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Productie en verspreiding van dit rapport kwam tot stand

B

met medewerking van het Staatsbosbeheer.
Deze draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud.

ｖｯｲｾ､
Voor u ligt het laatste nummer van Te Velde at door ondergetekende
is samengesteld. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het blad voortaan
door een redactieteam worden samengesteld. ｄｾｺ･
groep personen bestaat
uit L.Boon, G.v.Dijk en L.Spier. Zij zullen bp eigen wijze zorg dragen
voor de uitgave van Te Velde. Door deze wisseling van de wacht zal
ook het redactie-adres veranderen. Uw copy ､ｾ･ｮｴ
u voortaan te sturen
,
naar L.Boon, Beverdam 38, 3871 CR Hoevelaken l.
Een korte terugblik op de ｲ･､｡｣ｴｩｰｯｾ
1983-1985 laat zien dal
de beginperiode allerminst aantrekkelijk was: een uitgebluste werkgroep
met veel inactieve en niet betalende leden. Voorwaar geen gunstige
uitgangssituatie om veldbiologische ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｴｾ･ｳ
van de grond te krijgen.
Op dit moment is er weer een langzaam groeiehde belangstelling voor de
veldbiologie en het publiceren van ｳ･ｩｴ｡ｲｮ･ｶｩＬｾｮｭ･ｲ｡ｷ
en
onderzoekjes. Dit heeft in 1985 geleid tot het uitkomen van drie Te Velde
nummers met een totaal van 175 pagina's, dit is meer dan in enig ander
jaar. Tevens is het gelukt om in ieder numme een goed gedocumenteerde
waarnemingenrubriek te publiceren met in tot al ca. 800 veldwaarnemingen
(Te Velde 26 tm 30).
Ook de verwerking van het blad is ｶ･ｲ｡ｮｾ･ｲ､Ｎ
Steeds is getrachl
zoveel mogelijk één machineschrift aan te ｨｯｾ､･ｮＮ
Verder kan door de
geautomatiseerde tekstverwerking ieder onder!eel van het blad tot op hel
laatste moment gewijzigd worden. Het is hela s niet mogelijk dit aspect
op de nieuwe redactie over te dragen, Los va dit alles is er eveneens
een begin gemaakt met een geautomatiseerd da abestand van veldwaaarnemingen zodat er ten alle tijde een overzie t beschikbaar is van
gepubliceerde veldwaarnemingen op (lat.)naa ,gemeente,jaar,maand,kilometervak en waarnemer. Daarnaast komen er al uitvloeisel van deze
redactionele periode een aantal faunistische standaardlijsten beschikbaar, waaronder die van (broed)vogels,dagvli ders,amphibieen,reptielen,
zoogdieren en libellen.
Jammergenoeg is ook in de afgelopen perIOde weer eens gebleken dat
een aantal plant- en diergroepen er bekaaid 's afgekomen, waaronder zoogdieren,amfibieen,reptielen,dagvlinders,libel en en in mindere mate
ook paddestoelen. Uitgezonderd een aantal ve dwaarnemingen, is er weinig
tot niets over deze groepen gepubliceerd. Daarentegen blijken vogelpublicaties een vaste stek te bezetten.
Dat de uitgave van Te Velde als bundel van losse artikelen,rapporten
en veldwaarnemingen ook buiten de werkgroep gewaardeerd wordt, is de
laatste jaren steeds duidelijker geworden. Het blad levert niet alleen
een bijdrage aan een aantal landelijke inventarisatieprojecten, maar
vervult ook op regionaal niveau een functie ｾｮ
het natuurbeheer en
-behoud en in de kennisvermeerdering van ｦｬｯｾ｡
en fauna in de streek.
Hoewel de voorplaat van Te Velde 25 een ander gebruik van veldbiologische gegevens suggereert dan hierboven genoemd, valt het misbruik van
deze gegevens in het niet bij het misbruik ｶｾｮ
het landschap dat gepleegd
wordt mede door het ontbreken van ｶ･ｬ､｢ｩｏｯｧｾｳ｣ｨ
gegevens. Het angstvallig koesteren van de eigen waarnemingen e ervaringen is dan ook de
slechtste dienst die het natuurbehoud en -be eer bewezen kan worden.
In dit licht bezien dient u de nieuwe redact'e geen rust te gunnen,

Wim Knol .
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Territoria van enkele moerasvogels langs
de Stichtse Brug.
door W.Knol en T.Slagboom

Samenvatting.
In het voorjaar van 1985 is er in het moerasgebied langs de Stichtse
Brug te Huizen een territoriumkartering van een aantal moerasvogels
uitgevoerd. Van de volgende soorten werden een of meerdere
territoria onderscheiden: waterral(lO),klein waterhoen(l?),kleinst
waterhoen(1?),roerdomp(2) en baardmannetje(2?).
Inleiding.
In aansluiting op een in 1984 verrichtte inventarisatie van ralen reigerachtigen in de moeraslanden ten oosten van de Stichtse brug
(Knol en Slagboom 1984). heeft er in 1985 eveneens een inventarisatie
van deze soorten plaatsgevonden. Het doel van deze inventarisatie was
het karteren van territoria van ral- en reigerachtigen in het gebied.
Het moerasgebied nabij de Stichtsebrug is ontstaan tijdens de aanleg van
de autosnelweg A27 nabij Huizen en Eemnes. Het gebied vormt een .
onderdeel van het staatsnatuurmonument het Eemmeer en is in beheer bij
het Staatsbosbeheer. De kern van het moerasgebied bestaat uit een
viertal opgespoten eilanden die begroeid zijn met riet,lisdodde en
wilgenopslag .
In figuur 1 wordt de ligging van het gebied aangegeven. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van het gebied wordt verwezen naar de
beheersvisie Eemmeer(1985).

Fig. 1

1

Ligging van de moeraslanden
bij de Stichtse Brug (zwart).
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Werkwijze.
De inventarisatiebezoeken vonden steeds in de ｾｶｯｮ､ｵｲ･
plaats en wel
van ca. een uur voor tot een uur na zonsonderg ng. Tijdens deze
periode werd de op de kaart aangegeven excursi route tweemaal bezocht,
een keer voor en een keer na zonsondergang. Ti dens ieder bezoek werd
regelmatig halt gehouden om geluiden te kunnen onderscheiden, hetgeen vooral
met aflandige(westelijke) wind noodzakelijk bI ek.
De bezoeken werden op de volgende data afgeleg
6 en 18 april, 10.17 en 24 mei, 6 en 16.juni.
Tijdens elk bezoek werden de waarnemingen op een kaartje ingetekend.
De aanwezigheid van soorten werd steeds vastgesteld aan de
hand van de balts- en soortsroep.
Er is driemaal gebruik gemaakt van een bandje met geluiden van de te
verwachten soorten. Met het afdraaien van dezejgelUiden ter plekke is
getracht niet roepende individuen te laten rea eren.
Aanvullende gegevens werden door P.Veen, B.v.' Holt en H.Haafkens
verzameld. Zij bezochten het gebied op 3 en 9 pril, 26 en 30 mei en
op 3 en 27 juni. Alleen hun bezoek op 30 mei en 3 juni betrof een systematische
telling. De door hen gevolgde inventarisatiemethode wordt hier
verder niet besproken.
Uit eigen ervaring bleek dat de weersomstandig eden soms van
invloed kunnen zijn op het al dan niet roepen an ralachtigen.
In het onderstaand tabelletje is een globaal 0 erzicht gegeven van de
weersomstandigheden op de teldata, te weten te peratuur,neerslag en
windsnelheid(in mis, 's avonds). Deze gegevens laten zien dat er onder
verschillende weersomstandigheden is geteld.
Bij iedere datum is aangegeven of de tempera tu r rond de aangegeven
datum oplopend(+),dalend(-) of min of meer constant(O) was.
APRIL
datum

3

dag temp
nachttemp.
neerslag
temp. verloop
windsnelheid
(mis, 's nachts)
Tabel 1.

21
8

18

10

17

24

26

30

3

16 12 17
743

10
8

21

20
6

29
12

20
8

27
10

6

9

7

+
2

JUNI

ME

4

+
2

+
3

2

10

o
5

2

1

+ + +
224

6

16

27

18
12
2
+ 0
2
2

14

17

4

8

3

2
0
2

o
3

Enkele weersfactoren tijdens de tell'ngen (KNMI te De Bilt).
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-3Resultaten.
In tabel 2 staan de resultaten van de inventarisatie vermeld.
APRIL
Datum

3

WATERRAL
KLEIN WATERHOEN
KLEINST WATERHOEN
ROERDOMP
SPRINKHAANRIETZ.
SNOR
BAARDMANNETJE
casetterecorder

*2

6

MEI
9

18

10

17

24

2
0
0
1
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0
c

5
0
0
1
0
0
1

7
0
0
1
0
0
1

*

1
1
0
1
0
0
2

1

JUNI
26

30

3

6

16

7
0
0
2
0
0
0
c

0
0
0
2
0
0
0

* *3 *5
1

1
2
2

1
1
1

c

27

*2
1

tabel 2. Het aantal waarnemingen per soort en per datum (c= met casetterecorder, * waarnemingen P.Veen e.a.).
WATERRAL.
Op basis van elkaar uitsluitende waarnemingen en meerdere
waarnemingen op een plek, zijn er in totaal 10 territoria ingetekend
(kaart 3).
Uit tabel 2 blijkt wel dat er per avond grote verschillen kunnen optreden. Hoewel het handboek(1985) de periode begin april tot half mei
aangeeft als de periode waarin men het beste kan inventariseren, blijkt
dit hier niet het geval te zijn.
Het is van waterrallen bekend dat ze in verschillende dichtheden
kunnen voorkomen. Voor vergelijkbare situaties (riet/lisdodde) worden er
voor Nederland dichtheden opgegeven in de orde van 1-2 broedparen per 10
ha. Gegevens uit de BDR en DDR varieren van 3-180 paren per 10 ha.
De meeste literatuurgegevens leveren aantallen op die tussen 1 en 20
paar per 10 ha liggen(de Kroon 1982).
Om een idee te geven van de hier bereikte dichtheden is de oppervlakte
van de verschillende eilandjes uitgezet tegen het aantal daarop
voorkomende waterrallen. Daarbij wordt tevens het totaal gegeven voor
het hele gebied(tabel 3). De aangegeven dichtheid op eiland 1 geeft
overigens een enigszins vertekend beeld doordat er in de winter van
1984/85 een deel(ca.l.5 ha) van het rietland is afgebrand. Hierdoor
zijn er delen(tijdelijk) ongeschikt geraakt als biotoop).Bij de
berekening van de dichtheden zijn de gecorrigeerdè waarden tussen
haakjes geplaatst.
Tabel 3. De aantallen waterrallen per oppervlakte-eenhéiá per eiland.
(gecorrigeerd).
Opp. (ha.)

aantal

ha rietland/waterral

Eiland 1
2
3
4

6(4.5)
0.4
0.1
1

4
2
1
3

1.5(1.1)
0.2
0.1
0.3

Totaal

7.5(6)

9

0.8(0.7)

rallen/l0 ha.
7(9)
50
100
30
12(15)
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WATERRAL

Eemme r

1
2
3
4

6-IV
18-IV
lO-V
17- V
24- V
30- V
7
3-Vl
8 = 6-Vl
9 = 16-Vl
= excursie route
=
=
=
=
5 =
6 =

Kaart 2. Waarnemingen van roepende waterra len op verschillende data.

WATERRAL

ｾ

.territorium 1985

c=J

-afgebrand r1etl,:,nd

CLJ

_eiland nr. 2

Moeraslanden Stichtse Brug

Kaart 3. ,Vastgestelde territoria van de wa erral.
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Wanneer we de vastgestelde territoria in broedparen zouden vertalen
blijkt dat we,in vergelijking met de literatuuropgaven, hier
redelijk
hoge dichtheden aantreffen, zeker gemeten naar nederlandse maatstaven.
In vergelijking met 1984 worden er hogere aantallen aangetroffen, te
weten 5 in 1984 tegenover 10 in 1985. Doordat er in 1984 een andere
inventarisatiemethode is gevolgd, kan er niet worden aangegeven of
deze verschillen op een toename in 1985 duiden.
KLEIN WATERHOEN(kaart 4).
Deze soort is vier keer roepend waargenomen. Op 6 april werd er op
eiland 4 één roepend ex. gehoord. ｾｰ
30 mei werd op eiland 1 één roepend
ex. gehoord en op 3 juni werd op dezelfde plek een onduidelijk roepend
klein waterhoen gehoord.
De criteria van het handboek geven
aan dat een éénmalige waarneming
in de gunstige periode(begin mei tot in juli) als een territorium mag
worden aangemerkt. Op basis van het voorgaande kan de status van het
klein waterhoen hier als mogelijke broedvogel omschreven worden.
PORCELEINHOEN
Er is in 1985 geen enkele keer een porceleinhoen waargenomen. Vergeleken
met 1984 betekent dit een achteruitgang met 1 paar. Een oorzaak van
dezp. achteruitgang is niet aan te geven.

KLEINST WATERHOEN(kaart 5).
Op 30/5 (eiland 1 en 3) en 3/6(eiland 3) werd er resp. twee- en éénmaal
een kleinst waterhoen gehoord (P.Veen e.a.). De waarneming op 3/6
bfitrof een zeer kort roepend ex •• Volgens de "handboekcriteria" is
één waarneming in de gunstige periode(begin mei tot in juli) voldoende
voor het vaststellen van een territorium. Dat betekent dat er twee
territoria kunnen worden vastgesteld • De status van het kleinst
waterhoen kan als mogelijke broedvogel worden omschreven.
ROERDOMP(kaart 6).
Op basis van de waarnemingen konden twee territoria worden vastgesteld
De in het zuidelijk deel roepende roerdomp bleek zeer actief en werd
nagenoeg iedere excursie langdurig gehoord. Later in het seizoen kwam
er een tweede roepend ex. bij dat meestal kort riep.
In 1984 ontbrak de soort hier, hoewel er uit voorgaande jaren wel
waarnemingen uit het gebied bekend zijn(mond. med. P.Veen).
SPRINKHAANRIETZANGER
Het betreft hier een eenmalige waarneming van een zingend exemplaar op
eiland 1. Het gaat waarschijnlijk om een
doortrekker.

-6kaart 4.

Eellllleer

,

Moeraslanden S tichtse Brug

[IJ

-territoriu. 1985

ｾ

-afaeb rand rietlend

c=::LJ

_eiland nr. 2

KLEINST WATER

kaart 5.

ROERDOMP

kaart 6.

I

Moeraslanden Stichtse Brug
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ｾ
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.eiland nr. 2

Moeraslanden Stichtse Brug

-7BAARDMANNETJE

kaart 7

F.cmmeer

u=J
c::8J
ｾ

-territorium 19851
-afaebrend rietland

-eiland nr. 2
Moeraslanden Stichtse Brug

SNOR
Deze soort is in de inventarisatieperiode niet waargenomen.
BAARDMANNETJE(kaart 7).
Toen tijdens de excursies ook baardmannetjes werden gehoord, is
besloten om deze soort eveneens op kaart in te tekenen.
Er zijn vier waarnemingen gedaan. Op 16 april werden 2 ex. op eiland
1 gehoord. Op 17 mei riep er een mannetje op eiland 2 en op 24 mei
zat er een roepend ex. op eiland 4. Het handboek vereist minstens twee
waarnemingen van ieder paar, waarvan één in mei of juni.
De mei-waarnemingen in het gebied betroffen slechts een éénmalige
waarneming zodat er niet van een territorium gesproken kan worden.
De broed status van het baardmannetje kan dus als mogelijke broedvogel
omschreven worden.
Discussie
De hier gebruikte criteria voor het vaststellen van een territorium
zijn niet voor iedere soort even duidelijk. Voor zeldzame soorten als
klein waterhoen,kleinst waterhoen en baardmannetje zijn de criteria
mede ontleend aan nauw verwante soorten. Het is dus mogelijk dat
er 'strakkere'criteria noodzakelijk zijn.
Bij het beoordelen van de waarnemingen van bovengenoemde soorten
speelt nog iets anders. Zo werden kleinst en klein waterhoen(behalve in april) in dezelfde week drie, resp. twee keer
'waargenomen en daarna niet meer. Hierdoor krijgen de waarnemingen
het karakter van een incident, hetgeen op doortrek kan duiden. Het
handboek geeft voor beide soorten aan dat vestiging tot in juli kan
plaatsvinden.
.
In hoeverre er bij het baardmannetje sprake is van territoria valt
niet goed na te gaan. De optimale inventarisatietijd voor deze
soort ligt in de ochtenduren. Dat betekent dat de trefkans op andere
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tijdstippen van de dag geringer is. In dat lic
waarnemingen terdege op territoria betrekking
Het lag niet binnen de doelstelling van deze i
een mogelijke correlatie aan te geven tussen r
van rallen en de weersomstandigheden. Op basis
bestaat er evenwel het idee dat er een grotere
vogels is op windstille avonden met stijgende
Dit vermoeden kan uit de bestaande gegevens ni
doordat het aantal waarnemingen te gering is.

t bezien zouden de
unnen hebben.
ventarisatie om
epactiviteit
van veldervaring
trefkans op roepende
emperaturen.
t bevestigd worden

Conclusie.
In het moerasgebied langs de Stichtse Brug zij
soorten territoria vastgesteld:
Waterral
Klein waterhoen
Kleinst waterhoen
Roerdomp

- 10 territoria
- 1 territorium
- 1 territorium
2 territoria

-

van de volgende

wa ･ｫｪｩｬｮｪｾｨ｣ｳｲ
broedvogel
mo elijke broedvogel
mo elijke broedvogel
wa rschijnlijke broedvogel

Van de volgende soorten zijn geen territoria v stgesteld of de soorten
zijn niet waargenomen.
Sprinkhaanrietzanger
Snor
Porceleinhoen
Baardmannetje

- vermoedelijk doortrekke
- niet waargenomen
- niet waargenomen

- mogelijke broedvogel
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AMERSFOORT
Sprokkelingen

CXXV

ｾ

Men mag het er voor houden dat er na 1592 gee algemeene jachl op
wolven in Eemland zooals wij die hierboven be chreven zagen heefl
plaats gehad. Wel werd er nog in 1598 door bepaalde, misschien
daartoe aangewezen personen, op wolven jachtgemaakt, maar het
schijnt, dat de deelname aan die jacht een zapk van liefhebberij
voor ieder ander persoon, die geen ｡ｮｳｴ･ｬｩｮｾ
had, geworden was.
Op den 9den April van dat jaar leest men het volgende.
Die Regierders doen te weten, dat allen borgere, die lustich sijn
ome die wolfsjacht te assisteren, dat zij haer sullen veruoege
bij Hendricj Dour,Adriaen van Westrenen,Woute Buijs en Thomas te
Berch, ome op morgen dieselve wolfsjacht mede te helpen, doch
naevolgende het concept hijernae gepubliceert."- Dat concept
werd echter niet gevonden.
Opmerking verdient het volgende.
In het jaar 1607, 23 Mei, waren drie broedersI' Cornelis,Adriaen en
Lambert Thonis, lieden uit den werkenden stantl, bezig met grintgraven,houthakken of dergelijken veldarbeid i de Seijsterheij
ofte heetveld. Bij die gelegenheid vonden zij in een hol, een nest
met negen jonge wolven.(Nu en dan leest men v n acht jonge wolven;
er zijn er negen geweest). Het was hun wel be end dat zij een goede
vondst gedaan hadden. Reeds in 1588, 31 May, as een Publicatie
afgekondigd, waarbij een premie van 30 gld. w rd beloofd aan ieder,
die een wolf kwam te vangen
.
Sprokkelingen

CXXVI
gerechtsluijden van Seijst zich met een wagen naar de aangewezen
plaats begeven. Zij hadden bevonden dat volgers hun oude bestekken,
daer sij luiden met het gerecht alle vijf ｯｦｴｾ
ses jaren eens gaen
vernijeuwen,"( de zin is waarschijnlijk: vol ens hun oude bestekken,
waarmede zij alle vijf of zes jaar die plaats n in oogenschouw
gingen nemen), het hol, waarin de wolven gevopden waren, omtrent
vijftig roeden gelegen was boven hun bestekken, d.i; verder dan het
Seijsterheetveld, afgeteekend op hun bestekkeh, aangaf, en dal
dus het hol tol het Amersfoortsche heetveld behoorde
.
W.F.N. van Rootselaar
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sprokkelingen
CXXIV
Wolvenjacht. \IeL zal haast ongelooflijk voorkomen, daL LoL uno het
einde van de zeventiende eeuw deze streken bewoond en onveilig
gemaakt werden door wolven. Nog in 1607 werden er in de nabijheid
dezer stad, in de vrijheid, die dieren aangetroffen. Wij zullen dat
in de volgende Sprokkeling mededeelen.
Het schijnt dan ook wel, dat er niet een enkelen keer, nu en dan,
hier of daar een wolf gezien werd, maar bij het lezen van hetgeen
daaromtrent vermeld wordt komt men tot de overtuiging, dat de
landlieden dikwijls last, grooten last van de wolven hadden, en
derhalve de dieren volstrekt niet zeldzaam waren. Er werd dan ook
geregeld, misschien wel ieder jaar "jacht op wolven gedaen."
De Regierders doen te weten, dat op morgen, voor de sonne opganck,
gedaen zal worden de wolfsjacht over geheel Eemlant.
Ordonneren daeromme, dat uijt ij der huijs, daer manspersonen sijn,
manspersoen sich sal geuen, voor sonnen opganck onder sijn capiteijn,
elcx in sijn quartijer, miL half geweer, sonder roers, tsij of zij
onder vendeLs zijn ofte nijet, en dat alLe voor]uijden,(voerlieden) ,
en allen anderen, die peerden houden, sullen te peert comen; een
ijeder sal comen in sijn quartijer voor t vendricks logement, en
beginnen te vergaderen omtrent vijer ure; en dit al op een pene
van drie carolus gulde te verbeuren. Item sullen beginnen sachtelicke te jagen, deen op dander oech(oog) houdende, en een ijeder in
sijn geleder blijvende, alwaert sulcx, dat enich wolf hem verscheen,
op arbitrale correctie.
Item sal een ijegelicken sich reguleren nae tgebot van zijn Capiteijn
ofte andere commissaris,die dselve bij gevuecht sal worden.
Item sal een ijegelicke sich regulere volgende 't placaet van mijn
heren State onlanx gepubliceert.
Item sullen wel moge bij sich nemen honden, mits dselue aende bant
houdende, tot dat de wolf verschijnt.
Item dat nijemant sal vangen enich vliegende ofte loopende wilt, op
pene van arbitrale correctie.
In dat jaar 1592, 29 Maart,(en 1593, 22 April wordt hetzelfde gerenoveert) vaardigden de Heereo Gedeputeerden van de Ed. Mo. Heeren
Staten 's Lands van Utrecht een Placaat uit, waarbij een generale
wolvenjacht geordonneert en gereguleert wordt. Aan alle huijsluijden
en opgesetenen van den platten lande van Utrecht werd geordonneert,
dat zij ten zeI ven dage des morgens goed tijds , te weeten ten sonnen
opgang met haarlieder halsgeweer, als kaatsbalgers, verrejagers,
vorcken, etc. en andere instrumenten tot de voorzeide wolvejacht dienlijck sijnde, uitgesondert roers, ten eijnde daerdoor onder de
huysluyden geen ongelukken gebeuren, hun gereet laten vinden.
zullen de huysluyden gehouden wezen haar te geneeren uit haarlieder
knapsack, die zij mede zullen nemen, sonder dat zij in herbergen
bij den anderen sullen mogen gaan drincken, enz. (Van de Water,II
DJ.bldz. 413.)
W.f.N. van Rootselaar.
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Vogelwaarnemingen Op e Leusderheide.

Waarnemers:

B. v. 't Hol

Verslag

B. v. 't Hol

Kaartjes

P.Veen

en P.Veen

Inleiding.
In 1936 gelukte het de Stichting "Het Utr chts Landschap" om een 2000
ha. groot heidereservaat veilig te stellen ten westen van Amersfoort,
omvattende: de Soesterbergsche Heide, de ttompert, de Vlasakkers, de
Zeister Heide met het kamp van Zeist, de eide bij Kampoord en de
gehele Leusderheide. De Stichting werd hu rster van de terreinen na
langdurige onderhandelingen met Domeinen In de Gemeente Amersfoort.
Citaat uit de Utrechtse Courant van 16 me 1936:"Wijd als de heide is,
staat zij wijd open voor allen die van ha r natuur genieten willen".
Begin vijftiger jaren klaagt de rentmeest r van "Het Utrechts Landscha ps" over tanks, die de begroeiing ver ielen. Er volgt een
periode van spanningen tussen het "Utrech s Landschap" en het
ministerie van Oorlog. Op 28 januari 1955 zegt het gemeentebestuur
van Amersfoort de huurovereenkomst op.
Daarna gaat het snel bergafwaarts met het heidereservaat. Tanks en
pantserwagens veranderen honderden hectar s heide in een, door rupsbanden omwoelde, zandvlakte. Bosjes worder op en langs de zandvlakte
aangeplant om erosie tegen te gaan. Van d 2000 ha. heidereservaat
resteert nu nog hooguit 300 ha.
Ondanks de enorme achteruitgang heeft de
is, een grote natuurwetenschappelijke
op de noordoosthoek van de Leusderhei het
grootste eikenstrubbenbos van de provinci
in vrijwel ongeschonden staat. Verder vor
een laatste toevluchtsoord voor tal van p
heidemilieus. 'Last but not least' hebben
grote landschappelijke waarde. In een dic
provincie Utrecht lijkt behoud en herstel
natuurgebied een uiterst belangrijke zaa
Eind zeventiger jaren werden we gekonfro
grootschalige bedreigingen, te weten de ｾｮｬ･ｧ
plannen tot inrichting van een ｣ｯｭｰ｡ｧｮｩ･ｾｯ･ｦ ｮｴ･ｲ ･ｩｮＮ
vast te leggen, voor de aanleg van de ｳｮｾｬｷ･ｧＬ
in 1980 het gebied op 8 soorten broedvog
karakteristiek zijn voor heiden en stuif
staan vermeld in "Verslag van de inventa
soorten van de Leusderhei in 1980". De a

eide die thans nog over
de. In de eerste plaats ligt
grootste heideveld en het
Utrecht(totaal ca. 200 ha.)
en de resterende heidevelden
anten en dieren van
delen van de Leusderheide
tbevolkt gebied als de
van een dergelijk uniek
eerd met twee nieuwe,
van rijksweg 28 en de
Om de toestand
inventariseerden wij
Is, die min of meer
anden. De resultaten daarvan
isatie van enige broedvogelnleg van de rijksweg 28 is
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inmiddels in volle gang. De plannen voor de inrichting van het
compagniesoefenterrein zijn nog niet definitief, maar nemen wel
vastere vormen aan. Zij behelzen o.a. intensivering van het rijden
met tanks, uitbreiding van de Leusderheide met 125 ha van de
boswachterij Austerlitz en de aanleg van een tankbaan over de
ongeschonden noordoosthoek.
In de herfst van 1981 besloten we een vervolg te geven aan onze
inventarisatie van 1980. Daarbij hadden we de volgende doelen voor
ogen:
-Herhaling en zo mogelijk verbetering van de broedvogelinventarisatie van 1980 om een zo exact mogelijk beeld te krijgen van
de aantallen territoria van wulp,boomleeuwerik,duinpieper,
paapje,roodborsttapuit,tapuit en geelgors(Korhoen is verder
buiten beschouwing gelaten, vanwege het verdwijnen van deze soort
begin zeventiger jaren);
-nagaan van het effect van de aanleg van rijksweg 28;
-een beeld krijgen van de wintergasten en pleisterende doortrekkers op de Leusderhei;
-enige aandacht schenken aan andere broevogels dan de bovengenoemde en aan andere dieren(o.a. zoogdieren en hagedissen).
Gebiedsbeschrijving.
De ligging van het gebied wordt op kaart 1 aangegeven evenals de
indeling in vier deelgebieden.
Gebied A.
Dit is het grote heideveld in de noordoosthoek , gelegen tussen de
Kol. van Royenweg en de Doornse grintweg tot speeltuin 'Aart Jansen' .
Het beslaat ca. 250 ha. ,inclusief schietbanen,eikenstrubben en enige
aangeplante stukken bos.
Gebied B.
Gelegen ten westen van de grote zandvlakte en doorsneden door tankbanen. Het bestaat uit ruim 100 ha. sterk vergraste heide met daarop
enige fraaie berkenbosjes.
Gebied C.
Dit deel ligt helemaal aan de westkant, tegen Soesterberg aan en is
bijna 100 ha. groot. Het heeft de laatste tijd belangrijke veranderingen ondergaan door aanleg van een tankbivak en rijksweg 28.
In het broedseizoen 1982 vorderden de graafwerkzaamheden aan de
snelweg gestnag door en voorbij gebied C. Parallel aan en vlak naast
het tracé ｶｾｮ
de rijksweg, ｾ｡ｮ
de zuidkant, is twee jaar geleden
een brede asfalttankbaan aangelegd. Snelweg en tankbaan snijden samen
het gebied in twee helften. Om de zuidelijke helft geschikt te maken
voor tankoefeningen is, in het voorjaar 1980, van een deel van het
terrein de begroeiing verwijderd. Daarvoor in de plaats kwamen een
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aantal brede zandtankbanen en enkele grote zandvlaktes. De zandvlaktes zullen gaan dienen als opstelplaats voor de tanks. Op de

resterende, sterk vergraste hei is een mozaiek van jonge beplantingen aangelegd. Hierdoor verdwijnt langzaam maar zeker het open

karakter van de zuidelijke helft. De noordelijke helft van deelgebied
C ligt nu dus van de rest van de Leusderhei . afgesneden door de
ingegraven rijksweg 28. Het wordt aangeduid met 'Overhoek' en is
landschappelijk gezien nog steeds een open t rrein.
Gebied D.
Dit is 350 ha. groot en bestaat grotendeels it een door rupsvoertuigen doorgeploegde zandvlakte op het hoogste deel van de Leusderhei.
Volkomen kale stukken worden afgewisseld doof aangelegde bosjes(tegen
erosie), enkele restantjes hei en een fors veld pijpestrootje van zo'n
30 ha, doorsneden door tankbanen, op de Reeb rg. De oostkant van D is
relatief het minst aangetast door het milita re gebruik. Het terrein
helt daar sterk omlaag naar de Doornse grint eg. Op deze oosthelling

-15liggen afwisselend heide- en pijpestrootjevelden,bosjes,eikenstrubben
en kale zandvlaktes, soms afgezet met prikkeldraad. Het rijden met
tanks is hier gedeeltelijk beperkt tot zandbanen.
Methode.
In de herfst van 1981 en de winter '81-'82 hebben we gemiddeld enkele
malen per maaend de Leusderheide bezocht en waarnemingen genoteerd.
Op 13 maart is er gestart met de broedvogelinventarisatie. Tot 10 juli
is er practisch wekelijks een bezoek aan het gebied gebracht, soms
meerdere malen per week. Evenals in 1980 ging de belangstelling
vooral uit naar naar enkele vogelsoorten die karakteristiek zijn voor
heide- en stuifzandgebieden. De waarnemingen werden ingetekend op een
kaart en gedetailleerd omschreven in het dagboek.
Steeds is geprobeerd om waarnemingen, die wezen op mogelijke terrotoria
(bijv. zang,balts en aanwezigheid van een paar in een geschikt
broedgebied) bij latere bezoeken te bevestigen. Indien tussen de
oorspronkelijke waarneming en de bevestiging een periode van twee
weken lag, noteerden we ter plekke een territorium. Verder is er
gebruik gemaakt van waarnemingen die R.Griffioen deed in het kader
van het SOVON-project.
Resultaten.
In onderstaande tabel staan de resultaten van de inventarisatie weergegeven. Hierin zijn tevens de gegevens uit 1980 vermeld.
Van de in de tabel genoemde soorten zijn enveneens verspreidingskaartjes gemaakt (kaart 2-6).
A

DEELGEBIED
SOORT
ｾ

BOOMLEEUWERIK
DUINPIEPER
PAAPJE
ROODBORSTTAPUIT
TAPUIT
GEELGORS

C

B

TOTAAL

D

'80

'82

'80

'82

'80

'82

'80

'82

'80

'82

3
1
5
3

3
5
2
2

1
1
5
4
1

1
4
3
1

-

4
2
3

-

7
1
2
2

7
1
16
7
7

15

-

5
3

-

-

Tabel 1. Het aantal vastgestelde territoria van enkele
op de Leusderhei in 1980 en 1982.

5
1
3

broedvogels

Bespreking van soorten.
Wulp. (kaart 2)
In 1980 bleek de wulp voor ons een moeilijk te inventariseren soort,
o.a. door de grote afstanden waarover de vogels zich dikwijls
verplaatsen. De zes aangegeven territoria staan dan ook ter
discussie(v.'t Holt 1980).

-

12
10
5
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In 1982 is er veel aandacht aan de wulp geSCh1fnken. Wederom werden
grote verplaatsingen geconstateerd, meestal t ssen gebied A en D
en tussen de Leusderhei en landgoed de Treek. Het centrum van de
wulpenactiviteit lag duidelijk in gebied D. De waarnemingen wijzen
op een zeker broedgeval aan de westkant van d Reeberg. Aanwijzingen
hiervoor waren balts,zang en aanvallen op pre atoren(bijv. zwarte
kraai). Op 13 juni vloog een alarmerende voge vlak voor onze voeten
op,streek een eindje verder neer en sloop weg door een pijpestrootjeveld. Volgens een mededeling zou hier later i het seizoen een wulp
met jongen zijn gezien(anon. med.).
Het paar aan de oostkant van D vloog o.a. op
me1 1n wijde bogen
alarmerend om ons heen. Hoewel we hier ｲ･ｧ ｬｾｴｩｧ
balts en zang
De vogels
waarnamen, was dit paar duidelijk minder ｐｬ｡ｾ ｳｧ･｢ｯｮ､･ Ｎ
zwierven vaak over de zandvlakte. Een geslaa e broed poging lijkt
waarschijnlijk.
Ook in deelgebied A werd regelmatig een wulp aargenomen. Zo
alarmeerden 2 ex. op 2 mei op een overvliege de zwarte kraai. Op
16 mei alarmeerden zelfs 3 ex. op een vos. Uit de waarnemingen
viel zeker niet op te maken dat de vogels aa een bepaalde plek
gebonden waren. Dikwijls was er op A geen wu p te zien, ook niet bij
grondige inspecties. Door ons snel te verpla tsen tussen A en D en
andersom kregen we de stellige indruk dat er niet meer dan vier wulpen

-17tegelijk op de Leusderhei aanwezig waren. We zagen beide broedparen
regelmatig in deelgebied D. In gebied A was dan geen enkele wulp te
zien of te horen. Fouragerende wulpen werden, behalve in gebied A,
ook regelmatig in gebied B en C gezien. Voedselvluchten waren er
verder naar open terreinen in de Treek.
De slotconclusie luidt dat er in 1982 op de Leusderhei 2 broedparen 111
gebied D zaten, waarvan er één een geslaagde broedpoging ondernam.
Inventarisatieverslagen uit de 60-er jaren geven 4 a 5 broedparen aan
voor het gebied(zie ook v.'t Holt 1980). Zelfs al is de schatting van
het aantal territoria in 1980 aan de hoge kant geweest(6), dan lijdt
het geen twijfel dat 1982 voor de wulp een slecht jaar was. Hoewel we
niet uitsluiten dat het een tijdelijke inzinking betreft, houden we
er ernstig rekening mee dat het broeden van wulpen op de Leusderheide
een aflopende zaak is. Het karakter van de broedterreinen lijkt de
laatste jaren nauwelijks veranderd. Een mogelijke oorzaak is de
verslechterde voedselsituatie. Door de aanleg van RW 28 en een
tankbivak ging een deel van het fourageergebied verloren. De open
gebieden in de Treek zijn wellicht minder aantrekkelijk door landbouwintensivering en de toegenomen recreatiedruk. Verstoring op de
Leusderhei zelf door toegenomen militaire activiteiten en illegale
recreanten kan ook van invloed zijn. Wulpen zijn nl. vrij schuwe
vogels.
Boomleeuwerik. (kaart 3)
Van deze soort zijn zingende vogels ingetekend op een kaart. Indien
er op dezelfde plek minstens twee weken later wederom zang werd
gehoord, gingen we uit van een territorium. Door op 'dubbelzang'
te letten zijn dubbeltelling zoveel mogelijk voorkomen.
De beste inventarisatietijd bleek half maart tot half april te zijn.
Tot eind juni werd zang gehoord.
Wanneer de gegevens uit 1982 met die uit 1980 vergeleken worden, zijn
er enkele opmerkelijke verschillen waar te nemen. Allereerst de
vestiging van deze soort in gebied C met 4 nieuwe territoria in
1982. De meest noordelijke vestiging vond plaats op een afgebrand stuk
hei. De andere drie op pas aangelegde opstel plaatsen voor tanks.
Het betrof dus steeds kale terreinen die plotseling ontstonden. De
(nog niet gebruikte)opstelplaatsen groeien in snel tempo dicht met
hoge grassen, waardoor de geschiktheid voor de boomleeuwerik snel
afneemt.
De situatie aan de oostkant van gebied 0 zIet er anders uit. Zes
terrItoria ln 1982 tegenover vier in 1980. OnderteJJing in 1980
is niet uitgesloten. Vermoedelijk ligt hier het meest stabiele broedgebied van de boomleeuwerik op de Leusderhei.
In 1980 stelden we een broegeval vast op een pas gemaaid heideveld op
de zuidpunt van A. In 1982 werd hier geen zang meer gehoord, wat
mogelijk verband houdt met de ontwikkeling van de vegetatie. Wel
werden er twee nieuwe territoria geregistreerd in het noordwesten
van A. Het meest zuidelijke hiervan bevond zich op een in 1980
afgebrand stuk hei en het meer noordelijke territorium bevond
zich op een kaal zandterrein dat door graafwerkzaamheden was ontstaan.
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Een derde nieuw territorium werd vastgesteld op een kleine zandverstuiving in het zuiden van de eikenstrubben.
Zowel in 1980 als in 1982 troffen we de boom eeuwerik aan in gebied
B en op de noordpunt van D, resp. op schraal,grasland en op een kaal
zandgebied, ontstaan door militaire activiteiten.
Wanneer we de aantallen bekijken, valt de verdubbeling van het aantal
territoria op. Enige voorzichtigheid is echter geboden. In 1980
is deze soort vermoedelijk onderteld. Toch valt de sterke toename
van de boomleeuwerik hier niet geheel aan toe te schrijven. Een
mogelijke oorzaak ligt in de toename van tijdelijk geschikt broedbiotoop in de vorm van afgebrande heide en dpor menselijk ingrijpen
ontstane kale zandterreinen. De inventarisaties geven aan dat deze
soort zich snel op dergelijke terreinen kan restigen. Waarnemingen
in het aangrenzende deel van de boswachterij Austerlitz onderstrepen
dit vermoeden. Als bij toverslag vestigen ziFh daar boomleeuweriken
op nieuwe kaalslagen om na enige jaren weer Ie verdwijnen door
de ontwikkeling van de jonge aanplant.
In dit licht bezien is het beter om ondersch id te maken tussen
permanente en tijdelijk geschikte broedbioto en. In 1980 werden er
zes territoria vastgesteld in permanent ge sc ikt broed biotoop tegen
een territorium. in een tijdelijk geschikt biotooP, nl. een pas gemaaid
stuk heide in gebied A. In 1982 waren er negfn territoria in
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permanent biotoop(7 in D,l in B,l in A). Er werden zes territoria
in tijdelijk geschikt gebied geregistreerd, te weten drie op nieuwe
opstelplaatsen voor tanks(C), twee op afgebrande hei(A en C) en een
op omgewoeld zand in gebied A.
Of er in de stabiel broed biotopen een uitbreiding van het aantal
territoria is opgetreden is niet met zekerheid aan te geven
door mogelijke onder telling in 1980.
DUINPIEPER.
Inventarisaties uit de zestiger jaren(Alleyn e.a.) vermelden acht
broedgevallen voor 1964 en zes voor 1967. Het SOVON-broedvogelonderzoek(1973-1977) geeft één tot enkele broedgevallen op voor deze
periode. In 1980 deden we twee waarnemingen van een fouragerende
duinpieper, maar konden geen territorium vaststellen. Wel werden
dat jaar één of twee zingende vogels in het noordwesten van gebied
A waargenomen(med. H.Gartner).
In 1982 is er bijzonder veel aandacht en tijd aan deze soort besteed.
Volgens een med. van F.Alleyn vernamen we dat de broedgevallen in de
zestiger jaren aan de oostkant van gebied D plaatsvonden, op de grens
van begroeiing en kale zandvlakte. Dit gebied en de noorwestpunt van
A hebben we herhaaldelijk systematisch bezocht, een keer in gezelschap
van F.Alleyn. Vele uren zoekwerk leverde geen enkele waarneming op.
Achteraf werd vernomen dat H.Gartner één maal zang heeft waargenomen
bij het nieuwe tankbivak in gebied C, hetgeen mogelijk op een territorium betrekking heeft.
PAAPJE.
In 1980 registreerden we een territorium op de Leusderhei, in de
westpunt van gebied B. Op 9 mei 1982 werden drie ex. in B waargenomen,
waaronder een zingend mannetje. Op 11 mei zeven ex. waarvan 3 mann.
(één ex. met zang). Op 12 en 16 mei weer een zingend mannetje in
gebied A, resp. solitair en in gezelschap van een vrouwtje. Daarna
zijn er pas in augustus weer paapjes gezien op de Leusderhei. Een
territorium lijkt dus niet waarschijnlijk. Pleisterende paapjes werden
voornamelijk in de eerste helft van mei en in september gezien.
Meestal betrof het één of enkele ex., soms in gezelschap van tapuiten
of roodborsttapuiten. Behalve op de genoemde data, zijn er nog drie
data waarop meer dan vijf paapjes werden waargenomen. Op 13 mei
minstens vijf ex. in gezelschap van ca. 20 tapuiten op de westkant
van B • Op 12 september 5-10 ex. in B en op 26 september ca. 15 in
deelgebied A. Op 4 october werd de laatste waarneming in 1982
verricht, te weten één ex. in gezelschap van drie roodborsttapuiten in
deelgebied B.

-20ROODBORSTTAPUIT. (kaart 4)
Evenals in 1980 bleek de roodborsttapuit een etrekkelijk eenvoudig
te inventariseren soort,vooral door het opval ende gedrag. Zowel
zingende mannetjes,alarmerende ouders,ouders met voer als ouders met
vliegvlugge jongen waren goed vast te stellen De opgegeven territoria
in 1980(16) en 1982(12) zullen dan ook weinig verschillen van de
r
werkelijke aantallen. Half maart arriverden de eerste roodborsttapuiten, terwijl half april de meest territoria reeds bezet waren.
Door de uitgestrektheid van het terrein en enfele late vestigingen is
mogelijk een lichte ondertelling ｯｰｧ･ｴｲ･ｾ ｮＮ
Zo werd het zuidelijke
territorium in C zowel in 1980 als in 1982 pas begin juni definitief
vastgesteld.
Wanneer we de verspreiding in 1980 met die in 1982 vergelijken,
dan is er een belangrijk verschil. Het aantal territoria in C daalde
van vijf naar twee. De oorzaak moet hier gezofht worden in biotoopvernietiging door de aanleg van rijksweg 28, aiagonaal door gebied
C, gekombineerd met de aanleg van tank banen en -opstelplaatsen op de
zuidelijke helft.
Hoewel er geen systematische waarnemingen zijn gedaan t.a.v. het broedsucces van de roodborsttapuit, hebben we bij ｾｩｮｳｴ･ｮｳ
de helft van
het aantal vastgesteld territoria ouders met vliegvlugge jongen
gezien. Enkele waarnemingen wijzen in de rich ing van tweede broedsels.
Op 17 october deden we de laatste waarneming n 1982: 2 mannetjes en
een vrouwtje in B.
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TAPUIT. (kaart 5)
Evenals de roodborsttapuit is de tapuit een eenvoudig te inventariseren soort door zijn opvallende gedrag waaaronder zang,bezoek aan
konijnenholen,ouders met voer en vliegvlugge jongen. Het broeden
werd dus met zekerheid vastgesteld. Alleen het broedgeval in het noordoosten van D geeft aanleiding tot twijfel. Op 24 april en 12 juni
werd daar een paartje gezien op geschikt broedterrein.
Onbekendheid met ｴｾｨ
terrein is ｷｳ｣ｾ
de oorzaak dat we een broedgeval
in het noordwesten van A in 1980 over het hoofd zagen. Achteraf
vernamen we dat de tapuit daar met zekerheid heeft gebroed (med.
H.Gartner). In 1982 stelden we hier twee territoria vast.
In 1980 groeide er in gebied B een dicht manshoog struikgewas van
amerikaanse vogelkers, dat in de herfst van 1980 gerooid werd.
De ontstane kaalslag bleek een grote aantrekkingskracht op
tapuiten uit te oefenen. In 1982 werden daar twee van de drie
territoria vastgesteld. Het kale terrein was ook als fourageergebied
erg in trek.
Het zuidelijke deel van C ging als broedgebied voor de tapuit verloren.
In het voorjaar van 1980 werden daar tankbanen en -opstelplaatsen
aangelegd, hetgeen gepaard ging met de aanplant van bosjes. Hierdoor
verloor het gebied z'n open karakter en werd definitief ongeschikt
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voor de tapuit. Merkwaardig genoeg weken de t puiten uit naar de
'Overhoek' , het noordelijke deel van gebied C. De graafwerkzaamheden
aan rijksweg 28 zorgden daar voor een,weliswa r tijdelijk, zeer
geschikt biotoop. Vlak voor het broedseizoen as de bovenlaag van het
tracé verwijderd, waardoor een kale zandvlakt ontstond. Tevens werd
het ingraven van de rijksweg begonnen. Ten no rden van het tracé
ontstond daardoor een rij kale zandheuvels. H t tracé zelf en de
zandheuvels bleken zeer in trek bij de ｴ｡ｰｕｩｾｮＮ
De toppen van de
heuvels werden gebruikt als zangpost en uitki "kpost bij het fourageren.
Ook de jonge vliegvlugge tapuiten verbleyen
estal op dit kunstmatige duinlandschap. De waarnemingen wijzen rop dat de broedgevallen op de Overhoek plaatsvonden, pal na ,st de rijksweg 28( in
aanleg). De tapuiten werden ook regelmatig 0 de Overhoek zelf
aangetroffen op kale terreintjes zoals schra e graslandjes, afgebrande
heide en op verhevenheden als rollen prikkel raad,struiken en
paaltjes.
Het territorium in gebied D bevond zich op en kaal zandterrein,
ontstaan door oefeningen met militaire voert igen. Dit terreintje is
door een asfalttankbaan afgesneden van de re t van D en wordt nu niet,
meer voor tankoefeningen gebruikt.
De toename van het aantal territoria in 1982 wordt mede veroorzaakt
door de ondertelling die in 1980 heeft plaat gevonden. Handhaving van
de drie territoria in gebied C lijkt een twi felachtige zaak door
bosaanplant en de aanleg van de snelweg.
GEELGORS.(kaart 6)
Deze soort is geinventariseerd door het inte
mannetjes(zie boomleeuwerik). In 1980 hadden
de zeven vaste gestelde territoria aan de lag
werd in 1982 extra aandacht aan deze soort b

enen van zingende
we sterk de indruk dat
kant waren. Daarom
steed.

In een strook met bosjes langs het tracé van
we twee nieuwe territoria in het noordwesten
maart 1982 zong er een derde ex. net buiten
aan de overkant van de Kol.. v. Rooyenweg. Op
jaren vaker zang gehoord.Zo noteerden we op
ex. aan weerszijden van deze weg. De geschik
wordt mogelijk teniet gedaan door de aanleg

rijksweg 28 registreerden
van gebied A. Op 27
et inventarisatiegebied
deze plek is de laatste
1 mei 1980 twee zingende
heid van dit gebied
an de rijksweg.

In 1980 werden er drie territoria vastgestel op het overgangsgebied
tussen heide en dennenbosjes in het uiterste zuiden van A langs de
Doornse grintweg. In 1982 hebben we daar gee enkele' keer zang waargenomen. Wel hoorden we evenals in 1980 dive se keren een geelgors
zingen in een jonge dennenaanplant aan de ov!rkant van de Doornse
grintweg op landgoed de Treek. Ook het terri orium in 1980 in de aangrenzende eikenstrubben in gebied D kon in 1 82 niet bevestigd worden.
Als enige waarnemingen noteerden we: een zin end ex. op 13 maart en
een roepend ex. op 5 mei. Een territorium in het noordoosten van D is
dus niet uitgesloten. Een duidelijke ｡ ｮｗｩｪｚｾｮｧ
voor de achteruitgang
t.o.V. 1980 is niet aan te geven.
In het zuidoosten van D werden op exact deze fde plaatsen als in 1980
twee territoria vastgesteld. Op 13 maart,5 ｭｾｩ
en 26 juni werden
hier uitsluitende waarnemingen gedaan. Enige heidefragmenten op de
"Botterstop" leverden twee waarnemingen op. p 5 mei zat er een
mannetje in de top van een berkje en op 23 m i een paartje in een
boompje. Een extra territorium beMbort dus t t de mogelijkheden.
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Tenslotte werd er in de westpunt van B op dezelfde plek als in 1980
een territorium vastgesteld. In de aangrenzende dennenaanplant(buiten
het telgebied) in de boswachterij Austerlitz werd ook een territorium
vastgesteld.
Overzien we de verspreiding van de geelgors op de Leusderheide en
aangrenzende gebieden in 1980 en 1982, dan valt de overwegend groepsgewijze vestiging van territoria op(clustering). Zo op het oog zijn
er vier geschikte broedterreinen • alle gelegen aan de rand van de
Leusderhei. - Het noordwesten van A plus aangrenzend gebied achter de
Kol. van Rooyenweg.
- de zuidelijke punt van A met aansluitend het noordoosten
van D en een stukje van de Treek.
- het zuidoosten van D.
- de westpunt van B met aansluitend een stukje van de
boswachterij Austerlitz.
Jonge naaldhoutplantplant blijkt het favoriete broedbiotoop te zijn.
De Leusderhei leverde in 1982 vijf 'zekere' en twee mogelijke
territoria op. Wanneer de randgebieden buiten de Leusderhei erbij
betrekken levert dit de volgende tabel op.

-24-

DEELGEBIED

territoria 1980
zeker mogelijk

-

noordwesten van A*
zuidpunt van A*
zuidoosten van D
zuiden van D
westpunt van B*
noordwesten van B

-

TOTAAL

9

*= incl. aangrenzend terrein,

5
2
2

-

･ｶｾ

territoria 1982
zeker mogelijk

-

2
1
2

2

-

2

-

-

1
1

1

2

1

-

-

5

7

3

buiten het telgebied.

Tabel 2. Mogelijke en zekere territoria van d

geelgors.

Door de mogelijke territoria en randgebieden pij het overzicht te
betrekken wordt ondertelling zoveel mogelijk oorkomen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat er een lich e achteruitgang valt waar
te nemen, vooral veroorzaakt door de ｴ･ｲｵｧ｡ｮｾ
in de zuidpunt van A.
Van de genoemde gebieden wordt het noordweste van A bedreigd door de
aanleg van de rijksweg.
Overige broedvogels.
Daar de bezoeken zich hoofdzakelijk beperkten tot de open delen van
de Leusderhei, zijn we niet in staat om een ｫｾ｡ｬｩｴ｡ ｩ･ｦ
overzicht te
geven van alle broedvogels in het gebied. In et onderstaande worden
enkele waarnemingen van een aantal (mogelijke broedvogels opgesomd.
Ze zijn niet gericht verzameld, zodat de genoemde aantallen steeds
een indicatie zijn. De bosvogels blijven grotenäeels buiten beschouwing. Wel zijn in de maand juli enige bossen systematisch onderzocht
op de aanwezigheid van horsten van ｾｴｯｲｧｬ･､ｩｭ
roofvogels.
Zangvogels.

De meest talrijke broedvogels van de open gedeelten van de Leusderhei
zijn zonder twijfel veldleeuwerik,boompieper en fitis. De veldleeuwerik
vertoont voorkeur voor vergraste hei. Beide andere soorten zijn meer
gebonden aan lichtbeboste hei en bosranden. Ruw geschat komen er jaarlijks vele tientallen veldleeuweriken, boompiepers en fitissen tot
broeden.
De gekraagde roodstaart is eveneens ruim vert genwoordigd met minstens
enkele tientallen broedgevallen. Het favorietr broedbiotoop bestaat
hier uit bosranden en ijle bossen.
Voorbeelden van het laatste biotoop zijn deler van de eikenstrubben in
gebied A, de eikenstrubben aan de oostkant var D en het bivak bos ten
zuidwesten van B(vliegdennen). De zwarte ｲｯ ､ｾｴ｡ ｲｴ
was met een
territorium aanwezig op het dumpterrein noordpostelijk van C.
Van de grasmus werden twee territoria geregis reerd, te weten op de
noordpunt van D en midden op C. Het territorirm op C mag opmerkelijk
genoemd worden. Het bramenstruweel waar de ｧｲｾｳｭｵ
huisde, was namelijk

-25op enkele struiken na weggevaagd door aanleg van de rijksweg.
Juist in de resterende struiken vestigde zich weer een broedpaar.
Aan het eind van het seizoen verdwenen deze struiken bij egalisering
van het talud van de ingegraven rijksweg.
De kneu is eveneens een broedvogel van de open gedeelten van de
Leusderhei. Meestal werden ze in kleine groepjes gezien. Er werd zang
vastgesteld. Waarschijnlijk betreft het ongeveer een tiental territoria.
De oeverzwaluw profiteerde, weliswaar tijdelijk, van de aanleg van
de rijksweg in gebied C. In juni werden er maximaal acht fouragerende
ex. gezien. Door het ingraven van de weg was er een steile zandwand
ontstaan, waarin de zwaluwen zeven nestgaten maakten. In juli en begin
augustus werd waargenomen dat de oeverzwaluwen deze gaten bezochten.
We kregen de indruk dat niet alle nestgaten als broed gelegenheid
benut werden. Een schatting van vier broedgevallen lijkt reeel. Op
22 augustus waren de oeverzwaluwen niet meer te zien en op 27 augustus
verdween de steile wand door het voortschrijdende graafwerk.
Roofvogels en uilen.
Buizerd en torenvalk z1Jn in alle jaargetijden zeer regelmatig
fouragerend op de hei aan te treffen. Deze soorten ontbraken bij
vrijwel geen enkel inventarisatiebezoek. Bezoek van een vrouwtje torenvalk aan een oud eksternest,baltsende buizerden en de aanwezigheid van
oude buizerdhorsten wijzen op broeden. In de boswachterij Austerlitz
vonden we een bewoonde buizerdhorst op enkele honderden meters afstand
van de Leusderhei(een uitgevlogen jong). De waarnemingen doen
denken aan tenminste twee broedgevallen van zowel buizerd als torenvalk op de Leusderhei en naaste omgeving.
Op 1 maart 1981 zagen we een havikpaartje in een bos op de Leusderhei.
Op 24 januari 1982 kekker de er een ex. in hetzelfde bos. Een oude horst,
waarschijnlijk in 1981 gebruikt, werd op 11 april gevonden. Verse
plukresten(postduiven) en de aanwezigheid van een alarmerend havikenpaar
waren sterke aanwijzingen voor een broedgeval. De bevestiging daarvan
volgde op 12 juni met de vondst van een bewoonde horst, op korte
afstand van de oude. Er vlak naast zat een jonge havik in jeugdkleed.
Waarschijnlijk heeft de havik zich hier in 1981 gevestigd. Een hoog
in de lucht cirkelende mannetjeshavik op 24 en 30 april bracht ons
op het spoor van een tweede broedgeval. Op 23 juli vonden we een pas
verlaten horst, op zes meter hoogte in een vliegden. Vermoedelijk
betreft het een nieuwe vestiging op de Leusderhei. De afstand tussen
beide bewoonde horsten bedraagt ca. 1100 meter.
Sinds 1976 worden er in de bossen ten zuiden en oosten van de Leusderhei
twee broedparen van de havik op hun aanwezigheid gevolgd. In deze
bossen zijn de laatste jaren op nog minstens twee plekken bewoonde
horsten gevonden. Dat de havik zich uiteindelijk op de Leusderhei
heeft gevestigd, is mogelijk een gevolg van een maximale bezetting in
de omringende bossen. De bossen op de Leusderhei zijn minder
aantrekkelijk door het ontbreken van forse bomen en vormen daardoor
wellicht een marginaal broedbiotoop.
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De wespendief werd ook regelmatig waargen en. Op een bepaalde plek
werden drie waarnemingen gedaan die wijze op een mogelijk broedgeval:
een langsvliegend ex. op 29 mei, een alar erend ex. op 3 juli en een
alarmerend paar op 10 juli.
Bij toeval ontdekten we een broedgeval va de ransuil op de noordpunt
van gebied D. Op 25 mei zat er een roepente jonge ransuil in een grove
den. Vier dagen later ontdekten we het ne.t dat vrij klein was
(wsch. gaaienest). Op korte afstand zat en volwassen ransuil.

Overige soorten.
Op 18 april werd de eerste koekoek waarge omen op een paaltje in
gebied B. Daarna was de koekoek regelmati te horen en/of te zien.
De waarnemingen wijzen op minstens twee t rritoria op de Leusderhei
en aangrenzende gebieden.
In gebied B werd op 30 mei in de avondsch
nachtzwaluw gehoord. Deze soort werd verd
In gebied A zou ook een nachtzwaluw zijn
Er zijn dus mogelijk twee territoria's op
Jaarlijks doen zich enkele broedgevallen
van de boswachterij Austerlitz.
Op 1 mei vlogen er twee houtsnippen op ui
De dag daarop weer een ex. uit hetzelfde
houtsnippen opgemerkt in het broedseizoen
nacht bezoeken is er de oorzaak van dat er
gedaan van houtsnip,nachtzaluw en uilen.
Er is één waarneming bekend van de kievit
een paartje aanwezig, waarvan het mannetj
uitvoerde.

mering een volop ratelende
r niet meer waargenomen.
ehoord(med. H.Gartner).
de Leusderhei geweest.
oor in het aangrenzende deel
een bosje in gebied D.
osje. Verder zijn er geen
Het geringe aantal avond- en
weinig waarnemingen zijn
In gebied A was op 30 april
onstuimige baltsvluchten

Wintergasten en pleisterende vogels.
Vanaf de herfst 1981 tot en met het voorj ar van 1982 noteerden we een
aantal waarnemingen van pleisterende en 0 erwinterende vogels op de
Leusderhei. Overtrekkende vogels zijn ver er buiten beschouwing gelaten.
Klapekster.
Een van de meest opvallende overwinteraar op de Leusderhei is de
klapekster. De eerste waarneming dateert an 18 october 1981, de laatste
van 18 april 1982. Ze zijn als volgt geda eerd:
18-X
25-X
7-XI
22-XI
24-1
31-1
14-11

1 ex. in B
1 ex. bosw. Aust.
I ex. in B
I ex. bosw. Aust.
l ex. in A
I ex. in A
I ex. in A

21-11
7-111
14-111
27-111
4-IV
Il-IV
12-IV

1
1
1
1

ex.
ex.
ex.
ex.
I ex.
1 ex.
1 ex.

in
in
in
in
in
in
in

B
A
A
A
A
B
B
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Er is nooit meer dan een ex. tegelijk aangetroffen. De drie waarnemingen
van maart betroffen een volop zingende klapekster. Op 11 april zagen
we een ex. langdurig bidden enkele meters boven de grond.
Een van de mogelijke prooidieren van de klapekster is de op de
Leusderhei talrijk voorkomende driehoornmestkever(Typhoeus typhoeus).
Kiekendief.
Een eveneens opvallende verschijning was de blauwe kiekendief. De
eerste waarneming in het winterhalfjaar was op 25 october, de laatste
op 30 april; een vr. in A, schroevend in gezelschap van vier buizerden.
De volgende waarnemingen werden genoteerd:
25-X
29-X
8-XI
14-XI
13-XII
7-11

1
1
2
1
1
1

vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.

in
in
en
in
in
in

D en B

C
1 mn. in B en D
D
B

21-11
28-11
27-111
4-IV
30-IV

1
1
2
1
1

vr.
vr.
mn.
mn.
vr.

in
in
in
in
in

B en D

A
D

A
A

A

De meest opmerkelijke waarneming was die van 8 november. Om 17 uur
vlogen er toen drie fouragerende ex. bij elkaar, laag boven B en D.
Op 27 maart betrof het twee cirkelende mannetjes boven D. De overige
waarnemingen betroffen steeds fouragerende exemplaren.
Verder werd er een waarneming gedaan van een grauwe kiekendief, nl.
een jagend vr. boven A op 16 mei.
Rietgors en Graspieper.
Van 8 november tm. 25 april zagen we rietgorzen op de Leusderhei.
Het bleek moeilijk om precieze aantallen van deze soort vast te stellen
omdat de vogels steeds in groepen op de grond fourageerden, veelal
verborgen tussen gras en heide. De waarnemingen wijzen op de aanwezigheid van tenminste enkele tientallen ex. gedurende het gehele winterseizoen. In het vroege voorjaar liepen de aantallen op. Enkele
waarnemingen: 21 februari
ca. 45 ex. (20 op A, rest op D)
7 maart
70-100 ex. (20 op A, rest op D)
14 maart
ca. 120 ex. op A en D
17 april
ca. 15 ex. (10 op A, 5 op D)
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De graspieper was ook het hele winterhalfjaar aanwezig, van vele
tientallen in herfst en voorjaar tot enkele tientallen in de winter.
Doordat de graspiepers nog meer in de egetatie verscholen zitten dan
rietgorzen zijn de aantallen vermoedel jk sterk onderschat.
Overige wintergasten.
Behalve bovengenoemde min of meer rege matig voorkomende soorten volgen
hieronder nog een aantal incidentele wàarnemingen.
Op 27 maart verbleven er drie wintertalingen in een poel op de noordpunt van D. De ochtend van 10 januari leverde een ruigpootbuizerd op,
regelmatig biddend boven B. Een enkele keer vloog er een watersnip op
uit de heide: 13 maart in A, 3 april ip D en 18 april in D.
Op 25 april werden gele kwikstaarten g zien, 1 ex. in A en 1 ex. in B,
terwijl op 2 mei een ex. in D gezien wrrd.
Een verassende waarneming was die van een groep beflijsters. Het begon
op 11 april met zeven beflijsters(6 mn ) in gezelschap van enkele
grote lijsters en koperwieken. Ze zatep op de grond in berkebosjes
aan de westkant van B. Op ongeveer ､･ｺｾｬｦ､･
plek werden later nog meer
waarnemingen gedaan:
12
18
30
2
11

april
april
april
mei
mei

mannetje(twijfelachtig) t sssen koperwieken.
3 mn. en 1 vr.
een roepend mannetje in
top van een vliegden in A.
2 mn.
dr
1 mn. in A

Een andere verrassing was de ｷ｡ｲｮ･ｭｩｾ
van een paartje ortolanen op
9 mei, midden in gebied A. De vogels konden van korte afstand worden
gadegeslagen.
Op 1 januari zagen we op de Reeberg( ｩｾ gebied D) een groep van precies
20 sneeuwgorzen minutenlang aarzelend [aag rondvliegen boven de
pijpestrootjevelden en tenslotte in ｷｾｳｴ･ｬｩｪｫ･
richting verdwijnen.
Als laatste pleisterende vogelsoort noemen we de putter, waarvan drie
waarnemingen werden gedaan:
28 februari
20 maart
14 maart

: 6 ex. op de noordpun van D
: 11 ex.
idem
:min. 10 ex. in C in g zeI schap van enkele tientallen
rietgorzen en enkele eelgorzen

I
Overige fauna.
Behalve konijn en ｾＬ
werd er ､ｩｶ･ｲｳｾ
keren een ｾ
waargenomen.
Op 16 mei alarmeerden er in A drie wu4pen op een door het terrein
struinende vos. Op 12 juni werd in C ｾ･ｮ
vos waargenomen en op 10
juli werd de tweede bewoonde ｴｨ｣ｾｵ｢ｮ･ｳｯｶ
ontdekt.
In een door jagers aangelegde drinkpoil in gebied A dreef op 10 april
een grote klomp kikkerdril, mogelijk ｾｦｫｯｭｳｴｩｧ
van de bruine kikker.
In gebied A bleken op een bepaalde ｐｉｾｫ
tientallen zandhagdissen te
huizen. De dichtheid waarin ze voor kw men, gekoppeld aan de oppervlakte
van het bewoonde gebied doen vermoede dat het om een populatie van
enkele honderden ex. gaat. Verder is n gebied B twee maal op dezelfde
plek een vrouwtje gezien.
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Enkele opvallende insecten op de Leusderhei Z1Jn de driehoornmestkever
(Typhoeus typhoeus) en de gewone mestkever(Geotrupes vernalis).
In de zomermaanden werden op de kale zandterreinen en paden veel roofinsecten aangetroffen zoals de groene zandloopkever(Cicindela campesLris) en de slanke ruofv J i.eg(Neo i LamIIs cyanurus). Op vergrasLe he·; wns
de rozekever(Phyllopertha horLicola) zeer talrijk.
In de zomer en nazomer werden diverse vlindersoorten waargenomen.
In gebied B en C werden grote aantallen rupsen van de Jacobsvlinder
(Tyria jacobaea) aangetroffen. Tot de meest talrijke vlindersoorten van
de Leusderhei behoorden het Hooibeestje(Coenonympha pamphilus),bruin
zandoogje(Maniola jurtina) en vuurvlindertje(Lycaena phlaeas).
Van de distelvlinder(Chynthia cardui) zaten er soms tientallen tegelijk
op kaal zand. Verder werden waargenomen o.a.: kleine vos(Aglais urticae)
atalanta(Vanessa atalanta),dagpauwoog(Inachis io),knollewitje(Pieris
rapae) en citroenvlinder(Gonepteryx rhamni).
Samenvatting en conclusie.
Vanaf 1936 was de Leusderhei onderdeel van een 2000 ha groot heidereservaat, beheerd door de Stichting "Het Utrechts Landschap". Op 28
januari 1955 zegde de gemeente Amersfoort de huurovereenkomst op.
Intensief rijden met zware militaire voertuigen en aanplant van bos
slokken daarna grote stukken heide op en versnipperen de restanten.
Dat neemt niet weg dat op de Leusderhei nu nog steeds het grootste
aaneengesloten heidegebied van de provincie Utrecht ligt.
Aanleg van rijksweg 28 en de plannen tot inrichting van een
compagniesoefenterrein vormen nieuwe bedreigingen. Om de toestand voor
aanleg van de rijksweg vast Le leggen, werd besloten om in 1980 een
inventarisatie van een aantal karakteristieke vogelsoorten van heide
en stuifzand uit te voeren. Een verslag daarvan is inmiddels verschenen.
Tevens werd besloten de inventarisatie na twee jaar te herhalen om
een indruk te krijgen van de gevolgen van de aanleg van de rijksweg.
Verder is er aandacht besteed aan de roofvogels en wintervogels.
De bevindingen daarvan zijn in dit verslag verwerkt.
Een bekende broedvogel van de nederlandse heidevelden is de wulp. Op
de Leusderhei hebben we een sterke achteruitgang van het aantal
territoria geconstateerd, nl. 6 in 1980 tegen 2 in 1982. Door aanleg
van de rijksweg is in ieder geval een fourageergebied voor wulpen
verloren gegaan.
Het aantal territoria van de boomleeuwerik verdubbelde in twee jaar
tot 15 stuks. Door een aantal cultuurtechnische werken nam de
oppervlakte aan kaal terrein sterk toer vooral door aanleg van een
tankbivak). De toename van de voor de boomleeuwerik geschikt broedterrein lijkt een tijdelijke zaak, gezien de mate waarin dit open
terrein dichtgroeit met hoog opschietende grassen.
In de zestiger jaren broedden er ca. 7 paar duinpiepers op de Leusderhei
Deze zeer zeldzame soort geeft de voorkeur aan volkomen kale terreinen,

zoals randen van zandverstuivingen e.d .. In 1982 is er tevergeefs naar
deze soort gezocht. Er werden in 1980 slechts twee waarnemingen gedaan.
Er kan vanuit gegaan worden dat de duinpieper als broedvogel van de
Leusderhei ene en daarmee uit de provincie Utrecht) is verdwenen,
evenals dat het geval
is geweest voor het korhoen in de zeventiger
jaren.

-30In 1980 herbergde de Leusderhei 16 terriJoria van de schaarse roodborsttapuit. In 1982 werden er 12 territoria angetroffen. Door aanleg van de
rijksweg ging een geschikt broedgebied v rioren.
Als fourageergebied oefent de Leusderhei
aantrekkingskracht uit op roofvogels als
sperwer. In de zomer komt de boomvalk er
met de zeldzame wespendief niet uitgeslo
in de omliggende bossen van de Treek ,de
de Leusderhei zelf.

het hele jaar door een
torenva1k,buizerd,havik en
voor en is een ontmoeting
en. Genoemde roofvogels broeden
boswachterij
Austerlitz en

In de winter 1981-1982 werd het gebied 0 wintervogels bekeken. De meest
opvallende verschijningen waren klapekst r en blauwe kiekendief, beide
gedurende de hele winter present. ｄ｡ ｲｮ｡ｾｳｴ
werden tientallen rietgorzen en graspiepers aangetroffen. De vJlgende zeldzame soorten werden
incidenteel aangetroffen: grauwe kiekend'ef,ruigpootbuizerd,beflijster,
ortolaan en sneeuwgors.
Behalve de vdgels zijn er nog diverse an
landschap. Dat betreft o.a. zoogdieren,a
De aanwezigheid van enkele honderden zan
zeer vermeldenswaard. De voorgenomen aan
gebied kan voor deze populatie funeste g

ere aspecten van dit heidefibieen,reptielen en insecten.
hagedissen is in dit opzicht
eg van een tankbaan in dit
volgen hebben.

De waarde van de Leusderhei blijkt niet lleen uit de specefieke en
gevarieerde fauna. Ook de begroeiing is 'n vele opzichten uniek. We
denken daarbij o.a. aan het grootste en ｴｳ･ｾ
gave eikenstrubbenbos van
de hele provincie Utrecht. Bovendien ｨ･ ｾｴ
de Leusderhei nog grote

landschappelijke,geo(morfo)logische en historische(grafheuvels!) waarde,
In het kort kan gesteld worden dat de Leusderhei nog steeds een zeer
bijzonder gebied is, ondanks de ｧｾｩｬ･ｫ｡ｴｦ
die heeft plaatsgevonden, Het
is de hoogste tijd dat de aantasting een ｾ｡ｬｴ
wordt toegeroepen.
De aanleg van rijksweg 28 heeft al ､ｕｩ ･ｾ ｪｫ
zeer nadelige gevolgen
gehad voor flora,fauna en landschap. Afronding van de aanleg en
ingebruikname zal deze negatieve gevolgen alleen maar versterken.
Wanneer daar bovenop de plannen tot inrichting van een compagniesoefenterrein doorgaan, zal er weinig ｯｶ･ｾ｢Ｑｩｪｶ･ｮ
van dit laatste
imposante heidegebied in de provincie Utr cht.
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De flora van het " Ponlijntje "
door W.Knol

,

inventarisatie:W.Knol en V.v.Laar

Inleiding.
De plannen voor aanleg van een fietspad langs de oostzijde van
het spoorwegtraject Amersfoort-Leusden vormde een aanleiding om in 1982
bovengenoemd traject te inventariseren op het voorkomen van hogere
planten. In een publicatie van de Provinciale Waterstaat van Utrecht
wordt van dit traject vermeld dat er soortenrijke begroeiingen voorkomen.
De vraag rees of dit ook het geval was langs dat deel waar het fietspad
gepland was, nl. het oostelijke deel van deze spoorlijn binnen de
gemeente Amersfoort.
Hoewel er in 1976 in het kader van de provinciale milieukartering reeds
een floristische inventarisatie langs dit traject had plaatsgevonden,
leek het ivm. aanvullingen toch zinvol opnieuw gegevens te verzamelen.
Jn het onderstaande wordt een overzichL van de gevonden plantensoorten
gegeven, zowel van de inventarisatie in 1982 als van de provinciale
milieukartering. Daarbij wordt bekeken in hoeverre hier sprake is
van een floristisch waardevol spoorwegtraject.
Ligging.
Het geinventariseerde spoorwegtraject ligt geheel binnnen de
gemeente Amersfoort en loopt ongeveer noord-zuid , met als noordelijke
begrenzing het spoorwegemplacement en als zuidgrens de snelweg A 28.
Het betreft hier een goederenspoorlijn die onderdeel uitmaakt van de
spoorlijn Amersfoort-Rhenen en plaatselijk bekend is als het
"Ponlijntje", waar per dag ca. vier treinen langs komen.
Een groot deel van de spoorlijn wordt aan weerszijden begrensd door
woonbebouwing. In het meest zuidelijke deel ontbreekt deze bebouwing.
HIer liggen enkele eIkenhakhoutbosjes langs de spoorbaan.
Het traject ligt in twee kilometervakken, te weten 155x461 en 154x462.
Werkwijze.
Op 27 en 30 juni 1982 werd de oostzijde van het spoorlijntje op
hORere planten geinventariseerd zover het in de kIlometervakken 155x461
en 154x462 ligt. Het beginpunt van de inventarisatIe lag bij de bewaakte
spoorovergang net ten noorden van de Stationsstraat (155.3-462.8).
Hierdoor is het emplacement niet in de inventarIsatie opgenomen.
Als "breedte" van de spoorlijn werd steeds de spoorsloot of als deze
ontbrak de erfscheiding met de omgevIng aangehouden(muurtje,hek o.i.d.).
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De gegevens z1Jn per km-vak verzameld en daar
in deelgebieden. Deze deelgebieden betreffen
die tussen twee opeenvolgende spoorovergangen
aan de inventarisatie werd besteed bedroeg on
De gegevens van de provinciale milieukar
hetzelfde traject, doch van zowel de oost- al
Verder is een deel van het emplacement meegen
provincie de gegevens heeft verzameld zijn 18
1976. De gegevens van de provincie zijn verza
km-vakken indeling en niet verder opgesplitst
deelgebieden. Voor een verdere beschrijving v
zij verwezen naar Hessel e.a.(1975).

innen nog weer opgesplitst
steeds stukjes spoorlijn
liggen. De totale tijd die
eveer vijf uur.
ering zijn afkomstig van
westkant van de spoorlijn.
men. De data waarop de
augustus en 13 september
eld op basis van de
in oost- of westzijde en in
n de inventarisatiemethode

Resultaten.
In tabel 1 zijn de resultaten van beide 'nventarisaties naast elkaar
gezet. Terwille van de overzichtelijkheid is e uitsplitsing in deelgebieden achterwege gelaten, zodat beide inve tarisaties meer vergelijkbaar zijn. Achter iedere soort is middels een + aangegeven waar en bij
welke inventarisatie deze is aangetroffen. De totale soortenlijst bevat
208 plantensoorten. Figuur 1 geeft het aanta soorten per traject en per
inventarisatie weer.

163
153
T

T
124

117
103

75
A

P

A

P

57
46

155x461

154x462

Fig. 1
Een weergave van het aantal
gevonden lantensoorten langs het spoorwegtraject,l ngs de oostzijde door de auteur (A)
en langs e oost- en westzijde door de
Provincie Pl. De hoogte van de balk stelt
het aanta aangetroffen plantensoorten
per km-va1 voor, waarin T het totaal
voorstelt
Het gearc er de gedeelte geeft het aantal
gemeensch ppelijke soorten aan.
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Acer campestre
A. pseudoplatanus
Achil1ea millefolium
Aegopodium podagraria
Aethusa cinapium
Agrostis canina
Aira praecox
Alliaria petiolata
Allium vineale
Alnus glutinosa
+ Amelanchier lamarckii
Anchusa arvensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Apera spica-venti
Arctium spec.
Arenaria serpyllifolia
Arrhenaterum elatius
Artemisia vulgaris

+ Asparagus officinalis
Atriplex patuia
- Ilerteroa incana
Betuia pendula
- B. pubescens
Brassica napus
Bromus h. hordaceus
B. sterilis
Calystegia sepium
- Campanula rotundifolia
Capselia bursa-pastoris
Carduus crispus
Carex arena ria
C. hirta
Castanea sativa
Cerastium arvense
C. semidecandrum
Chaerophyllum temulum
Chamerion angustifolium
Chelidonium majus
Chcnopodium album
Cirsium arvense
C. vulgare
+ Claytonia perfoliata
Convolvulus arvensis

Corydalis claviculata
-Corynephorus canescens
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Cytisus scoparius
Dactylus glomerata
Tabel 1

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

154
x
462
a I 0

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

a= auteur
p= provincie
Spaanse aak
Gewone esdoorn
Duizendblad
Zevenblad
Hondspeterselie
Kruipend struisgras
Paashaver
Look zonder look
Kraailook
Zwarte els
Drents krentenboompje
Kromhals
Reukgras
Fluitekruid
Windhalm
Klis
Zandmuur
Frans raaigras

+
+
+

+
+
+

+

+

+

Bijvoet
Asperge
Uitstaande melde
Grijskruid
Ruwe brek
Zachte berk
Koolzaad
Zachte dravik
Ijle dravik
Haagwinde
Grasklokje
Herderstasje
Kruldistel
Zandzegge
Ruige zegge
Tamme kastanje
Akkerhoornbloem
Zand hoornbloem
Dolle kervel
Knikkend wilgeroosje
Stinkende gouwe
Melganzevoet
Akkerdistel
Speerdistel
Winter postelein
Akkerwinde

+ +

+
+

+

Rankende helmbloem
Buntgras

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

Eenstijlige meidoorn
Klein streepzaad
Brem
Kropaar
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155

- Da tura stramonium
Daucus carota
Deschampsia flexuosa
Dianthus deltoides
+ Digitalis purpurea
+ Digitaria ischaemum
Diplotaxis tenuifolia
Elymus repens
+ Epilobium tetragonum
Erigeron canadensis
- Erodium cicutarium
Euphorbia peplus
Fagus sylvatica
Festuca ovina
F. rubra
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit
+ Galinsoga ciliata
+ G. parviflora
Galium aparine
G. mollugo
Geranium mol Ie
G. pusilium
Glechoma hederacea
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Hieracium laevigatum
- H. pilosella
- H. umbellatum
Holcus lanatus
H. mollis
Hordeum murinum
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
+ Impatiens glandulifera
+1. par vi flora
- Jasione montana
Juncus bufonius
J. effusus
Lamium album
Lapsana communis
+ Lathyrus latifolius
Leontodon autumnalis
+ Lepi .dium virginicum
Linaria vulgaris
Lolium perenne
Lysimachia vulgaris
Malus sylvestris
Malva neglecta
M. sylvestris
+ Ma tricaria discoidaea
M. maritima
M. recutita

x

x

461
a I

462
a I

D

D

+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

oornappel
' een
ochtige smele
ｾ teenanjer
ingerhoedskruid
(lad vingergras
(ewone zand kool
week
antig wilgeroosje
anadese fijnstraai
ewone reigersbek
" uinwolfsmelk
euk
chapegras
ｾｏ､
zwenkgras
uilboom
s
ewone hennepnetel
arig knopkruid
lein knopkruid
leefkruid
lad walstro
achte ooievaarsbek
leine ooievaarsbek
ondsdraf
limop
ereklauw
tijf havikskruid
uizeoor
chermhavikskruid
estreepte witbol
ladde witbol
ｾｲｵｩｰ･ｴｪ
ｾｩｮｴ
Janskruid
qlad biggekruid
Reuzenbalsemien
ｾｬ･ｩｮ
springzaad
andblauwtje
reppelrus
itrus
itte doven tel
kkerkool
reed bladige lathyrus
erfstleeuwetand
irginische kruidkers
las bekje
ngels raaigras
ederik
ppel
ｾｬ･ｩｮ
kaasjeskruid
root kaasjeskruid
Schijfkamille
ｾ･ｵｫｬｯｺ
kamille
chte kamille
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a

Meriicago lupulina
- Melampyrum pratense
Me1ilotus officinalis
Myosotis ramosissima
Onopordum acanthium
- Ornithopus perpusillus
Oxalis fontana
Papaver dubium
P. rhoeas
+ Parthenocissus inserta
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
P. major
Poa annua
P. pratensis
P. trivialis
Polygonum amphibium
P. aviculare
P. convolvulus
+ P. cuspidatum
Polygonum persicaria
Populus canescens
P. tremuia
Potentilla intermedia
P. reptans
Prunus padus
+ P. serotina
P. spinosa
Quercus robur
+ Q. rubra
Ranunculus acris
R. repens
Reseda lutea
R. luteola
Ribes uva-crispa
+ Robinia pseudo-acacia
Rorippa palustris
Rosa canina
Rubus idaeus
R. fruticosus
Rumex acetosa
R. acetoselIa
R. crispus
+ R. obtusifolius
+ Sagina procumbens
Salix aurita
Salix caprea
S. cinerea
- S. repens

I

154
x
462
0

a

I 0

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Hopklaver
Hengel
Akkerhoningklaver
Ruw vergeet-me-nieLje
Wegdistel
Vogelpoot je
Stijve klaverzuring
Kleine klaproos
Gewone klaproos
Wilde wingerd
Rietgras
Timotheegras
Riet
Grove den
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Veldbeemdgras
Ruw beemdgras
Veenwortel
Varkensgras
Zwaluwtong
Japanse duizendknoop
Perzikkruid
Grauwe abeel
Ratelpopulier
Middelste ganzerik
Vijfvingerkruid
Vogelkers
Amerikaanse vogelkers
Sleedoorn
Zomereik
Amerikaanse eik
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Wilde reseda
Wouw
Kruisbes
Witte acacia
Moeraskers
Hondsroos
Framboos
Braam
Veldzuring
Schapezuring
Krulzuring
Ridderzuring
Liggende vetmuur
Geoorde wilg
Boswilg
Grauwe wilg
Kruipwilg

I
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Sambucus nigra
Saponaria officinalis
Sedum acre
S. telephium
Senecio erucifolius
S. jacobaea
S. sylvaticus
S. viscosus
S. vulgaris
Setaria viridis
Sinapis arvensis
+ Sisymbrium altissimum
S. officinale
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
S. asper
S. oleraceus
Sorbus aucuparia
Spergula arvensis
- Spergularia rubra
+ Spiraea salicifolia
Stellaria graminea
S. ho1ostea
S. media
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
- Teesdalia nudicaulis
Tilia spec.
- Trifolium arvense
T. campestre
T. dubium
T. repens
Ulmus minor
Urtica dioica
U. urens
Vaccinium myrtillus
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
V. hirsuta
V. sativa nigra
Viola arvensis
+ Vulpia myuros
Overige soorten:
Setaria pumila
Ulmus spec
Rosa spec
Syringa vulgaris
Viola spec.
Hesperis matronalis
Lobularia maritima
Salix spec.
- Mentha suaveolens
Aesculus hippocastanum
Agrostis capillaris
Equicetum arvense

+

0

+
+

154
x
462
a I

I

0

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
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+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

W"lde lijsterbes
G one spurrie
R de schijnspurrie
Tt eeboompje
Gr asmuur
G oot bloemige muur
Ve gelmuur
Be erenwormkruid
pz ardebloem
K ein tasjeskruid
Lj nde
Hz zepootje
Lrgende klaver
K eine klaver
W"tte klaver
G adde iep
ｇｾｯｴ･
brandnetel
K eine brandnetel
Blauwe bosbes
Kdningskaars
G wone ereprijs
Vogelwikke
ｒｾｮｧ･ｬｷｩｫ

Smalbladige wikke
Al<kerviooltje

.

ｾｮｧ｢｡ｲ､ｳ

Ge elrode naaldaar

+
+
+
+

GE!lwone vlier
Zeepkruid
M urpeper
Hemelsleutel
5mblbladig kruiskruid
ｊｾ｣ｯ｢ｳ
kruiskruid
Boskruiskruid
ｋｾｖ･ｲｩｧ
kruiskruid
K in kruiskruid
G oene naaldaar
Hjrik
H9ngaarse raket
ｇｾｷｯｮ･
raket
ｚｾ｡ｲｴ･
nachtschade
Akermelkdistel
ｂｾｯｳ･
melkdistel

+
R os
S ring
Viooltje
Dz mastbloem

T

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

W- Ig
Wi tte munt
ｰｾ ardekastanje
Ge woon struisgras
He ermoes

l
I
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Soorten rijkdom.
Het aantal soorten per oppervlakte-eenheid kan een indruk geven
van de verscheidenheid van het terrein, i.c. het spoorbaangedeelte.
Hoewel in de literatuur{Prov. Waterstaat 1979) wordt aangegeven dat we
op dit traject met soortenrijke begroeiingen te maken hebben, is niet
terug te vinden op welke grond{en) dit onderscheid gemaakt is.
Om toch een indruk te krijgen of we hier met een soortenrijke
spoorbermvegetatie te maken hebben wordt de door van der Maarel(1971)
genoemde waarde gehanteerd. Hij geeft aan dat er in Nederland gemiddeld
ca. 70 plantensoorten per 100 ha voorkomen. Vergelijken we dit
met de 208 soorten op ca. 5 ha. spoorberm, dan zal duidelijk zijn dat
we hier met een grote soortenrijkdom te maken hebben.
Vergelijking van de gegevens uit 1976 en 1982 laat zien dat in 1982
steeds de meeste soorten werden aangetroffen, hetgeen vooral in het
zuidelijke km-vak{lS4x462) gedemonstreerd wordt.
Zeldzaamheid.
Niet alleen soortenrijkdom, maar vooral ook zeldzaamheid zegt iets
over de waarde van een gebied voor het natuurbehoud. Voor het begrip
zeldzaamheid van hogere planten bestaat er een indeling (v. der
Meijden e.a. 1984) waarmee wordt aangeven hoe zeldzaam of algemeen een plant
in Nederland is, de zgn. uurhokfrequentieklassen{UFK).

UIT

aantal uurhokken

o

o

1

1-3
4-10
11-29
30-79
80-189
190-410
411-710
711-1210
1211-1677

2
3

4
5
6
7
8
9

voorkomen
uitgestorven
uiterst zeldzaam
zeer zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam
minder algemeen
vrij algemeen
algemeen
zeer algemeen
uiterst algemeen

In tabel 2 is voor beide kilometervakken een uurhokfrequentietabel
opgesteld. Daarbij moet opgemerkt worden dat het soortentotaal in deze
tabel iets lager ligt dan in fig. 1 wordt aangegeven. Dit komt doordat van
een aantal soorten geen UFK beschikbaar is terwijl ze wel in de
soortenlijst vermeld staan.
Koster{198S) heeft voor de Nederlandse uurhokken waarin spoorlijnen
voorkomen, berekend in welke mate er zeldzamere plantensoorten (uit de
UFK 1-6) langs het spoor voorkomen. Afhankelijk van de berekening komt
hij tot de conclusie dat er per uurhok gemiddeld 4,3 of 6,1 plantensoorten langs spoorbermen voorkomen die in Nederland uiterst zeldzaam

-38tot vrij algemeen zijn. Voor de twee km. vakll-en van het "Ponlijntje"
zijn dat maximaal 21 en 23 soorten per km. vak(zie tabel 2).
Dit geeft al aan dat we hier met een vrij "riflk" spoortraject te maken
hebben. Gegevens van de provo milieukartering laten voor het noordelijk
'
Het .U1. de look
1) km-V8 k ec hter
va k(155 x461) een soortge I 1)Ok bee l dZ1en.
wijkt sterk af van de in 1982 verrichte inven arisatie en zou daardoor
ten onrechte minder scoren in de UFK 1-6.
0

UFK

4

5

'6

7

8

9

A

2

6

13

6

29

36

112

P

1

6

11

6

31

35

100

A

2

6

15

7

32

39

121

2

5

5

23

28

74

1

155
x
461
154
x
462

2

3

P

Tabel 2.

1

Totaal

De verdeling van de gevonden planten oorten over de verschillende
uurhokfrequentieklassen(UFK's).

Aan de hand van verspreidingsgegevens vo r en na 1950, is het
mogelijk om iets te zeggen over de vooruitgan of achteruitgang van
soorten in Nederland. In de soortenlijsten (t bel 1) is voor de naam
van iedere soort die in Nederland sterk is ac teruitgegaan een geplaatst en een + bij sterke vooruitgang na 950. Bij de meeste
soorten is niets aangegeven, hetgeen niet bet kent dat bij deze soorten
geen verandering is opgetreden, maar dat ze n 'et in een andere
frequentieklasse terecht zijn gekomen.
Uit de gegevens van tabel 3 valt op te m ken dat er meer soorten
zijn toegenomen dan afgenomen. Dit geldt voor beide km-vakken.
De provinciale gegevens zijn minder optimisti s, met name voor het
zuidelijke vak. Bij nadere beschouwing blijke de soorten met progressie
nagenoeg steeds verwilderde tuinplanten(o.a D'gitalis,Asparagus,Impatiens
glandulifera etc.),exoten(Prunus serotina,Que cus rubra) of neofieten
(Impatiens parviflora,Galinsoga). De achterui gaande soorten behoren
op een na alle tot de inheemse flora en betre t veelal soorten uit
voerdselarme milieus.

+
155
x
461

auteur

154
x
462

auteur

provincie

provincie

0

-

16(14%)

90(81%)

6(5%)

8(8%)

84(84%)

8(8%)

100

13(11%)

98(81%)

10(8%)

121

3(4%)

62(84%)

9(12%)

112

74

..
Tabel 3. Aantal soorten(%) dat volgens opgave Ton de StandaardI1)st(1983)
is achteruitgegaan(-), gelijkgebleven( ) of vooruitgegaan(+),
gemeten naar de nederlandse situatie oor en na 1950.
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Conclusie.
Uit een floristische inventarisatie, gehouden in juni 1982 langs
de oostzijde van het "Pon-spoorlijntje" te Amersfoort, blijkt dat
er sprake is van soortenrijke spoorbermbegroeiingen ,gemeten naar
een landelijk km-vakgemiddelde van ca. 70 soorten per 100 ha. Op ca.
5 ha. spoorberm werden 208 hogere plantensoorten gevonden.
Ook minder algemene plantensoorten, uurhokfrequentie 1-6, komen op
dit spoorwegtraject beduidend vaker voor dan het landelijk gemiddelde
laat zien, resp. 21 en 23 soorten in twee kilometervakken tegenover 4,3
of 6,1 soorten als landelijk gemiddelde langs spoorbermen (op uurhokbasis).
Bij het vergelijken van de uurhokfrequentieklasse voor en na 1950
valt op dat er meer soorten zijn toegenomen dan afgenomen. Deze toename
wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door plantensoorten die door
menselijke invloed sterk zijn verbreid waaronder exoten en neofieten.
De plantensoorten waaronder een afname valt te constateren behoren
nagenoeg geheel tot de inheemse flora op voedselarme gronden.
Een vergelijking van de inventarisatie met gegevens van de
provinciale milieukartering(1976) leert dat dit duidelijke verschillen
in uitkomst oplevert die tot een andere interpretatie kunnen leiden.
Daarmee wordt duidelijk dat recente en 'op maat gesneden' informatie
noodzakelijk is om binnen het beleid, i.c. de aanleg van een fietspad,
voldoende op de hoogte te zijn van actuele kwaliteiten.

Discussie.
Het tijdstip van de inventarisatie brengt met zich mee dat er
vermoedelijk wel enkele plantensooorten onopgemerkt zijn gebleven,
met name enkele voor- en najaarssoorten(bijv. Erophila verna en
Setaria soorten). Bij de provinciale milieukartering zal het seizoensaspect nog sterker gespeeld hebben gezien het late tijdstip van
inventarisatie.
Hoewel beide inventarisaties een aantal keren met elkaar vergeleken
zijn, kan dit maar tot op zekere hoogte. Niet alleen de genoemde
seizoensverschillen maar ook de inventarisatiemethode is anders geweest
(oost- en westzijde). Verder liggen beide inventarisaties ca. zes jaar
uit elkaar, zodat er intussen veranderingen in het terrein hebben kunnen
plaatsvinden met als mogelijk gevolg een verandering in de flora.
Opmerkelijk blijft echter dat de milieukartering in beide km-vakken
minder soorten aantreft terwijl ze zowel de oostelijke als westelijke
spoorberm hebben geinventariseerd. Op grond van enkele veldnotities
blijkt dat deze verschillen nog groter geweest zouden zijn wanneer
in 1982 ook de westelijke spoorberm bij de inventarisatie betrokken
was.
Het toetsen van de soortenrijkdom aan de hand van berekende
gemiddelden voor de Nederlandse situatie (70 soorten/100 ha.) is hier
gehanteerd bij gebrek aan andere (goede) evaluatiemethoden. De door
Koster(1985) gegeven aanzet, waarbij het belang van spoorbermen voor de
totale populatie wordt benaderd, is een stap in de goede richting.
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Enkele vogeltellingen in Arkemheen
Verslag van enkele excursie's in het Nijkerker deel van de polder Arkemheen
gedurende de periode april-juni 1984.
Kaartblad 32 B,E.
Inventarisatie-atlasblokken: 32-14,15.
Rapportage: Teus Slagboom.
Bijzonderheden ten aanzien van de gehouden excursie's.
De excursie's waren met name gericht op vogels. Hiervan zijn niet over alle
soorten gegevens verzameld. Ook is er veel aandacht aan het voorkomen van
Dotterbloemen( Caltha palustris) besteed. Af en toe werden er ook andere
gegevens verzameld.
In bUna alle gevallen is slechts in een bepaald deel van het gebied waargenomen. Een uitzondering hierop is 24-4. Om de locatie aan te geven waar de gegevens werden verzameld, is het gebied in deelgebieden ingedeeld •.
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tussen zonsopgang en

ｾＺ

Z
ＱｾＮＰ

u. werd het gehele gebied bezocht, met uit-

zondering van de deelgebieden Fa, A, Ae en 7. Er werd in het zuiden begonnen
en in lIet noorden ｾ ･ ｩ ｮ ､ ｩ ｧ ､ Ｌ

waarbij er steeds een oost-west/west-oostroute over

5. X en 4Zbe langs de Kleine Holk

de wegen werd afgelegd. De deelgebieden 6,

werden het laatst beteld. De open gebieden werden vansf de wegen en de
bekeken.

ｂｾ

erven en meer opgaande

｢･ｧｲｯ･ｾｩｮ

gelopen, om het gebied van zoveel mogelijk

､ｾｫ

en werd er ook vaak het veld in
ｺｾ､･ｮ

te kunnen bekijken. Het was zeer

goed weer eet veel zon, weinig bewolking, wei ig wind en een hoge temparatuur
midden op de dag.
ｾＨ

met ｾｩｭ

Knol en Jan Muylwijk): tussen

Z

ＸＮｾＰ

u. en

Z 14.00 u. de deel-

gebieden 6, A, Ae, Pa, 3( alleen de noordzijde), W( alleen de noordzijde), 2 en
1N( alleen de ｮｯｵｲ､ｺｾ ･Ｉ

bezocht. Nadat langs de Arkervaart was gereden, werd

te voet de zeedijk en zijn omgeving aangehouden. liet weer had hetzelfde karakter
als dat van 24-4.

1=2(

met Wim Knol): van zonsondergang

u. vanaf Spakenburg over de

zeedijk en. langs de Arkervaart gefietst, waarb· de aandacht op de rietlandjes
ｾｂ

werd gericht. Eet was zwaar bewolkt en koud,

et een wind van

2=2:

ezocht. Het was zwaar bewolkt

tussen 8.00 u. en 9.00 u. deelgebied Po

uit NW.

met regen en wind uit ZW tot W.
Ｚｾ

tussen

Z

12.00 u. en

Z

16.30 u. de (dee ) gebieden 6, A, Ae, Pa, 3( alleen

vanaf de dijk en langs de Wiel, 2, W. de gehelF Rassenbeek en de Ilakhoutbosjes
bi; Achterhoek bezocht. Nadat langs de ａｲｨ･ ｶ｡ｾｲｴ

was gefietst, werden éérst in

de noordelijke delen gegevens verzameld, waarnl langs de Wiel naar het zuiden
werd gegaan. Het was zacht, bewolkt en windstil.

-43-

2.=2.:

tussen 5.00 u. en 9.00 u. 'JC' ｮ･､ ｩ｢ｈｧｬ･ｾ､

ｮｯ ｲ､ｺｾ ･ＩＬ

4 ( allDen de ｮｯ ｲｾｺｕ､･Ｉ

ｬ｡ｮｲｾＤ

l!e Arkervaart Ｑｾｦ｜ｓ

6, A, Ae, Pa, 3, 2, 1N( alleen de
pn ｾＨ

;:efietst, werd ｾｲ

alleen dp noordzijde) bezocht. I'adat
via eon oost-west/ wpot-oostrou1.p over

.1 e cl ;.'k en d p we,;en van noord na- r zuid ,'egaan •

lJe ｴ｣ｲｬｮ･［ｩｭＢｾ｡ｷ

il! in ､ｲｾ･

delen verdeeld: vo"els, Dotterbloemen en overige

waarnemingen.
1) vogels.
De opmprkingen ｨ･ｾｨ･ｮ
ｴ･ｲ ｾ

alleen ｯ ｮ ｌ ｲ Ｇ ｫ ｨ ｾ ｮ ｧ

op !.et totaal aantal broedparen of

tori a voor 1984 in het !Ji,".erker deel. De ｾｮ｡

ｳ｡Ｑ･ｮｨｾＬｮｧ

met de \4')ze waarop de ｾ［ｰＮＬ ･ｶ ｮｳ

letter JJ ach ter een aantal, ･ｖｾＡｬ

ere waarnemingen spreken, in

verzameld z;,;n, voor zich. Eon hoefd-

tue el een tothalaantal, betekent een dagtotaal

voor r.et gebied.

F'ull

t.

ｾＮＧＹＭ

I:

ll"'t.

px. nest.elr,l'Hl aan dp. r'lncl'1tl van de Ark'!rvanl't, allnn in de omgeving van

11:ln1,

e'i l;.\nd.

ｯ｣Ｍｦｴｌｾ ｪｲｬｰ

1 nnst. ,').anl,Jezig (-;,n aan ril

W'.l.!i

Wl'stzi,ide

6

nesLen.

t aantal nesten is tot 12 I'",;roeid, allen,in de omeevlng van het eiland.

16-5: r
1 ｮ･ｾｴ

\:evond ziel. lant;;; de ﾷＮ･ｾｴｦＢ｡､ｾｪｫＬ

--ló: ) ex. broede:nd + 3x.l ex.
met 2 ｾｵｬ･ｮ

0

y rk ｺ ｾ ｴ ･ ｮ

･ｾ

1 adn de oostzijde van lIet eiland en 10

1

Ｑｸｾ

"x. + 1 e>.• met pullen oy d"! J'ug + 1 "x.

1 pa.r met 2 p I en + 1 paar met 3 pullen. Verderop richting ｎｾﾭ
tot de ｶｯｬｾ･ｮ､･

sluis: 1x.l ex. + Ｒｸｾ

ex. + 1 pdar met min. 5

nJ1JC'n.

(',,'

rl-Ing: in ;'e

I·eh··l .. eebie,j heb!>en 12 paar ｾ･｢ｲｯ･､Ｌ

allen langs de Arter-

viart.

l1!1)

ｾＴＭ Ｚ

scholver.

1 ex. in ､ｮｾｬｧ･｢ｩ･､

lil IJii de J,,,akse iJuiker ｬ｡ Ｑ､ｩｮｷ｡ＺｾｲｴＸｶｬｩ･ｧ ｮ､

= D.

:HaJ.we roirer.
24-4: 6 ex. i", Ie' 1gebied 2 + i.
1 ex. in deelgebiec 5.

7

px. totaal = D.

29-4: il" de noord Ｌｩ［ｲＱｾ
px. te zien dip ｾｦ

van c.pt 5' bied waren ti,;dens de gehple w""'l'nemingsperlode
en aan richting ｚｵｩ､･ｬｾｫ

l' ＮｾｬＧｦ ｬ｢ｯｲ

:'4-4: 14 ex. i, d"plûebied 1t ｾ

4Z.

Flevoland vlogen.

-44Knobbelzwaan( vervolg).
24-4: 10 ex. in of'el"pbied 1.
2 ex. in depl,:ebied 2 +

T

,

,I ' •

4 ex. in deel,:ebied 6.
ex. totaal

ｾｏ

= !.J.

Ｎｳｮ｡ｬｴｾ

24-4' 2 ex. in d' ｬ｡ｾｮｩ･､

,( co6rjinaten 15 ［ｾＷＴＯ

16-): 2 ex. op dezelfde plaats

=

D.

D.

Ber6ppnd.
,'4-1: 1 Il'l,r + ,

('i<.

In de 1,;ebied HI( <':oöNin.. ｮｾｌ

1'J7.G/4f, •.1)

z"g in de 1gebied 2 ook 1 paTr. To'n ik dit g",b'ed teldr was dit n1et

wezig, Rodat het puar in deelgebied IN
29-4:
9-):

Uk

ｾ､･ｯｭｲ･ｶ

7 ex.

ｊ･ｾ｡ ｬ

1 paur op eon uit.rkpost in deelsehied Po.
､･｣ｬｾ＼ＮＺｨｩ･､

16-5: 2 ex. in

ｾＮ

Cpmerkin t ;: 1 paar mogelijk broedend; in d'lell,eb1 d Po.
ｾｉｩＧＡＮｴ･ｲＬ｡ｬｩｮｧＮ

24-4: 1 paar in deelbebied 4Z( coördinaten 158:1171)

D•

fnd.

.,,'jlclf'

24-4: 5 paar + 1xl mn. + 1xl VI'. in deelbebied I.:. + 4<1.
3 !-Jaar + 11 x1 mn. in deelt; bied 1!l + 4".

.

.,

;,aar + 3x1. nm. lxI vr. + 4 ex. in dpel,. bied 2 +

14 paar + 15x1. mn. + 2x1. vr. + 4
16-5:

·Jr.

6-):

ｾ

vr. met

tota 1

pullen + 1 vr. ':Iel 9 pullen i

=

,.

D.

A.

'iet 7 pullen in de hahhoutbosjez hli Achterhoek.

lxI vr. met 1. pul + 2x1 vr.
vr.

ｾｸＮ

ｾ･ｴ

§ pullen + lx1 vr. met

ｾ･ｴ

ｾ

2

pullen

+

3xl vr. m0t 6 pullen +

x1

pullen in A.

Op de ;;emaa1de '''eilanden il' deelgebied 6 b vonJen zich vPI'schillendE'
A'roepjes nIet mn.

1 ex. in

1N + 4N.

､･ ｬｾ･｢ｩ･､

mn. + 4 ex. totaal
ＺＶＭｾ

VI'.

in

､ｰｾｬｯｾ｢ｬ･､

A.

=

D.

1.'.0-

op hf'tzelrde henrt.

Ｖｮｪｫｾ･ｲｴ ｢

"eplgebied W zatnn in de omgeving v.n net

ｬ｡ｮｾｳ

r

!!,P
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ｚｯｷｾｲｴ｡ｬｩｮｧＨ

ｶ･ｲｶｯｬｾＩＮ

5-6: ( co6rdinaten ＧＵＹＮＲＯｾＷＲＮＳＩ
Slobeend.
,!4-'1: 1 paar + 1xl vr. in d .<'1" . bied lZ + 4Z.
pa"-r + lx2
1

+ 1 ex. ir. deelgebied 1N +

ｾｮＮ

4N.

mn. in deelgebied 2 + 3.
1xl mn. + ·.xl vr. in dep gebied W.
ｬｸｾ
vr. in ]palgabied 5.
i

+ 1x1 nm. + Ｑｸｾ

ｰ｡ｾＧ

paar +

"1n. +
Ｒｸｾ

Ｒｸｾ

Oll!.

+

Ｓｸｾ

vr. + 1 ex. totaal

c

D.

5-6: 1 vr. tr'?t 6 pullen in Jeel" ..bied 111.

14-4: 1 paar in

2.

､･ｾｬＶ･｢ｩ･､

5 paar in d· '·.liS'lbied
6 uaur

= ｾＮ

ｴｯ ｾ｡ｬ

paar in

16-'):

n""\1 l,et gemaal.

'.,I

､･ ｬｧ･｢ｩｾ､

W

ｮｨ｢ｾ

het gemaal.

paar in deel,.obied 2 op de Hassenbeek •
.. ":n. +

7 vr. in

ｾｲｯ･ｰｾ

warnn meerdere ex. ungepaard.

'ti ten noorden van de Nekkeveldse Weg. Van dit

､Ｂ･ｬｧｾ｢ｩ･､

raar in ueel eoieà 3.

l- _'.:.:

paar in deelgebied

nabij het gemaal.

'ti

vr. in dp.plgebied 2 op de Rass0nbeek.

Hode

1010'''101.

,9-4: 1 ex. schroevend richting ZW boven deelKebied 2( co6rdinaten 157.0/473.0)

= D.
Bruine k1ekcndief.
24-4: ' paar b" de rietput( cc6rdinaten 157.5/473.4) + 1 mn. richting Zuidelijk
Flevolar.d + rnogelijk een

mn. in

､｡Ｇｾｰ

2.

ｊｮｰｬｾ･｢ｩ･､

1 bal ts'?nd paar bov'?" Î.et rietveld ten oosten van de ',Helse Sluis in deelöebied 3( ｾｯＶｲ､ｩｮ｡ｴ･
ｾ

155.5/473.7).

paA.r + 1 mn. + mogplijk 1 mn. totaal

2. -4: 1 pa,lr in

､ＨＧｦｊｬｴＧ［ ｾ｢ｩ･､

ｾ･

=

D.

in dB: omgeving van de rietyut.

1 mn. in declöebied Ae.
paar + I mn. totaal
16-5: het paar in denl,ebied
In het riptveld in

､･ ｬｧｰ｢ｾ･､

= J.
!

ｾｲ

de rietput is nog steeds aanwezig.
S ten oosten van de Vielse Sluis zijn geen
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Bruine kiekendief( vervolg).
16-5: kiekendieven ffieer gezien.
1 mn. met prooi aanvlieéend naar diel,;"·,ie",. I.e. Even l"ter kwam daar 1

Vl". tevoorschijn.
2 paar totaal

D.
ｾ

)-6: het paar in deel,;ebied 2 is nog steede aC',l:,..u ·ziC.

1 Vl". ex. =ictJting Zuidelijk Flevoland in

het paar in deelgebied Ae niet
1 paar + 1

totaal

VI'.

Opmerking: in 1384

ｺｾｮ

z

c"lp'bied ,.

ｾ･ｺｩ･ｮ

D.
｢ｬＢｯｲ､ ｯｾｬｮｾｈｮ

er op , plaaLsen

KAweast en wel: ln

､･ｾＱＸ･ﾭ

bi"d 2 bij de rietput a"" de il"ssenbeek, in de 1 ebied 5 in L"t rietveld ten oosten
van de Wielse Sluis en in deelbebieo I.e. De b
in "cn zeer vroeg stadium "fgeb"uken, ,j"

Ｆｮｩ［Ｌ ｯｾ､･ ｲ

nint succesvol, die in deelgebied 2 leek

ｶｯｬ ｾｪｩｧ

ln oeelgebied 5 is al
ｾ･､ｰｯｩｮｧ

in deelgebied Ae leek ook
te zUn

Ｎ､ｮｵｲ･ｾｦ｡

Torenvalk.
ＲｾＭＴＺ

ex. biddend in

7 nabU de ca,,;)iog.

､･ ｬｾ･｢ｩ･､

16-5: 1 ex. overvliegend in de omgeving van d,' 'lt',ebied Ae ri<:llting camring'.
5-6: 1 mn. + 1 ex. in deelgebied ｾ

in de omcev'ng van het ,,;emadl.

Boomvalk.
24-4: 1 ex. ricllting N in deelKebied lZ( COÖl"dins. ten 156.5/i71.<»
29-4: 1 ex. jagend in deelLebied ｾＮ

= D.

I
24-1: 1 ,.n. in
1

ｾｯ･ｰｮ､

､ｾ･ｬ

.ebled 2 bU de rletput aan de
ex. in deelgebied t in I et rit

｡ ｳ ･ｮ｢･ ｾＮ

ｬ｡ｮ､ｾ･Ｎ

1 rnn. + 1 ,'Of' pend ex. totaal
D.
29-4: 1 roepend ex. il! deelgebied 2 bi; e riltput aan de ha-senbe;,,, • D.
16-5: 1 roepend ex. in deel.;ebiel' he.
ｾ

1 mn. in deelgebied 2 bij de Houten schu'..l •

1 roepend ex. + 1 mn. totaal. D.
2 roepende ex. in de hakhoutbosjelJ bij
5-6: 1 Oln. in ､･ ｬｾ･｢ｩ ､

ｾａ

ternoek.

3 op een hBk nabD nel rietveld bU de Vielse Sluis.
l.

1 mn. + 1 rc ..pend ex. ootaal

c

rip.L anrlin.

D.

Opmerking: er waren 4 territoriumhoudende Ulanll tjes aanwezi : 1

10

deHl . ;ebied

2 bU de rietput aan de Rassenbeek, 1 in deelge' ieJ 3 in bet rietveld bij de
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Fazant( vervolg).
Wielsp Sluis, 1 in deell>ebied 6 in
｡ｬｾ

rietlandje en 1 in deelgebied Ae.

I.",t

tc.rhoen.

<'4-4: 3x1 ex. in de€lgebieu 1<: + 4Z.
1x1 ex. + 1 p",ar in d:?elgebied 111 + 4N•
1x1 ex. in deelgebied ｾｉ nabij ilet gemaal.
in doelgebied ｾｬ •
1x} ｾｸＮ
5x1 ex. + 1x} ex. + 1 j:a'l r totaal

D.

l'!eerkoeot.
ex1 ex. + 2 paar in do,û&",bied 12 + 4Z.
4x1 ex. + 3 paar in deE'l/:ebietJ 1Il + 4N.
1 pa8r in de,ügeobied 2 + 3.

?I\-A:

12x1 ex. + 6 paar tot""l " D.
.:ichol'lkster.
24-4: 1x} ex. + 7 paar in deel&ebied 1Z + 4Z.
?x1 ex. + 1x} ex. + 1x21 ex. + 5 paar in deelgebied 1N + 4N.
2x1

l"X •

+

3 na1.r in deeolgebied 2

i

3.

1x1 ex. .in ",,'·lgebied 5 •
5x1 ex. + 2x2 ex. + 1x21 ex.
30ntb"Kplevipr.
24-4: 1 ex. in ､･ｾｬｧ･｢ｩ･､

ＡｵＮｾｇ

15 paar totaal" D.

2 in de on,eving van het gemaal

=

D.

ex. in deelgebied 3 op een meer dra 0i o deel lanKs de ｺ･ ､ｾｫＨ

:"_4:

dinaten 159.2/473.8) " D.
2 ex. ｩｾ
denleebied 2 op ｾ･ｮ

ＺｾＭＶ

t

omgeploegd deel langs de Rassenbeek

coörD.

r levier'.

;>4-4:

140 ex.

l'

.,

ex. richting N in deel"ebied 4N " D.

r.ipvi
ＲｾＭＴＺ

do ｾｲｳｴ･

pul waargenomen( op eeon meer drass1g deel in deelgebied 2 langs

de di.'",).
Ke:npbaan.
24-4: in deelgebied 2 op de balteplaats langs de Rassenbeek in wisselend aantal
aanwpzig: Aantallen respectievelUk: E mn. + 1 'Ir. en 4 'Ir. in de '!icenLe om1,;'(>'Iing, 18 ex. C'r ;>7 ex. als maximum
in UF" 1gebied 3 gezien.

ｾ

D. lilH.e laatste b'roep werd kortstondig
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Kemphaan( vervolg).
29-4: 21 á 22 ex. in deelgebied 2 op de balts laJts langs

ｾ･

Rassrnbeek. :!ier-

onder 5 wn.
1 mn. in deelgebied 3 op e.'n drassig ｾ･
159.2/413.8).
16-5: 7 mn. in deelgebied 2 op de

1 langs de zecdi'k( coördinaten

｢｡ｬｴｳｰｬ｡ｾｴｳ

langs de

｡ ｳｾｰｮ｢･ ｫＮ

llokje.
29-4: 1 ex. in drassig hoiland in deel ..'ebied r( coördinaten 1)7.6/473.3).

I

Watersnip.
24-4: 1x1 ex. in baltsvlucht in deelgebied 1Z + 4Z.
in a!tsvlucht, '''''''..a.l'1Ji.i bi 1 baltspnd
2x1 ex. + 1 mekkerend ex. + 4xl ＬｾｸＢ
ex. 1x1 ex. wegvloog + 1 paar in dpelge ied 1N + 4N.
3x1 ex. in baltsvlucht in deügebied < •
1x1 ex. in baltsvlucht in deeléebied 3.
"ltsvluch t tota "ll

5x1 ex. + 1 mekkerend ex. + 9x1 eA. in

=

D.

ltegenwulp.
24-4: verscheidene ex. van sl applaats komend
29-4:

ex. overvliesend boven deelgebied Ae.

16-5:

ex. in deelbcbied 3 langs de Wiel.

richtint l

PI

D.

Wulp.
24-4: 2 ex. in deelgebied 2 + 3 = D.
'l'ure 1 uur.

24-·;: 3 paar in deelgebied 1Z + 4Z.
2x1 ex. + 3x1 ex. in baltsvlucht + 4 pa"r in
10x1 ex. in baltsvlucht in
2x1 ex. in baltsvlucht in

､･ ｬｧ･｢ｩｾ､

､ｾ･ｬｧ･｢ｩ･､

2x1 ex. + 15x1 ex. in baltsvlucht + 7

2

1

､･ｰｬｾ･｢ｩ･､

Ｑｾ

+ 4N.

'

6.

ｰｾｂｲ

totaal

ｾＮ

Groenpootruiter.
24-4' 1 ex. in deelgebied 1N•
1 ex. in deelgebied 2.
2 ex. totaal

=

D.

29-4: 1 ex. in deelgebied 1N op aen grindstrardje b" de Laaose D iker( co

T-

dinaten 156.0/473.2).
1 ex. in ､･ ｬｾ･｢ｩ ､

7( coördinaten 159. /473.7).

•
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Groenpootruiter( vervolg).
16-5: 1 ex. in deelgebied 3 op een drassig deel.
Oeverloper.
29-4: 3 ex. langs dp rand van deelgebied A.
16-5: 4 ex. langs de dijkglooiing aan de meerzijde van deelgebied 2 + 3.
Stormmeeuw.
16-5: 3 ex. in deelgebied 2 op het omgeploegde deel langs de Rassenbeek.

4 ex. aan de rand van deelgebied W ten noorden van de Nekkeveldse Weg.
Visdil;lf.
24-4: 1 ex. met voedsel in de bek richting Z in deelgebied 1N bij de Laakse
Duiker.
1 paar richting Z in deelgebied 2 langs de Rassenbeek.
1 ex. + 1 paar totaal = D.
29-4: 1 ex. + 1 paar boven deelgebied A.
1 ex. 'net voedsel in de bek boven deelgebied W nabij het gemaal.
2 alarmerende ex. in deelgl;lbied 2( coördinaten 157.6/473. 2 ).
16-5: 1 alarmerend ex. in deelgebied 2 nabij de Wiel, Tevens 1 ex. met vis
in de bek komend uit deelgebied 1N en daar landend.
ｾＭＶＺ

1 ex. boven deelgebied A.

Opmerking: het ziet er naar uit dat de soort dit jaar niet in het gebied gebroed
heeft.
Zwarte stern.

29-4: 5 ex. in deelgebied 2.
Holenduif.
?9-4: 2 ex. in deelgebied 2.
Houtduif •
24-4: 1 roepend ex. in deelgebied 1N bij Bontepoort.
1xi ex. + 1xi ex. + 1 ex. in baltsvlucht( bij de houten schuur) in deelgebied 2.
1 roepend ex. in deelgebied 4Zbe.
1xi ex. + 1xi ex. + 2 roepende ex. + 1 ex. in baltsvlucht totaal = D.
29-4: 1 ex. op h,'t nest in deelgebied 2 bij de houten schuur + 1 roepend. ex. in
deelgebied 2 in de omgeving van de rietput.
9-5: 1 roepend ex. in deelgebied 4Zbe.

-50Houtduif( vervolg).

9-5: 2 roepende ex. in deelgebied Po.
16-5: 1 roepend ex. in deelgebied 2 in de om eving van de houten

chuur.

1 roepend ex. in deelgebied 6 vanuit e n wilgenboom bl de sluis in de
Arkervaart.
1 roepend ex. in deelgebied Ae.
meerdere ex. roepend vanuit de

ｨ｡ｫ ｯｵｴｾ ｳｪ･

bij Achterhoek.

5-6: 1 roepend ex. in deelgebied 2 bij de hou en schuur en 1 roepend ex. bU do
rietput langs de Rassenbeek.
1 ex. in baltsvlucht in deelgebied 5 bij de boederij lanGs de Arkerweg.
1 roepend ex. in deelgebied Pa.
Tortelduif •
29-4: 2 ex. in deelgebied 2

｢ｾ

de rietput

ｬｾ

gs de Hassenbeek.

9-5: 1 ex. roepend in deelgebied Po.
16-5: 2 ex. in deelgebied Ae.
5-6: 1 ex. roepend in deelgebied Pa.
Koekoek.

29-4:
16-5:

1 mn. roepend in deelgebied Ae.
1 mn. roe,end + 1 VI'. roepend in deelg

ied Ae.

2 mn. rOl-pend in de l.akhoutbosjes bij A hterhoek.
Kerkuil.

24-4: kalkstrepen aanwezig bij de k st in de schuur van he t
ｧＮｾＢＬ｡ｬ

Gierzwaluw.

29-4: 2 ex. boven deelgebied 2 in de om.':l"evind van het gemaal.
Oeverzwaluw.

29-4: 1 ex. boven deelgebied A nnb( deelgebiep Ae.
Boerenzwaluw.

24-4: 3 á 4 paren in deelgebied 1N bD de boed rUen van NekKeveld.
1 paar onder de brug over de Wiel op de l;ekheveldse 1,Ie/;.
1 paar in deelgebied 3 bij boeder!1 de Ar •
2 paar onder bruggetjes cp de Oud" lluns heLerwet; in ct Pl(;obied 4( ,.0öJ'dinaten 158.5/411,8 en 150.6/411.1).

7 á 8 paar totaal

c

D.

16-5: 1 nest in ó"el6ebied 2

ill

dl' houtell sel.,,,r. en 2 nesten in dec-lg"cied 2

_ _ｬｾ

__

-51Boerenzwa1uw( vprvolg).
16-c;: onder brul':.

ｰｾＬｩ

.. s ;,"n de ('

( ｣ＨＱｲ､ｩｮﾷＬｴｾ

1)8.1/'17).'»

ｾｮＢ

van h"t f'pbied

pn

wel 1 lanf(s d" zepd\ik

pn 1 hn"s ue Ne.kkeveldre Wet\( coördinaten

157.7/'412.5).
huiszwaluw.

;>4-4: 1 paar in
;-6:

±

ｾ･ｬ

kwikstaart.

é.

ex.

3

､ｾ ｬｧ･｢ｩ･､

｢ｯｶｾｮ

t';:

boed· rij de Ark = D.

u,elgebied Pa.

24-4: 1 'x. di!! terri toriumhoudp.nd le, k te ziin in deelgebied 2 nabij het gemaal.
､･ ｬｾ･｢ｩ･､

1 ex. richting NO in

3.

ex. die territoriumhoudend leek te zijn + 1 ex. richting 110 totaal = D.
29-4: 1 ex. die territoriumhoudnnd leek te zijn in deelgebied 2 nabij het gemaal.
6 ex. in

､ｰＮ･ｬｾ･｢ｩ･､

3 bij de Wiel se Sluis, waaronder 2 lIoordee.

1/'-5: 2 ex. wat ,,-ondvliegend in deelgebied 2
ｾＭＶＺ

coördinaten 158.1/473.6).

1 ex. in deplgebied 3 in de omgeving van de zeedijk.

Witte kwikstaart.
24-4: 1x1 ex. + 1 paar in deelFebied 1Z + 4Z.
1 paar in deplgebied 1N ; 411.
1x1 ex. in deelgebied 2 + 3.
1x1 ex. + 1x1 ex. + 2 paar totaal

D.

'ilinterkoning.
24-4: 2 zin, ende ex. in deelgpbied 111 waarvan 1 bij Bontepoort en 1 bij Nekkeveld.

? zingende ex. in deelhebied 4Zbe.

7
')-'1: ;>

ｺｩｮｾ･､

ex. totaal

=

D.

zingende px. in ,leelgebied Po.

16-5: 2 alarmerend" ex. in de hakhoutbosjes bij Achterhoek.
5-6: 1 zingend ex. in deelgebied 2 bij de houten schuur.
1

ｺｾｮＦ･､

ex. in deelgebied Po.

Heggemus.
24-4: 1 zingend ex. in depl&ebied 111 bij Nekkeveld
Roodborst.
16-5: 1 ex. in dp hakhcutbosjes bij Achterhoek.

D.
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Paap';e.
24-'1: 1 ex. in deelgebied 2 bi" de rietput

ｬ｡ｮｾ

ｒ｡ｳｾ･ｮ｢･ ｫ

s de

= D.

Tapuit.
ex. in deelgebied 3 nabij de llielse Sl is.
1 ex. in deelgebied 6 nabij bo"d er\i de Ank.

;>9-4:

Nerel.
24-4: 8 zingende ex. + 1 niet zingend ex. in ､Ｌ｣ｬｾ･｢ｩ ､

4Zbe + Po

= D.

9-5: 1 zingend ex. in deelKebied Po.
16-5: 1 mn. in deelGebied 2 bij de houten schu Ir.
4

.tn.

in de hakhoutbosjes bij Achtechoek

5-6: 1 mn. in deelgebied 2 bij de houLen schuu
Snor.

16-5:

1

zingend ex. in deelgebied Ae.

Rietzanger.
29-4: 2 zingende ex. in deelgebied he.

9-5:

1 zingend ex. in deelgebied Po.

5-6: 2 zingende ex. in deelgebied 2 nabij de R esenbeeksluis.
1 zingend ex. in deelgebied Ae.

Bosri=tzanger.
zingend ex. in dpelgebied 1N lRnKs een waai

7-5:
1

Ilckknveld.

zingend ex. in deelgebied Ae.

1 zingend ex. in deelgebied 2 op de drk radi

5-6:

｢ｾ

de Raasenbeeksluis.

l,et ｲｩ･ｾｶ･ｬ､

zinGend ex. in deelGebied 3 i

ten oosten van de W1else

Sluis.
Kline karekiet.

16-5: 3 zingende ex. in deelgebied 2 in het

l'

etveld ten wp.eten van de Wielse

Sluis.
1 zingend ex. langs de Wiel nabii r.Pot ge na1-!.

3 zingende ex. in deelgebiea 3 in net r' =tveld ten oosten val- de "/iel"e
Sluis.
lIlf'c'rdere 7,jnr;nnJ,I ex. in d(
ｾＬＭ￩Ｚ

ｾ

:!ol ogende üx. i1' u'''roll;eni

ij

･ｬ ＭｾＨＧ ､Ｎ Ｚ ｲ

Aa.
ｾＩ

j

n I.e L l'10Lvplci

t.en \\les ten vnn de Wiel se

Sluis 'n 1 zingend ex. in deelgebied 2 li<n:1;s de d','k aan de meerzijde nabij
de houten schuur en 5 zingende ex. in
oe Rassenbenksluis.

､･ｾｬ ･｢ｩ･､

2 in de omgeving van

. -53Kleine ｫ｡ｾ･ｫｩ ｴＨ

vervolg).
､･ ｬｧ･｢ｩｾ､

5-6: 2 zingende ex. in

3 in het rietveld langs de zeedijk en 4-6'

zingendo ex. in deelgebied 3 in het rietveld ten oosten van de Wielse
SluiB.

3

ex. in oeelgebied 6 in liet rietveld je.
ｺｩｮｧｰｾ

1 zingend 0X. langs doe:. bieó

ＺｾＭ

ox. in

1 ｺｩｮｾ･､

ｃｰｍ･ｾｬ［ｩｮＮＺ

A.

3 in het rietveld ten oosten van de Wielse Sluis.

ｾｯＰＱｾ･｢ｩｰｲｬ

"ezipn !,et a'lntal "''tdrr,erninl;en ven dit exemplaar( :T.ond. E'n ect.riÏt.

ooa. ｶ｡ｾ
ｾ･ｺ

verschillende persenen). -et

bekende daLuID

27-5. hebben

vermoedelUk oetrekking op een territoriuM houdend paar. Dit

ｷ｡ ｲｮ･ｾｩｮｾ･ｮ

het enige

ｾｳ

Is ｾＧｲｳｴ

in het gebied.

ｰ｡ｾｲ

;;P otvo l,e1.
ＱｾＭＵＺ

1 zineand ·x. in dH'lgebied Pa.

2
ｾＭＶＺ

px. in de IJakhoutlloejes hU hchterhoek.
ｺｩｾ［ｮ､ｲ

1 zirGt'\(.J

1'::.

in r]t:)"lit,p.bi

pv. in
ｚｩｦｬＮｾＺ＿Ｑ

ｾＱ ＢＧＱ

tor]

a; ; ad

Pa.

2 h\' de rietput aan de Ra!'\spnbeek

Z'J-4: 1 zin .... -=nà ev. in ''Jehebied 6 op de d\,k.
ｺｩｮｾﾷ･ｮｲｬ

1

?9-.1:

'6-

,
ＩＭｾ

1 zinf{Qnd

:

' :

711
'7

i

end

ｮＧ｟Ｚｾ

1 . in' , 1,1

1'llinflui I,p.r.
1 ＺＬＮ｟ｾ

:

.."?x. in

､ｑｾｬ ｂＧｌｩ｣､

Pa.

ir.

､ｵＢｬｧｯ ｾ･､

2 ｨｴｾ

ｾｸＮ

,'" ｾＩＢＧ

. in

{; .;f"lt!'- ､ｾｬｵ

0

"

de houten schuur.

bi,: de hC'.tp.n ｳ ｣ ｾ ｵ ｲ Ｎ

in c,;::-t16 ebie '! 2 1) \ ｾ de

"'x. l'ml's de r

.l. .... p1 )ierl

J...

houten schuur.

.

D.
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T,iift jaf •
ｩｾ

24-4: 1 zingeno ex.

､･ｈｬｾ･｢ｩｺ､

4ZLe.

Fitis.

24-4: 3

in ,ee1eeoied 2 ws,arvan

e e'
ｺｩｮｾ･
ｾ

he k en

｢ｾＧ

ｩｾ

b;j de riptjJlt ê\:.. n

ｾｬ･

Ｚｬ｡ｳｾ

'!,l_

ｾＺ｣ｌｕＱｬｲＮ

c ho Á ten

3 zinu9nde ex.

ｾ

Ｔｚ｢ｾＮ

tieelgbbipd

zingenài! ex. totaal = .J.
ＹＭｾＺ

"

zi

ex. in de,'l",ebie.i 20.
2 bï de
ex. in je:?lt.:,c- ｾｩ･Ｌ

ｮｇ｣､ｾ

15-5: 1 zin -"PilO

"x. in

1 ?i ｮｾｦＧｲｬ､
:'.J I:,;.

1
)-6:

.,

"

.

oｩｰ｣ｾ

"·,lg

tn d,

h',1

ｾｯ

zint,erd .. x. L. deelg'?bteJ

'?4-:j: 2 '"onpell"(' ex. in

Ｎｾ･

ｊ･ ｬｌｾ｢ｩ･､

J

ＬﾷｾｌｬｕｲＮ

l

•

IIJU LfIO::j(

px. 1:1 dc('\J.gebie:l "

.;inl'"pnrj

ｾＮ

bi,; ;.. I,

"

ö \: 01 ..

d.or:J" •

,ctu·... l' •

• Ol { l

•

4Zbe ., D.

l'ol-!j'lend eX. in dcelbPbied Po.

ＹＭｾＺ

Vla IIJse

eaai.

l4-<:

.Z.

i

e:.: •

ttl

1

')
4

2 op de iUk
､ｾｬｇ･｢ｩ

d .. ::.1_

uied 2

=

D.

J<' olilucvinc v 1,

j 1ｾ

t,

t.l-!r.

ｩｾｏｕ

.CflJi... r.

4 ex. in deg1e;ebied 4Zbe.
paar ir. dedsebied 5.

,

7 eY. + , paar tota·).1

24-4: 5 ex. il1 deelg, bied 2

ｾ

).

e

D.

Zwarte kraai.

?4-1: 3"_ ex. in de<e:cbied 1 , 4.
2x1 ex. rlcbt.i"b Zuid . .li"k.
i

, ._i.:

,IX

x 1 e>: • r

,

-

'''''

..

t· ,"

: '1(

i I' d,

1

'J( •

ｊｮＮＱＧｬ ｯｶｰｬ ｾ

"ichlill"

l,'-,.'bj t'd

.

i,i\

i::
... 11 i dl

n

li}
ｾ

1'111,

],'1
"

, , 1::11\1
,,'

d

,I

ｬＮｴｯｾ

doL

:';/'11.

,)

.

, I. ,

... x. in dl' "lgebied Ae •

,
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Ringmus.
24-4: 1 paar in deelgebied 1N bij Nekkeveld.
ex. in deelr,ebied 5.
ｾ

ex. + 1 paar totaal • D.
ｾ

16-5: 2 ex. in de omgeving van de hakhoutbosjes bij Achterhoek.
Vink.
9-5: 2 zingende ex. in deelgebied 4Zbe.
Groenling.
29-4: 1 paar waaronder 1 zingend ex. in deelgebied Ae.
4 ex. in deelgebied Pa.
16-5: 1 alarmerend ex. in deelgebied Pa.
5-6: 1 alarmerend ex. in deelgebied Pa.
Putter.
29-4: 1 ex. richting NO in deelgebied 6 nabij het rietveldje. Later daar 1 ex.
landend • D.
Kneu.

24-4: + 40 ex. in deelgebied 1N nabij Nekkeveld.
+ 20 ex. in deelgebied 3 nabij boederij de Ark.
+ 60 ex. totaal • D.

Rietgors.
24-4: 7xl ex. in deelgebied 2 + 3 • D.
16-5: 2 zingende ex. in deelgebied 2 in het rietland ten westen van de Wielse
Sluis.
1 zingend ex. in deelgebied 3 in l.et rietland langs de zeedijk en 3 zingende ex. in deelgebied 3 in het rietland ten oosten van de Wiel se Sluis.
aanwezig in deelgebied Ae.
5-6: 2 zingende ex. in deelgebied 2 in het rietveld ten westen van de Wiel se
Sluis en 2 zingende ex. in deelgebied 2 in het rietveld bij de Rassenbeeksluis.
1 zingend ex. in deelgebied 3 in het rietveld langs de zeedijk en 1 zingend
ex. in deelgebied 3 in het rietveld ten oosten van de Wielse Sluis.
1 zingend ex. in deelgebied 6 in het rietveldje.
1 zingend ex. in deelgebied Ae.

-562) Dotterbloemen( Caltha palustris).
Op de volgende plaatsen werden in 1984 Dotterbloemen waargenomen:
-ten zuiden van de Bunschoter Weg, tegenove

Plankenhut( coördinaten 157.4/

471.0) en wel 6 pollen op vochtig schraall nd.
-lange de waai lange de zeedijk bij de Laaks
en wel 3 pollen op de reeten van afgebran

Duiker( c05rdinaten 156.1/473.1)
riet.

-langs de zeedijk in de omgeving van de waa· bij Nekkeveld( c05rdinaten 156.6/
473.0) en wel 1 pol op vochtig schraallan
-langs de zeedijk in de omgsving van de rie

en de Rassenbeeksluia:

op het vochtige schraalland ten noorden v
473.4) zeer massaal in verepreide groepje

coördinaten 157.5/
en pollen.

lange en op meer open plaatsen in de rietJut( coördinaten 157.5/473.2) plaatselijk een pol.
op het vochtige schraalland aan de westzij e van de Rassenbeeksluis( coördinaten 157.6/473.4) op een groot aantal P14atsen, echter niet massaal.
op het vochtige schraalland aan de oostzijde van de Rassenbeeksluis( co5rdinaten 157.7/473.4) 4 pollen.
-langs het rietveld langs de zeedijk ten we ten van de Wielse Sluis( c05rdinaten 158.3/473.7) enkele pollen.
-op het van het najaar gemaaide rietveld 1 ngs de zeedijk ten oosten van boederij de Ark( coördinaten 159.7/473.8) ver cheidene pollen.
-op twee percelen in het weidevogelreserva t ten westen van de Wiel( c05rdinate
158.1/473.0:en 158.0/472.8) verscheidene

ollen( schrift. mede Dick Jonkers).

Hoewel in dit overzicht vermoedelijk niet arle groeiplaateen etaan aangegeven,
met name groeiplaateen die verder van de d ·k en de wegen zijn afgelegen, zullen
over het hoofd zijn gezien, etaan wel alle

elangrijke groeiplaatsen vermeld.

3) overige waarnemingen.
-zoogdieren.
Hermelijn:

ＲＴＭｾ

1 ex. eierrovend in het no rdelijk deel van deelgebied 3 op

een van de terreinen van de Ark( coördina en 158.8/473.6).
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Het Soesterveen; resultaten van afplaggen.
door P.Veen
Inleiding,
E.Heimans beschreef in 1987 het Soester veen als een uitgestrekte
heide, die zo drassig is, dat men er alleen met grote omzichtigheid in
ronddolen kan en men vaak zijn toevlucht,moet nemen tot springen en
waden(DLN jrg.l, 1987). Hij beschreef toen de eerste vondst van de
heikikker in Nederland (Rana arvalis var. striatus).
Rond 1925 zijn er nog een zestal veen terreinen intact( zie afb. 1) •
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Het gaat hier om terreinen met Sphagneta-, Cariceta-, en Phragmitetumvegetaties, overgaand in drassige terreinen van het Calluneto-ericosum
(F.Verdoorn, 1926).
Nadien is de vegetatie-successie voor 1 door de ontwatering en de
ontginningen snel voortgeschreden. In 1950 reeds trof Westhoff op een
tweetal overgebleven terreinen een moerasbosbegroeiing aan, behorende
tot de associatie Betuleto-Salicetum( Westhoff, 1950). In dit bos werden
door hem plaatselijk restanten van ｳ･ｩｴ｡ｧｶＭｭｵｾｮｨｰｓ
aangetroffen.
In de zeventiger jaren werd besloten om op enkele plekken in deze
twee terreinen de successie terug te dra?ien. Deze bijdrage zal
ingaan op de resultaten daarvan in het oostelijke en grootste terrein.

I

Beheersingrepen.
De eerste vraag die opkwam was waar en hoe de afplaggingen
dienden plaats te vinden. Aan de hand van enkele uitgangspunten
hebben we getracht daarop een antwoord te finden. Van Steenis(1925)
beschrijft wat hij waarnam op uitgegraven ｾ･ｲ｣･ｬ ｮＺ
"Dicht bij den
Wijkslooterweg zien we plotseling een ｷｩｴ ｾ
plek Eriophorum polystachyon
(-E.angustifolium= Veenpluis) in ｲ･ｩｮ｣ｵｬｴｾｵｲ
op een uitgegraven perceel
(1920). Op deze resten veen heeft zich in zeer korten tijd een natuurlijk
Eriophoretum polystachyi gevormd, dat ik ｾｩ･ｲ
met de Vries secundair wil
noemen, ter onderscheiding van de ｾｲｩ｡ｭｰ
Eriophoreta, die bij de
oorspronkelijke veenvorming een rol speelden. Precies hetzelfde is het
geval met het Caricetum rostratae en het lhragmitetum, dat we op dergelijke verveende gedeelten te zien te krij en.
't Zijn hier geen relict-associaties van het oorspronkelijke veen,
maar nieuwvormingen, die echter vaak door dezelfde soorten worden
gevormd, welke ook aan de primaire veenas ociaties deelnamen."
En elders:"Op een enkele plek is de heide ,afgestoken voor eenige jaren
en heeft zich op het modderdek een ｶ･ｧ ｴ｡ｾｩ･
ontwikkeld van mossen,
Sphagnum,algen en kleine Drosera-plantjesdzonnedauw). In enkele
Sphagnum-pollen(veenmos) zien we al Vaccirlium oxycoccus(-Oxycoccus
palustris=veenbes). Een opvallend begin ｶｾｮ
een Sphagnetum Oxycocci.
Hieruit kunnen zich echter ook de reeds genoemde secundaire associaties
vormen: Phragmitetum, Eriophoretum polystachyi en Caricetum rostratae.
In zeldzamere gevallen verovert Molinia(pijpestrootje) het terrein.
"Tot zover de interessante citaten over de hervestiging van planten en
plantengemeenschappen na het "afsteken" van het veen. We komen er nog op
terug.
Een tweede uitgangspunt vormt de ･ｨ｣ｳｩｧｯｬｾ､ｹ
situatie ter plaatse.
De hoogtelijn van het ondiepe grondwater geeft een beeld van deze
situatie. We beschikken sinds 1959 over peil gegevens van een punt dat
ongeveer 700 m. ten noordwesten van het reservaat ligt( fig 2).
In de zestiger jaren blijkt de grondwaterstand voor langere tijd gelijk
of zelfs boven het maaiveld te hebben gestaan. De hoogteverschillen
(fluctuaties) zijn echter ook Ｎｾｪｩｬ･ｫｲｭｮ｡
In de zeventiger jaren is de
bovengrens sterk afgetopt, mede door de droge jaren die toen optraden
Gemiddeld komt men in die jaren tot een sfand van 1,65 m + NAP, hetgeen
ter plaatse in het reservaat een 'droogle ging' van ongeveer 50 a 60 cm
betekent.
Een laatste uitgangspunt vormde de lfgging van enkele bestaande, nog
open plekken in het bos. Door middel van ｮ･ｾ
aantal grondboringen was
vastgesteld, dat in de veengrond een gemireraliseerde laag van maximaal
40 cm aanwezig was op een totaal veenpakk t van gemiddeld 130 cm.
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Verwacht mog worden dat op de open plekken het ｺ｡ ､ｫ｡ｰｩｴ｡ ｬＨｾｶｯ ｲ ｡ ､
aan zaden) nog goed beschikbaar was en dat het fysisch milieu daar nog
het best intact was(afb 3).
Op basis van voorgenoemde overwegingen werd besloten de afplagdiepte
te varieeren en de maximale diepte te baseren op de gemiddelde grondwater
stand in de jaren zeventig en/of de dikte van de gemineraliseerde
veenlaag. Dit resulteerde in een afplagdiepte van 20 tot 55 cm (afb 4).
De plaats werd gekozen naar aanleiding van bestaande open plekken.
De WErkgroep Bijltjesdag Soest is in 1980 gestart met het handmatig afplaggen. Thans is een oppervlakte van 1825 m2 afgeplagd. Het ligt in de
bedoeling de oppervlakte nog enigszins te vergroten. Naast het afplaggen
werd aandacht besteed aan het uitdiepen van bestaande eenmans veenputten
en het in hakhoutbeheer nemen van de bosranden.
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Resultaten van het plaggen.
Het op verschillende diepte afplagRen heeft tot gevolg dat er
stukken zijn ontstaan met een verschillende grondwaterstand. In augustus
1983 zijn er twee grondwaterbuizen geplaatst, ter weerszijden van het af
te plaggen gedeelte(resp. buis oost dichter nabij de grenssloten en buis
west, centraler in het natuurreservaat.
Ongeveer twee jaar waarnemen wijst voorlopig uit dat de variatie in
afplagdiepte op de verschillende plekken tevens een wisselende overstromingsfrequentie en overstromingsduur.tot gevolg heeft(fig. 6). De
minst afgeplagde delen(- 20 cm) hebben een overstromingsduur van 0 %
en de laagste delen(- 55 cm) daarentegen een overstromingsduur van ca.
80 % met daar tussenin de overige afplagdiepten. Het zal blijken dat de
vegetatieontwikkeling zich hierop heeft ingesteld, zij het dat nu nog
maar voorlopige conclusies kunnen worden getrokken.
In het onderstaande wordt eerst een schets van de vegetaties in de
afgeplagde stukken gegeven(opname augustus 1985. tabellen fig. 5).
Daarna zullen de ontwikkelingen in de tijd nagelopen worden aan de hand
van jaarlijkse opname van een permanent kwadraat.

TABEL 1. Een schets van de ontstane vegetaties op afgeplagde terreingedeelten( zie fig. 5). Soorten die het aspect bepalen hebben
een bedekkingspercentage gekregen. Begeleidende soorten worden
middels een + aangegeven.
Vak 1:

geplagd in 1983, afplagdiepte 25 cm.

Carex curta
Juncus acutiflorus
Juncus bulbosus
Juncus effususus
Molinia caerulea
Sphagnum spec.
Agrostis canina
Calluna vulgaris
Carex rostrata
Hydrocotyle vulgaris
Polytrichum commune
Erica tetralix
Potentilla erecta
Drosera intermedia
Rhynchospora alba
onbegroeid

E

B

15
15

35

+

15

+

+
+
20
20
+
+

13
+

10

5
+
5
+

60
+
+
+
+

opm. in 2A neemt Juncus effusus af

C

D

A

+

40
+

+
+
+
+

15

85

+

+

+

+
+
80

25
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VAK 2

afgeplagd in 1980, afplagdiepte 25 cm.

Erica tetralix
Rhynchospora alba
Drosera intermedia
Molinia caerulea
Sphagnum spec.
Calluna vulgaris
Eleocharis multicaulis
Carex rostrata
Juncus effusus

F

G

95

+
70
20
+
+

+
+
+
+

H

X
X
+
+

+
+
+

opm. X= aspectbepalend doch bedekking niet
VAK 4+5

afgeplagd in 1982

Erica tetralix
Drosera intermedia
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Molinia caerulea
Carex rostra ta
Juncus effusus
Calluna vulgaris
Sphagnum spec.
Juncus acutifolius
Eleocharis multicaulis
Juncus bulbosus
onbegroeid
Vak 7

erder aangegeven.

plagdiepte 20-25 cm.
J

K

L

M

N

0

50
25
20

85
+
+

+
15
80

+
+
+

25
+
+
+
20
20
10
+
+
+
+
+
+

50
+
+

+
+

+
+
+
80
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

afgeplagd in 1982, afplagdiepte ca. 30 cm,

Molinia caerulea
Carex rostrata
Drosera intermedia
Juncus bulbosus
Sphagnum spec.
Juncus effusus
Carex rostra ta
Carex curta
Juncus acutiflorus
onbegroeid

S

T

U

10
+
+
+
+
+
+
+
+
70

+
75
+

10

+
75
10

10
+
+

75

20
+
10
+

+
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VAK 8

afgeplagd in 1982. afplagdiepte 55 cm.
V

Juncus bulbosus
Juncus effusus
Eleocharis multicaulis
Molinia caerulea
Carex rostrata
Hydrocotyle vulgaris
onbegroeid

W

5

+

10

+
+
+

+
10
30

+
90

30

In vak 4-5 is vanaf 1983 jaarlijks een vegetatie-opname gemaakt van
een gedeelte, dat relatief ondiep is afgeplagd (ca. 20-25 cm). Naast de
opnamen uit 1983,1984 en 1985 zetten we een opname van Westhoff uit
1950 van een der laatste open plekken.

__________________ . _hoogste afgeplagde
delen
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delen

_ + _ .. _+ peilbuis oost
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De stijghoogten van twee peilbuizen in het oostelijk reservaat
gedurende de periode 1983-1985. Verder is aangegeven op welk
peilniveau de hoogste en laagste afgeplagde terreingedeelten
zich bevinden.
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TABEL 2.

Vegetatie-opnamen van een permane t kwadraat. De eerste
codering stelt de bedekking vol ge s Braun Blanquet/Barkman
voor, de tweede de sociabiliteit.

Datum
Totale bedekking
Hoogte vegetatie(cm)
Oppervlakte

1

opn. 1

opn. 2

opn. 3

opn. Westhoff

170983
75%
30
2x3 m

250884
90%
40
2x3 m

280885
90%
40
2x3 m

010850
100%

r.l

r .1

Soorten:
Betula pubescens
Salix aurita
Frangula aln us
Peucedanum palustre
Phragmites australis
Erica tetralix
Molinia caerulea
Drosera intermedia
D. rotundifolia
Rhynchospora alba
R. fusca
Eleocharis multicaulis
Carex rostra ta
Calluna vulgaris
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Carex lasiocarpa
Juncus acutiflorus
Carex curta
Carex echinata
Oxycoccus palustre
Hydrocotyle vulgaris
Potentilla palustre
Juncus subuliflorus
Agrostis canina
Cirsium palustre
Sphagnum tenellum
+ Sphagnum palustre
Sphagnum spec.
Aulacomnium palustre
Polytrichum commune

?

16 m2

+ .1
1.1

+ .1
3
2A
2M

2A.4
2M.5
2A.4

2B.5
+.2
2M.4

1

2M.3
1.1
2M.4
2M.5

2A.5
+ .1

+ .1

R.l

+.3

R.1

1.1
2.1-3
+.3
2.3

+.2
1

+

+ .1
+.1

2M
1

+.2
1.2
+.2
+.2
+.2
1.4
1.1
+.2
+.2
1.2
+.1

1

2M.3

2M.4
4.4
1.2
3.4

Bespreking resultaten.
De vegetatieschets (fig. 5) geeft aanleiding tot een nadere uitsplitsing.
Maken we gebruik van het relatieve aandeel "onbegroeid dan vallen Vak 1
enerzijds en de Vakken 6,7 en 8 anderzijds op.
Alhoewel Vak 1 relatief ondiep is afgeplagc blijkt toch ook hier het
oppervlakte percentage "onbegroeid" hoog tE zijn. Voorlopig laat zich
dit verklaren als we letten op de verschil en in het grondwaterverloop
in de beide peilbuizen. Het valt aan te nenen dat het onttrekkingseffect
van de grenssloten minder speelL in het ce trale deel van het reservaat
(a[sLandswerking). De vakkken 6,7 en 8 zij resp. 40,30 en 55 cm
afgeplagd.
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In deze vakken ontwikkelt zich thans na een pionierfase van Juncus
uulbosus, een Caricetum rostratae. Een Eriophoretum ontbreekt echter
geheel, zoals van Steenis in de twintiger jaren waarnam op afgestoken
percelen.
In de vakken 2,4 en 5, die maximaal 25 cm zijn afgeplagd, heeft zich in
zeer korte tijd een soortenrijke dopheide-vegetatie(Ericion tetralicis)
ontwikkeld, aangevuld met fragmenten van de snavel bies-gemeenschap
(Rhynchosporion albae). Soorten als Oxycoccus palustris en Eriophorum,
in 1972 nog aanwezig, zijn echter niet aangetroffen. Het blijft echter
de vraag of deze soorten nog verwacht kunnen worden, gezien de zeer
geisoleerde ligging van het reservaat.
.
Uit het vorengaande moge blijken hoe sterk de vegetatie zich instelt op
een bepaalde afplagdiepte. een diepte-verschil van ca. 5 cm (van - 25
naar - 30 cm) was voldoende om een totaal verschillende vegetatieontwikkeling waar te nemen. Wij pleiten dan ook voor meer experimenten
t.a.v. afplagdiepten en een bewust bepalen van de afplagdiepte op
basis van ondermeer de hydrologie van het gebied.
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VELDWAARNEMINGEN

Ｒｾｴ

Deze rubriek beoogt het vastleggen van allerle losse veldwaarneminjlen ui t
het gebied dat globaal begrensd wordt door de trechtse Heuvelrug, de randmeren, het Veluwemassief en de Rijn.
Het inzenden van waarnemingen dient bij voorke r op onderstaande wijze
plaats te vinden. Bij de redactie zijn hiervan voorgedrukte ex. verkrijgbaar.
Soort

Gemeente

Datum

Aaantal

Biizonderhede

km-vak Waarnemer(s)

In principe worden alle waarnemingen geplaatst Broed- en vindplaatsen van
zeldzame of kwetsbare soorten worden niet exac aangegeven. De exacte vindplaatsen worden in een nevenarchief opgeslagen zodat ze in geval van
planologische bedreiging toch bruikbaar zijn.
Bij twijfel dient de waarneming van een beschr'jving vergezeld te gaan en zo
mogelijk(indien verantwoord) van enig ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｾｬＮ
Moeilijke determinaties
worden aan de volgende personen voorgelegd:

I

Paddestoelen
Mossen
Amfibieën &
Reptielen
Vogels
Zoogdieren
Insecten
Overige

-Jaap ｗｩｳｭｾｮ
-Gerard Di, kse
-Vincent ｶｾｮ
Laar
-Teus Slagroom
-Vincent van Laar
-Lex Boon
-Redactie

Uiteraard kan iedereen ook zelf determinaties ｾ｡ｮ
bovengenoemde personen
voorleggen. In elk geval de geraadpleegde literatuur vermelden, al is het
alleen al vanwege de naamgeVing(paddestoelen'lossen,Insecten).
T.a.v. km-coör,dinaten het volgende. De gebrui te coördinaten zijn de zgn.
Amersfoort-coordinaten die op de topografisch kaarten vermeld staan.
Een waarneming wordt aangegeven door het ｳｮｩｪｾｵｮｴ
van de verticale en
horizontale te noemen waaronder de vindplaats ligt. Betreft het een
vrij groot gebied of is de exacte plek niet m er goed bekend, dan wordt het
nummer van het km-vak opgegeven.
Daarbij dient steeds het snijpuntenpaar te worden aangegeven
dat direct linksonder de
vindplaats ligt. Voor nauw461_-+-_ _-+_
il61.._-+---t---t-keurige opgave zijn de km-vakken
8
ｾ __ .
onderverdeeld in IOC-meter
6
,
vakken(zie.hiernaast).
4
'
Topografische kaarten zijn in
J
2
I
verschillende schalen ver. 41:/\
•
460 - t - - - - - t - krijgbaar bij de Topografische
2
6 8
Dienst, Bendienplein 5,
7815 SM Emmen. Tel. 05910150
15
150
151
969111

r-----------t--------------------------------,

?

Het 11'nkerp nt wordt aangegeven als
Speciaal voor inventarisatiedoeleinden heeft Staatsbosbeheer 150.5-460.7 In het rechtervak is niet meer
een zgn inventarisatie-atlas
bekend waar de vindplaats ｬｩｾｴ［
l50x460
uitgegeven, een boekwerk met alle ｴｯｰ ｧｲ｡ｦｩｳ｣ｾ･
kaarten van Nederland,
schaal 1:80.000, overigens niet in kleur. Kos prijs ca. f 30,-.
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Planten
Muurvaren(Asplenium ruta-muraria)
EEMNES: 31-V-1984, vele honderen ex. zowel aan de Noord- als aan de
zuidzijde van de Eemnesser Sluis;149.2x473.3 (W.Knol,T.Slagboom).
Kroosvaren(Azolla spec.)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 29-XII-1984, vele ex. op zandig recreatiestrand aan
Zuidzijde van de Nulderdijk;162-164x475-476 (G.M.v.Laar,V.v.Laar).
Dotterbloem(Caltha palustris)
LEUSDEN: 09-V-1984 , 2 pollen langs de Driftakkerweg nabij de Schammersteeg;157.0x462.7 (T.Slagboom). : 29-IV-1985, 2 pollen aan slootkant
van weiland aan de Akkerse Steeg, Den Treek:1155.4x456.9 (G.M.v.Laar,
V.v.Laar).
NIJKERK: 4-XI-1984, 2 bloeiende ex. in het weidevogelreservaat bij de
rietput, Polder Arkemheen;157.6x473.8 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: II-V-1985, 1 pol in talud/oever Westzijde van de Male
Wetering/Coelhorsterweg;152.0x566.4 (G.M.v.Laar,V.v.Laar).
Echt duizendguldenkruid(Centaurium erythaea)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 21-X-1984, vele ex. op zandige recreatiestranden
aan Zuidzijde van de Nulderdijk;163x475-476 (G.M.v.Laar,V.v.Laar,
controle det.Rijksherbarium).
Cichorei(Cichorium intybus)
AMERSFOORT: 20-VIII-1984,1 ex. in berm van Bunschoterweg bij kruising
Hamseweg,Hoogland:154.0x464.6 (V.v.Laar).
Bosrank(Clematis vitalba)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 21-X-1984, 1 ex. in struweelaanplant langs de
Nulderdijk:163.lx475.9 (G.M.v.Laar,V.v.Laar).

Smal vlieszaad(Corispermum leptopterum)
MAARN: 17-VIII-1984, talrijk op zandafgraving Maarnse Berg; 152x452
(T.Slagboom,W.Knol).
Bleekgele droogbloem(Gnaphalium luteo-album)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 21-X-1984, I ex. op zandig recreatiestrand aan'
Zuidzijde van de Nulderdijk; 163x475 (G.M.v.Laar,V.v.Laar).
Blauwe knoop(Succisa pratensis)
PUTTEN: Ol-IX-1985, diverse ex. in bermgreppel langs de Donkeresteeg
even ten westen van de kruising met de Hogesteeg: 166.0x472.1 tevens
enkele ex. in berm langs de Hogesteeg, gedeelte tussen Donkeresteeg en
hellerweg: 166x472. : 1 groeiplaats in berm langs de Goorsteeg:167x471.
: I groeiplaats in berm langs de Blarinckhorsterweg;168.0x470.0 (G.M.
v.Laar,V.v.Laar).
NIJKERK: ＬＵＸｾｉＭｘ ｬｏ
1 groei plaats langs de Achterridderwal, nabij
kuising met de 1 Kruishaarseweg;

WOUDENBERG: 08 IX-1985, diverse ex. in berm langs de Laagerfse weg,
westzijde;159x452-453 (F.v.Alphen).
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Vissen
Paling(Anguilla anguilla)
LEUSDEN: 1-1984, één ex.(ca. 40 cm.)halfdood op het fietspad tussen
Stoutenburg en Leusden:157.5x461.7 ＨｗＮｋｮｯｾＩＮ
WOUDENBERG: 10-VI-1983, eerste ｧｬ｡ｳ Ｑｴｲ･ｾ
in Valleikanaal bij
Roffelaarskade:159.3x455.6 (J.Lagerwey).: 2-VIII-1984, glasaal trek bij
't Schapebruggetje op Voskuilen, in het Valleikanaal:158. 3x456. 7
(J.Lagerwey).

Grote modderkruiper(Misgurnus fossilis)
WOUDENBERG: 1982 of 1983, 1 ex.werd door ｾｬ｡ｵｷ･
reiger uit vijver
gevist aan Voskuilerdijk 12:160.0x457.0 (med. Z.Bruijn).
Kleine

ｭｯ､ ･ｲｫ ｵｩｰ･ｲｾｃｯ｢ｩｴ ｳ

taenia)
NIJKERK: 10-1 -1985, 1 ex.dood,op het ijs van sloot met zeer lage
waterstand langs de Oude Bunschoterweg,Po der Arkemheen:156x472 (G.v.Dijk)
AMERSFOORT:4 en 14-VI-1985, 1 ex.in de Fl"erbeek, voormalig Wil1em 111
terrein:155.7x463.0 (D.en M.v.Tol).

Zoogdieren
Ree(Capreolus capreolus)
--AMERSFOORT: 10-XI-1984, 1 ex.in het Schot orsterbos;155.2x465.8 (L.J.Spier)

LEUSDEN: 1-11-1985, 2 ex.(d'en Ｉｾ

fourage end op graslandj155,5x459,3

(IV .Knol).

Vos(Vulpes vulpes)
--LEUSDEN: 4-1-1985, 1 ex. gespeurd in de snF,euw langs Trekerweg 300 m.
ten Zuid/Westen van Ooyevaarshorst:155.3xr58.2 (W.Knol). : 8-111-1985,
uitwerpsel gevonden nabij Hotel Den Treek:155.2x457.4 (W.Knol,K.v.Vliet).

I

Wezel(Mustela nivalis)
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 ex. bij oude ､ｬ･ｾｴｩｲ
langs de Berencamperweg
nabij de camping,Polder Arkemheen:160.0x474.4(T.Slagboom).
Hermelijn(Mustela erminea)
AMERSFOORT: 13-XI-1984, 1 ex. langs de Ze dertsewetering:151.3x468.3
(L.J.Spier).
Eekhoorn(Sciurus vulgaris)
HOEVELAKEN: 01-11-1985, 1 ex. zeer donker,bijna zwart, langs de Oosterdorpstraat nabij Hoevelakense bos:158.7x465.0 (A.Knol).
BARNEVELD: 24-11-1985, 1 ex. langs ｋ｡ｬ ･ｮｾｲｯ･ｫ ｲｷ･ｧＺＱＶＴＮ ｸＴＶＲＮＸ
(W.Knol). : 24-11-1985, 1 ex. langs Kallepbroekerweg;165.2x462.3
(W.Knol) .
LEUSDEN: 10-IV-1984, 2 ex. Heiligenbergerweg overstekend:156.4x461.2
(T. Slagboom).
Egel(Erinaceus europaeus)
NIJKERK: 31-X-1984, 1 verkeersslachtoffer langs de Bunschoterstraat
bij het waterpompstation:157.9x470.9 (T.S agboom).

Vogels
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Dodaars(Tachybaptus ruficollis)
AMERSfOORT: 25-XII-1984, 1 ex. in de Kopersingel Schothorst:l54.9x464.8
(J.L.Spier)
Kuifduiker(Podiceps' auritus)
AMERSFOORT: 1 ex. in regenvijver langs Trekvogelweg Liendert:l56x464
vanaf 4-111 t/m 7-111-1985 (R.de Lange, H.Smid, L.Boon): 7-111.1985,
1 ex. in Valleikanaal bij brug Liendertseweg: 155x464 (I.Smid),
Aalscholver(Phalacrocorax carbo)
LEUSDEN: 25-Vll tot l8-Vlll-l984, 1 ex.Valleikanaal in omgeving oude
zandafgraving: l58x46l (T.Slagboom).
AMERSfOORT: 20-Vlll-l984, 1 ex. Vallei kanaal tussen spoorbrug en Holkerweg: l55.lx464.l (rned.W.Hahstege): 8-1X-1984 , 1 ex. Valleikanaal:
l54.2x464.l (J.L.Spier).
NIJKERK: 27-X-1984, 1 ex. Veen en Veldendijk, partieel albino, overwegend wit: l57.4x473.6 (J.L.Spier).
AMERSfOORT: ll-Xl-l984, 3 ex. in zuidelijke richting vliegend boven de
Eern bij Coelhorst: l51x465 (V.v,Laar).
Blauwe reiger(Ardea cinerea)
AMERSfOORT: 20-1V-1984, 64 nesten in het park Randenbroek, l55.7x462.4
(T.Slagboorn).
Lepelaar(Platalea leucorodia)
EEMNES: l4-V-1984, 2 ex. Zuid polder te Veld langs Stammeweg
l48x472/473 (H.Gartner, W.Knol, T.Slagboorn).
BLARICUM: 3l-V-1984, 3 ex, neerstrijkend aan oostzijde van de Stichtse
brug op slikplaat die niet geheel kon worden overzien; 149.2x473.3
(W.Knol, T.Slagboom).
Knobbelzwaan(Cygnus olor)
HOOGLAND: 11-1-1985, 1 ex. Polder Zeldert; 32-23 (T.Slagboom).
SOEST: 11-1-1985, 9 ex. Soester polders, 32-22/32-23 (T.Slagboom).
EEMNES: 11-1-1985, 2 ex. Zuid polder te Veld, 32-12 (T.Slagboom):
11-1-1985, 7 ex. Maatpolder west, 26-52/26-53/32-12/32-13 (T.Slagboom).
Kleine zwaan(Cygnus colornbianus)
BUNSCHOTEN: 9-XII-1984, 6 ex. Eemmeer, voor de kust bij Polder Maten;
153x475 (V.v.Laar); 12-Xll-l984, ca. 190 ex.(incl.juv.) weiland ten
noorden van de Lodijk, Polder De Haar; 152.2x470.1 (V.v.Laar).
AMERSFOORT: l2-XII-1984, 209 ex., waarvan 18 juv., weiland ten oosten
van de Krachtwijkerweg, Polder Zeldert: l50.7x467.6 (V.v.Laar);
l2-XII-1984, 22 ex., waarvan 8 juv., weiland ten oosten van de Krachtwijkerweg, Polder Zeldert; 150.8x467.3 (V.v.Laar).
LEUSDEN: 4-1-1985, 10 ex. overvliegend richting Oost, nabij Het Veentje
Trekerweg; 155.6x458.6 (W.Knol); 2-11-1985, 20 ex. overvliegend richting
Noordoost bovenTerrein op hoek Paradijsweg/Buurtweg, Den Treek;
155.6x459.3 (W.Knol).
BUNSCHOTEN: 3-11-1985, 100 ex. in weilanden aan oostzijde van de
Bunschoterstraat, Polder De Haar.Hier niet eerder gezien; 153.9x469.6
(G.M.v.Laar, V.v.Laar); 3-11-1985, ca. 50 ex. in weilanden ten zuiden
van de Bisschopsweg, Polder De Haar; 153x470 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
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NIJKERK: 10-11-1985, 145 ex. Polder Arkem een in weilanden ten noorden
van de Oude Bunschoterweg; 157x471 (V.v.L ar).
AMERSFOORT: 9-III-1985, 60 ex. Polder Zelert; 150x469 (H.en LSmid).
Wilde zwaan(Cygnus cygnus)
NIJKERK: 6-1-1985, 7 ex. waarvan 2 volwass n met 5juv. , nabij Bemenseweg/Nekkeveldseweg; 159.4x472.7 (W.Kno1).
Kolgans(Anser albifrons)
NIJKERK: 6-1-1985, ca. 110 ex. vlogen op en zuiden van Nekkeve1d;
156.8x472.7 (W.Knol).
EEMNES: 24-111-1985, 41 ex. Eemploder; 14 x476 (H. en I. Smid).
LEUSDEN: 30-1-1985, duizenden ex. overvli gend richting noord, nabij
De Boom;32-44 (H. en I. Smid).
Grauwe gans(Anser anser)
LEUSDEN: 31-111-1984, 23 ex. overvliegend richting Noorden aan zuidzijde bebouwing Leusden; 158x460 (T.Slagb om); 14-IV-1984, onbekend
aantal overvliegend aan de zuidzuide van e bebouwde kom; 158x459
(T.Slagboom); 13-XII-1984, 61 ex. overvli gend richting Zuidzuidoost
aan zuidzijde bebouwde kom Leusden; 158x49 (T.Slagboom).
Canadese gans(Branta canadensis)
NIJKERK: 3 ex. Nijkerkernauw, ter hoogte
(G.M.v.Laar, V.v.Laar); 3-111-1985, 5 ex.
kol- en rietganzen, Polder Arkemheen nab
(W.Knol). Beide waarnemeingen zijn van de

.,

an Wielse sluis; 158x473
fouragerend in een groep
j de Ark; 159.Sx473.7
zelfde datum(Red.).

Brandgans(Branta leucopsis)
LEUSDEN: 23-XI-1984, 1 ex. langs sloot He,'ligenbergerweg ; 156.6x460.7
(T. Slagboom).
HOEVELAKEN: 12-IX tot begin XII-1984, 1 ･ｾＮ
in vijver aan Meerveldlaan hoek Frans Tromplaan tussen een groe eenden. Het gaat hier vermoedelijk om een ontsnapt exemplaar. Tijd ns werkzaamheden aan de
beschoeiingen is het dier verdwenen;
64 (A.Knol, L.Boon).
Bergeend(Tadorna tadorna)
PUTTEN: 23-XI-1984, 7 ex. Putterpolder; 1 2.8x474.4 (T.Slagboom,
E.Eijkelenboom).
NIJKERK: 10-11-1985, 1 ex. (mannetje) in Akervaart; 160x472 (G.M.v.
Laar, V.v.Laar).
Smient(Anas pene1ope)
BLARICUM: 23-XI-1984, ca. 4000 ex. slikg ied ten oosten van de Stichtse
brug; 148x478 (T.Slagboom, E.Eijkelenboo ) .
NIJKERK: 3-11-1985, honderen ex. Nijkerk rnauw, tussen Rassenbeek en
Nekkeveld; 156/157x473 (G.M.v.Laar, V.v. ar) .
Wintertaling(Anas crecca)
HOEVELAKEN: 1-11-1985, enkele ex. vliege d boven de bebouwing, Mauritslaan; 160.3x464.6 (W.Kno1).
Pij1staart(Anas acuta)
LEUSDEN: 24-1-1985, 1 ex. (wijfje) in slo l langs pad nabij Groot
Krakhorst; 158x461 (L.Boon, H.Gartner, G Visscher).
AMERSFOORT: 9-III.1985, ca. 25 ex. Zandput , Polder Ze1dert
151x469 (H. en I. Smid).
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AMERSfOORT: 30-1-1985, 2 ex. (mannetje en wijfje) in de Eem, nabij de
Koppelpoort; 154.8x463.4 (V.v.Laar).
Brilduiker(Bucephala clangula)
LEUSDEN: 30-1-1985, 3 ex.(2 vrouwtjes, 1 mannetje) in Valleikanaal
156x458 (H. en I. Smid)
NIJKERK: 3-11-1985, 1 ex. (wijfje) Nijkerkernauw, ter hoogte van Rassenbeek; 157x473 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
AMERSFOORT: 9-111-1985, 3 ex. (mannetjes) in zandput, Polder Zeldert;
151x469 (H.Smid, I.Smid).
Nonnetje(Mergus albellus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 1 ex. Nijkerkernauw; 158x474 (W.Kno1, J.Muilwijk,
T.Slagboom).
LEUSDEN: 6-1-1985, 1 ex. (wijfje) in Valleikanaal; 159x460 (L.Boon,
A.W. de Lange, Z.Bruijn).
NIJKERK: 3-11-1985, 4 ex.(l mannetje, 3 wijfjes) Nijkerkernauw;
158x473 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
AMERSfOORT: 9-111-1985, 3 ex.(l mannetje, twee wijfjes) Zandput,
Polder Zeldert; 151x469 (H.Smid, I.Smid).
Grote zaagbek(Mergus merganser)
NIJKERK: 16-V-1984, 19 ex. Nijkerkernauw, nabij Wielse Sluis;158x474
(T.Slagboom); 3-11-1985, 12 ex.(6 mannetjes, 6 wijfjes)Nijkerkernauw,
ter hoogte van de Wielse Sluis; 158x473 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
Rode wouw(Mi1vus mi1vus)
BARNEVELD: 23-111-1985, 1 ex. Scherpenzeelseweg, er werd op het dier
geschoten; 164x457 (H.Smid, I.Smid).
Bruine kiekendief(Circus aeruginosus)
LEUSDEN: 8-V-1984, lex. overvliegend in de omgeving van het tennispark
aan de Valleilaan; 158x461 (T.Slagboom); 12-V-1984, 1 ex. in omgeving
Valleikanaal; 158x461 (T.Slagboom).
Blauwe kiekendief(Circus cyaneus)
AMERSFOORT: 29-XI-1984, 1 ex. overvliegend; 152.1x466.4 (J.L.Spier).
Havik(Accipiter gentilis)
AMERSFOORT: 5-111-1985, 1 ex. overvliegend boven Schothorsterbos,
Hoogland; 154x466 (H.Smid,I.Smid).
LEUSDEN: 3-IV-1984, 1 ex. vliegend boven de Scoolsteegbosjes; 158x
459 (T.Slagboom).
Sperwer(Accipiter nisus)
MAARN: 23-V-1984, 1 ex. overvliegend omgeving oprit snelweg;
152.9x453.0 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 19-VIII-1984, 1 ex. (wijfje) omgeving Valleikanaal nabij het
oude zandstort; 158.1x461.9 (T.S1agboom).
AMERSFOORT: 10-XII-1984, 1 ex. (wijfje) langs Schothorster1aan, nabij
ingang Landgoed Schothorst; 154.8x465.4 (L.Boon); 18-1-1985, 1 ex.
(wijfje) vleigend boven hakhout bosjes , Surinamelaan; 153.8x461.1
(G.M.v.Laar,V.v.Laar, L.Boon, B.Topper)
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Sperwer(Accipiter nisus)
AMERSFOORT: 19-1X-1984, 1 ex.; 150.3x467." (J.L.Spier); 2-11-1985,
1 ex. (mannetje) tuin Heinsiuslaan; 154x462 (Mw.M.Verhoeven)
BAARN: 24-111-1985, Eemnesserweg; 147x470 (H.Smid, I.Smid)
LAREN: 24-111-1985, 1 ex. Nieuweweg; ＴＷｾｸＳＱ
(H.Smid, I.Smid).
Buizerd(Buteo buteo)
I
AMERSFOORT: 11-XI-1984, 7 ex. boven SchotHorst; 155.1x465.7 (J.L.Spier).
NIJKERK: 17-111-1985, 1 ex. met prooi(waarschijnlijk een zwarte kraai)
werd voortdurend belaagd door vier andere buizerds; nam hierbij dreighouding aan(half uitgeslagen enigzins gebogen vleugels en gespreide
staartveren);ook twee zwarte kraaien en ･ｾｴ
eksters trachtten wat van
de prooi te bemachtigen. Dat lukte de eksters het beste, doordat zij in
tegenstelling tot de buizerds die van "VOlTen" belaagden, de buizerd
van achteren naderden en zo soms onder de vleugels door een stukje vlees
wisten weg te kapen. Dit speelde zich af op een stoppelveld(maisakker)
aan de noordzijde van de Nieuwe Voorthuizerweg bij Driedorp; 164.3x
468.8 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
Smelleken(Falco columbarius)
LEUSDEN: 10-111-1985, 1 ex. (wijfje) boven Landgoed de Boom; 157x457
(H.Smid, I.Smid).
Boomvalk(Falco subbuteo)
LEUSDEN: 13-1V-1984, 1 ex. overvliegend Heligenberg; 156.4x461.2
13-1V-1984, 1 ex. overvliegend tennis park Valleilaan; 158.0x461.7
26-V-1984, 1 ex. overvliegend tennispark, Valleilaan; 158.0x461.7 ;
24-V-1984, 1 ex. overvliegend in richting Oost, zuid rand van bebouwde
kom; 158x459; 18-VIII-1984, 1 ex.(mannetj ) omgeving Valleikanaal
158.1x461.9 (T.Slagboom).
Slechtvalk(Falco peregrinus)
BUNSCHOTEN: 21-XII-1984, 1 ex. Polder de
E.Eijkelenboom).

aar; 152x470 (T.Slagboom,

Kwartel(Coturnix coturnix)
LEUSDEN: 5-V-1984, 1 ex, (mannet je) overvl'egend boven de bebouwde kom
aan de zuidzijde; 158x459 (T.Slagboom).
Kleine strandloper(Calidris minuta)
AMERSFOORT: 19-1X-1984, 3 ex. Zandput, Poider Zeldert; 151.6x469.2
(J.L.Spier).
Kemphaan(Philomachus pugnux)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. Polder Arkemheen; 156-161x471-474
(T.Slagboom).
Watersnip(Gallinago gallinago)
NIJKERK: 29-VIII-1984. ten minste 7 ex. Polder Arkemheen; 156-161x
471-474 (T.Slagboom).
Houtsnip(Scolopax rusticola)
AMERSFOORT: 8-XI-1984, 1 ex. Stokkebos,
ndgoed Schothorst; 155.1x
bosgedeelte Landgoed
465.8 9K.v.Wegen); 12-VI-1984, 1 ex. ｷ･ｳｾｬｩｪｫ
Schothorst; 154.8x465.8 ＨｊＮｶ ｗ･ｧ ｮＩ［ＸＭＱ ｾ ＸＵＮ
1 ex. vloog vanuit
het zanddepot aan de Schothorsterlaan ｬ ｡ ｾ ｳ
het laboratoriumgebouw
in de richting van het bos, Landgoed Sch thorst; 154x465 (L.Boon,
B.Topper);8-1-1985, 1 ex. bos Hugo de Gr tlaan bij s.g.De amersfoortse
Berg; 154.1x461.3 (E.Nieuwstraten, ｓＮｶ ｌｾ｡ｲＩＮ
.

J

-73Grutto(Limosa limosa)
NIJKERK: 3-111-1985, 103 ex. de eerste grutto's van dit jaar in Polder
Arkemheen; 159.2x471.7 (W.Knol).
LEUSDEN: 8-111-1985, 1 ex. Emelaarse Weg, in groep kieviten; 160x461
(I.Smid, H.Smid).
AMERSFOORT: 9-111-1985, 42 ex. Zandput, Polder Zeldert: 151x469 (H.
Smid, I.Smid).
Regenwulp(Numenius phaeopus)
LEUSDEN: 4-IV-1984, 1 ex. overvliegend richting Noordnoordoost boven
het tennispark aan de Vallei laan , 19.15 uur; 158x461 (T.Slagboom);
5-IV-1984, 1 ex. overvliegend richting Noordnoordoost aan zuidzijde van
de bebouwde kom, 19.45 uur; 158x460 (T.Slagboom).
Wulp(Numenius arquata)
EEMNES: 28-X-1984, 210 ex. Maatpolder west bij het reservaat: 149-150x
473-475 (T.Slagboom).
NIJKERK: 3 11-1985, 52 ex. Polder Arkemheen, tussen gemaal en SBB
reservaat; 32-14 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
Groenpootruiter(Tringa nebularia)
LEUSDEN: 20-VIII-9184, 1 ex. overvliegend Schoolsteegbosjes, rond zonopgang; 158x459 (T.Slagboom).
Witgatje(Tringa ochropus)
NIJKERK: 24-IV-1984,l ex. langs Fliersteeg; 159.8x469.7 (T.Slagboom):
4-XI-1984, 1 ex. nabij de zuiveringsinstallatie langs de Arkervaart;
160.8x471.8 ; 12-1-1985, 1 ex. langs de Berencamperweg, Putter Polder:
161.5x472.5 (T.Slagboom).
Oeverloper(Actites hypoleucos)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. Polder Arkemheen; 156-161x471-474 (T.Slagboom).
Kleine mantelmeeuw(Larus fuscus)
NIJKERK: 7-XI-1984, 2 ex. (adult) rondvliegend bij de haveningang van
Nijkerk; 160.5x474.4 (H.Gartner, T.Slagboom).
Dwergmeeuw(Larus minutus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 1 ex. (adult) Nijkerkernauw; 158x474 (W.Knol,
J.Muilwijk, T.Slagboom).
Zwarte stern(Chlidonias niger)
NIJKERK: 24-IV-1984, 9 ex. Nijkerkernauw, nabij Wielse Sluis; 158x
473-474 (T.Slagboom); 29-IV-1984, enkele 10-tallen, Nijkerkernauw;
156-160x473-474 (W.Knol, J.Muilwijk, T.Slagboom).
Holenduif(Columba oenas)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 3 ex. overvliegend richting Zuid, Polder Arkemheen; 156-161x471-474 (T.Slagboom).
Tortelduif(Streptopelia turtur)
AMERSFOORT: 23-VII-1984, 2 ex. bosjes bij De Stuw, uitmonding Valleikanal in de EEm; 154.3x464.1 (V.v.Laar).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 7 ex. overvliegend richting Zuid, Polder Arkemheen; 156-167x471-474'(T.Slagboom).
Koekoek(Cuculus canorus)
LEUSDEN: 21-IV-1984, 1 ex. roepend Schoolsteegbosjes, eerste waarneming; 158x459 (T.Slagboom).
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LEUSDEN: 9-111-1984, 1 ex. langs de Horsterweg, nabij de liniedijk:
157.3x461.6 (T.Slagboom); 30-111-1984, 1 ex. in omgeving tennishal,
157.1x461.2 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 30-VIII-1984, 1 ex. vloog over de Oude Lageweg, 21.00 uur:
157.5x464.3 (L.Boon): 9-111-1985, 1 ex. aan de Slaagseweg; 151x466
(I.Smid, H.Smid); 10-111-1985, 1 ex. Langs Coelhorsterweg Polder Zeldert
153x466 ; 10-111-1985, 1 ex langs de Hogerhorsterweg, Polder Zeldert;
151x466 ; 10-111-1985, 1 ex. langs Schothorsterlaan,Hoogland: 155x465
(I.Smid, H.Smid).
LEUSDEN: 24-V-1984, 1 ex. op lantaarnpaal angs Hamersveldseweg;
157.5x454.6 (T.Slagboom).
Bosuil(Strix aluco)
LEUSDEN: 13-111-1984, 1 ex. ｓ｣ｨｯ ｬｳｴ･ ｧ｢ｯｾｪ･ｳ［
158x459 (T.Slagboom).
WOUDENBERG: 24-V-19843 ex. 1mannetje en 1 wijfje in ｮｯ ｲ､ｾｬｩｪｫ
deel,
1 wijfje in zuidelijk deel De Boom; 157x456 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 14-XI-1984, 1 ex. roepend en ｮ･ｭｯｧｲ｡ｾ
op 't Zand,
binnenstad Amersfoort; 155.9x463.3 (J.Schqutrop): 14-111-1985, 1 ex.
Schothorsterbos, Hooglang; 154x465 (H.smil)'
Gierzwaluw(Apus apus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 10-tallen Nijkerkern uw; 156-160x473-474
(W.Knol, J.Muilwijk, T.Slagboom).
lJsvogel(Alcedo atthis)
AMERSFOORT: januari 1984, 1 ex. langs Tre vogelweg en waterwingebied
Liendert: 156x464 (wrn.Dhr.Berends): 10-X!-1984, 1 ex Zuidsingel ter
hoogte van de Korte Gracht, binnenstad Am rsfoort; 155x462 (Z.Bruijn);
26-XI-1984, 1 ex. Koopersingel bij brug S genlaan; 155.5x464.9
(J.L.Spier).
EEMNES: 13-XII-1984, 2 ex. EemnesserVaart bij de oude haven van Eemnes:
146.7x473.6 (T.Slagboom).
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 ex. Gemaal Arkemheen: 158.4x473.6 (J.L.Spier).
AMERSFOORT: 1-1-1985, 1 ex. Koopersingel,! bij brug Kattenbroekerweg
wijk Schothorst: 154.6x464.7 (V.v.Laar,med.).
Kleine bonte specht(Dendrocopos minor)
AMERSFOORT: 17-V-1984, 1 ex. aanvliegend
kruispunt nabij Elizabeth
ziekenhuis in richting van Randenbroekerbos, met voer: 155.9x462.2
CT.Slagboom).
I
LEUSDEN: 15-XI-1984, 1 ex. overvliegend ｲｾ｣ｨｴｩｮｧ
Noord, langs zuid rand
bebouwde kom;158x459 (T.Slagboom).
HILVERSUM: 24-111-1985, 1 ex. langs Utrechtse Straatweg: 140x467
(I.Smid, H.Smid).

ran

Boerenzwaluw(Hirundo rustica)
LEUSDEN: 29-IV-1984, 1 ex. boven zuidzijdb bebouwde kom: 158x459
(T.Slagboom).

I

Boompieper(Anthus trivialis)
LEUSDEN: 17-IX-1984, 1 ex. omgeving tenni park aan de Valleilaan;
158.5x461.4 (T.Slagboom).
Waterpieper(Anthus spinoletta)
BUNSCHOTEN: 28-X-1984, 1 ex. overvliegen
Veenestraat: 153.7x470.8 (T.Slagboom).

richting Zuidzuidwest,

-75Gele kwikstaart(Motacilla flava)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 5 ex. totaal uit Polder Arkemheen: 156-161x
471-474 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 18-IX-1984, 1 ex. op mestvaalt aan de Hoog en Wellerlaan,
Hooglanderveen: 157.7x466.5 (K.v.Wegen).
Witte kwikstaart(Motacilla alba)
BARNEVELD: 14-IV-1984, ca. 60 ex. overvliegend richting Noordwest,
boven industrieterrein,tussen 20.00 en 21.00 uur; 169x464 (T.Slagboom).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 40 ex. totaal Poder Arkemheen; 156-161x471-474
(T .Slagboom).
AMERSFOORT: 9-111-1985, Zandput, Polder Zeldert: 151x469 (H.Smid).
Nachtegaal(Luscinia megarhynchos)
LEUSDEN: 24-IV-1984, 1 ex. zingend Princenhofpark langs Zwarte Weg
om 4.30 uur: 157.6x461.3 (T.Slagboom); 24-V-1984, 1 ex. zingend langs
de Ponspoorlijn; 157.3x458.2 (T.Slagboom).
Zwarte roodstaart(Phoenicurus ochruros)
LEUSDEN: 10-IV-1984, 1 ex. zingend aan zuidzijde van de bebouwde kom:
158.4x459.7 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 9-X-1984, 1 ex. onvolledige zang op schoorsteen van woningen
Schothorst Noordwest: 154x465 (V.v.Laar).
Paapje(Saxicola rubetra)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. totaal Polder Arkemheen: 156-161x471-474
(T. Slagboom) .
Tapuit(Oenanthe oenanthe)
NIJKERK: 29/VIII-1984, 11 ex. totaal Polder Arkemheen; 156-161x471-474
(T. Slagboom).
AMERSFOORT: 8-IX-1984, 1 ex. Zandput Polder Zeldert; 151.2x469.4
(J.L.Spier).
Bosrietzanger(Acrocephalus palustris)
WOUDENBERG: 24-V-1984, 1 ex. zingend aan de zuidrand van Landgoed de
Boom: 157.3x456.2 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 25-V-1984, 2 ex. zingend omgeving tennispark aan de Valleilaan:
158x461 (T.Slagboom).
Staartmees(Aegithalos caudatus)
LEUSDEN: 1984, 1 broedgeval in conifeer(solitair) , aanplant langs
tennisbaan aan Valleilaan; 158.5x461.4 (T.Slagboom).
Wielewaal(Oriolus oriolus)
LEUSDEN: 1984, 1 mogelijk broedgeval, zuidrand van de bebouwde kom;
158.4x459.7 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 4-VI-1985, 1 ex. zingend , Schothorsterbos, Landgoed Schothorst: 155x465 (V.v.Laar, D.v.Tol, L.Boon).
Kraai(Corvus corone)
LAREN: 24-111-1985, 1 ex. half albino, langs Nieuweweg: 143x474 (I.
Smid, H.Smid).

-76Putter(Carduelis carduelis)
LEUSDEN: 26-XI-1984, 10 ex. overvliegend ichting Zuidwest, aan het
Valleikanaal; 158x461 (T.Slagboom).
NIJKERK: 3-11-1985, 2 ex. (mannetje en wij je) Polder Arkemheen, aan
de dijk bij de Wielse Sluis: 158.5x473.8 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
Sijs(Carduelis spinus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 1 ex. verkeersslachtpffer, langs het fietspad
van de provinciale weg Nijkerk-Hoevelaken; 159.8x467.7 (W.Knol,
T. Slagboom).
Kneu(Carduelis cannabina)
------ NIJKERK: 19-VIII-1984, 28 ex. totaal ｐｯｬ､ｾｲ
(T •Slagboom) .

Arkemheen: 156-161x471-474

Appelvink(Coccothraustes coccothraustes)
AMERSFOORT: S-XII-1984, onbekend aantal ｯｾｧ･ｶｩｮｧ
hoenstrrat, Liendert: 155.7x464.2 (J.L.Spier).

s.g.De Amerij, Parel-

I

IJsgors(Calcarius lapponicus)
BAARN: 16-1-1985, 1 ex(wijfje) Polder ZeI ert, in groepje met 8 veldleeuwerikken: 150.9x469.5 (T. Slagboom , G. isscher).
Geelgors(Emeberiza citrinella)
LEUSDEN: 4-1-1985, 1 ex. ca. 300 m. ten
457.1 (W.Knol).

uiden van de Rode Brug; 157.1x

Rietgors(Emberiza schoenielus)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 7 ex. totaal Pold r Aremheen: 156-161x471-474
(T .Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2ex. ten Oosten v n de Stichtse Brug; 148-149x
478 (T. Slagboom) .
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