei: Ned. Kruidk.Arch. 43;
p.191-234). 157.7-461.3 (W.Knol).
1043- Gulden boterbloem(Ranunculus auricomus) - AMERSFOORT: 6-V1983, 3 ex. bijeen in rand van bosje aan zuidwestzijde
van Heiligenbergerbeek, ter hoogte van Vosheuvel
156.1-461.5 (V. van Laar).
0364- Gele helmbloem(Corydalis lutea) -AMERSFOORT: V11-1983, 1 ex.
adventief aangetroffen in plantsoen aan Balladelaan/
Palladijnenweg; 154.4-464.3, ook aangetroffen tegen
woning/trottoir Utrechtseweg; 154.5-462.4(V. van Laar).

.
-200202- Bosveldkers(Cardamine flexuosa)-NIUKERK: 24-IV-1983, ca. 5
ex. in talud van sloot aan zuidkijde van de Nautenaseweg; 160.9-469.8. LEUSDEN: 6-V-1983, vele ex. op talud
van beekje ten westen van de Emelaerseweg; 160.0-462.4.
AMERSFOORT: zuidwestzijde Heiligenbergerbeek ter hoogte
van Park Randenbroek, div. ex.
AMERSFOORT: 7-V-1983, div. ex. ｾ｡ｮ
de zuidwestzijde van
de Heiligenbergerbeek ter hoogtrb van park Randenbroek;
155.8-462.1 (V. van Laar).
1528- Hemelsleutel(Sedum telephium) -SOEST: 5-VI-1983, 1 ex. in
berm langs spoorsloot aan zuidzijde spoorlijn AmersfoortHilversum; 149.8-466.5 (G.M. van Laar, V. van Laar).
1007- Viltganzerik(Potentilla argentea) I-AMERSFOORT: 10-VI-1983,
enkele ex. in schraal grasland, noordoostelijk gedeelte
van Willem 111 - terrein; 155.9-463.1 (V. van Laar,
J.W. van Vliet).
1319- Gaspeldoorn(Ulex europaeus) -LEUSDEN: 27-111-1983, 1 ex.
bloeiend langs de Dode weg.tussen aanplant. In de winter
van 1979 zijn de hier in de buurt groeiende exemplaren
doodgevroren; 155.2-460.4 Ｈ ｗ Ｎ ｾ ｯ ｬ Ｉ Ｎ
30-IV-1983, 2
0558- Stekelbrem(Genista anglica) Ｍａｍｅｾｓｦｏ ｒｔＺ
bloeiende ex. in heide strook langs noordzijde spoorlijn
Amersfoort-Utrecht bij Birkhovdn; 151.0-462.5 (V. van Laar).

0570- Sli}bladiîe ooievaarsbek(Geranium dissectum) -BUNSCHOTEN:
VII- 983, algemeen voorkomend op Veen- en Veldendijk'
tussen Groene weg en de Laak;
55x473 (G.M. van Laar en
V. van Laar).
0638- Waterviolier(Hottonia palustris) Ｍｾｏｅｖ ｌａｋｅｎＺ
16-V-1983,
enkele honderden ex. bloeiend in sloot aan de oostzijde
van de weg Hoevelaken -Hooglanderveen;158x466 (W.Knol).
1135- waterpunge(Samolus valerandi) -NlfERK: 2-VII-1983, diverse
ex. langs dijksloot, polder Ar emheen; 156.2-474.1
(G .M. van Laar, V. van Laar).
0743- Kleine leeuwebek(Linaria minor) -AMERSFOORT: 10-VI-1982,
vele ex. tussen sintels op parkeerterrein, noordwestzijde
WillemlII-terrein; 155.7-463.1 (V. van Laar,J.W. van Vliet).
0542- Dauwnetel(Galeopsis speciosa) -AMERSFOORT: VI-1983, honderden
ex. op met gras ingezaaid ｶ ｯ ｾ ｡ ｬ ｩ ｧ
bouwland, hoek Schothorsterlaan/Emiclaerse weg; 155.6-465.4(W.Knol).
1480- Echt walstro(Galium verum) -ERMELq: 16-VII-1983, enkele
tientallen ex. op het viadukt "basselaar". Het is niet
bekend welke ondersoort dit betreft; 167.2-480.8
(W.Knol,T.Slagboom).

.
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0587- Bleekgele drooqbloem(Gnaphalium luteo-album) -NIJKERK:
ll-IX-1983, tientallen ex. op de parkeerplaats Hulckenstein; 160.3-474.1 (v. van Laar).
0699- Wilde sla(Lactuca serriola) -BUNSCHOTEN: 20-VIII-1983,
diverse ex. op de ｖ ･ ｮ ｾ
en Veldendijk bij oprit Groene
weg; 155.5-473.5 (G.M. van Laar en V. van Laar).
0994- Fonteinkruiden: Glanzig fonteinkruid(Potamogeton lucens),
Doorgroeid fonteinkruid (P.perfoliatus), Schedefontein0999kruid (P.pectinatus) en Drijvend fonteinkruid(P. natans)
09980995-AMERSFOORT: 10-VII-1983, op diverse plaatsen zeer
dichte begroeiingen van deze soorten in het omleidingskanaal langs RW 28 tussen Heiligenbergerbeek en Heiligenbergerweg; 156x461 (A. van Laar en V. van Laar).
0991- Dichtbladig fonteinkruid(Potamogeton densus)- AMERSFOORT:
VII-1983, vele tientallen ex. verspreid groeiend in de
bermsloot van de rijksweg Hoevelaken-Amsterdam ter hoogte
van de Lindeboomse weg. In deze sloot veel ijzerhoudend
water (wsch. kwel) en tevens waterviolier(Hottonia palustris; 156.0-467.5 tm 156.3-467.1 (W.Knol).

- Paardegras(Bromus unioloides)- AMERSFOORT: 24-IX-1981, hoek
Grote Koppel/ Schimmelpenninckstraat; 154.8-463.4(K.van Vliet)
0428- Hanepoot(Echinochloa crus-galli)- HOEVELAKEN: IX-1983, enkele
ex. op maisakker langs de Veenwal; 160.5-465.6. IX-1983,
enkele ex. op tarwe-akkertje langs de Veenwal 161.1465.7 (W.Knol).
1197- Groene naaldaar(Setaria viridis) -HOEVELAKEN: 21-IX-1983,
vele tientallen ex. op (met herbiéiden bespoten) vluchtheuvel bij de op/afrit Apeldoorn snelweg 158.2-464.7
(W. Knol) •

I
-22-

INSEKTEN
LIBELLEN (Odonata)
Weidebeekjuffer(Calopteryx splendens)- LEUSDEN: 30-V-1982, 1 ex.
(mann.) nabij de Paradijsweg ten nootdwesten van Ingeborg,
Den Treek; 155.2-459.6. 10-VII-1983, 1 ex. (mann.) bij de brug
over de Heiligenbergerbeek, Ooievaar horsterweg, Den Treek
156.0-458.4. AMERSFOORT: 10-VII-1983 t 1 ex. (mann.) langs het
omleidingskanaal langs RW 28 tussen Heiligenbergerbeek en
Heiligenbergerweg; 156.2-461.4. Calopteryx splendens is in
Nederland wat algemener dan onze andere beekjuffer, de bosbeekjuffer(Calopteryx virgo) en komt behalve in Oost-Brabant,
Limburg,Achterhoek en Twenthe ook inl Drenthe voor.
Recente waarnemingen uit Midden-Nederland (na· 1950) schijnen
niet bekend. Waar de waterkwaliteit redelijk is, kan hij ook
op gekanaliseerde gedeelten van beken met een dichte oevervegetatie voorkomen. Doordat de Weidebeekjuffer vaak(en soms
heel ver) zwerft, kan de soort vrij snel geschikte biotopen
koloniseren (vgl. M.Wasscher, 1983. ｄ ｾ ･ ｬ ･ ｮ
op de Nederlandse beken- Natura, 80(2): 127-132) en Geijskes,D.C. en J. van
Tol, 1983. De libellen van Nederland, kaart 334 3n 338.
Het is inderdaad opvallend dat de borengenoemde waarnemingen
alle betrekking hebben mannetjes. Een soort om naar uit te
kijken! (A. van Laar, G.M. van Laar en V. van Laar).
Platbuiklibel(Libellula depressa)- SOEST: 5-VI-1983, lex. (vr.)
bij spoorsloot zuidzijde spoorlijn Amersfoort-Hilversum bij
spoorwegovergang Weideweg; ＱＴＹＮ ＭｾＶ ＱＮＴ
(G.M. van Laar, V. vanLaar).

VLINDERS(Lepidoptera).
Kuifvlinder(Cucullia verbasci)- ａｍｅｒｓｆｏ ｾｒｔＺ
26-VI tm 2-VII-1983,
ca. 10 rupsen op knopig helmkruid(S rophularia nodosa) in
tuin aan de Badelochstraat; 154.3-4 4.4. 28-VI tm 10-VII-1983,
ca. 5 rupsen op knopig helmkruid bij laboratoriumgebouw
Landgoed Schothorst, Hoogland; 154.8-465.4.
De rupsen van de kuifvlinder lijken zeer veel op die van de
helmkruidvlinder(Cucullia scrophulariae). Ze verschillen volgens
Vink (Rupsen; uitg. Littera Scripta Manet, Naarden) echter
daarvan doordat ook de zijden en de onderzijden gestippeld zijn.
De helmkruidvlinder werd al eerder it Amersfoort gemeld, de
kuifvlinder daarentegen vrijwel ｵ ｩ ｴ ｾ ｬ ｵ ｩ ｴ ･ ｮ ､
uit het Duindistrikt en het zuiden van Limburg(vgl. Lempke, 1964, in:

Tijdschrift voor Entomologie, 107: 131-132) (G.M. vanLaar
en V. van Laar).
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VISSEN

Driedoorni e stekelbaars(Gasterosteus aculeatus)- NIJKERK:
21-111- 982, duizenden ex. bij stoomgemaal, uitwatering noordzijde; 157x473 (W. van Deventer, V. van Laar).
AMERSFOORT: 27-111-1981, ca. 35 ex. in één trek met kruisnet bij stuw Valleikanaal/Bunschoterstraat 154x464(S. van Laar).

1

AMFIBIËN

Rugstreeppad(Bufo calamita)- AMERSFOORT: 18-IV-1983, min. 4 ex.
roepend in slootjes nabij het kruispunt Zeldertse weg en
ｾｬ｡ ｧｳ･
weg om ca. 22.30 uur; 151.3-467.6 (W.Knol).
Gewone lad(Bufo bufo)- AMERSFOÓRT: 14-111-1983, 1 ex. (mann) in
de C arissenstraat te Amersfoort; 154x464 (V. van Laar).
LEUSDEN: ll-IV-1983, 3 ex. dood op Stoutenburgerlaan nabij
visvijver;159.9-463.0 - 2 ex. dood op zelfd laan tegenover
ingang landgoed Stoutenburg; 159.9-463.2 - 7 ex. dood op de
Heiligenbergerweg bij zwanenwater; 156.5-461.3 (W.Knol).
HOEVELAKEN: 25-1X-1983, 1 ex. (levend) nabij drooggevallen
sloot langs de veenwál; 161.1-465.8 (W.Knol).

WOUDENBERG: 17-IV-1983, Langs de Woudenbergse Grift heeft
zich dit voorjaar een klein drama afgespeeld. Op 122
plaatsen werden restanten van amfibiën aangetroffen, allen
slachtoffer van het verkeer. Het betrof hier zover kon
worden nagegaan alleen de gewone pad. Verder werden er
op 66 plaatsen "verdachte" vlekken op het asfalt
aangetroffen, allen in de nabijheid van herkenbare resten.
Op dit trajekt worden in de trektijd van de padden enkele borden geplaatst die het verkeer hier attent op
moeten maken. Woudenberg-weg Maarsbergen 98 "herkenbare
en 54 onherkenbare plekken; 156.1-454.8 tm 156.5-453.5.
weg Maarsbergen-Rumelaar 24 "herkenbare" en 12 'onherkenbare'plekken; 15615-453.2 tm 157.6-452.2 (W.Knol).

,

-24-

VOGELS
0002- Roodkeelduiker(Gavia stellata) - IJKERK: 25-IX-1983,
1 ex. op het ｎ ｩ ｪ ｫ ｾ ･ ｲ ｮ ｡ ｵ ｷ ［
157xf73 (H. en I. Smid).
0007- Dodaars(Tachybaptus ruficollis) LAMERSFOORT: 31-I-1983,
2 ex. in de Eem ter hoogte van de Kleine Koppel; 154.7463.5. , l-II-1983, 2 ex. bij Koppelpoort; 154.7-463.5.,
10-II-1983, lex. in Eem bij Koppelpoort; 154.7-463.5.,
14-II-1983, 3 ex. bij de Koppelpoort; 154.7-463.5,
(V. van Laar). LEUSDEN: 19-II-19!3, lex. in de
Barneveldse beek nabij Stoutenbu gerlaan; 159.6-463.0
(W.Knol). AMERSFOORT: l-III-198 , lex. bij spoorbrug
Koppel; 154.7-463.5., 2-III-1983, lex. Valleikanaal, t.h.v.
de Columbusweg; 156.3-463.6., 7- II-1983, lex. op dezelfde plek. 8-III-1983, 1 ex. bij de Koppelpoort;154.7463.5(V. van Laar). 28-III-1983, 4 ex. roepend in de
bosvijver Birkhoven; 151.8-462.8(W.Knol). 30-IV-1983,
9 ex. baltsend bijeen op Bosvijver Birkhoven; 151.7462.9(V. van Laar).
0009-

Fuut(Podiceps cristatus) -AMERSFPORT: 29-VIII-1983, 1 ex.
in jeugdkleed, vissend in de EenVKoppel ; 154.7-463.5
(V. van Laar).

0122-

Blauwe reiger(Ardea cinerea) Ｍ ｐ ｬ ｾ ｅ ｎ Ｚ
12 ex. in de
Putterpolder, fouragerend langs sloten; 161/164-474
(W.Knol,T.Slagboom).

0131-

Zwarte ooievaar(Ciconia nigra) -AMERSFOORT: 23-VIII-1983,
's ochtends lex. op toren van dE R.K.- kerk van Hoogland;
154.7-466.9 (wrn. peLsoneel afd. beplantingen dienst
gem. weLken, med. V. van Laar).

0153-

Kleine zwaan(Cygnus.columbianus) -EEMNES: 13-III-1983,
ca. 100 ex. in de Eempolder(H. en I.Smid).

0154-

Wilde zwaan(Cygnus cygnus) -NIJNERK: 27-II-1983, 1 ex.
tussen een groep kleine zwanen in polder Arkemheen;
156.5-472.1 (W.Knol).

0170-

Nijlgans(Alopochen aegyptiacus) -EEMNES: 13-III-1983,
2 ex. in de Noordpolder te veld;1148X475 (H. en I.Smid).
BUNSCHOTEN: 21-III-1983, 4 eX'J de Bikkerspolder nabij
Eemdijk; 150x473 (H. en I.Smid).

0171-

Casarca(Tadorna ferruginea) -E
bij het Raboes; (H. en I.Smid).

0177-

Carolina eend(Aix Sponsa) -AMERSFOORT: 9-II-1983, 1 ex.
nabij de Flint in de ｓ ｣ ｨ ･ ｬ ｴ ｵ ｳ ｩ ｾ ｧ ･ ｬ ［
155.4-463.5(L.Spier).
28-III-1983, 1 ex. (mann.) in de Scheltussingel t.h.v.
de Flint,zeer tam ex.; 155.3-46 .5 (V. van Laar).

ES: 21-III-1983, 1 ex.

I
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0287 (vervolg)
LEUSDEN: 19-V-1983, 1 ex. nabij het Langeveen in den
Treek; 154x458(W.Knol}.
0290- Ruigpootbuizerd(Buteo lagopus} -WOUDENBERG: 1 tm 25-III1983, 1 ex(juv.} bij Breehoef;160x455(W.Resing}.
0309- Smelleken(Falco columbarius} -AMERSFOORT: 15-IV-1983, 1 ex.
fouragerend op het landgoed Schothorst; 154.7-465.4(W.Knol}.
0310- Boomvalk(Falco subbuteo} -LEUSDEN: begin sept. 1983,
4 ex. jagend bij Ooievaarshorsterweg; 155.6-458.6(W.Knol}.
0407- Waterral(Rallus aquaticus} -LEUSDEN: aug. 1983, 1 ex.
langs de Langesteeg nabij Valleikanaal; 158.6-458.4(W.Knol}.
0518- Bokje(Lymnocryptes minimus} -LEUSDEN: 18-II-1983, 1 ex.
opvliegend uit de heide; 154.5-459.5 (W.Knol).
ｾＮ

0519- Watersnip(Gallinago gallinago} -LEUSDEN: 24-IX-1983, 1
vliegend boven het Hazewater; 154.5-459.5(W.Knol1.

0538- Regenwulp(Numenius phaeopus} -HOEVELAKEN: 20-IV-1983,
1 ex. overvliegend boven Veenwal richting NW; 161.2-465.8
(W .Knol) .
0541- Wulp(Numenius arquata} -EEMNES: ll-XII-1982, 122 ex. in
de Eempolder-Noord; (Vogelwacht 't Gooi, M. van Houten).
OPSPUITrERREIN "SCHOTHORST-NOORD" (zanddepot) .
154.8-465.3, Waarnemingen in 1983 door J.L.Spier.
0469- Kleine plevier(Charadrius dubius}

2

6

5

6

0517- Kemphaan(Philomachus pugnax}

4

3

3
5

0519- watersnip(Gallinago gallinago}
1

0532- Grutto(Limosa limosa}
0546- Tureluur(Tringa totanus}
0553- Witgatje(Tringa ochropus}

5

0556- Oeverloper(Acites hypoleucos}

2

DATUM

2

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

2

1

10 11

13

17

18

21

18

-;::; -;::; -;::; -;::; -;::; -;::; 8

0548- Groenpootruiter(Tringa nebularia} -AMERSFOORT: 26-VIII1983, 1 ex. langs kolkje nabij Slaagse weg; (J.L.Spier) .
0668- Holenduif(Columba oenas} -AMERSFOORT: 21-II-1983, 2 paar
(roep) bij gebouwen landgoed Schothorst;154.8-465.4(W.Knol} .

.

.ｾ
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0203-

Kuifeend(Aythya fuligula) -AMERSFOORT: In de Koopersingel werden de volgende aantallen waargenomen:
13-XII-1983, 2 ex. (1 mann.), ＵＭｉｾＱＹＸＳＬ
4 ex. (2 mann.),
6-I-1983, 3ex. (2 mann.), 12-I-11983, 1 ex. (1 mann.),
21-I-1983, 1 ex. (1 mann.), nadien(tot 10 febr.)niet
meer gezien; 154.2-464.6(V. van taar).

0218-

Brilduiker(Bucephala islandica) -LEUSDEN: 2-I-1983, 1 ex.
(mann.) in Valleikanaal nabij Langesteeg; 158x458(KNNV
afd. Amersfoort).

0223-

Grote zaagbek(Mergus merganser) -EEMNES: 21-III-1983,
êén paar bij Raboes; (H. en I.S id).

0260-

Bruine kiekendief(Circus ｡･ｲｵｧｩｾｯｳｵ Ｉ
-PUTTEN: 16-VII1983, 1 ex. (mann.) fouragerend in de Putterpolder;
163x474(W.Knol en T.Slagboom).

0261-

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)· -EEMNES: ll-XII-1983,
1 ex. (mann) in de Eempolder-Noord; (Vogelwacht •t Gooi,
M. van Houten). 21-III-1983, 1 ex. (vr.). bij het Raboes
(H. en I. Smid) •

0267-

Havik(Accipiter gentilis) -SCHE PENZEEL: 19-III-1983,
1 ex. in bebouwde kom Scherpenzeel; (W.Resing).
LEUSDEN: 12-VII-1983, lex. (mann.) in den Treek(W.Knol).

0269-

Sperwer(Accipiter nis us) -AMERSFOORT: 15-I-1983, 1 ex.
fouragerend op het landgoed de Schothorst; 154.8-465.4 ,
HOEVELAKEN: 12-II-1983, 1 ex. (vr.) zittend in appelboom
langs Horstweg;160.6-464.7., AMERSFOORT: 6-III-1983, 1
ex. zwevend boven landgoed Schothorst;
154.8-465.4
1
HOEVELAKEN: 10-IV-1983, 1 ex. (V . ) in de bebouwde kom
160.4-462.7., ll-IV-1983, 1 ex. mann.) fouragerend in
Hoevelakense bos; 158.8-465.7 ( .Knol).
AMERSFOORTSE COURANT 11
ｾ ｾ Ｎ Ｂ Ｂ Ｌ

.

0287-
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AMBRSFOORT - De familltt Van den Aklur-l>Q7I liet KleiM Spui 16
keek giotcrmiddag "",cmd op toen de k1ppen gcvocn1 mouten worden.
Het pluimvee 1I<Jd 7Ill1M«jk lJ/.rite gekregen.van een TOOj'oogeL Vla liet
open dak l>Q7I de Ten, waarover een shuik groeide lOQ! een spcnoeT binnengekmMll. Het dier lOQ! nlttt zo sUm dat de weg tl!TU{lgcrxmden lDCTd en 20doende lOQ! liet gedoemd in de Ten te bltjvcn. De /ctppcrl waTen even daaTVOOT naaT binnen gelaten door de familltt' Mogelijk is de sperwer a,fgek<>men op liet gepiep van de twee weken oude kuikCfl!. ｾ
Idppen van de familie Van den Akker kTopen eind vorig jaaT al op de ejeTen. En ook dat is
op1MTkelijk.
I
Nadat onze fotograa,f de spcnoeT op de foto gezet had liet Johan van den
Akker liet dier los". ik weet dat je VOOT zo'n spcnoeT nog lleel wat geld vangen kan", a/du.s Van den Akker, "maar ik ben natuurliefhebber genoeg om
dat nlttt ie willen. Het dier /loon in vrVMid ie ｾ ･ ｮ Ｂ Ｎ

Buizerd(Buteo buteo) -WOUDENBERG: maart 1983, 2 ex.
baltsend ten oosten van Valleikanaal;(W.Resing).

•
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•
0724- Koekoek(Cuculus canorus} -HOEVELAKEN: 14-V-1983, 4 ex.
nabij Veenwal/penningweg,overvliegend, één ex. roepend;
161.1-465.8. LEUSDEN: 19-V-1983, 1 ex. roepend nabij
Hazewater; 154.5-459.5(W.Knol}.
0735- Kerkuil(Tyto alba} -NIJKERK: 1981, een broedgeval met vier
uitgevlogen jongen, waarvan er later één verongelukte,
1982, op dezelfde plaats een broedgeval met drie uitgevlogen jongen, (A. Vlijm) •
0757- Steenuil(Athene noctua} -AMERSFOORT: 12-I-1982, 1 ex. bij
Winkelpad landgoed Schothorst, 29-XI-1982, 1 ex. op de
zelfde plek. (V. van Laar).
0767- Ransuil(Asio otus} -EEMNES: 13-XI-1982, 1 ex.
Klaveren en A.Vermeule, Vochelwacht 't Gooi).

(F. van

0831- IJSvogel(Alcedo atthis} -AMERSFOORT: 27-II-1983, 1 ex.
gedurende de gehele dag vissend boven de beek ter hoogte
van het Joodse kerkhof/Bloemendaalse straat; 155.1-463.5
(D. van Tol). LEUSDEN: 5-III-1983, 1 ex. bij de Grift nabij
landgoed de Boom; 157x456 (W.Resing).
0876- Grote bonte specht(Dendrocopos major} -AMERSFOORT: 7-III1983, lex. doodgevlogen tegen ruit aan Bisschopsweg, t.h.
v. Randenbroekerbos(vr.}; 155x462(L.Boon}.
0992- Boerenzwaluw(Hirundo rustica} -LEUSDEN: ll-IV-1983, 4 ex.
boven vijver Stoutenburgerlaan,eerste waarneming dit jaar;
159.9-463.0 (W.Knol).
1001- Huiszwaluw(Delichon urbica} -BUNSCHOTEN: 2-VII-1983, 5 bewoonde nesten onder dakrand te Spakenburg, nabij haven;
154.3-473.9 (G.M. en V. van Laar).
1104- Nachte aal(Luscinia megarhynchos} - AMERSFOORT: 26-IV1983,
ex. zingend in bosjes rond rioolwaterzuivering
aan de Eem; 152.4-465.2 (V. van Laar). LEUSDEN: 7-V1983, 1 ex. zingend om ca. 23.00 uur in het parkje de
Princenhof nabij Zwarte weg; 157.4-461.3 (W.Knol).

1

1121-

ｚｾ｡ｲｴ･

roodstaart (Phoenicurus=ocbruros) AMERSFOORT:
13-IV-1983, 1 ex. (mann}-op de werf(opslag van stenen en
pannen) van de Stichting Centrale Woningzorg, Puntenburgerlaan, hier elk jaar ｡ ｮ ｷ ･ ｺ ｩ ｧ ［ Ｑ Ｕ Ｔ Ｎ Ｑ Ｍ Ｔ Ｖ Ｓ Ｎ Ｔ Ｈ ｒ Ｎ ｂ ｬ ｡ ｵ ｾ ｽ Ｎ

1122- Gekraagde roodstaart(Phoenicurus phoenicurus} -AMERSFOORT:
21-III-1983, 1 ex. langs de Coelhorsterweg(H. en I.Smid}.

1137- Paapje(Saxico1a rubetra) -AMERSFOORT: 26-VIII-1983,
1 ex. in polder Zeldert;152x468(J.L.Spier} .

•
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•
1187- Merel(Turdus merula) -AMERSFOORT: 20-V-1983, lex. langs
de Schothorsterlaan,t.o. de Emiclaerse weg, met witte
buitenste staartpennen; 155.6-465 5(W.KnOl).

•

r

1274- Braamsluiper(Sylvia curruca) -HOEVELAKEN: 21-IV-1983,
1 ex. zingend in gemeenteplantsoen Julianalaan. Op deze
plek al voor het vierde achtereenvolgende jaar waargenomen(doortrek?); 160.3-464.8 (W. ol).
1275- Grasmus (Sylvia communis) ＭＱＵＭｖ ＱＹｾＳＬ
1 ex. zingend
nabij veenwal/penningweg; 160.3-465.8(W.Knol).
1277-

ｚｷ｡ｲｴｫｯｾＨｓｹｬｶｩ｡

1 ex. ｺ ｾ ｮ ｧ ･ ｮ ､
(W .Knol) •

atricapilla) -HOEfELAKEN: 21-IV-1983,
Hoevelakense bos, eerste zang,158.8-466.2
I

1308- Fluiter(Phylloscopos sibilatrix) -AMERSFOORT: 25-IV-1983,
1 ex. zingend, ca. twee weken in Slchothorsterbos;155.1465.7(W.Knol).
1312- Fitis(Phyl1oscopos trochilus) -AMERSFOORT: 21-111-1983,
1 ex. zingend langs coelhorsterwi,eerste zang; 152x465
(H. enI.8mid). HOEVELAKEN: IC-IV 1983, 1 ex. zingend in

Hoevelakense bos/eerste zang; 15 .7-467.3(W.Knol).
1437- Staartmees(Aegithalos ｣ ｡ ｕ ､ ｡ ｴ ｕ ｓ Ｉ ｾ ｅ ｒ ｓ ｆ ｏ ｒ ｔ Ｚ
11-1-1982,
12 ex. Paladijnenweg; 154/156x46 ( D.Blaauw). NIJKERK:
4-IX-1983, 2 ex. noordelijke vo ,parkeerplaats NieuwHulckensteijn; 160x474 (W .Knol) .
.
1479- Boomklever(Sitta europaea) -AMERSFOORT: 2 ex. in tuin
aan het Spui;154.9-464.3(V. van Daar), 11-1-1983, 2 ex.
in lindeu langs de westsingel(binnenstad); 154.9-463.3
(V. van Laar).
1567- Bonte kraai(Corvus corone) -WOUDENBERG: 26-X-1982, 1 ex.,
eerste van deze herfst; (KNNV af1.AmerSfoort).
1563- Roek(Corvus frugilegus) -WOUDENBBRG: 19-X-1982, enkele ex.,
eerste herfstwaarneming; (KNNV afd. Amersfoort).

1649- Groenling(Carduelis chloris) Ｍ ｈ ｏ ｾ ｅ ｌ ａ ｋ ｅ ｎ Ｚ
juni en juli
1983, regelmatig 20-30 ex. fouraJerend op·onrijp en rijp
koolzaad; 161.1-464.8(W.Knol).
1653- Putter(Carduelis carduelis) -AME SFOORT: 27-11-1983, 3 ex.
op toekomstig bouwterrein Schothorst; 155.6-465.3
(K. van Weegen).

I

1663- Barmsijs(Carduelis flammea) Ｍ ｾ ｓ ｆ ｏ ｒ ｔ Ｚ
23-111-1983,
7 ex. op de Amersfoortse berg;154x461(E. Nieuwstraten).
1710- Goudvink(Pyrrhula pyrrhula) -AMERSFOORT: 28-XI-1982,
1 ex. (mann.) in achtertuin ｂ ｡ ､ ･ ｬ ｾ ｣ ｨ ｳ ｴ ｲ ｡ ｴ ［
ＱＵＴＮＳｾＴＶ ＮＵ
(V. van Laar).

•
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ZOOGDIEREN

Konijn(Oryctolagus cuniculus) -HOEVELAKEN: jan. 1983, 1 ex.
werd gegrepen door kat, doch tijdig ontzet, 160.6-465.0.
BARNEVELD: 23-IX-1983, 2 ex. fouragerend in de zuidberm
van de snelweg A-l nabij Terschuur;162.2-463.9(W.Knol).
Haas(Lepus capensis) -AMERSFOORT: 13-VI-1983, 1 ex.(vr.) met
----8 embryonen(reeds behaard), dood aangetroffen in Schothorsterbos; 155x465 (G.Visscher) . HOEVELAKEN: ll-I-1983,
1 ex. (mann.) doodgereden op het viadukt Stoutenburgerlaan; 159.8-464.2. LEUSDEN: 23-III-1983, 1 ex. aangereden
óp de Horsterweg nabij Stoutenburg(mann., 1,8kg);157.5462.5. BARNEVELD: 23-IX-1983, 1 ex. aangereden op weg
Barneveld-Lunteren;167.1-463.0. HOEVELAKEN: 25-IX-1983,
1 ex. fouragerend in grasland toekomstig industrieterrein
Hogenbrink; 160.5-465.4(W.Knol).
Eekhoorn(Sciurus vulgaris) BARNEVELD: 13-VII-1983, 1 ex. langs
de Kallenbroekerweg; 166.3-461.6(W.Knol).
Nerts(Lutreola lutreola vison) - HOEVELAKEN: dec. 1982?, lex.
langs de Hoevelakense beek, zeer tam;166.3-461.6(W.Knol).

Ree gewond .ｾＧ［
ｈｾｅｖｉＺＮＧ
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. Kwart voor vier werd een plotseling
overstekende' ree aangereden. Het
, dier. vluchtte gewond het Hoèvela(I,' ....
_ ｾ
kense bOS' in... . ..'
Wie.de ree signafeerf"wordt vev
zocht de- politie (tek 35444) te
waarschuwen; opdat hulp kan wor·
..
den geboden.
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Hoevelakens weekblad
22-XII-1982
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- Op de NijkerkeG!raat-. werd donderdagavond
ae,n ree doodgereden. Het dier, dat
p''?JSeling opdoemde voor de· auto
ｾｶ
een inwoner uit Nijkerk, kon
O1et meer worden ontweken. Het
werd afgevoerd naar de poelier. De
auto raakte aan de voorzijde behoorlijk beschadigd.
.
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Hoevelakens weekblad
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verenigingen en koördinatie projekten:
Zooqdieren:

vereniging voor zoogdierkunde en -bescherming,
dr. K.J. Canters, Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie, Postbus 9517, 23pO RA Leiden.

Vogels

Stichting Ornithologisch vIeldonderzoek Nederland,
J.Bekhuis, Kemperbergerweg 67, 6816 RM Arnhem.

Re!tielen, :
Am ibiién

Werkgroep Amfibiën en Reptielen Nederland,
Kemperbergerweg 67, 6816 RM Arnhem.

ongewervelden

Plant.en

:

European Invertebrate Survey- Nederland,
J. van Tol, Rijksmuseum vap Natuurlijke Historie,
Postbus 9517, 2300 RA Leiden.
Rijksherbarium, Postbus 9514,

2300 RA Leiden.

Paddestoe-:
len

Ned. Mycologische verenigieg,
dr. H.A. van der Aa, Eemnesserweg 90, 3741 GC Baarn.

Mossen

Bryologische werkgroep KNNV, H.M.H. van Melick,
van Papebroeckstraat 9, 5624 EJ Eindhoven.

Instituten waar determinaties bevestigd kunnen worden zijn:
Instituut voor Taxonomische Zo91ogie(Zoölogisch Museum),
Universiteit van Amsterdam, Postbus 20125, 1000 HC Amsterdam.
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,

ｾｯｳｴ｢ｵｳ

9517,

2300 RA Leiden.

Rijksherbarium, afd. Nederland, Postbus 9514 2300 RA Leiden.
Overige instanties:
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Postrus 46, 3956 ZR Leersum.
Provinciaal kantoor Staatsbosbeheer UtIecht, Museumlaan 2,
3581 HK Utrecht.
Provinciaal kantoor Staatsbosbeheer
6826 LL Arnhem.

ｇ･ｾ､･ｲｬ｡ｮ､Ｌ

Gildemeesterplein 1,

Staatsbosbeheer, afd. Flora en Fauna, ｾ atuurwetenschappelijk
Archief, Postbus 20020, 3502 LA Utrech .
Provinciale Waterstaat van Utrecht, sektor Oecologie,
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
•
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FOTOKOPIEEN:

v.a

Sladsring 20 (naast het postkantoor)
3811 HR Amersfoort
lel.: 033-635.155

