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WATERVOGELTELLINGEN OP HET
NIJKERKER NAUW
(TUSSEN NIEUW HULCKESTEIN EN
. DE LAAKSE DUIKER)
VAN 11-10-1981 T/M 18-'-198%
door: V. van Laar

In de bijgaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de soorten en
aantallen watervogels die tussen 11-10-1981 en 18-07-1982 op het Nijkerkernauw werden waargenomen. Deze gegevens zijn ontleend aan een handgeschreven
verslag*. waarin een overzicht wordt gegeven van een serie driewekelijkse
vogeltellingen vanaf de Arkemheense Zeedijk. Tijdens deze tellingen werden
de vogelsoorten en hun aantallen die resp. in de polder Arkemheen, op de
Zeedijk en op het Nijkerkernauw werden gezien, over een vijftal aaneensluitende dijktrajekten afzonderlijk genoteerd. Deze vijf dijktrajekten vallen
samen met de coördinatenlijnen 156, 157, 158, 159 en 160 van de Topografische
kaart: (en zijn derhalve gelegen in de atlas bokken 32-14 en 32-15).
In de tabel zijn alleen de watervogels vermeld die op het Nijkerkernauw
verbleven. Watervogels die op het zelfde moment in de polder Arkemheen aanwezig waren of die overvlogen, worden dus niet vermeld. Ook de notities die
betrekking hebben op de weersomstandigheden en de aantallen en soorten recreanten die op het water vertoefden, worden in het overzicht niet vermeld.
* Laar, V. van & J.A.M. Fransman, 1982. Verslag van driewekelijkse vogeltellingen tussen 11 oktober 1981 en 18 juli 1982 vanaf de Arkemheense Zeedijk:
1-34. Manuscript (aanwezig in het redaktiearchief van Te Velde).

Aantellen watervogels op het NIJkerkernauw tussen Hulckesteln en de Laakse Duiker, 11-10-1981
tot 18-7-19S2.
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KEVERVANGSTEN OP LANDGOED "ERICA"
IN DE PERIODE 1981 - 1985
door: Gert van Ee
Samenvatting
In dit verslag wordt een opsomming gegeven van kevers die in de periode
1981-1985 op landgoed "Erica" werden verzameld. Het betreft geen systematisch opgezette inventarisatie (hiervoor werd vooralsnog geen toestemming
verkregen), maar voornamelijk handvangsten, die tijdens de vele bezoeken
werden gedaan. Het meest werd verzameld op het noordelijk deel, verder aangeduid met landgoed "Erica"-N.
Inleiding
Landgoed "Erica", een ongeveer 145 ha groot landgoed, ligt ten noordwesten van 8arneveld in de Gelderse Vallei in de driehoek Barneveld, Terschuur,
Achterveld. Het wordt in twee stukken gedeeld door de weg van Barneveld naar
Terschuur, de Kallenbroekerweg (Fig.l).
Het kleinere zuidelijke deel (ongeveer 68 ha) is eigendom van de familie
Polderman en bestaat voor het grootste deel uit bos, bouwland en weiland.
Het vormt één geheel met het landgoed "Groot Bylaer". Er ligt nog een klein
stukje van de voormalige ongekanaliseerde Kleine Barneveldse Beek. De kanalisatie vond begin 1973 plaats. Er is een kwekerij van dennebornen en langs de
gekanaliseerde beek wordt mais (I) verbouwd.
Het noordelijke deel (ongeveer 77 ha) was eigendom van de familie Hoogstraten-De Geer, maar is in 1981 verkocht aan de Stichting "Hel. Geldersch
Landschap" (Barneveldse Krant, 19B1). Dit gedeelte is landschappelijk zeer
fraai door de kleinschaligheid en gevarieerdheid in milieu. Het is een afwisselend geheel van vochtige heidevelden, vochtige rietlandj es, weilandjes.
akkers, hakhout, houtwallen, loof-, denne- en gemengd bos met en zonder onderbegroeiing van verschillende leeftijden. Er zijn sloten, vennetjes, beken en
's zomers droogvallende ondiepe poelen en plassen op de heide.
Een uitgebreidere beschrijving van historie en landschap, flora en fauna
zijn te vinden in Arnolds (1967), Berendse (1974), de Barneveldse Krant
(1981) en in het handboek van "Het Geldersch Landschap" (Ruige et al., 1985).
Beheer
Het beheer was extensief en gebeurde voornamelijk met handkracht door de
boswachter met de hulp van bosarbeiders. Na de aankoop door "Het Geldersch
Landschap" is hierin nogal wat veranderd. De uitdrukking in de pers luidde
"flink worden opgeknapt". Er is veel hout gekapt en dood hout afgevoerd, paden zijn verbreed en opgehoogd of omgeploegd en in het najaar van 1985 is
langs de paden machinaal gemaaid. Ook zijn slootjes en geulen gegraven of
uitgediept en geschoond.
De toegang is nu voor al lp publiek opengesteld, terwijl vroeger de toer,anp., alll'en r,eoorloofd op vertoon van een wandelkaart (Fig. 2). Hiervan werd.'n door de boswachter, de heer Hazeleger, per jaar minder dan 100 verkocht.
0<' boswachter had hiermee een goede kontrole op het landgoed, waar hij al
sinds 1936 (dit jaar dus 50 jaart) aan verbonden is.
Wal deze veranderingen op langere duur voor het landgoed betekenen, moet
worden afgewacht.
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Veranderingen in 100 jaar
Wanneer we op een topografische kaart van 1885 de ligging van het landgoed "Erica" vergelijken met die in 1985 zien we nogal wat veranderingen.
Ook binnen de grenzen van het landgoed zijn veranderingen te zien (Fig. 3).
Oe grootste van deze veranderingen zijn ､ｾ
achteruitgang van de heide,
de toename van het bos en het verdwijnen van houtwallen. Wanneer we die veranderingen binnen het km-hok 165-166/462-463 vergelijken met de omliggende
hokken, zien we dat daar de heide helemaal is verdwenen; daarvoor in de
plaats zijn weilanden en akkers gekomen. Ook zijn er veel houtwallen verdwenen.
Oe status van "landgoed" heeft "Erica" behoed voor ontginning, zodat h.. t
nu min of meer gelsoleerd ligt. Hopelijk zorgt de aankoop door "Het Geldersch
Landschap" ervoor dat het landgoed zijn karakTer kan blijven behouden. De
grootste bedreigingen vormen verlaging van hel' grondwaterpeil en de intensieve veebedrijven, die veel lucht- en watervero treinigingen veroorzaken.
Resultaten
In tabel 1 worden de kevervangsten opgesomd. Er is, zoals vermeld, niet
systematisch verzameld. De meeste vangsten zijn gedaan op het noordelijk deel
van het landgoed tussen de Kallenbroekerweg en de Dronkelaarseweg op en rond
de heide. Er is op veel verschillende ｭ｡ｮｩ･ｲ ｾ
verzameld: met de hand, met
een sleepnet, er is strooisel uitgezeefd, achtter schors gezocht, geklopt van
bomen en struiken, op en onder houtstapels, i het water met een zeef en er
zijn blikken ingegraven. Eénmaal is een pop u t een rotte berk uitgekweekt.
Al deze te hooi en te gras verzamelde waarnem ngen leveren samen 93 verschillende soorten op. Enkele hiervan worden na de tabel nader besproken.
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Tabel 1. Kevervangsten op landgoed "erica" (gem. Bornev Id)
ToelIchting: kolom 1 • volgnummer; kolom 2 • n mmer noer Brokman tI966); kolom J •
soortsnaam; kolom 4 - vangstdatum; kolom 5 • aantal verzamelde kevers.
Oe naamgeving Is volgens Brokman (1966).
BIJ dubbele dato betreft het blik angsten, behalve biJ nr 71 Denticoilis

linearis L., waarvan de pop werd
Van alle verzamelde soorten werden kevers opg
2

Ｎｴｫ･ ｷ ｧｴｉｾ

omen In miJn kollektie.
4

5

7.VI.1961
9. V.1962
12. V.l0B5
6.VIII-7.IX.19B5
25.XII.1984
3.IV.1983
12. V.1985
7. V.1985
12. V.1985
7.11.1962
25.XII.1964
3.11.1965
3.11.1965
15.IV.1964
30.IV.1964
30.IV.1964
3.11.1965
14.VII.1965
7. V.1965
3.11.1965
30.IV.1965
7. V.1965
25.XII.1964
12. V.1965

2
3
1
27

26. V.1965
30. V.1981
7.VI.1981
3.IV.1963
30.IV.1965
12. V.1965
6.VIII-7.IX.1985
30.IV.1965
7. V.1965
3.11.1965
7. V.1965
7. V.1985
30.IV.1985
25.X 11.1984
3.11.1985
7. V.1965
3.11.1965
7. V.1965
3.11.1985
30.IV.1965
3.11.1965
7. V.1965

1

Carabldae

2
3
4

5
6

7

4

Clclndela campestrls L.

21
37
41

Carabus nemeralls 14)11.

45
46
49

Elaphrus cupreus Oft.
Elophrus rlparlus L.
Lorlcera plilcornis F.

Not Ioph I lus polustrls Dft.
Notlophllus blguttotus F.

6
9
10
11

9B
116

Asaphldlon flavlpes 01t.
Bembldlon lampros Hbst.
Bembldlon ustulatum L.
Bembldlon dorls Panz.

12
13
14

127
157
163

Ocys harpaloldes Serv.
Badlster unlpustulatus Bon.
Badlster dllatatus Chd.

71

77

15

234

ｳｵｬｹｾ｣｡､ｯｳｬｮａ

16
17

260

Pterostlchus coerulescens L.
Pterostlchus oblongopunctatus F.

16
19
20

267
2B9
292

Pterostlchus minor Gyll.

21
22
23

294
313
321

Pterostlchus dJllgens Strm.
Synuchus nlvalls Ponz.
Agonum muellerl Hbst.

24
25

324
334

Agonum vlduum Panz.
Agonum fullglnosum Panz.

26

336

Agonum asslmlle Payk.

27

33B

2B5

blnototus F.

Pterostlchus niger SCholl.
Pterostlchus nlgrlto F.

ｭｵｮｯｧｾ

ruflcorne Gze.

2

1
1
2

2
2

1
2
1
1
1
3
1

1
1
1
2

2
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
3
1
1
1
2

7
1
3

1

I
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2

4

28

339

Agonum obscurum Hbst.

29

370
370

Odecenthe melenure L.

410
417
419
420
439
449

Hygrotus Ineequells f.
Hydroporus trIstls Peyk.
Hydroporus pfceus Steph.
Hydroporus pelustrls L.
Greptodytes plctus F.
Agebus ｳｬｮｲｯ｣ｾ･ｭ
Zimm.

36
37

452
454

Agebus blpustuletus L.
Agebus sturmT Gyll.

38

481

Colymbetes fuscus L.

5

3.11.1985
7. V.1985
30.IV.1982

!lytlscldae

39

492

DytlsCU$ merglnells L.

40

520

Ochthcblus mfnlmus F.

41
42
43
44

535
556
561
590

Helophorus equetlcus L.
Hydrochus cerlnetus Germ.
Spheerldlum scerebeeloldes L.
Hydroblus fusclpes L.

45
46

622
624

Necrophorus vespl I lol des Hbst.

47

639

Phosphuge atrata L.

25.IX.1983
15.IV.1984
15.1X.1984
25.IX.1983
25.IX.1983
8.VI.1981
15.IV.1984
26.VII.1981
26.VII.1981
25.IX.1983
26. V11 • 1981
25.IX.1983
3.11.1985
25.IX.1983

2
1
2

3
1
2

2
6
3

4
I

1
1
I

25.IX.1983
30.IV.1984
8.VI.1981
25.IX.1983
25.XII.1984
30.IV.1984

8

12.IX.1982
I. V111.1985
6. VI 11-7. IX. 1985
7.11.1982
31. X.1982

1
1
14
1

6.VIII-7.IX.1985
6.VIII-7.IX.1985
7.11.1982
3.IV.1983

4

I

2
3
1

1

ｾＡｉｰｨｬ､

Necrophorus Investlgator Zette

1

ｾ｡ｴｯｰｬ､｡･

48
49
50

665
671
672

Sc Iodrepo Ides wetsonl Spanee
Catops klrbyl SpeRee
Catops tristi' Panz.

1

3
5

ｾｨｬ､｡･

51

825

Scaphldfum quadrlmaculatum Ol.

30.IV.1984
30.IV.1985

1
4

ｾｴ｡ｬｮ､･

52
53
54
55
56
57
58

846
1043
1064
1065
1246
1275
1278

Protelnus brachypterus F.
Stenus blnotatus LJungh
Euasthetus blpunctatus LJungh
Euesthetus ru11cepll lus Bolsd
Stephyllnus melenerlus Heer
Ouedlus fullglnosus Grev.
Quedlus pielpennis Peyk.

3.IV.1983
30.IV.1984
3.11.1985
3.11.1985
3.IV.1983
3.IV.1983
3.IV.1983

2
1
1
8

1
1
1
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2

59
60
61
62
63

3

Blbloplectus emblguus Rchb.

1735
1742
1751
1753
1760

Brachyglute fossulata Rchb.
Bryexls lamlnata Mots
Bythlnus bulblfer Rchb.
Pselaphus helsel Hbst.

64
65
66

1769
1802
1813

Plegaderus vulneratus Panx.
MIcromalus paralleloplpedus Hbst.
Hlster blssexstrlatus F.

67

1817

H I ster neg I ectus Genn.

4

3.11.1985
3.11.1985
3011.1985
3.11.1985
5.11.1984

5

1
2
2
7
I

Histeride.
----13. Y.1984
13. Y.1984
15.IY.1984
25.XII.1984
9. Y.198Z
25.XII.1984
12. Y.1985

1

5
1
1

1
1
1

Cler Idoe

68

1915

Thaneslmus 10rmlcerlus L.

1929

Eleter sanguineus L.

30.IY.1984

E I ster I dae

69

7.YI.1981
31. X.1981
7.YI.1981
30.IY-16.Y.1985

70
71

1935
1997

Oanticailis llneerls L.

72

2234

Rhlzophegus depressus F.

300lV.1984

Cortlcerlne glbbose Hbst.

25.IX.1983

74

Eleter belteetus L.

2451

Cerylon hlsterold.s F.

3.11.1985

2571

Ptlilnus fuscus Geoffr.

26. V.1985

Cyllndronotus leevloctostrletus Gze

31. X.1982
8. V.1983
30.IV.1984

I

1
4
I

I

Anoblldae

----75

TenebrlonJdee

--------76

77

78
79

2731

2847

2858
2864

Rheglum blfescletum F.

Gremmoptera ruflcornls F.

Lepture rubre L.

7.VI.1981
9. V.1982
31. X.1982
20.VI.1982
18.VII.1981
19.VII.1981

I

I
3

I

2
2
1

1
I
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2

4

5

ｾｨｲｹｳｯｭ･ｬ､Ｎ

80
81

3019
30D

Chrysomela fastuosa SCOp.
MeIDsoma Denen L.

82

3040

Phytodecte vlmlnalls L.

83
84
85
86
87

3065
3066
3074
3134
3152

Lochmaea capreae L.
Lochmaea suturalts Thms.

Agelastlce alnl L.
HaltJes aenescens Wse.
Cheleordes aurate Mrsh.

20.VI.1982
10.VIl.19UI
18.VIl.1981
19.VII.1981
12. Vo1985
30. V.1981
8. V.1983
12. V.1985
8. V.1983
12. V.1985
1985
8. V.1983
8. V.1983

2
I
I

1
4
2
10
3
1
2
5
2

Anthrlbldae
88

3228

Anthr 1bus

elblnus L.

14.VII.1985

Curcu I1 on I doe

89
90
91
92
93

3249
3253
3286
3740
3742

Phylloblus plr! L.

Phylloblus calcaretus F.
Strophosome melenogrammus Fllrst
Bytlscus betulee L.
Deporeus betulae l.

30.IV.1984
8. V.1983
30.IV.1984
8. V.1983
8. V.1983
30.IV.1984

1
5
1
1
3
I

Korte bespreking van een aantal soorten

Cicindela campestris L. (Fig. 4), de groene zandkever.
Deze 12-16 mm grote kever werd vooral op de paden
in en langs de heide waargenomen. Bij nadering
vliegt hij steeds op om een paar meter verderop
le landen. Hierbij is de schitterende blauwe kleur
van het achterlijf te zien.

Ocrs harpaloides Serv. Deze kastanjebruine 4,2-6 mm
grote kever heet tegenwoordig Bembidion harpaloides
Serv. (Turin, 1982).
Ik vond 1 macropteer exemplaar achter schors aan de
voet van een den, hetgeen overeen komt met Lindroth
(1985). Deze auteur vermeldt verder een vondst van
nog niet uitgekleurde kevers in het nest van een
Vlaamse Gaai in Engeland. In ons land niet zo algemeen voorkomend; in de loopkeveratlas (Turin et al.
(1977» wordt hij niet voor dit hok vermeld.
fig. 4. Cicindela campestris L.
Badister unipustulatus Bon. Deze opvallend roodgeel
en blauwzwart gekleurde 6,9-8,2 mm grote kever werd (fig. uit Brakman (1955»
verzameld aan de rand van een vochtig rietlandje in
een graspol. Dit kGmt overeen met andere vindplaatsen in ona land: vochtig, moerasachtig terrein langs de bosrand (Turin, 1982).
Ook deze vondst is een aanvulling op de loopkeveratlas. Bij een loopkeveronderzoek in de Gelderse Vallei werd bij Achterveld nabij Snorrenhoef 1 exemplaar
gevonden in een houtwal (Beenen, 1981).
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Anisodactylus binotatus F. Van deze 9-13 mm gro'e zwarte kever werden 4 exemplaren in strooisel op de heide tussen pollen pijp st.rootje (Molinia caerulea) verzameld. Hierbij was 1 exemplaar met gele poten (abb. spurcaticornis Dej.) (Reit:ter, 1908).
Odacantha melanura L., de rietloopkever, een 6- ,8 mm lange, smalle loopkever
met een blauwgroene kop en ha1sschild en ｧ･ ｬｲｯｾ･
dekschilden, die aan het
uiteinde blauwzwart zijn. Er werd 1 exemplaar v rzameld in strooisel in een
vochtig rietlandje op "Erica"-N.
De vondst is een aanvulling voor de loopkeverat as.
De vindplaats komt overeen met de literatuur ( eclaire, 1951); Hoch et al.
(1977) noemen deze soort zelfs indicator van mo ras en drassig land met op de
bodem rottend plantemateriaàl. De soort heeft Jen beperkte verspreiding in ons
land (Turin, 1982).
Agabus melanocornis Zimm. Oeze 7-8,5 mm grote aterroofkever kwam in 1981 massaal voor in een gelsoleerd vennetje op de hei, licht beschaduwd door berkebomen. Volgens Drost & Schreyer (1978) is er e n voorkeur voor heideplassen
en is hij in het algemeen vrij zeldzaam.
Necrophorus investigator Zett. behoort tot de
ven aas en dode dieren in de grond tot zelfs 3
vlees hun eieren af te zetten. Van N. investi
verzameld op "Erica"-N, vliegend tussen de dop
met mijten. Volgens V.d. Wiel (1957) is de soo
voorjaar op dode kraaien gevonden.

oodgravers. Deze kevers begracm diep om in het rottende
tor (12-22 mm) werd 1 exemplaar
eide. Hij was helemaal bedekt
t niet zeldzaam en wordt in het

Micromalus parallelopipedus Hbst. is een klein (1,6-2,5 mm) vertegenwoordiger
van de familie Histèridae of spiegelkevers.
In Nederland komen van deze familie ongeveer 6 soorten voor. Deze soort werd
op "Erica"-N verzameld achter de schors van ee oude den. In 8rakman (1966)
wordt de soort voor 5 van de 11 provincies ver eld, waaronder Gelderland.
In 1949 was deze kever nog niet uit ons land b kend (Horion, 1949).
Phytodecta viminalis L., het roodbruin wilgenh antje (5,5-7 mm). Op "Erica"-N
komt. deze soort algemeen voor op de wilgen; 00 de larven, die de bladeren van
de wilg kunnen skeletteren. Opmerkelijk is dat de tekening op de dekschilden
kan variëren (net als bij sommige lieveheersbe st jes) van bijna geheel roodbruin naar zwart: gevlekt tot bijna geheel zwart. Op het. landgoed vind ik op
één wilgenst.ruik al d<'ze overgangen bij elkaar.
Anthribus albinus L. Deze niet zo algemene 7-1
familie Anthribidae (de boksnuittorren), waarv
ten bekend zijn.
De larven leven in het hout van dode loofbomen
af juni tot september op de takken en stammen
Op "Erica"-N vond ik op een stapel dennehout 1
mene soort.

mm grote kever behoort. tot. de
n in ons land slechts 13 sooren de volwassen dieren zijn vane vinden (Lyneborg, 1977).
exemplaar van deze niet zo alge-

Bytiscus betulae L. Op "Erica"-N vond ik van ､ｾ
4,8-7 mm grote blauwe berkenbladroller of grote sigarenmaker een blauw man etje op een omgezaagde den.
Volgens de literatuur zou hij, zoals de naam a aangeeft, vooral op berken
voorkomen. De kleur kan variëren van metaalkie rig violet, blauw, goudgroen
tot glanzend staalblauw (Lyneborg, 1977).
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fig. 5. Phytodecta viminalis L.
(fig. uit Brakman (1955))
fig. 6. Anthribus albinus L.
(fig. uit BrSkman (1955))

Diskussie
Ondanks het feit dat niet systematisch is verzameld, ZLJn op landgoed
"Erica" 93 soorten kevers gevonden. Hiervan zijn een aantal soorten niet zo

algemeen. Meer systematisch opgezet onderzoek zou ongetwijfeld leiden tot
een groot aantal nieuwe vondsten voor het landgoed. Juist een grote variatie
in milieu's op dergelijke kleine schaal leiden tot veel gradiëntmilieu's, die
zeer soortenrijk kunnen zijn.
Dat er met betrekkelijk weinig moeite zoveel verschillende keversoorten
op het landgoed gevonden worden, doet vermoeden dat er een rijke entomofauna
aanwezig is. Naspeuringen bevestigen dit inderdaad. Zo vond Koelewijn in 1977
12 soorten Odonata (libellen) en 28 soorten Syrphidae (zweefvliegen) (Koelewijn, 1980). In plaatsen in de naaste omgeving, Leusden en Hoevelaken, nam hij
veel minder soorten waar. In het ｧｵｮｳｴｩｧｳｾ･
geval 7 soorten Odonata en 18
soorten zweefvliegen.
In 1967 werd tijdens een KJN-kamp ook naar insekt en gekeken (Arnolds,
1967). Dit leverde zeer veel op, aldus het verslag. Niet alle soorten worden
weergegeven; wel wordt een aantal loopkevers genoemd. 6r worden 19 soorten

vermeld, waarvan er 12 ｴｾｩｮ
door mij zijn gevonden en 6 soorten niet in de
loopkeveratlas vermeld staan.
Ook bij andere diergroepen blijkt landgoed "Erica" bijzonder soortenrijk te zijn. 8erendse telt 60 broedvogelsoorten, wat vergeleken met 7 andere
geinventariseerde gebieden erg veel is (Berendse et al., 1971).
De flora is er ook soortenrijk en kent een aantal bijzondere soorten als
Pedicularis sylvatica (heidekartelblad), Lycopodium inundatum (moeraswolfsklauw), Adoxa moschatellina (muskuskruid) en Veronica hederifolia (klimop･ｲ ｰｲｩｪｳｾｲｮｯｬ､ｳＬ
1967; Berendse, 1974).
Konklusies
Al deze waarnemingen op en rond landgoed "Erica" uit het verleden en
meer recent geven aan dat hier sprake is van een terrein met grote natuurhistorische waarde. Om dit zo te behouden zal een hierop gericht beheer noodzakelijk zijn, iets dat iedere beheerder zal beamen. Echter, een juist beheer
zal alleen dan kunnen plaatsvinden, wanneer een gedetailleerd beeld van de
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potentiële waarde van het landgoed verkregen is. Hiervoor zou meer systematisch
onderzoek moeten plaatsvinden aan flora en f,unagroepen. Voor de insekten valt
hierbij te denken aan dagvlinders en loopkev rs omdat Van deze groepen meer
bekend is.
Keek men vroeger vooral naar de flora e ook fauna, maar niet naar insekten, voor de uitvoering van natuurbeheer; tegenwoordig gaan gelukkig meer
stemmen op om ook de insekten hierbij te bet ekken. Niet alleen omdat: zij ook
een onderdeel van het oecosysteem vormen, ma r juist ook omdat zij waardevolle
informatie kunnen geven (Brugge. 1985; Brugg , 1986).
Het is te wensen dat ook de stichting " et Geldersch Landschap" bij de
uitvoering van het beheer op landgoed "Erica' de mogelijkheid niet onbenut: zal
laten ook insekten bij het bepalen van de be eersmaatregelen te betrekken.

N.B. De figuren zijn overgenomen uit Brakman (1955). Het streepje links geeft
de ware afmeting aan.

DANKWOORD
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fig. 7. Hydrobius fuse

es L
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fig. 9. Scaphidium 4-maculatum Ol.
fig. 8. Necrophorus vespillo L.

201

fig.l0. Deporaus betulae L.

fig.ll. Pselaphus heisei Hbst.
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Overzicht van de belangrijkste
aantallen ｾ ｡ ｴ ･ ｲ ｶ ｯ ｧ ･ ｬ ｳ
op het
Eemmeer (VNL. VANAF 1978)
door: G. van Dijk (op basis van de gegevens van diverse waarnemers)
De laatste jaren zijn veel gegevens beschikbaar gekomen over de vogel rijkdom van het Eemmeer. Niet in de laatste plaats komt dit doordat
t.g.v. de aanleg van de Stichtse Brug met bijbehorend voorland en ondiepte
de vogelrijkdom sterk is toegenomen.
De hier volgende ｾ･ｧ ｶ･ｮｳ
zijn verzameld t.b.v. het consulentschap
N.M.F.* in de ｰｲｯｶｩｮ｣ｩｾ
Utrecht, om een indruk te krijgen van het belang
van het Eemmeer in verschillende delen van het jaar.
Het overzicht bestaat uit twee delen, nl. een overzicht van de in
kwantitatief opzicht belangrijkste soorten en een overzicht van de (talrijke) andere voorkomende soorten.
1. Kwantitatief belangrijke soorten (absoluut of relatief)
De belangrijkste bronnen waaruit de gegevens geput zijn, waren:
- Een overzicht van vogelwaarnemingen van P. Dieperink.
- De overzichten van de randmeertellingen van de Vogelwerkgroep Het Gooi
e.o. in "De Korhaan" over de seizoenen 1981/l9B2, 19B2/l983, 1983/1984
en 1984/1985. In de eerste drie gevallen maakte het Eemmeer (het beste)
deel uit van het trajekt Huizerpier-Eemmond, in het laatste geval is
het trajekt Stichtse Brug-Eemmond apart vermeld.
- De excursierapporten van het Staatsbosbeheer, afd. Bijzondere Taken
(i.h.a.: W. Bouw). In 1977 en 1978: Eemmeer en Nijkerkernauw samen,
daarna: Eemmeer**.
- Waarnemingen van P. Veen te Soest, voornsmelijk vermeld op formulieren
van de Nederlandse Steltloperwerkgroep en in het blad Te Velde no. 27
(985).
- Waarnemingen van anderen, onder anderen A. Dumosch en G. van Dijk.
- Gegevens uit de zestiger jaren, voornamelijk van de Vogelwerkgroep
Eemmond.
Van de jaren na de aanleg van de Stichtse Brug zijn vooral flink wat
tellingen beschikbaar van 1980, 1981 en 1982. Na de jaren 1983-1985 is
bijna niets van het zomerhalfjaar voorhanden, wel van het winterhalfjaar
(zie "De Korhaan").
Achter de soortnaam is het omstreeks 1980 geschatte l%-niveau van de hier
voorkomende trekwegpopulatie volgens Scott (1980)*** aangegeven.
ｾ Ａ ｾ Ａｾ

(1%

c

300, anno 1985 ｷ｡ｾｲｳ｣ｨｩｪｮｬｫ

wel meer)

Eemmeer
maart 1984: 200
1985: 94
juni 1982: 50
juli 1982: 40
augustus 1981: 50
1982: 30
1985: lOS, 135 en 285
augustus-september 1980: tot 200
september 1982: 70
1984: 300 en 100
oktober 1982: 1023 en ca 1000
1984: 190
1985: 350
november 1981: 20
1982: 10
december 1982: 40

* Natuur, Milieu en Faunabeheer
** Westgrens v66r de aanleg van de Stichtse Brug niet precies bekend.
*** O.A. Scott. A Preliminary Inventory of Wetlands of International Importance for Waterfowl in West-Europe and Northwest-Africa. I.W.R.B. Special Publication No. 2.
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ｾ ｅ Ａｾ

(1%

20)

Eemmeer
mei 1981: 16
juni 1980: 8
1981: 26
1982: 17
juli 1980: 24
1981: 47 en 36
1982: 25
augustus 1980: 18
1981: 17 en 50
1982: 17
augustus-september 1980: tot 50 (A. Dumosch)
september 1981: 16
1982: 18
1985: ＲＶＭｾ ＸＭＱＰＭＹ Ｕ

1985: 18-47-17-29-9-22-16

Verdere gegevens:

april-juni 1961-1965: max. 55 ex. (med. PoOrter)

I

Kleine Zwaan (1% = 120)
￮Ｙｾ］Ｍｯｴ
1000 ｾ 1200 ex. (8akker, Vogelbescherming)
1963-1965: 15 maal> 100 ex., max. 500 ex.
1980: 200 ex. (oktober)

( 1% = 400)

ｾＡ ｾ ｟ｾＡ ｾ

Onvolledig overzicht.
In november 1982: 1000-den
Smient
------

(1% = 5000)

Deze aantallen betreffen het Eemmeer en so s het deel van het Gooimeer ten
oosten van de Huizerpier.
januari 1983: 3000
1984: 4250
februari 1981: 2500
1982: 3050 en 8180
1984: 10.210
1983: 4505
1985: 6250 en 2750
maart 1982: 6000
1983: 2300
1984:
3950
1985: 11.100
april 1982: 850, 1338 en 2000
1984: 200
oktober 1981: 600 en 500
1982: 600 en 1 10
1983: 618
1984: 1615
november 1981: 9000 en 2160
1982: 4032
1983: 1140
1984: 6200
december 1982: 5000
1983: 4250
1984: 5580
ｾＡ ｾ

(1% = 1000)

8eha1ve in 1977_en 1978 (Eemmeer en Nijkerkernauw) hebben deze cijfers betrekking op het-Eemmeer.
april 1980: 400
1982: 200
juni 1980: 500
1981: 50
1982: 300
juli 1977: 250 en 800
1978: 1050
198.: 200
augustus 1977: 5 waarnemingen van 410 tot '200
1978: 1170
1979: 925
en 2090
1980: 1145
1981: 80Q en 1000
september 1977: max. 450
1978: 1169
1979: 900
1980: 1000 en 1500
1981: 1000
oktober 1977: max. 300
1978: 1050'
1979: 4000 en 3300
1981: 500
Oudere gegevens:

juni 1964:
juli 1964:
juli 1965:
aug. 1965:
sept.1965:
okt.. 1965:
no? 1965:

435
200
310
775
300
375
200
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ｾＡｬｾ ｟ﾧｾ

(1% > 10.000)
Gegevens Eemmeer
februari 1982: 700 en 1765
augustus-september 1980: tot 15.000
september 1982: 1000
oktober 1981: 2275 en 2245
1982: 400
november 1981: 1026 en 1020
ｾＡ

(1%

ｾ

550)

Op drie uitschieters na, zijn nooit meer dan enkele tientallen gemeld (bedacht moet echter wel worden dat deze soort in de zomer gemakkelijk over
het hoofd gezien kan worden tussen bv. wilde eenden) De uitschieters betreffen 375 ex. in juli 1978 (S88), 3500 in augustus-september 1980 (A.
Dumosch) en 2000 in dezelfde periode in het rrapport van P. Dieperink.
Ａｾ Ａｾ

(1% - 2500)

De aantallen van 1978 hebben betrekking op Eemmeer enlNijkerkernauw samen.
Die van 1984 hebben betrekking op het trajekt Huizerpier-Eemmond. De rest
heeft betrekking op het Eemmeer.
januari 1978: 2200 en 1400
1984: 350
februari 1980: 525
1981: 325
1982: 1550 en 1200
maart 1978: 875
november 1978: 760
1979: 1250 en 800
1981: 250
december: 515
1983: 122

1984: 600

Het maximum in de periode vanaf + 1979 is 3900. De datum van de betreffende
waarneming was ten tijde van de opstelling van dit overzicht echter niet
bekend.
ｧＡｾｅ ｾ

(1% ｾ 3500)
Eemmeerkust/IJsselmeerkust
maart 1965: 200
1982: 400
april 1964: 350
1965: 330
1982: 100
1984: 441
mei 1964: 330
1965: 950
juni 1964: 2200
1965: 3500
1982: 100
juli 1963: 3000
1964: 2700 à 3000
1965: 1900
1981: 500
augustus 1965: 135
ｾｅ

(1% ) 10.000)
Eemmeerkust/IJsselmeerkust

maart 1965: 310
april 1965: 260
mei 1965: HO
juni 1965: 500
juli 1965: 3700
1982: 300
augustus 1965: 2000
1982: 70
september 1965: 450
1982: 200
oktober 1965: 300
ｅＡｾ

(1% ｾ 10.000)
juli + 1963: 110
1982: 56
augustus + 1963: 400
september-+ 1963: 270
1982: 150
1982: 350
okt.ober + 1963: 600.
november-+ 1963: 100
(maximum in de jaren ZE'stig: 2000 (1963) - datum?)

1982: 939
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ｾ ＡＲ

(1%

ｾ

3000)

Eemmeer

maart 1982: 300
juli 1984: 735
augustus 1982: 280
september 1982: 120 en 466
oktober 1982: 765
november 1982: 300 en 274
december 1982: 200

Aalschol ver

-----------

In voorjaar en zomer meestal tientallen, in d nazomer oplopend tot honderden,
in oktober 1982 tot 1000 (P. Veen) resp. 1023 (P. Dieperink). Het ziet er naar
uit dat de beschikbaarheid van een rustplaats (de zandrichel) mede bepalend
is voor de aantallen. De omvang neemt toe bij het verlaagde najaars- en winterpeil. Na het treffen van natuurbouwmaatregeleq in de toekomst kan het gehele
seizoen rustgelegenheid aanwezig zijn. Wel ZUllen er in het najaar altijd wel
meer vogels zijn i.v.m. het einde van de broe tijd.
8roeden op de Dode Hond behoort tot de mogeli kheden, gezien de uitbreiding
tot ca 10 grote en kleine kolonies in Nederla d in recente tijd (waaronder
een broedpoging in het Veluwemeer, met S.8.8 . •
Wanneer de Markerwaard er komt (wat de schrij er niet hoopt), worden de randmeren relatief gezien nog belangrijker.
ｾ Ｒ Ａｾ

Regelmatig tientallen. Verscheidene overschri
Deze in internationaal verband zeer belangrij
vnn de ondiept.e het fourllr,eerr,ebied hervonden
ｉﾷＺｾＢＧｰｯｬｵ･ｲｫｵＢｴＮ
verloren ging (waarschijnlijk u
afwaaiing).
Mede i.v.m. risicospreid!.ng is het van groot
geergebied bevindt (denk uv. aan botulismegev

dingen van de l%-norm Ｈｾ 20 ex.).
e soort heeft hier na de aanleg
dar: in de jaren zest.ig nabij ue
or hClt. ni<?'t. meC'r optr('ucn vnl1

elang dat zich hier een fouraar in Zuidelijk Flevoland).

Smient
De aantalsontwikkeling is bij deze soort spec aculair. De aantallen lopen nu
al op tot meer dan 11.000. Voor meer gegevens wordt verwezen naar de jaarlijkse overzichten in 1I0e Korhaan ll •

Slobeend

--------

Regelmatig grote aantallen, verscheidene over chrijdingen van het l%-niveau.
In verband met de rui is deze vogel gedurende een deel van de zomer extra
kwetsbaar.
Wilde eend
Vaak niet meer dan honderden tot enkele duize den, met als uitschieter
ca 15.000 eind augustus-begin september 1982 A. Dumosch, toen ca 20.000
eenden, waarvan ca 15.000 wilde).
Kwantitatief niet onbelangrijk, maar in verho ding tot de totale populatie
minder belangrijk dan bv. de smient, die in d winter ca 2% van de trekwegpopulstie bereikt.
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2. De andere soorten
Naast de hiervoor behandelde soorten komen vele andere in en aan het: Eemmeer voor, waaronder 25 soorten steltlopers, 5 soorten sterns (waaronder de
reuzenstern), 4 soorten reigers (blauwe reiger, purperreiger, roerdomp - in
1985 broeden 2 paar -, woudaapje - waarschijnlijk broedend in 1984), waterral, klein en kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en visarend.
In verband met de problematiek van de watersport zijn deze gegevens
vooral voor het zomerhalfjaar bijeengezocht. Dit leidde tot onderstaand
overzicht.

8ijzondere waarnemingen in het zomerhalfjaar op grond van rapportage van P. Dieperink (PO; mede op basis van gegevens van anderen),
A. Oumosch (AD), P. Veen (PV) en ｗｾ
Knol & T. Slagboom (WK & TS).
Soort

Waarnemingen

Waarnemer

Anatidae
Wilde zwaan

tot 9 (april 1982)
PO
broedgeval 1982
PO
(een belangrijke soort als potentiële 'beheerder' van het terrein)
8ergeend
tot 300 (aug./sept. 1980)
AD
Casarea
1-2 ex. (juli-okt. 1981-1982)
PO
Wintertaling
tot 750 (aug./sept. 1980)
AD
Zomertaling
klein aantal
PO
Pijlstaart
klein aantal
PO
Kuifeend
tot 60 in september
PO
Tafeleend
zie overzicht; broedgeval 1982
PO
Smient
broedvogel in 19821 (3 pulli)
PO
Krakeend
2-3 paar in 1982
PO
Zomertaling
2-3 paar in 1982
PO
Kuifeend
2-3 paar in 1982
PO
Slobeend
broedvogel in 1982
PO
Wilde eend
broedvogel in 1982
PO
Bergeend
broedvogel in 1982
PO

Grauwe gans

ｾ Ａｾ ｅｾＡ

(Haemotopodidae t/m Phalaropodidae)

Scholekster
tot 100 ( " "
")
(" tot 2200 in maart 1982, PO, concentraties vóór de ｾｪｩｴ､･ｯｲ｢
mogelijk uitlopend tot in april)
Kievit
tot 400 (aug./sept. 1980)
80ntbekplevier
tot 60 (aug./sept. 1980)
1-2 paar in 1982
Kleine plevier
tot 5 (aug./sept. 1980)
2 paar in 1982
St.randplevier
tot 40 (zomer 1982)
3-5 paar in 1982 (17-20 ten westen van
A27)·
-----tot 200 (aug./sept. 1980)
Goudp 1ev ier
tot 150 (sept. 1982)
Watersnip
(tot 350 in okt. 1982)
tot 735 op slaapplaats (juli 1984)
Wulp
tot 940 op slaapplaats (juli 1982)
Grutto
tot 8 (augs. 1982)
Witgatj e
80aruiter
tot 5 (aug. 1981)
tot 45 (aug. 1981)
Oeverloper
tot 3 (aug. 1981)
Zwarte ruiter
tot 15 (aug./sept. 1980)
Groenpootruiter
tot 42 (sept. 1981)
Kleine strandloper
tot 70 (aug./sepr:. 1980)
8onl:e st.randloper

AD
AD
AD
PO
PO
PO
PO
PO
AD
PO
PV
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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Soort:

Waarnemer

｜ｾ｡Ｘｲｮ･ｭｩ ｧ･ｮ

tot 4-6 (aug. 1981)
PO
tot 200 (aug./aept. i980)
AO
tot 300 (juli 1982)
PO
2 adulten en 1 juv. uli 19811
PO
Steltkluut
5-10 paar ten oosten van A27 (1982)
PO*
Kluut
tot 60 ex. aug./sept 1980
AO
Temminckstrandloper
1-2 ex. zomer 1981 e? 1982
PO
Steenloper
1 ex. 29-8-1981
PO
Tureluur
tot 150 (aug./sept:. ｾＹＸＰＩ
AD
Grauwe franjepoot
tot 5 ex. (aug./sept. 1979 of 1980)
PO
(andere steltloper buiten de thans ｢･ｳ｣ｨｯｵｾ､･
maanden:
kanoetstrandloper, rosse grutto, bokje, zi!verplevier, regenwulp,
d.w.z. 24 soorten steltlopers in het zomer alfjaar en in totaal 29.

Krombekstrandloper
Kemphaan

Laridae
------Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

enkele waarnemingen (juni-aug. '80-'82)
tot 800 in sept. 198
tot 300 (aug./sept. 1980)
tot 67 (sept. 1982)

PO
PO
AD
PO

Zwarte stern
.
samen tot ca 2000 (sept. 1981)
PO
Visdief
(van de zwarte stern afzonderlijk bestaat ok een schatting van
ca 1000)
AD &
in aug./sept. 1980- 981-1982 resp.
Reuzenstern
PO
(tot) 4, 3 en 4
AO
tot 20 (aug. /sept. 980)
Grote stern
AD
tot 17 (aug. /sept. 980)
Dwergstern

､ｮ･ｲ｡ｾｩｖ

Falconidae
---------8ruine kiekendief

1 <,x. 26-9-1981
paar en jongen 1980
broedvogel

PD
AO
PO

Ｌｦ･ｩ､ｮ ｾ Ｚｶ ｾ［ｵ ｫ Ｚ ｾ ｩ ｬＺ ｾ ｴｮ ｦＺｩ ｾｫ ･Ｚ ｾ ｲＬ Ｚ ｾ
smelleken, roodpootvalk, totaal 13 soorten roofvogels - PO)
Rallidae

--------

Waterral

broedvogel 1981-1982
10 territoria in 1985
broedvogel 1982
Porseleinhoen
broedvogel 1984
1 territorium 1985
Klein waterhoen
2 territoria 1985
Kleinst waterhoen
aanwezig
Waterhoen
Meerkoet
tot 300 ex. aug./sejt. 1980
(een belangrijk rallengebied dusl)

PO
WK & TS
PO
WK & TS
WK & TS
WK & TS
PO
AD

Ardeidae
Purperreiger**
8lauwe reiger
Roerdomp

tot 2 (aug./sept. 1 80)
tot 12 (aug./sept. 980)
2 I.errit.oria 1985

AD
AO
WK & TS

* 15-20 paar ten westen van de A27, maar d ze broedplaats zal naar verｷ｡｣ｨｴＺｩｮｾ
verloren Raao.
** 1'01.<'nl.i<'l<' hroedvop,<'l: ann?ienlijke aant:a len hroeden bv. ook in hel.
Zwarte Meer, mogelijk thans minder door e recente achteruitgang
I..g.v. de Saheldroogte.
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Soort

Waarnemingen

Waarnemer

Woudaapje
waarschijnlijk broedvogel 1984
WK & TS
(op reigergebied dus ook een zeer belangwekkende ontwikkeling)
Ｒｾ Ａ ｧｾ｟ ｾＡ ｾ｟ｩ ｾ Ａ ｾ Ａｧｬ

flamingo
Velduil

9-13 ex. mei/aug. 1981
PO
2 ex. sept. 1980
(verschillende waarnemingen in 6 maanden
in 1980 en 1982, tot 9 ex., dit echter
buiten zomerhalfjaar)
Gezien het tot voor rel. kort broeden in de nabijgelegen Eempolder,
potentiële broedvogel.
Baardmees
vermoedelijke broedvogel met ca 4
territoria in 1985
WK & TS
Sprinkhaanrietzanger
WK & TS
1 terr. in 1985
Blauwborst
1 terr. in 1982
PO
Rietzanger
PO
broedvogel in 1982
Kleine karekiet
broedvogel in 1982
PO
Rietgors
broedvogel in 1982
PO
Daarnaast zijn er waarnemingen van verscheidene andere soorten (PO)
van andere seizoenen, waaronder belangwekkende als frater, strandleeuwerik, ijsgors, sneeuwgors, oeverpieper.
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Weidevogeltellingen in het
Eemland
door: G. van Dijk
ｾ ｟ＱｾＡ ｟ＡＲｾｑＺＡＲｾｑ

Door de vele weidevogeltellingen in het Eemland is hier in de loop van
de jaren een schat aan gegevens verzameld, die waarschijnlijk in geen ander
gebied in de provincie Utrecht zo omvangrijk is, uitgezonderd een enkel gebied van beperkte omvang zoals bv. de Dertienmorgenwaard, waar vanaf 1970
jaarlijks wordt geteld door S. 8raaksma en C. van Leeuwen.
De eerste telling waarvan gegevens. beschikbaar zijn, is een anoniem
rapport, waarschijnlijk van de hand van Rinke Tolman, betrekking hebbend op
het jaar 1950. Geteld is het gebied ten westen van de Eem en ten oosten van
de Wakkerendijk-Meentweg, groot ca 2100 ha.
In diezelfde tijd is een telling uitgevoerd door Mörzer-8ruijns, maar
de gegevens warep helaas niet meer terug te vinden in het archief van het
Staatsbosbeheer.
De tweede ronde was die t.b.v. de Avifauna van Midden-Nederland in de
jaren 1967-1970. Hoewel deze tellingen waarschijnlijk niet integraal zijn
geweest, zijn gegevens beschikbaar van het gehele weidevogelgebied van ca
5500 ha. Vervolgens is in de jaren 1973-1974 ongeveer hetzelfde gebied integraal geteld door de Werkgroep Ontwikkeling Eemland (zie Te Velde 10). In
1975 en 1976 gebeurde dat opnieuw door tijdelijke medewerkers van het Staatsbosbeheer omdat deze gegevens onontbeerlijk waren voor een goede voorbereiding van de ruilverkaveling. In 1977 .. 1978, 1979 en 1980 zijn delen van de
Eempolders gelnventariseerd door de W.O.E. en door W.C. Knol, toen in tijdelijke dienst hij het S.8.B. Vooral de telling van 1979 vnn het. S.B.8.,
betrekking hebbend op ca 1250 ha, leverde interessante gegevens op. De acht.eruitgang van watersnip, kemphaan en zomertaling bleek toen al zo ver
voortgeschreden dat van deze soorten nog maar 2-6% van hel aantal rond 1970
over was. In 1975-1976 is dit al gekonstateerd voor de gele kwikstaart.
Hoewel de tellers en de telmethodiek in de loop van de jaren wisselden,
is uit het verzamelde materiaal wel degelijk veel af te lezen. Ook wanneer
we weten, dat de (vrijwel altijd te lage) aantallen bv. enkele tientallen
procenten kunnen variëren (overigens was het verschil tussen W.O.E. en
5.8.8. bij ca 215 paren in 1976 minder dan 5%1), dan nog zijn de waargenomen veranderingen bij soorten als kemphaan, watersnip, zomertaling en gele
kwikstaart en in mindere mate bij de slobeend, zo groot dat de neerwaartse
ontwikkeling overduidelijk is. Het verzamelde cijfermateriaal is beknopt
weergegeven in een vijftal tabellen in het blad "het Vogeljaar" (Van Dijk
& Kuijk, 1985). Voor degenen die hier niet over beschikken, drukken we het
overzicht voor het gehele gebied tussen de Wakkerendijk-Meentweg en de lijn
Spakenburg-Hoogland hier nog eens af.
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Tabel 1. Overzicht Yan de ｡ｾｮｴｬ･
broedparen/broedpo Ingen (afgerond op viJftallen) 1n het
ggebled tussen ｅ･ｭｮ ｳｾ
Spakenburg, Hoogland en Soest (ca 5500 Ｉｾｨ
In de periode
1967-1979 (zie F19' 1).

Scholeksterr
Kievit
Grutto
Tureluur
Water sn Ip
Kemphaan
Slobeend
Zomerta II ng
Gele Kwikstaart

1967-1970

1913-1974

1975

1976

1979

120
575
1.020
335
420
240
100
155
285

135
970
1.110
250
235
280
55
20
20

155
670
750
235
175
60-90
110
50
25

155
755
905
250
140
35
110
35
15

7
7
7
7

Wal: hier het meest in het oog sprinet, is d
watersnip, de kemphaan, de zomertaling en d

c. 20
c. 5
1

c. 10
7

reusachtige achteruitgang van de
gele kwikstaart.

Tabel 2. Overzicht van de aantallen broedparen/broedpc gingen In het gebied van de gemeente
Eemnes tussen W.kkerendIJk-Meentweg en de ｾｅ
In de periode 1950-1976 (zie Fig. 2.)
Jaar
Teller
Scholekster
Kievit
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Water sn Ip
Slobeend
Zomertaling
Gele kwikstaart
*)

1950
1

6
460
390
420
60-70&/

1968-1970
Av Ifauna M.N.
64
212
399
129
90&!

1

In

14
16
270

37
64
119

1971
588
7

270
330
1
1*)
1
1
1
1

aantal broedgevallen onbekend, wel 315 exemplaren

1975
S8B

1913
W.O.E.
46
194
190
42
102 'paar I
29
17
5
14
ｾＲＴ

13
299
339
80
terr.
81
62

1976
SBB
74
350
415
111
?15 terr.
46
61

23

13

8

7

eteld.

Nog afgezien van de op deze wijze duidelijk r naar voren komende fluctuaties
(ten dele echter ook wel toe te schrijven a n teltechniekl lijken de volgende
konklusies gerechtvaardigd:
- de aantallen van kievit en grutto zijn onpeveer gelijk gebleven
- de tureluur was destijds veel talrijker
- de achteruitgang van de gele kwikstaart i reeds lang geleden begonnen
- slobeend en zomertaling waren minder ｴ｡ｬｲｾｪｫ
dan omstreeks 1970*
- bij kievit, grutto, tureluur en slobeend pringt 1976 er niet uit

* Van Ommen noemt in zijn bewerking van

ｶｯｧｾｬ ･ｧ ｶ･ｮｳ

van 1900-1950 echter

een waarneming van F. Volkers en G. de Vr es van de slobeend: "Eempolders,
zeer veel legsels gevonden. 1l
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Fig. 1

Het gebied van tabel 1.
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•

Zuldpolder I. V.ld

.: 2'5 n

• • h:4

.....

.;

Fig. 2. De Eemneeser polders.
Het hier aangegeven gebied tWlaen de Wak erendijk en de EeJII ie het gebied
van tabel 2.
De gebieden a en b samen

ｮｾｯｶ

het gebi d van tabel 3
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ｾ ｟ ｾＡ ｾｧ ｟ｾ Ａ｟ ＲｾＡ

Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen, is schrijver dezes in 1981
begonnen met de jaarlijkse telling van ca 300 ha, in 1983 uitgebreid tot 530
ha. Hiervan ligt 450 ha in de Noordpolder te Veld en de Maatpolder. aan
weerszijden van de Zomerdijk en 80 ha in Zeldert.
Deze tellingen vinden nu op een relatief konstante wijze plaats, nl. door
dezelfde persoon en door middel van drie tellingen. De eerste telling wordt
uitgevoerd vanaf de randen van de telgebieden <Zomerdijk, Noordervenweg,
Krachtwijkerweg en de oever van de Eem) en is bedoeld om vooral kieviten zo
goed mogelijk te tellen. Deze soort is nl. zeer moeilijk te tellen wanneer
men door het land loopt. Deze telling vindt in principe plaats in de tweede
decade van april.
Bij de volgende telling wordt het land wel afgelopen .• De looproutes zijn
zodanig gekozen dat elke vogel in principe op max. 200 meter gepasseerd wordt..
Deze telling vindt plaats rond 1 mei en is bedoeld voor alle soorten behalve
de kievit. De derde ronde valt in de tweede decade van mei en liefst in de
tweede helft daarvan. Deze ronde is bedoeld voor alle soorten behalve kievit
en grutto. De aantallen van kievit en grutto worden bepaald aan de hand van
resp. de eerste en de tweeGe telling en die van de andere soorten m.b.v. de
gegevens van alle tellingen. Het lijkt zeker niet uitgesloten dat door deze
aanpak van soorten als bv. tureluur en watersnip meer paren boven water komen
dan bij de aanpak van de jaren daarvoor. Het nog niet zichtbaar zijn van een
achteruitgang van de tureluur op de getelde 530 ha wordt mogelijk hierdoor
veroorzaakt.
Hieronder volgen de resultaten van de telblokken van 450 ha en 80 ha.
Pas in 1983 is deze gehele oppervlakte geteld, vandaar dat 1981 en 1982
in tabel 3 ont.breken. De gegevens van 1984 zijn onvolledig, o.a. omdat de
derde tel ronde verviel.
label ,. Overzicht ven lIlIntallen broedporen/broedpoglngen In het telgebied Eemnes (450 he)

In de periode 1975-1985 (zie Fig. 31.

1975
Tellers

Tijdelijke

TI Jdell Jke

medewerker s

medewerkers

S.B.B

S.B.B

Kievit
Grutto
Scholekster

57
80
18
31
21
10

Tureluur
water sn I p
Kemphelln
ｾ

Sluboond

)30

Zomertaling

1976

7

73
111
17
35
12.
4
ｾ

26

6

1978
W.C. Knol
(S.B.B ••
tijdeliJkl
27
100
IJ

16
5-17
I

18
0

1979
W.C. Knol
(S.B.B ••
tlJdellJkl
22

75
17
21
3
2
10
1

1983

1985

Von DI Jk
(S.B.B.l

Van DI Jk
(S.B.B.l

66-67
70-71
29-30
21-23
2-3
11
12-1J
4

85-91
90-96
28
34-36
1
1
11-12
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Fig. ,.
De telgeb1edlln van tabel

, en tabel"

ｾＭ Ｍ

'--.

-29VBn de aantallen broedperen/broedpoglngen In de perIode 1973-1961 In het
teigebied Zeldert (ca 80 ha).

Tebel 4. Overzicht

1914
Tellers

KievIt
Grutto
Scholekster
Tureluur
Watersnip
Kemphaan

Zooner-tell ng
Slobeend

1976

1977

1979

1960

1961

1962

1963

S.B.B.
(dl v.)

W.O.E.

S.B.B.
(Knol)

W.O.E.

S.B.B.
(V.Oljk)

S.B.B.
(V.Oljk)

S.n.B.
(V.OI jk)

16
16
3
10
2

15
20
4

23
26
4
6
3
7

7
12
2
5
1

16
17
2
5
1

25
24

32

42
21-30'

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1975

W.O.E.
S.6.B.
(Bekkor ) (dIv.)
55
66
4
27
27
42
1
1

B

1

ｾＱ

4

B

9
3-5
1-2
3

22
6-10
10
4
1
1

13

14
5-6
I
1-2

1965

34
19
7-9
16
2-3
20
1
1

• 30 op 14 eprll en slechts ZI op 4 mei

De aantallen'van kievit. grutto en tureluur schommelen, maar lijken de
laatste jaren niet struktureel achteruit te gaan. Het aantal scholeksters
lijkt niet verder toe te nemen, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat
het denkbaar is dat het huidige niveau van 35-40 paar op de getelde 530 ha
wellicht al eerder werd bereikt, maar nu pas zichtbaar is geworden door het
syst.eem van drie t.elronden (de scholekster broedt laat).
De watersnip is in het Eemnesser tel blok nu vrijwel verdwenen en handhaaft
zich in Zeldert iets beter. Van de kemphaan werd in 1985 nog één vermoedelijk
broedgeval gekonstateerd, nl. in het noorden van de Noordpolder te Veld,
waar op drie data een hennetje werd gezien en éénmaal een haantje. Overigens
werden hier in 1984 meer kemphanen gezien, nl. 20 ex. (waarschijnlijk 3 ｾＬ
de
rest <;l) op 17-4 en 50-60 ex. (slechts enkele <!') op 1-5. Dit: zijn waarschijnlijk trekkers geweest of vogels die zich over een groter gebied hebben verspreid.
In Zeldert werden op 3 en 4 mei 1985 nog twee haantjes gezien nabij het: perceel waar in 1983 een hen met drie jongen werd waargenomen.
De slobeend gaat nu ook duidelijk achteruit en de zomertaling blijft schaars
na de reeds eerder opgetreden sterke achteruitgang.
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De toekomst
Op het eerste gezJ.cht lijkt het alsof na de grote achteruitgang in de
jaren zeventig een stabilisatie is opgetreden en de aantallen van scholekster, kievit. grutto en tureluur onbedreigd zijn. In de polder Oosterwolde
bij Elburg, een sterk op het Eemland gelijken gebied. wordt als sinds 1958,
en vanaf 1969 jaarlijks door het Staatsbosbeh er geteld en daar blijkt de
achteruitgang zeker niet aan deze soorten voo bij te gaan. Van een niveau van
ca 65 paar kieviten, 60 paar grutto's en 20 ｲ｡ｾｰ
tureluurs per 100 ha in 1958
zijn we thans aangeland bij dichtheden van 5-10, 8-9 en 2-3 paar per 100 ha
voor deze soorten (nog niet gepubliceerde ｧ･ｾ
vens Staatsbosbeheer). Wanneer
nog diepere hemalinK. de
de ruilverkaveling doorgast, kunnen we door ･ｾｮ
bouw van tientallen boerderijen (kleinere afs1tand tot hel. land) en hel. "chl'lIren en opnieuw inzaaien van een groot deel v
het gebied een nog sterkere
achteruitgang verwachten dan tot het genoemd niveau.
Wanneer de ruilverkaveling doorgaat, is echt r ook voorzien in de vorming van
reservaten met een bruto oppervlakte van 380 ha (d.w.z. incl. dijken e.d.),
waarvan het overgrote deel als weidevogelres rvaat met optimale waterpeilen
en een optimaal beheer zal worden ingericht. Op deze oppervlakte kan de weidevogelstand sterk toenemen en dit kan ten d 11' de achteruitgang in de rest
van het gebied compenseren. De telgebieden d I' eerder aan de orde kwamen,
vallen vrijwel samen met deze reservaten en et zal dan ook de moeite waard
zijn om de aantalsontwikkeling te blijven vo gen.
Verwacht wordt eerst een verdere ｡｣ｨｴ･ｲｵｩｴｧ｡ｾｧＬ
gevolgd door een toename
naarmate meer gronden door Natuurmonumenten n beheer worden genomen. Het
zou echter de moeite waard zijn ook enkele t lblokken te volgen in het gebied
dat optimaal agrarisch wordt ingericht. Verd r zou het interessant zijn,
indien de tellingen van 1973-1976 van het ge elI' gebied nog eens herhaald
zouden kunnen worden v66r de ruilverkaveling van start gaat, bv. in het
voorjaar van 1987. Iedereen die mee zou kunn n doen, wordt daarom hierbij
opgeroepen daar vast eens over na te denken.
De Vogelwerkgroep Gooi en omstreken, die het gebied ten westen van de Eem
als werkterrein heeft, denkt erover daar in 987 een telling uit te voeren.
We zouden dan vooral tellers moeten zien te inden voor de Bikkerspolder,
de polder De Haar en polder Zeldert. Men kan zich aanmelden bij onderstaand
adres, G. van Dijk
Roerdompstraat 31
3815 8T Amersfoort
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Botanische "krenten inde pap" (1)
door: G. van Dijk
Verspreid in de Vallei, de Treek en nog enkele plaatsen vinden we botanische juweeltjes die scherp afsteken bij de omgeving. Aan het begin van deze eeuw is daar ongetwijfeld veel meer van geweest en was de kwaliteit van
de nu nog bestaande restjes hoogstwaarschijnlijk ook beter dan tegenwoordig.
Toch zijn de nu nog aan te treffen stukjes buitengewoon belangrijk, want het
voortbestaan van allerlei soorten in ons werkgebied staat of valt met de
toestand van deze terreintjes. Hier moet trouwens meteen gewaarschuwd worden
voor het eventuele misverstand dat we met de bescherming van deze stukjes
zouden kunnen volstaan, dat is natuurlijk niet zo.
Het is merkwaardig dat er zo weinig is gepubliceerd over deze terreintjes, ondanks het feit dat verscheidene daarvan al jaren bekend zijn. In
dit artikel komen enkele voorbeelden ter sprake en het is de bedoeling in
de volgende nummers meer terreintjes te bespreken.
Een aantal voorbeelden
De grootste concentratie natte voedselarme terreinen ligt op het landgoed Den Treek-Henschoten. Te denken valt onder andere aan het Hazenwater,
de Treeker plas, een viertal terreintjes in het noordoosten van het landgoed
en het Langeveen. De stafkaart laat zien dat er nog veel meer geweest moet
zijn. Oe namen van twee laaggelegen landbouwenclaves - "Het Waswater ll en
"De Droogmakerij" - spreken boekdelen. Ook in het Langeveen is het grootste
deel ontgonnen tot grasland, terwijl binnen het gespaarde deel de hoogveenplanten lavendelheide, veenbes en eenarig wollegras zijn teruggedrongen tot
een aantal kleine putjes.
Dieper (het Utrechtse deel van) de Vallei in vinden we onder andere het
heide- en schraallandreservaat Groot Zandhrink (SBB), het heide- en vennengebied Groot Wagensveld en het soortenrijke heideveldje bij Breehoef-Wittenberg en nog verscheidene terreintjes in het Gelderse.
Ook in de sfeer van de bossen zijn er stukken die opvallen door hun
bijzondere botanische kwaliteiten zoals onder andere de Schoolsteegbosjes,
het Anemonenbosje, een bosje bij de Lange Steeg, enkele bosjes bij de Moorsterbeek, een bosje bij Groot Stoutenburg en de bosjes bij de Akkerse Steeg.
Van soortenrijke graslanden is héél weinig meer over. Wel vinden we nog
het een en ander in bermen en aan slootkanten, maar dit zijn restjes en ze
zijn niet representatief voor wat er vroeger was. Het was dan ook een aangename ontdekking toen in 1984 bleek dat van de stroomdalgraslanden in Eemland (een 'uitstraling' van het Fluviatiele District) nog een fraai restant
over was op de zeedijk tussen Eemdijk en Spakenburg. Ook op het gebied van
graslanden met een zoutrelictvegetatie zijn nog enkele nieuwe ontdekkingen
gedaan, waarover we ｲｾｴ｡ｬ
nog eens hopen te berichten.
Het slootwatermilieu tenslotte is ook in grote gebieden genivelleerd
door een complex van factoren, waaronder de inlaat van voedselrijk Eemwater
en de hedendaagse zware mestgiften. Bij kartering van het Eemland eind jaren
7.E'vE'ntil\ door W.C. Knol bleken de wat grotE're minder genivelleerdE' delen
nog maar ruim lOI van het gebied te omvatten. De kwelzones zijn hier niet
bij gerekend. Dat zijn pas ware 'krenten in de pap' met als belangrijkste gebied het kwelgebied tussen Soest en de Eem (met onder andere veel klimopbladwaterranonkel) , waarover elders (nota P. Veen) uitgebreid is gerapporteerd.
Na deze algemene beschouwing zullen we nader stilstaan bij enkele afzonderlijk te beschrijven terreinen.
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De Veen en Veldendi;k tussen Eemdi;k en Sna: enburo:
Na de ontdekking in 1984 is de dijk ne g eens beter bekeken op 11-9-1985.
Het aantal soorten stroomdalplanten was niEt groot, maar van deze (drie)
soorten staan er zoveel exemplaren dat dit de dijk een bijzonder karakter
geeft dat we in de wijde omgeving niet aan reffen. Deze drie soorten zijn:
kruisdistel (Eryngium campestre), wilde peEn (Daucus carota) en pastinaak
(Pastinaca sativa), Van de kruisdistel wer en minstens 400 exemplaren geteld
op het trajekt ten westen van de Fokjesweg en minstens 150 ten oosten ervan.
Peen en pastinaak zijn niet geteld, maar w 1 vrij talrijk.
Vrijwel alle kruisdistels staan op he gedeelte ten zuiden van het wegdek. Hier is behalve de berm ook de hellin geschikt voor deze soort. Er
lopen een stuk of vier koeiepaadjes boven lkaar en dit wijst erop dat de
helling alleen beweid wordt. Door zijn 'st keIige' uiterlijk kan de kruisdistel de hele zomer doorgroeien en in de azomer is hij nog prima te tellen,
anders dan bijvoorbeeld de wilde peen, waa van veel meer vegetatieve dan
bloeiende exemplaren werden aangetroffen.
Doordat: hij niet gevreten wordt, is de kruisdistel dus gemakkelijk te
vinden als het gras eromheen is ｷ･ｧ ･ｶｲ･ｴ ｾＬ
maar dit betekent niet dat alle
planten ook tot bloei komen, integendeel. an 253 exemplaren zijn hierover
aantekeningen gemaakt. Bedacht moet wel wo den dat "exemplaar" nog wel eens
een moeilijk hanteerbaar begrip is als de lanten dicht bijeen groeien.
bloeiende exemplaren
vegetatieve exemplaren

di khelling
24
149

wegberm
18
62

Op de helling bloeide dus ca 1/7 deel en i de berm bijna 1/4.
Wat de oorzaak is van dit verschil is niet duidelijk. Op de berm lopen
weliswaar geen koeien, maar ze grazen er w,l, onder de afrastering door.
Deze afrastering omvat één schrikdraadje
ongeveer ｾ meter hoogte.
Dat is geen beletsel om een groot deel van de berm (ca ｾ meter breed) af te
grazen, wat overigens gunstig is voor de b rmvegetatie.
Op de Zomerdijk in de gemeente Eemnes heb ik geen kruisdistels meer
aangetroffen. Wel stonden in 1982 of 1983 og 7 exemplaren op de Meentdijk,
het oost-west lopende verlengde van de Zom rdijk. Op de zomerkade van de
Oostermeent telde ik nog ca 400 exemplaren Verder vinden we nog een belangrijke groeiplaats op de Zanddijk bij Naard n.

Ol

De zandweg bi; "Oost Indië"

00

het lando:oe

Groeneveld bi; 8aarn

Van deze zandweg was al lang bekend d t de bermen botanisch waardevol
zijn, maar het is toch goed van tijd tot t jd vast te leggen wat er nog aanwezig is.
In 1974 noteerde H. Kampf hier onder ndere heidekartelblad (Pedicularis sylvatica) en vermoedelijk gewone vI ugeltjesbloem (Polygala cf. vulgaris). Dit zijn soorten die voorzover mij I bekend de laatste jaren nog op
slechts één ｡ｮ､ｾｲ･
plek in de provincie Uttecht groeiden, namelijk op een
vochtig heideterreintje op de Treek (gegevfns W.C. Knol). Daar werden ze
tot voor kort overigens ook niet meer gevo?den, maar vleugeltjes bloem is
er in 1985 weer gevonden op een afgeplagd !tuk. Dit was overigens de liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllif lia).
In 1984 was het heidekartelblad op Gr eneveld nog steeds aanwezig. Er
werd op 26-9 weliswaar maar één exemplaar evonden, maar dit lage aantal
kan een seizoenskwestie zijn. Vleugeltjesb oem heb ik nooit meer aangetroffen, maar net als op de Treek is het natuu lijk best denkbaar dat de soort
weer verschijnt bij kleinschalig afplaggen
Het botanisch meest interessante deel van het weglichaam is de noordelijke berm met bijbehorende helling. Hie werden in 1984 en 1985 ｾ･ｮｯｴｲ､Ｚ

Het goed ontwikkelde deel van de Veen- en Veldendijk.
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De sandveg bij "Oost-Indië"
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Het g&«elterreln bij

Kaa1'8 berse n•
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heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), r nde zonnedauw (Drosera rotundifolia), tormentil (Potentilla erecta), dop eide (Erica tetralix), pijpestrootje (Molinia caerulca), vermoedelijk eldrus (Juncus cf. acutiflorus),
veenmos (Sphagnum spec.) en struikheide (C Huna vulgaris).
Deze strook ligt verhoogd ten opzicht van de omringende bemeste graslanden en kan doordoor voedselarm blijven. Het is wel merkwaardig dat ondanks
deze hoge ligging hier toch planten van du del ijk vochtig milieu kunnen gedijen.
Speciale aandacht verdient nog de ron e zonnedauw. Op minerale grond
treffen we in de provincie Utrecht bijna a tijd de kleine zonnedauw (Drosera
intermedia) aan en zelden de ronde.
Onderaan de genoemde strook, waar het voedselarme milieu in kontakt
komt met de meer voedselrijke rand van het slootje, vinden we opvallend veel
zompzegge (Carex curta). Zelden vinden we e ecologische plaats van deze
soort, hier tussen twee uitersten van voed elarm en (zeer) voedselrijk zo
fraai afleesbaar in het terrein.
Van de zuidelijke rand, minder goed ortwikkeld, is minder genoteerd.
Hier staat onder meer zwarte zegge (Carex ｾｩｧｲ｡ＩＮ
Een l?al1;elbosje bij De Kom onder Maarsberl1;en
In juli 1981 werd op het landgoed Maarsbergen, vlakbij de oude eendenkooi die zich op korte afstand van het motfl bevindt, een verrassend rijke
groeiplaats van gagel (Myrica gale) aanget offen. Vóór de bebossing van dit
terrein is hier waarschijnlijk een vochtig heideveld met gagelstruiken of
een min of meer ge_loten gagelstruweel aan!eZig geweest. De tot meer dan
een meter diepe'en aan de bovenkant tot 4 eter brede greppels wijzen op
grootscheepse werken in het verleden om hi r het bos aan de groei te krijgen.
Het is denkbaar dat kort na de bebossing, anneer de beplanting meestal zo
dicht is dat er bijna niets onder kan groe en, de gagel bijna verdrongen is.
Het bos is nu echter zo oud en open gewordfn, dat de kroonprojektie van de
dennen en berken soms minder dan 50% is. 0 zo'n plek werd nu veel gagel
aangetroffen.
Gsgel komt hier overigens verspreid vpor, in een aantal gevallen alleen in de greppelkanten.
Andere interessante soorten die' hier ｾ･ｲ､ ｮ
aangetroffen zijn: dopheide
(Erica tetralix), vermoedelijk zwarte zeggla (Carex cf. nigra) en veenmos
op, tot ongeveer een meter
(Sphagnum spec.). Het veenmos kruipt de ｯ･ｾ ｲｳ
boven het waterniveau in de greppels. Ook ･､ｩ ｨｰｯｾ
komt ongeveer even hoog.
Net als op Groeneveld vraagt men zich af hpe de bodem bij zo'n sterke ontwatering toch vochtig genoeg kan zijn voor de genoemde soorten.
Dit terreintje is in de huidige ｳｩｴｵ｡ｾｩ･
al waardevol en wel vanwege
het vele voorkomen van gagel. Wanneer het ｾｯｳ
gekapt zou worden en maatregelen als strooiselafvoer en/of ｫｬ･ｩｮｳ｣ｨ｡ｬｾｧ
afplaggen, in kombinatie met afdammen van de diepe greppels zouden worden uitgevoerd, dan zou de waarde
nog kunnen toenemen. Niet alleen nog ｡ｮｷ･ｾｩｧ
plantesoorten van het vochtige heidemilieu zouden zich kunnen ｵｩｴ｢ｲ･ｾ､ ｮＬ
maar het is ook denkbaar dat
planten vanuit de "zaadbank" in de bodem tot hervestiging kunnen komen. Wanneer het bos gekapt en heringeplant zou wo den, dan is het omgekeerde het
geval. Door de donkere begroeiing zullen d nog aanwezige soorten zwaar in
de verdrukking komen.
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VELDWAARNEMINGEN 21
Deze rubriek beoogt het vastleggen van allerlei losse veldwaarneminy;en uit
het gebied dat globaal begrensd wordt door de Utrechtse Heuvelrug, de randmeren, het Veluwemassief en de Rijn.
lIet inzenden van waarnemingen dient bij voorkeur op onderstaande wijze
plaats te vinden. Bij de redactie zijn hiervan voorgedrukte ex. verkrijgbaar.
Soort

Gemeente

Datum

Aaantal

Biizonderheden

km-vak Waarnemer(s)

In principe worden alle waarnemingen geplaatst. Broed- en vindplaatsen van
zeldzame of kwetsbare soorten worden niet exact aangegeven. De exacte vindplaatsen worden in een nevenarchief opgeslagen zodat ze in geval van
planologische bedreiging ｴｾ｣ｨ
bruikbaar zijn.
Bij twijfel dient de waarnen,ing van een beschrijving vergezeld te gaan en zo
mogelijk(indien verantwoord) van el.ig materiaal. Moeilijke determinaties
worden aan de volgende personen voorgelegd:
Paddestoelen
Mossen
Amfibieën &
Reptielen
Vogels
Zoogdieren
Insecten
Overige

-Jaap Wismon

-Gerard Dirkse
-Vincent van Laar
-Teus Slagboom
-Vincent van Laar

-Lex Booll
-Redactie

Uiteraard kan iedereen ook zelf determinf'tics

Oiln ｨ ｯ ｶ ･ ｮ ｾ ｣ ｮ ｯ ｣ ｭ ｴ ｬ ｣

pC'rsoncli

voorleggen. In elk geval de geraadpleegde lHcratuur vermeldelI, al is het
alleen al vanwege de naamgeving(Paddestoelen,Mossen,Insecten).
T.a.v. km-coördinaten het volgende. De gebruikte coördinaten zijn de zgn.
Amersfoort-coördinaten die op de topografische kaarten vermeld staan.
Een waarneming wordt ｡ ｾ･ｧ ｶ･ｮ
door het snijpunt van de verticale en
horizontale te noemen waaronder de vindplaats ligt. Betreft het een
vrij groot gebied of is de exacte plek niet meer 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 nauw1161
461
keurige opgave zijn dp km-vakken
I
8 ....... ...
onderverdeeld in lOO-meter
6
I
vakken(zie.hiernaast).
I
4
Topografische kaarten zijn in
I
2
I
n
verschillende schalen ver460
.46
krijgbaar bij de Topografische
24 68
Dienst, Bendienplein 5,
7815 SM Emmen. Tel. 05910150
15
150
151
969111

,.
.

?.

liet linkerpunt wordt aangegeven als
SpeciAal voor invenlarisatieIn het rechll·rvok is niet meer
doeleinden heeft StAatsbusheheer 150.5-460.7.
bekend waar de vindplaats liRt; 150x460
een zgn inventarisatie-atlas
uitgegeven, een boekwerk met alle topografische kaarten van Nederland,
schaal 1:80.000, overigens niet in kleur. Kostprijs ca. f 30,-.
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Insecten
Horzelvlintler (Sesia apiformis).
NIJKERK: 19-VI-1985, 1 ex. op stam vah populier langs de Oude Amersfoortse Straat. het ex. is opgenomen 'n de collectie van hel Centrum
voor Natuur en Milieu Landgoed Schothbrst.; 161x469 (Leg. J.L.Spier,
del. L. Boon) .
Avondrood (Deilephila elpenor).
amersfoort: aug. 1985, diverse rupsen op waterdrieblad in vijver in
tuin aan de v. Zuilenlaan, Hooglander een; 157.8x466.7 (Leg. G.Keizer,
del. L. Boon).
HOEVELAKEN: vanaf juni 1985 werden er de volgende vlinders waargenomen
aan de Beverdam, op licht in het trapportaal; 160x464 (L.Boon, A.Knol).
Agaatvlinder (Phlogophora meticulosa) ＲＳＭｖｉｾＱＹＸＵ
I ex. dood; 14-X-1985 I ex.
Tijger (Spilosoma luteum) 2-VII-1985, I ex. mannetje.
Kleine Zomervltnder (Hemithea aestivaria) 1 VII-1985, 1 ex.
Aleis repandata 26-VII-1985, 1 ex.
Polia hepatica 1O-VIII-1985, 1 ex.
Amphipyra pyramidea 13-VII-1985, 1 ex.
Hagedoorn (Opisthograptis luteolata) 17-VIII 1985, I ex.
Wit met Grijze Spanner (Cabera pusaria) 17- 11-1985, I ex.
lIemistola crysoprasaria 3l-VIII-1985, 1 ex.
lJandspanner (Xanthoroë ftuctuata) JO-IX-198', I ex.
"pione repandata 6-X-1985, I ex. ; l8-X-198 , I ex.
Thera juniperata 7-X-1985 I ex.
13-X-1985, 1 ex.
l5-X-1985, 4 ex.
16-X-l985, 19 ex.
Gepluimde spanner (Colotois pennaria) 15-X-I 85, I ex. mannetje
Wachtervlinder (Eupsilia transversa) lO-XI-I 85, 1 ex.
Kleine Wintervlinder (Operophelera brumata) 14-XI-1985, 2 ex. ; Il-Xll-l985, lex.
Wilgenhoutrups (Cossus cossus).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 19-V-1985, I rups op steenglooiing polder Maten;
153x475 (V.v.Laar).
Sprinkhanen.
Boomsprinkhaan (Meconema thalassiunum).
HOEVELAKEN: 6-X-1985, I ex. (vrouwtje) dood op stam van eik nabij het
gebouw van het Bouwfonds, Hoevelakerb s; 159.0x465.3 (L.Boon).
Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima).
LEUSDEN: aug./sept. 1985, 1 ･ｸＮＨｶｲｯｵｷｾｪＩ
in woning Argonstraat;
158x460 (Leg:Dhr.Kruithof, det:V.v.La r,L.Boon).
HOEVELAKEN: 7-IX-1985, I ex. (mannetje op flatgalerij ong. 2.50 m.
hoog;
ll-IX-1985, 1 ex.(mannetjr) dood in trapportaal Beverdam;
13-IX-1985, 1 ex. (vrouwtje) op flatgalerij Beverdam;
I
160x464 (L.Boon).

Kevers.
Uriehoornmestkever (Typhoeus typhoeus).
MAARN: 6-X-1985, I ex. op geoogsd gra nland len ?uidweslen van De
lIoogt; 151.7x453.2 (I.<-!!. U.v.Tol).

Vogels
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Winterkoning (Troglodytes troglodytes).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringende randmeren; 148- I49x l•78 (T. Slallboom) .
Roodborst (Erithacus rubeculo).
BLARICUM: 13-Xll-1984, 2 ex. totolIl gebied ten oostcn vun de SLichtsc
brug en omringende randmeren; 148-149x478 (T.Slagboom).
Zwarte Roodstaart. (Phoenicurus ochruros).
LEUSDEN: 3-VI-1984, I ex. omgeving tennispark aan de Valleilaan;
158.5x461.4 (T.Slagboom).
Grote Lijster (Turdus viscivorus).
LEUSEDN: 3-111-1985, I ex. eerste zang, nabij Schutterhoef; 155.6x
459.8 (W.Knol).
Baardmannetje (Panurus biarmicus).
8LARICUM: 28-X-1984, op twee plaatsen gehoord, moerasgebied ten oosten
van de Stichtse brug. Ook op 13-XII-1984 werden hier op twee plaatsen
ex. gehoord; 148-149x478 (T.Slagboom).
Pimpelmees (Parus caeruleus).
BLARICUM: 13-XII-1984, 5 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringend moeras; 148-149x478 (T.Slagboom).
Kauw (Corvus monedula).
LEUSDEN: 6-X-1984, min. l500 ex. op slaapplaats omgeving Uniedijk aan de
Ilorsterweg; 157x461 (T.Slagboom).
NIJKERK/PUTTEN: I-XI-1984, 152 ex. totaal polder Arkemheen PutterdccJ;
161-164x473-47h (T.Slagboom).
Roek (Corvus frugilegus).
LEUSDEN: 2-XI-1984, veel trekkende ex. omgeving Leusden Centrum;
157-158x460-461 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: I ex. 16-1-1985, Valleikanaal bi j brug Liendcrtsewcg op
het ijs; 155.7x464.3 (J.L.Spier).
Bonte Kraai (Corvus corone cornix).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 28-X-1984, 3 ex. totaal Bikkerspolder; 152x472
EEMNES: 28-X-1984, I ex. totaal Maatpolder; 149x473 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 6-1-1985, 5 ex. hoek Lapeerse Weg/Lange Steeg; 155-160x473-474
(T.Slagboom).
Keep (Fringilla montifringilla).
AMERSFOORT: 15-1-1985, 10 ex. nabij de "Amerij" in de Parelhoenstraat,
Liendert; 155.7x464.3 (J.L.Spier).
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes).
AMERSFOORT: 4-1-1985, I ex. nabij de "Amerij" parelhoenstraat Liendert;
155.7x464.3 (J.L.Spier).
Gedurende de winter zijn hier regelmatig 2 ex. waargenomen (med.
C. de Wilde).
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis).
AMERSFOORT: 1984, I ex. overvliegend richting oost bij de Grote Melm
Polder Zeldert Hoogland; 149.7x467.4;
1984, 2 ex. Slaagse Weg polder Zeldert Hoogland; 150.9x469.0
EEMNES: 1984, 2 ex. in groep van ong. 30 veldleeuwerikken aan de Jonge
Jaapweg in Zuidpolder te Veld; 146x472 (T.Slagboom).
Rietgors (Emberiza schoenielus).
NIJKERK/PUTTEN: I-XI-1984, 3 ex. in berm, totaal polder Arkemheen
Putterdeel; 161-164x473-475 (T.SlaRboom).
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Holenduif (Columba oenas).
PUTTEN: 12-1-1985, 1 ex. Putterpolde

161-164x473-474 (T.Slagboom).

Steenuil (Athene noctua).
LEUSDEN: ＬＴＸＹＱＭｾ ＳＱ
1 ex. ｯｶ･ｲｖｬｩ･ｧ ｾ､
aan de zuidrand van de bebouwde
kom; 158x459 (T.Slagboom).
6-XI-1984, overvliegend en uid roepend aan zuidrand van de
bebouwde kom; 158x459 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 13-XII-1984, 2 ex. Coelhprsterweg bij de bebouwde kom;
153.7x465.8 (T.Slagboom).
I
LEUSDEN: 5-1-1985, 1 ex. overvliegend boven winkelcentrum de Hamershof,
Leusden Centrum; 155-160x473-474 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 11-1-1985, 1 ex. op dak an huis aan de Schothorsterlaan,
Hoogland; J54.9x465.5 (T.Slagboom).
HOEVELAKEN: 8-111-1985, 3 ex. roepen langs de Veenwal; 161x464.5-465.3
(W. Knol).
Bosuil (Strix aluco).
LEUSDEN: 7-XI-1984, 1 ex. Schoolstee bosjes; 158x459 (T.Slagboom).
Ransuil (Asio otus).
LEUSDEN: 6-XI-1984, 1 ex. Schools tee
16-VIII-1984, 1 ex. jagend
158x461;
Ook op ll-Ix-1984 en 18-IX-1984 werd
terwijl op 6-IX-1984 2 overvliegende
waargenomen; 158.5x461.4 (T.Slagboom

bosjes; 158x459
p de Liniedijk omgeving tennisbaall;
hier 1 jagend ex. waargenomen
ex. nabij de tennisbaan werden

Velduil (Asio flammeus).
WOUDENBERG: 27-11-1986, 1 ex. in tal d greppel aan noordzijde langs
Rijksweg Utrecht-Arnhem; 164x450 (V . . Laar).
Veldleeuwerik (Alauda arvensis).
PUTTEN: 12-1-l985, 71 ex. totaal Put crploder; l61-164x473-474
(T .Slagboom).
AMERSfOORT: 16-1-1985, 38 ex. totaal polder Zeldert, Hoogland; 150-153x
467-469 (T.Slagboom).
Graspieper (Anthus pratensis).
BLARICUM: 13-XII-1984, 5 ex. totaal $ebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringende randmeren; 148-14fx478 (T.Slagboom).
PUTTEN: 12-1-1985, 1 ex. totaal ｐｵｴ ｾｲｰｯｬ､･ｲ［
161-164x473-474
(T. Slagboom) .
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea).
AMERSFOORT/LEUSDEN: 18-X-1984, 1 ex. Barneveldse Beek bij snelweg A-28;
157.1x463.0 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 27-X-1984, 2 ex. rondvliegend bij tennispark aan de Val1eilaan;
158x461 (T.Slagboom).
Witte Kwikstaart (MotacilJa alba).
EEMNES: 28-X-1984, 2 ex. bebouwde ｭｾｯｫ
Eembrugge; 149.6x471.0 (T.slagboom).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 17-XI-1984, 4 ex. overvleigend richting NNO
Lodijk polder de Haar. Even later ke rde 1 ex. terug; 151x470 (T.Slagboom).
NIJKERK: 6-1-1985, 1 ex. in bijna di htgevroren sloot bij Nijkerkerveen;
159.2x467.3 (W.Knol).
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Waterhoen (Gallinula chloropus).
NIJHKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. polder Arkemheen
(T.Sloghoum).

156-161x471-474

Meerkoet (Fulica atra).
NIJKERK: 5-1-1985, 120 ex. op het ijs Nijkernauw; 155-160x473-474
(T .Slagboom).
Goudplevier (PLuvialis apricaria).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 5 ex. overvliegend richting N. polder Arkemheen;
156-161x471-474:
NIJKERK/PUTTEN: l-XI-1984, 250 ex. totaal polder Arkemheen Putterdeel;
161-164x473-475 (T.Slagboom).
Kievit (Vanellus vanellus).
BLARICUM: 13-XII-1984, 800 ex. totalen ｧ･｢ｩ ｾ
te oosten van de Stichtse
Brug en omringende randmeren; 148-149x478 (T.Slagboom).
Bonte Strandloper (Calidris alpina).
BLARICUM: 13-XII-1984, 11 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringende randmeren: 148-149x478 (T.Slagboom).
Watersnip (Gallinago gallinago).
BLARICUM: 28-X-1984, 50 ex. rondvliegend boven moerasgebied ten oosten
van ed STichtse Brug; 148-149x478 (T.Slagboom).
NIJKERK/PUTTEN: l-XI-1984, 78 ,ex. totaal poder Arkemheen Putterdeel;
161-164x473-475 (T.Slagboom).
Wulp (Numen.ius "rquata).
NI.JKI\RK/l'lJTmN: J-XI-I'J84, 265 ex. Lolaal po.ldcr Ark".,"ecn l'uLLcrdccl;
161-l64x473-475 (T.Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 350 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug; 148-149x478 (T.Slagboom).
Tureluur (Tringa totanus).
AMERSFOORT: 3D-XII-1984, 1 ex. zandput Zeldert Hoogland; 151.5x469.2
(T.Slagboom).
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus).
NIJKERK: 4-XI-1984, 4 ex., waarvan 3 ex. leigrijs en 1 ex. lichter van
kleur, NIjkernauw; 157-158x473-474 (T.slagboom, W.Knol, H.GarLner).
ll-XI-1984, 1 ex. Nijkekernauw bij de Laak; 156x473 (T.Slagboom).
Zivermeeuw (Larus argentatus).
LEUSDEN: 3-VI-1984, 4 ex. noordzijde bebouwde kom; 158.5x461.4
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. polder Arkemheen: 156-161x471-474
(T. Slagboom) .
AMERSFOORT: 13-XI-1984, 1 ex. Valleikanaal in wijk Liendert; 155.1x
464.5 (J.L.Spier).
Grote Mantelmeeuw (larus marinus).
AMERSFOORT: 18-X-1984, 2 ex. zandput polder Zeldert Hoogland; 151x469
BLARICUM: 13-XII-1984, 21 ex. totaal van het gebied ten oosten van de
Stichtse Brug en nmringende randmeren: 148-149x478 (T.S1agboo.,).
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Nonnet1e(Mergus albellus).
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 ex. Nijkerker auw; 155-160x473-474 (T.S1agboom).
Middelste Zaagbek (Mergus serrator).
LEUSDEN: 30-1-1985, 1 ex. vrouwtje i

Valleikanaal 32-34 (I. en H.Smid).

Grote Zaagbek (mergus merganser). Nijkerkevnauw; 155-160x473-474 ;
NIJKERK: 27-XII-1984, 4 ex.
14-XI-1984 ,lex. Nijkerke1nauw nabij de Nijkerkersluizen;
160x474;
26-Xi-1984, 2 ex. Nijkerkernauw; 155-160x473-474 (T.Slagboom).
Wespendief (Pernis apivorus).
HOEVELAKEN: 10-111-1985, 1 ex. zweve d met buizerd richting NO, nabij
Veenwal; 161.2x465.7 (W.KNol).
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 juveniel exl Polder Arkemheen; 156-161x471-474
(T.Slagboom).

I

Blauwe kiekendief (CIrcus cyaneus).
HOEVELAKEN: 5-111-1985, 1 ex. laag v iegend langs houtwal nabij Veenwal
om 1800 uur. (W.KI'ol).
Havik (Accipiter gentilis).
LEUSDEN: 2-XI-1984, 1 ex.
9-II-1985, 1 ex.
155x459 (W.Knol).

alleikanaal; 158x461(T.Slagboom).
dnabij Ingeborg, den Treek:

Sperwer (Accipiter nisus).
HOEVELAKEN: 1984, Hoevelakerbosch v rm broedgeval 32-24 (Mevr. H.Bus).
AMERSFOORT: 25-X-1984, 1 ex. Landgo d Schothorst Hoogland; 154.7x465.5;
25-X-1984, 1 ex. overvl egend richting W. landgoed Coe1horst; 152x466 (T.Slagboom).
BAARN: 25-X1984, 1 ex. Polder de Ha r; 150x470 (T.Slagboom).
NIJKERK: 1-XI-1984, 1 ex. Polder ａｲｾ･ｭｨ ･ｮ
West: 159x471 (T.S1agboom).
EEMNES: 21-XII-1984, 1 ex. omgeving EEmbrugge; 149x470 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 4-1-1985, 1 ex. nabij Rode Brug in houtsingel: 156.0x457.3
1-11-1985, 1 ex. zwevend boven Hazewater: 154.8x459.7 (W.Kno1).
Buizerd (Buteo buteo).
WOUDENBERG: 2-VI-1984, 1 ex. overvliegend omgeving landgoed Geerestein;
156x455 (T.S1agboom).
BLARICUM:. 28-X-1984, 1 ex. overvliegend richting zuid, moerasgebied ten
oosten vän de Stichtse Brug; 148-149x478 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 2-XI-1984, 3 ex. nabij het Valleikanaal; 158x461 (T.S1agboom).
PUTTEN: 12-1-1985, 5 ex. overvliegend boven Putterp01der; 161-164x473474 (T.Slagboom).
I
Ruigpootbuizerd (BUTEO LAGOPUS).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 21-XII-1984, 1 juveniel ex., Bikkerspolder langs
Vinkenweg; 151.2x471.3 (T.Slagboom).
Boomvalk (Falco subbuteo).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. Polder Arkemheen: 156.161x471-474 (T.S1agIlIlom) •

AMERSFOORT: 31-X-1984, 1 ex. vliege.d boven de wlJk SchuJlcnburll;
156x462 (T.S1agboom).
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Bergeend(Tadorna tadorna)
Amersfoort: 30-XII-19B4, 3 ex. Zal\dput Polder Zelderl lIooRllIl\d
151. '>xM.lJ.2 ('I'.Slaghoom, II.Gartncr)
3l-XII-1984, 3ex.Zandput Polder Zeldert lIoogland
NIJKERK: 5-VI-1984, 1 ex. Nijkerkernauw l57x473 (T.Slagboom).
Smieot(Anas penelope)
BLARICUM: ong. 2500 ex. Moerasgebied ten Oosten van de Stichtse Brug
en directe omgeving l48/149x478
l3-XII-1984 ong. 8500 ex totaal van het gebied ten Oosten van
de Stichtse Brug ('I'. Slagboom)
AMERSFOORT: l8-X-1984, 20 ex. Zandput Polder Zeldert l5lx469
('I'. Slagboom).
Krakeend(Anas strepera)
NIJKERK: 5-VI-1984, 1 paar Nijkerkernauw nabij de Ark 159x474
('I'. Slagboom).
Wintertaling(Anas crecca)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. Polder Arkemheen l56/l61x47l/474
AMERSfOORT: l8-X-1984, 8 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland
l5lx469
28-X-1984, 2 ex. ZAndput Polder Zeldert Hoogland
l51x469 ('I'. Slagboom).
Wilde eend(Anas platyrhynchos)
NIJKERK: 5-1-1985, ol\g. 1450 ex. op het ijs Nijkerllauw 155/160x473/474
BLARICUM: 28-X-19B4, BOO ex. Moerasgebied ten Oosten van de Stichtse
Brug en directe omgeving
l3-XII-1984, ong. 2750 ex. Moerasgebied ten Oosten van de
Stichtse Brug en directe omgeving l48/l49x478 ('I'. Slagboom).
Zomertaling(Anas querquedula)
NIJKERK: 5-VI-1984, 10 ex. Nijkerkernauw l57x473 ('I'. Slagboom).
Slobeend(Anas clypeata)
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 paartje Nijkerkernauw l55/l60x473/474
AMERSfOORT: l8-XI1-l984, 8 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland
l51x469 ('I'. Slagboom).
Tafeleend(Aythya ferina)
AMERSfOORT: l8-X-1984, 3 ex. Zand put Polder Zeldert Hoogland l5lx469
('I'. Slagboom).
Kuifeend(Aythya fuligula)
NIJKERK: 5-VI-1984, 20 ex. Nijkerkernauw t.h.v. het ｷｾｩ､･ｶｯｧ ｬｲ･ｳ ｶ｡ ｴ
l57x473
'
AMERSfOORT: l-XI-1984, 9 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland l51x469
('I'. Slagboom).
Brildoiker(Bucephala clangula)
NIJKERK: 5-VI-1984, 2 ex. Nijkerkernauw t.h.v.het weidevogel reservaat
l57x473 ('I'. Slagboom)
27-X-1984, 1 ex. Veen en Veldendijk l57.4x473.6 (J.L. Spier)
3l-X-1984, I ex. Nijkerkernauw l56x473 ('I'. Slagboom).

-45-

Knobbelzwaan (Cygnus olor).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 6 ex. totaal val Polder Arkemeen geteld vanaf
de wegen en dijk; 156/161x471/474,
AMERSFOORT/BAARN/BUNSCHOTEN: 78 ex. to aal in Polder Zeldert, Polder
De Haar en de Bikkerspolder, 150/154x4 7/474,
AMERSFOORT: 18-X-1984, 6 ex. zandput P lder Zeldert, 151x469,
BLARICUM: 28-X-1984, 3 ex. moerasgebied ten oosten van de Stichtse
Brug en de directe omgeving, 148/149x478,
AMERSFOORT/BAARN: 28-X-1984, 28 ex. Polder Ze1dert; 150/153x467/469,
BAARN/BUNSCHOTEN: 28-X-1984, 17 ex. Po der De Haar, 150/154x469/470,
BUNSCHOTEN: 28-X-1984, 52 ex. Bikkerspolder; 151/153x471/474,
EEMNES: 28-X-1984, 18 ex. Zuidpolder tf Veld; 146/149x470/473,
4 ex. Noordpolder ｾ･ Veld, 147/148x473/476,
21 ex. Maatpolder ( est); 149/150x473/475,
( T. Slagboom).
LEERSUM/SCHERPENZEEL/WOUDENBERG/LEUSDEN: 3O-X-1984, 14 ex. totaal
Valleikanaal tussen stuw bij spoorlijn Utrecht-Arnhem en de stuw bij
de Asschatterkade; van 161.6x451.5 tot 159.1x460.4 (T. Slagboom).
NIJKERK/PUTTEN: 1-XI-1984, 19 ex. totaal Polder Arkemheen, Pulter deel,
161/164x473/475 (T.Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2 ex. gebied tel oosten van de Stichtse Brug en
het aanliggende randmeer; (T. Slagboom.
AMERSFOORT: 16-1-1985, 2 ex. Polder Ze dert, 150x467 (T.Slagboom).
Ａｋｾｉ ･ ｩ ｮ ｾｚ ｷ ｡ ｾｮ

(Cygnus columbianus).
BLARICUM: 13-XII-1984, 40 ex. totaal v n het gebied ten oosten van de
Stichtse Brug en het aanliggende randm er, 148/149x478 (T. Slagboom).

Wilde Zwaan (Cygnus cygnus).
PUTTEN: 3-11-1985, 2 ex. in Putterpold r; 161x474 (W. Knol).
Rietgans (Anser fabalis).
BLARICUM: 13-XII-1984, 18 ex. totaal v n het gebied ten oosten van de
Stichtse Brug en het aanliggende randm er, overvliegend vanuit richting
Huizen in de richtingZuid/Oost, 148/14rX478 (T. Slagboom).
PUTTEN: 12-1-1985, 1 ex. Putterpolder; 161/164x473/474 (T. Slagboom).
AMERSFOORT: 16-1-1985, ong. 300 ex. Po der Zeldert; 152x467 (T. Slagboom).
Kolgans (Anser albifrons).
EEMNES: 28-X-1984, 1 adult ex. totaal Maatpolder west nabij het reservaat; 149/150x473/475,
Baarn: 1-XI-1984, 1 adult ex. Polder Zeldert, 150.5x468.4 (T. Slagboom).
NIJKERK: 21-XII-1984, 4 ex. Polder Arkemheen west, dagtotaal, 157x473,
BAARN: 21-XII-1984, 1 ex. Polder De Haar dagtotaal voor het gehele
Eempoldergebied; 150.8x469.9 (Slagboom, Eijkelenboom).
Grauwe Gans (Anser anser).
BLARICUM: ＬＴｾＹＱＭｉ ｘ ＳＱ
11 ex. ｯｶ･ｲｶｬｩ･ｾ ｮ､
in de richting zuid/west
ten oosten van de Stichtse Brug; 148/1,9x478 (T. Slagboom).
NIJKERK: 21-XII-1984, 1 ex. dagtotaal older Arkemheen west; 158x471
(Slagboom, Eijkelenboom).
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus).
AMERSFOORT: 31-XII-1984, 3 ex. zandpuL Zeldert, nnnvJicgcnd uH cic
richting zuid/west in de richting noor loost, later rond vliegend;
151.5x469.2 (Slagboom, v. Tol).
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Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
AMERSFOORT: 18-X-1984, 2 ex. in zandput Polder Zeldert Hoogland;
151x469 (T. Slagboom).
LEERSUM/SCHERPENZEEL/WOUDENBERG/LEUSDEN: 30-X-1984, 4 ex. totaal in
Vallei kanaal tussen stuw bij spoorlijn Utrecht-Arnhem en stuw bij
asschatterkade; 159/161x460/451 (T. Slagboom).
AMERSFOORT: 5-XII-1984, 1 ex. Valleikanaal; 32-34. 6-XII-1984, 2 ex.
Valleikanaal; 32-34 (R. de Lange).
NIJKERK: 3-1-1985: 1 ex. Arkervaart; 32-15 (R.de Lange).
HOEVELAKEN: 4-1-1985, 1 ex. Hoevelakense Beek: 160x463 (R.de Lange).
Fuut (Podiceps cristatus).
MAARN: 17-VIII-1984, 1 ex. plas zangafgraving Maarnse Berg; 152.2x452.6
(T. Slagboom, W. Knol).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. ten noorden van de snelweg; 160x473
(T. Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2 ex. totaal aantal in gebied ten oosten van de
Stichtse Brug en aanliggend randmeer; 148/149x478 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 27-1-1985, 6 ex. Valleikanaal tussen Balladelaan en KAttenbroekerweg, wijk Schothorst; 154.7x464.2 (G.M.v. Laar, V.v. Laar),
1-11-1985, 1 ex. Valleikanaal bij Balladelaan: 154.5x464.1 (V.v. Laar).
Aalscholver (Phalacrocorax carbol.
LEUSDEN: 4-VIII-1984, 3 ex. overvliegend boven Stoutenburgerbos;
160x463; 5-VIII-1984, 2 ex. overvliegend boven Stoutenburgerbos;
160x463 (R.de Lange).
AMERSFOORT: 18-X-1984, 5 cx. lil ZnlldJlIIL Poldcr Zcldcn: 15Ix4(,l);
28-X-1984, 8 ex. totaal aantal exemplaren in zand put Polder Zeldert;
l51x469 (T. Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, ong. 110 ex. totaal aantal van het gebied ten
oosten van de Stichtse Brug en het aanliggende randmeer; 148/149x478
(T. Slagboom).
LEUSDEN: 15-IX-1984, 1 ex. overvliegend richting Noord-West omgeving
tennis park aan de Valleilaan; 158.5x461.4 (T. Slagboom).
NIJKERK: 5-1-1985, 40 ex. overvliegend richting Zuid-West boven het
Nijkerkernauw; l55/160x473/474 (T. Slagboom).
Blauwe Reiger (Ardea cinerea).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 18 ex. totaal aantal Polder Arkemheen, geteld
vanaf wegen en dijk; 156/161x471/474;
NlJKERK/PU'rrEN: 1-XI-1984, 6 ex. totaal aantal Polder Arkcmheen Putterdeel; 161/164x473/475 (T. Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 5 ex. totaal aantal in gebied ten oosLen van de
Stichtse Brug en het aanliggende randmeer; 148/149x478 (T. Slagboom).
Ooievaar (Ciconia ciconia).
SOEST: 18-X-1985, 1 ex, in weiland aan de P. van de Bremenweg/Hilhorstweg,13.30-16.00 uur: 152x464 (W. Hakstege, med. V.v. Laar).
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Vissen
Grote Modderkruiper (Misgurnis fossilis).
Blauwe Reiger uit vijver aan
WOUDENBERG: 182 of 1983, 1 ex. werd ｲｯｾ
ｫｪｾ､ｲ･ｬｩｵｫｳｯｖ
gevist.; 160.0x457.0 (Med. Z.Bruijn) .
Kleine Modderkruiper (Cobitis taenia).
AMERSFOORT: 4-VI-1985 en 14-VI-1985. 1 ex. in de Flierbeek, voormalig
Willem 111 terrein; 155.7x463.0 (D. en M.v.Tol).
NIJKERK: 10-XI-1985, 1 ex. dood op het ijs van een sloot met zeer lage
waterstand langs de Oude Bunschiterweg, Polder Arkemheen; 156x472
(G.v.Dijk).
Bermpje (Noemacheilus barbatulus).
HOEVELAKEN: 31-V-1985, 1 ex. in beek achter waterzuivering aan snelweg
A-I; 159x464 (L.Boon).
I

I

Paling (Anguilla anguilla).
WOUDENBERG: IO-VI-1983, eerste gJasa,altrek in VaJJeikanaal bij
Roffelaarskade; J59.3x455.6 ＨｊＮｌ｡ｧ･ｲｾ･ｹＩ
2-VIII-1984, ｧｬ｡ｳ ｬｴｲ･ｾ
bij het Schapebruggetje op Voskuilen in het Valleikanaal; 158.3x456.7 (J.Lagerwey).
LEUSDEN: 1-1984, 1 ex. (ca. 40cm.) ｾｬｦ､ｯ
op het fietspad tussen
Stoutenburg en Leusden; 157.5x461.7 (W.Knol).

Mossen
Boomvorkje (Metzgeria furcata).
HOEVELAKEN: 13-X-1985, op zomereik in Hoevelakense Bos; 158.4x465.4
(J.W.Mulder).

j

