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WAARNEMINGEN VAN NACHTVLINDERS OP "ORKANJE"
IN 1999
Hen!< Bosma, Zwaluwenweg 14,3762 VC Soest;
Margreet ter Horst, Kabof 61, 3828 JB Hoogland
Inleiding

In 1999 werd op het terrein achter de boerderij "Orkanje" twee maal onderzoek gedaan naar
de daar voorkomende nachtvlinders. De deelnemers bestonden uit leden van de
Nachtvlinderwerkgroep Landgoed Schothorst te Amersfoort: Henk Bosma, Jan de Gooijer,
Riet de Gooijer, Margreet ter Horst, Alice van Hunnik, Vincent van Laar en Evert Venhuizen,
aangevuld met een aantal belangstellenden: Gerard van Dijk, Ineke van Dijk en Willem van
Dijk.
In dit verslag wordt ingegaan op het voorkomen van de nachtvlinders in dit terrein, maar ook
wordt een enkele opmerking gemaakt over de Meikever en enkele soorten overdag vliegende
nachtvlinders.
Het terrein

De boerderij "Orkanje" is gelegen aan de Hessenweg 171 te Achterveld in de gemeente
Leusden (Amersfoortcoördinaten 160.1/462.1).
Oorspronkelijk werd het terrein agrarisch gebruikt, met name als weiland. Naast dit agrarisch
gebruik wordt al gedurende zo'n twintig jaar door de huidige eigenaar bijzondere aandacht
besteed aan allerlei landschappelijke aspecten, met name het herstel en beheer van de
houtwallen en houtsingels.
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Vanaf 1992 is ook het terrein zelf meer en meer omgevormd tot natuurgebied.
In 1993 is er,
in samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht, een poel gegraven van ongeveer 20 bij 30
vierkante meter, inclusief aanliggend moeras. Ook zijn er plaatselijk nieuwe houtwallen en
struikensingels aangeplant; er zijn sloten verbreed - onder schuin talud afgegraven - en er is
een drinkplaats uitgegraven voor het vee.
Het geheel is langzamerhand uitgegroeid tot een kleinschalig gebied met een natuurlijk
karakter, het biedt steeds meer mogelijkheden voor een grote variatie aan planten- en
diersoorten.

Ligging Landschapselementen Orkanje

Het gebied ligt vrijwel in het midden van de driehoek gevormd door de dorpskernen
Leusden, Hoevelaken en Achterveld (fig 1). Figuur 2 geeft de nauwkeurige situatie weer
tussen de Emelaarse Weg en de Hessenweg. De noordzijde grenst aan de Haarbeek, een zijtak
van de Barneveldse Beek. Figuur 3 is een detai1kaartje waarop zijn aangegeven de
vangplekken op stroop (A tlm I).

Ligging Landschapselementen Orkanje
Hessenweg 171, Achterveld Topograf.kaart schaal 1:10.000 kaartnr. 376
I, Houtsingel

• 'Heg

Haa.beek

2. Kleine wateren (grote poel)
3. Houtwal
4. Knotboom
5. Kleine poel
6. Houtwal
7. Houtsingel

......

8. Houtsingel
9. Houtsingel
10. Houtsingel
11. Laan met houtsingel
12. Hooiland
13. Hooiland
14. Houtsingel
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PLAlTEGROND (fig. 2)
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Plekken op stroop
A)
S)
C)
0)
E)
F)
G)
H)
I)

houten wand met schuurtje
stam van berk aan weilandzijde
stam van berk aan opritzijde
stam van berk in berkenlaantje
stam van es bij berkenlaantje
paal van hek van weiland
schuur in weiland bij paardenbak
golfplaten dak
weilandpaal

PLATIEGROND (fil/.. 3)

Nachtvlinders

Waarnemingen aan de nachtvlinders werden gedaan op 7 mei en 13 augustus 1999. Op beide
avonden werd op licht gevange.n, op 13 augustus ook op stroop. Op 7 mei werd gevangen van
kwart over negen tot half twaalf bij een van temperatuur 14° , het was geheel bewolkt na een
warme dag. De windkracht was 3 en kwam uit zuidoost tot zuidwest. Op 13 augustus werd
gevangen van half tien tot half twaalf bij een temperatuur van ca 17" , het .was licht bewolkt
en vochtig.
De twee vangavonden leverden in totaal 53 soorten op. Over het algemeen werden dezelfde
soorten gevangen als op Landgoed Schothorst te Amersfoort en wel 52 van de 53 soorten. De
soort die niet op Schothorst, maar wel op Orkanje werd waargenomen, is de
Guldenroededwergspanner (Eupithecia virgaureata).
Opvallend, wat betreft aantallen, was dat er vijf soorten Tandspinners (Notodontidae) en vijf
soorten Bloemspannertjes (Eupithecia's) werden waargenomen.
In bijgaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de vangsten per avond en per
vangmethode.
Vangsten die niet direct op naarn konden worden gebracht, werden geprepareerd en nader
gedetermineerd door R. de Vos (Zoölogisch Museum Amsterdam).
In tabel 1 zijn de vangsten op stroop (fig. 3) samen gebracht. Op de volgende plekken werd
hiermee gevangen: A) op houten wand met schuurtje, B) op stam van berk aan weilandzijde,

C) op stam van berk aan opritzijde, D) op stam van berk in berkenlaantje, E) op stam van es
bij berkenlaantje, F) op paal van hek van weiland, G) op schuur in weiland bij paardenbak, H)
op golfplaten dak en I) op weilandpaal.
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Tabel 1

GEOMETRIOAE
Campaea margaritata
Gymnoscelis rumaseiata

1
1

ppeltak
Zwartkamdwergspanner

NOCTUIOAE
Hypena proboscidalis
Amphipyra pyramidea
Mesapamea secalis
Discestra lrilolii

1
1
1
1

Helmrupsvlinder
Spurrie-uil
Helmrupsvlinder
Gewone breedvleugeluil

Mamestra brassicae
Diarsia rubi

2

1

Bruine snuituil
Piramidevlinder

1

2
1
1

2

Totaal

2

8

11

3

Tabel 2
De tijdstippen van de vangsten met licht op 7 mei en 13 augustus zijn alsvolgt aangegeven:
A ｾ 21.30 tot 22.00 uur (op 7 mei vanafkwan over negen)
B ｾ 22.01 tot 22.30 uur
C ｾ 22.31 lot 23.00 uur
ＳＲｾｄ
Ol tot 23 30 uur
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Triodia sylvina

Oranje wortelboorder

5

5

GEOMETRIOAE

Macaria altemata
Opisthograptis luteolata
Peribatodes rhomboldaria
Cabera pusaria
Cabera exanthemata
Campaea margaritata
Cyclop/lora albipunclala
Idaea seriata
XanthOfoe desillnata
Xanthorhoe spadieearia
Xanthorhoe flucluata
Hydriomena impluviata
Perizoma alchemillatum
Eupithecia goossensiata
Eupithecla assimilata
Eupithecia subluscata
Eupithecia succenturiata
Euplthecie virgaureata
Gymnoscelis rufJfasciata
Euchoeca nebulata

Donker klaverblaadje
Hagedoomvlinder
Taxussplkkelsoanner
Witte grijsbandspanner
Bruine grijsbandspanner
IAppeltak
Berkenoogspanner
Paardenbloemspanner
Koolbandspanner
bruine vierbandspanner
Zwartbandspanner
Groenbandspanner
Hennepnetelspanner
Strulkheidedwergspanner
HopdwerQsoanner
Grijze dwergspanner
Wilvlakdwargspanner
Guldenroededwergspanner
Zwartkamdwergspanner
Leverkleurige spanner

3
2

2

1
1

1
1

1
1

1

7
1
4

3

1

1

2
2

1

1
1

2
1

3
3
1
1
1

1

2 2

6

1

6
2
2

1

2

2

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

2

1

1
1

1

DREPAHtOAE

Watsonalla binaria
Drapana curvatula
Tethea ocularis
Ochropache duplaris

Gele eenstaart

Bruine eanstaart

1

1

1

2

1
1

Peppel-orvlinder
Tweestip-orvlinder

3

3

1

1
7

1

1

1

3

2

1

3

NOTODONTIDAE

Notondonla dromerdarius
Notondonta zlczac
Ptilodon cepueina
Pheosla gnoma
Peridea aneeps

Dromedaris
Kameeltje
Kroonvogeltje
Berkenbrandvlekvlinder
Eikenlandvlinder

1

1
1
1

1
1

NOCTUIDAE

Rivuia sericealis
Hypena proboseidalis
Diachrvsia chrvsilis

Stro--ulilje
Bruine snuituil
Koperuil

2
2

2

1
1

4
3
1

5
ui rapha gamma
Amphi ra p ramidea
Panemeria lenebrala
Dypte gla scabriuscula
Phlo ophora metlculosa
Mesoli ia furuncula
Mesapamea secalis
DiscesIra lrifolii
Mameslra brassicae
Orlhosia golhica
Cerapleryx graminis
Iia tris
Ochro leura plecta
Diarsia rubi
Noctua ronuba
Noctua 'anthlna
Noclua inte 'ecta
Xeslia c-nigrum
Xeslia xanlh rapha
A rolis segelum
Onbekend
Totaal

3

Gamma-uil
Piramidevlinder
Dwerghuismoeder
Vogelwiek'e
A aaivlInder
Zandhalmuillje
Helmrupsvlinder
S urrie-uil
Kooluil
Nunvlinder
Bonte grasuil
Houts ander
Haarbos
Gewone breedvogeluil
Huismoeder
Kleine breedbandhuismoeder
Kleine huismoeder
Zwarle-c-uil
Vierkantvlekuil
Gewone velduil

5
1

6
2
2
1
3
1
2
2
1

1

2
1
1

1

1
1
2
2

1
4

4

2 6

3

6

1
1
6
3
6

1
1
26
3
12
1
2
7
1
1
5
166

1
5
1
2

7
1
1
1
1
31 53 31

2 1
2 6 20 16 7

Behalve de in de tabel genoemde waarnemingen werden in dat jaar enkele overdag vliegende
nachtvlinders gevangen, zoals Stro-uiltje (Rivuia sericialis) 4 ex, Gamma-uil (Autographa
gamma) 32 ex, Bruine snuituil (Hypena proboscidalis) 1 ex,

Meikevers
Op 7 mei is er ook een groot aantal Meikevers gevangen, In onderstaand figuur 4 zijn de
aantallen in een staafdiagram weergegeven.

M-'oIonth. meI%nrh•• Meike"er,
Mr'Ivhgtljden op Uche J* u.n '""UI"". O,ki"l_ 151OWIWlbU'lIl
op 07..,.1999121.30 . 23.30 1IfoI'; lon ORde, om 21.01 U1J11

•
•

..

,

(ft)

ｾ

J>

ｾ

!!.

3

2

0
N

ｾ
0

ｾ

ｾ

N

ｾ

,.
N

Ö

,.
N

,.
N

N
N

Ö

l!

ｾ

I:l

,."•

N

0

"
0

0

N

0

,.•
0

,.g

N

ｾ

N
Y

N

8

ö

N

ｾ

0

Te Velde: 43: 1 - 5 [december 2001]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

N

N
y

N

8

ö

ｾ

N
y

ｾ

"
ｾ

y

N
y

"

ｾ

"

0

- ----

tljd

6

VLEERMUIZEN IN BIRKHOVEN-BOKKEDUINEN
Zomer Bruijn, Nieuwstraat 23, 3811 JX Amersfoort
;

Aan B & W en politieke partijen van de
Gemeenteraad in Amersfoort
Amersfoort 19 jan 2001
En andere belangstellenden.
Geachte mw-mr
Bijgaand treft u een artikel aan van de heer Zomer Bruijn. Hij schrijft daarin over vleermuizen in Birkhoven
Bokkeduinen. De schouw vond plaats in november 2000.
Op 16 januari tijdens de commissievergadering vertelde de heer Jonkman dat er geen vleermuizen in BirkhovenNoord gevonden zijn.
De heer Zomer BruiJn. expert op ､ｾ gebeid. heeft hierover een tegenovergestelde mening. De vleermuizen
houden in deze tijd hun winterslaap. maar er huizen zeker vleermuizen in Birkhoven-Noord.
Ook treft u een artikel aan. dat in het tijdschrift Grasduinen In deze maand januari is gepubliceerd. U kunt hierin
nogmaals lezen over de natuurwaarde van Birkhoven-Bokkeduinen.
Met vriendelijke groet
M.T.A. Kitselaar
Dollardstraat 96
3812 EN Amersfoort
bestuurslid Ver. B.B.B.B.

Tot begin zeventiger jaren huisde er in Birkhoven een kolonie Rosse vleermuizen
(Nycta/is noctu/a) op de locatie die aangegeven staat met ｾ Hier VIn t ZlC een
parkeerplaats, met vrij oude beuken en eiken, waarin zich een aantal spechtengaten
bevinden. Uit 4 tot 5 van deze bomen (A t/m E) waren in de nazomer de baltsgeluiden
te horen van wervende mannetjes Rosse vleermuizen. Mogelijk werd op deze locatie
ook overwinterd, want met behulp van een zaklamp was in gat D tot het invallen van
de nachtvorst nog (Rosse) vleermuisactiviteiten waar te nemen.
'
In september 1969 werden er samen met de vleermuisdeskundigen Sluiter, van Heerdt
en Voute (Rijksuniversiteit Utrecht afd. Zoölogie) enkele vangkooitjes voor de
vleermuisholten geplaatst, teneinde een aantal vleermuizen te kunnen ringen. Er
werden toen een kleine 30 Rosse vleermuizen gevangen. Uit de belangrijkste
kolonieboom A kwamen uit hetzelfde gat I mannetje en 23 vrouwtjes.
Elders in Birkhoven waren nog drie plekken waar in de nazomer steevast wervende
mannetjes van de Rosse vleermuis te horen waren; deze baltslocaties· zijn op de kaart
aangegeven met G t/m I.
Ergens in het begin van de zeventiger jaren zijn er een aantal bomen op de
parkeerplaats geveld, waarbij helaas ook de belangrijkste (kraam?) kolonieboom* (A)
verdween. Waarschijnlijk was dit de nekslag voor deze Rosse vleermuis-populatie;
deze soort werd althans op den duur niet meer op de parkeerplaats waargenomen. Ook
de holle bomen op de balts-locaties G t/m I werden niet meer bevolkt.
Vanaf 1986 was er tijdens de nachtelijke bezoeken aan Birkhoven de beschikking over
een batdetector, waarmee de ultrasone vleermuisgeluiden hoorbaar gemaakt kunnen
worden. Hierdoor werd de kans om de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen
aanzienlijk vergroot. Toch lukte het met deze detector meerdere jaren niet de
aanwezigheid in Birkhoven vast te stellen. Het was dan ook verrassend dat er in
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augustus en september 1997 toch weer een baltsende Rosse vleermuis was te horen in
een Eik (F) op dezelfde parkeerplaats als vele jaren geleden! In 1998 en 1999 werd de
locatie niet door mij bezocht, maar in september 2000 bleek dat er nog een tweede
baltslocatie op de parkeerplaats bij gekomen was (E). Tegenwoordig herbergt
Birkhoven weliswaar geen kraamkolonie, maar dus wel twee baltslocaties van de
Rosse vleermuis, waar een onbekend aantal vrouwtjes door aangetrokken wordt.
In de Bokkeduinen huizen geen Rosse vleermuizen, maar de soort wordt wel eens
jagend boven het gebied waargenomen.
In Birkhoven huist een kleine kolonie Grootoorvleermuizen Plecotus auritus). In de
avond van 23 juli 1985 werd deze kolonie op-depar eerplaats gevonden, in dezelfde
eik (8) waarin vroeger Rosse vleermuizen hadden gehuisd. Gedurende drie
achtereenvolgende avonden waren er 4 a 5 uitvliegende Grootoorvleermuizen te zien.
Op de vierde avond bleken ze te zijn verhuisd.Op 31 juli 1988 werd de soort weer
teruggevonden in een holle eik (J), op vele honderden meters afstand van de vorige
locatie. Er kwamen hier toen 6 vleermuizen uit vliegen, waarvan ik een fraaie dia heb
kunnen maken. Ook het jaar daaropvolgend waren Grootoren in ditzelfe spechtengat te
vinden. Aangezien vleermuizen regelmatig van boom verwisselen, is het goed
mogelijk, dat beide bomen door dezelfde vleermuisgroep gebruikt werden. Elders in
Birkhoven worden ook wel eens rondvliegende Grootoorvleermuizen gehoord. Helaas
moest in juli 1997 worden geconstateerd dat er brand gesticht was in de
Grootoorboornholte op de parkeerplaats (B). Hierdoor verbrandde ､ｾｯｴ･ｮｬｳ
en werd de boom wat later gekapt. Ook in de Bokkeduinen ｷｯｲｾ･ｬ
eens een
vliegende Grootoorvleermuis gehoord, langs de uiterste zuidoost-rand (K), waar zich
enkele geschikte boomholten bevinden.
De gebouwbewonende Dwer leermuis (Pipistrel/us pipistrel/us) huist niet in
Birkhoven, maar wordt e w e vaak Jagen waargenomen, vooral in het dierenpark
(L) en boven de Bosvijver (M). In een groot gebouw -een voormalig klooster- aan de
Barchman Wuytierslaan 53/55 langs de zuidrand van de Bokkeduinen (N) heeft lang
geleden jarenlang een grote kolonie Dwergvleermuizen gehuisd, die waarschijnlijk
ook in Birkhoven heeft gefoerageerd. Tegenwoordig schijnt deze kolonie hier niet
meer aanwezig te zijn. De gebouwbewonende Laatvlie er E tesicus' serotinus) wordt
regelmatig in Birkhoven waargenomen, voor
oven het dierenpark (L), langs de
gehele Barchman Wuytierslaan (0) en boven hel sportveld (P) naast de eerder
genoemde parkeerplaats. De Laatvlieger wordt ook regelmatig boven de sportvelden
in hel noorden en zuiden van de Bokkeduinen waargenomen (Q en R). De
boombewonende Watervle;rrnJJi s (Myotis daubentoni) huist niet in Birkhoven, maar
wordt wel regelmatig Jagend aangetroffen boven de Bosvijver (M) uitgezonderd de
langdurige periode dat er onvoldoende water in stond. Er waren echter nooit meer dan
twee exemplaren gelijktijdig te zien. De Watervleermuis werd nooit in de
Bokkeduinen waargenomen.
N.B. De plaatselijk algemeen voorkomende
boombewonende B,uige vleermuis (pipistrellus nathusius) wordt niet in Birkhoven of
de Bokkeduinen waargenomen':'"
• BALTSLOCATIE - Locatie (boomholte) waarin jaarlijks gedurende enkele weken
in de nazomer een mannetje baltst en de paringen met een aantal vrouwtjes plaats
vinden.
• KRAAMKOLONIE - Locatie (boomholte) waar in de zomermaanden een groep
vrouwtjes jaarlijks hun jong krijgt.
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Samenvattjng/conclusie
Birkhoven heeft als schraal voornamelijk naaldhoutgebied, evenals de Bokkeduinen weinig
mogelijkheden voor vleermuizen. Alleen in het uiterste noordoosten van Birkhoven bevindt
zich een klein loofbosgebiedje - in gebruik als parkeerplaats - met vrij oude beuken en eiken,
waarin zich een aantal boomholten (spechtengaten) bevindt. Op deze locatie was vele jaren
een kraam(?)kolonie en een 4 tot S-tal baltslocaties van de Rosse vleermuis gevestigd. Tevens
bevond zich hier een kleine kolonie Grootoorvleermuizen. De vermoedelijke kraamkolonie
boom van de Rosse vleermuizen werd begin jaren zeventig gekapt, waardoor ook de
baltslocaties hun nut verloren leken te hebben en op den duur alle plm 8 Rosse
vleermuislocaties in Birkhoven ontvolkt raakten.
De eik die op de parkeerplaats de grootoorkolonie herbergde, werd in juli 1997 door zinloos
vandalisme verbrand en moest gekapt worden. Waarschijnlijk kan deze kolonie zich elders in
Birkhoven wel handhaven.
Vanaf 1980 nam de betekenis van de parkeerplaats voor de vleermuizen weer toe, omdat de
daar aanwezige en in onbruik geraakte B.B.-bunker toen als vleermuis-winterverblijf werd
ingericht (S).
Vanaf 1997 herbergt de parkeerplaats weer I en vanaf 2000 weer 2 baltslocaties (E en F), die
beide aantrekkingskracht op een onbekend aantal vrouwtjes zullen uitoefenen.
Om beide povere vleermuispopulaties in stand te houden of zich uit te laten breiden, moeten
deze bijzondere dieren die vanuit natuurhistorisch oogpunt zeer hoog scoren, over een relatief
rustige leefomgeving kunnen beschikken en zijn een oude loofbomengroep en een netwerk
van boomholten ook elders in Birkhoven van vitaal belang. Als het wankele evenwicht wordt
verstoord door ｶ･ｲ､ ｾ｡ｭ･
van storingsdruk op dit kleine gebiedje in de vorm van
menselijke drukte, he n'og intensiever parkeren, het kappen van oude loofbomen of het
plaatsen van nieuwe be
wing in de directe parkeerplaats omgeving, mag aangenomen
worden dat dit voor de aanwezige vleermuispopulatie funest is. Waarschijnlijk zullen ook de
Bonte en Groene specht dit bosgedeelte steeds meer mijden, zodat ook het ontstaan van
' toekomstige vleermuisholten niet meer kan plaatsvinden. Dit maakt aannemelijk dat de Rosse
vleermuis als beschermde diersoort van de parkeerplaats en daarmee uit hllel Birkhoven zou
moeten verdwijnen.

-----------
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Lichenologische excursie naar vliegveld Soesterberg
Leo Spier, Koning Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort.

Inleiding

Op uitnodiging van Koos van Vliet die voor FLORON op het vliegveld van Soesterberg een
excursie georganiseerd had, stond op 5 juni 1999 een fors deel van de Nederlandse lichenologen,
te weten André Aptroot, Kok van Herk, Arien van lperen, Laurens Sparrius en Leo Spier klaar
het vliegveld, voor burgers hermetisch afgesloten, onder leiding van Fons Bongers te betreden.
De geschiedenis van het vliegkamp gaat terug tot aan het begin van deze eeuw. Op 21 april 1910
geeft de gemeente Soest de autofinnanten Verwey en Lugard toestemming op de heide bij
Soesterberg op professionele basis vliegdemonstraties te beginnen. Vanaf nu ontwikkelt het
vliegveld zich met vallen en opstaan. Grote mannen als Frits Koolhoven, Henri Wijnmalen, Van
Heyst, Versteegh en vele anderen werkten, vlogen en crashten er!
Na de tweede wereldoorlog doorstaan te hebben duurt het tot 31 augustus 1951, voordat het
vliegveld weer officieel in gebruik genomen wordt. Kon je tot die tijd nog vanuit Soesterberg
vanaf de Montgomeryweg over het vliegkamp naar het Soester natuurbad lopen, al snel moesten
de startbanen vanwege de hogere snelheden langer worden. De Vlasakkers worden geannexeerd,
de verbindingsweg met Soest wordt de Van Weerden Poelmanweg, Het vliegkamp wordt
luchtmachtbasis, het domein van de Koninklijke Luchtmacht. De burger heeft er niets meer te
zoeken!
Al die jaren heeft de natuur van de vliegheide zich redelijk ongestoord kunnen handhaven en
ontwikkelen. Planten storen zich niet aan lawaai en dieren wennen eraan. Fons Bongers bracht
ons dan ook van de ene aardige plek naar de andere. Het voorkomen van Torenkruid (Turritis
glabra), Kleine Steentijm (Acinos arvensis) en Maanvarentje (Botrychium lunaria) is toch wel
bijzonder te noemen. Ree, vos, wezel en andere zoogdieren komen veelvuldig voor, terwijl de
vogelwereld met ondermeer Roodborsttapuit, Geelgors, Torenvalk, Veldleeuwerik en Buizerd
goed vertegenwoordigd is.
De lichenen
Hoewel de aard van het terrein doet vermoeden, dat er lichenologisch wel wat te beleven is, zag
het er aanvankelijk niet naar uit, dat het zich van de betere terreinen in de buurt (met name De
Stompert en de Vlasakkers) zou onderscheiden. De "gewone" Rendier- en Bekermossen werden
gevonden in de heidestukjes, evenals vaak voorkomende soorten op stenen (epilitisch) of planten
(epiphytisch). In de heides blijkt ook de zeldzame Cladonia borealis - niet altijd makkelijk van
Cladonia cocci/era te onderscheiden - voor te komen, evenals Placynthiella dasaea betrekkelijk nieuw voor Nederland.
Het meest belangwekkend zijn echter de heischra1e graslanden vlak langs de startbanen. Hier
werd tot onze verrassing Cladonia cariosa gevonden, waarvan nog slechts twee andere vindplaatsen (Bemeierberg en Terschelling) in Nederland bekend zijn. Op steentje werd Micarea
excipulata gevonden, onlangs door Kok van Herk op de Leusderheide nieuw voor Nederland
gevonden en Acarospora heppii, een zeldzame soort die vooral uit de duinen bekend is.
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Wij willen hen die ons deze excursie mogelijk hebben gemaakt, hartelijk danken.

A = herb. Aptroot
H = herb. van Herk
L = herb. Leo Spier
S = herb. Sparrius
Nederland, provo Utrecht, vliegveld Soesterberg,
PS: in Noordhok, bij gebouwen: Rhizoearpon obseuralum

1a. dak van gebouwen schuur met plastic camouflagenetten en bieslookbegroeiing;
muren, klinkers, betonteoeis, coörd.: 146.8/461.6, km. blok 32-32-42.
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
l;Ierbarium
Caloplaea citrina
Gewone citroenkorst
I
Caloplaca jlavoeilrina
Valse citroenkorst
Candelariella aurella L
Kleine geelkorst
CJadonia eoeeifèra
Rood bekermos
CJadonia fitreala
Gevorkt heidestaartie
A
Cladonia gJauea
Bruin heidestaar(je
CJadonia humilis
Patatzak·bekermos
H
CJadonia maeilenla
Dove heidelucifer
"CJadonia meroehlorophaea
A (plastic)
Bruin bekermos
CJadonia seabriuscuJa
Ruw heidestaartje
A,H
A (plastic)
CJadonia subuJala
Kronkelheidestaartje
Leeania erysibe
StofBlimschoteltie
I
Leeanora albeseens
Kalkschotelkorst
I
Leeanora dispersa
Verborgen schotelkorst
Leeanora haJ?eni
Kleine schotelkorst
Leeanora muraJis
Muurschotelkorst
Micarea deniwala
A (plastic en hout)
Vulkaanoolrie
Myeobilimbia sabuJetorum ,- Mosvreter
A
Phaeophyscia orbieu/aris " , Rond schaduwmos
Physeia adseendens
Kapjesvingerrnos
Physeia lenella
Heksenvingermos
PJaevnlhiella dasaea
S
Sareogyne re/(Ularis
Berijpte kroontieskorst
Verrucaria muralis
Zwart·op-wit-korst
Jlerrueariaｳｮ･ ｾＡ
stippelkorst
- ｇ･ｾｯｮ
- -H (steriel)
Vezdaea leprosa
MetaaIzomerkorst

-,

-

---

--

---
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1b. vrïstaande eiken bï ebouw, coörd.: 146.8/461.6, km. blok 32-32-42.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
.- - .- -----

Herbarium
--

Buelliqpunctata
ｾｯｭｳ･ｪｴｮ ｲ ｾ ｩｊｖ
Clado!!.ia chlor0l!haea _ ｾ _ Fï n bekermos _
Cladonia lauca
Bruin_heidestaartie_
Cladonia ramulosa _ ｾ __ ｾ･ｬｩＮＸ ｾｫ･ｲｭｯｳ
__
]ll'E!!E}JmniaJ!!!JlS!!des
. Gewoon ｳｯｭｲｨｾ
Lecanora conizaeoides
Zwavelvreter
- Le raria incana
ｴｳｲｯｫ ･､ ｾ ｮｯｷ･ｇ
_
Vulkaanoo 'e
_ _. __-+.::::Micareadenigrata
_..
ｾ｡ｲｭ･ｬｩＮｐｴｱ

ｾ

Parmelia soredians"--Paemelia subaurifera___
Parmelia su/cata
-- P scia adscendeTlS
!hyscia tenelIa
Xf!..nthoria candelaria
Xanthoria ol car a

_

O1:.oot ｾｭ､ｬｩｨ｣ｳ
.
H
Groen-boornschildmos
H
- - - - - --t'-'---- - - - 'y.ersto ｾｯｭ､ｬｩｨ｣ｳＭ
Gewoon schildmos
---- ｾ Ｍ Ｍ
Kapjes_vingermos . __
HC?ksenvinge!:!J10s._
ｳＮｾ･
dooiermos __
Klein dooiermos

_

1c. heideve etatie, coörd.: 146.7/461.7, km. blok 32-32-42.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
-- Cladinf!...arbuscula
.-- ｇ･｢ｯｾｮ
rendiermos
ｪＮ ｾＭ
Çladinqportentosa _
0 n rendieI!!10s
Cladonia borealis ｾ
Plom.E. bekermos
_
Cladonia cervicornis
Gewoon
-- _ .
- - sta lbekert' e
Cladonia cocci era _
Rood bekermos
Smal bekëi1ïïós - - - -Cladonia coniocraea
-Cladonia- cris ata
,......,
0 n heidestaart'e
-;';;-'''-CladoniafloerkeaTl!!- ｒｯ､ｾ
heidelucifer _
ＭＱｾ｟Ｎ
Cladoniafurcata
Gevork! ｨ･ｩ､ｳｴｾ
Cladonia glauca_
8.':Uin ｾｬｴｲ｡ ｳ･､ｩｨ

_.

Herbarium

--------

A,S.
A,H
A,H,S
A::.-

_
_

A-=-_ _

A,S
A

-

A

Cladonia gracilis
Girafj.e __
_
A
Cladonia humiJis
Patatzak-bekermos
A
Cladonia
Dove heidelucifer
A
-macilenta
--Cladol1ia ramulosa
Rafeli bekermos ----+-:,,:--"--A
.Cladonia rappii _ ,
Slank sta lbekerf e __ __ A - Cladonia strepsiJis _
Hamerblaad'e
S
Cladonia subulata
. KroI,!kelheidestaartje _
A
Cladonia uncialis _
ｖ｡ｲｫ･ｮｳｾｦ
_ __
S
-- i
H1'l!!!gymniap!!J!.s!!des
Gewoon ｾｯｲｳｭ
Micarea denigr:a!.a..
Vl!!!caanoogje
Micarea
erratica
KiezelDO'e
- ---_. ---f-----Plq9'.nthiella icm!!lea
,êruine vee_nkorst
Irapelia coarctqta
Gewoon ｾｪｴｬｨ｣ｳｲ･
_
-f---._- __
Trapeliopsis｡ｳｯｾｸ･ｬｪ
_
ｾ _ ｾｬ｡ｵｷ･
veenkqrst_
_
_
Tra elio sis anulosa
Lichte veenkorst
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In Permanent Quadraat:

korstmossen:
Cladonia borealislPlomp bekermos
Cladnnia cocciferalRood bekermos
Cladnniajurcata/Gevorkt heidestaartje
Cladonia merochlorophaeaIBruin bekermos
Cladnnia portentosa/Open rendiermos
Cladonia ramu/osa/Rafelig bekermos
mossen:
Dicranum scoparium
Hypnum jutlandicum
Pohlia nutans
Po/ytrichum pi/iferom

•

hogere planten:
Cal/una vulgaris
Carex pi/u/ifera
Deschampsiajlexuosa
Festuca filiformis
Rumex acetose//a
2. uitzichtpunt op heuvel met betonnen muur, coörd.: 146.9/460.9, km. blok 32-32-52.
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Herbarium
ｾＮＡｊｩｃ ｐｷ
｡ｴｲｯ ｮ ｾ
- __- ｾ Romfèîämbordje - - - - T -Ｍｾ
r!lf!cif!inf! soec. _ _. _
__
_ ._________ ...
Caloo/aca citrina
__ _ Gewone citroenkorst
-1...,1
_
--Calop/aca lithophi/a
Kleine citroenkorst
I
-+--ｾｬｯ ｬ｡｣
saxicola
_
Sin
lkorst
,9!ndeia,:ie//a aure//a
Kleine geelkorst
•
_
I-Cladoniafimbriata
._ ｋｯｰｪ･ｳﾷ｢･ｫ ｮ ｯｾ
-j-<
_
Cladonia scabriusc.ula_. __
Ruw ｾｩＮｴＺｲ｡ ｳ･､ｩｨ
+
_
_ _ _. _
Clado!!,ia ｾｴ｡ｬｵ｢ ｳ
_ _
Kronkelheidestaartj____ _
_
- -ｾ･Ｎ｣｡ｮＡＱＧ｢｟
. ｓｴｯｦｧｬｩｭｳ｣Ｎｨｾｊ
ｾ｡ｮｯｲ
albescens
Kalkschotelkorst
1-11
._
_
!-.ecanora
disoersa
Verborgen schotelkorst
I
._._----!:eE'!..norajlotowiana
__ .__ _....,.,•__-1
._
!:ecanora hageni
__
Kleine schotelko:.:.;rs:.:.t_ --1-11------ - - - - - Lecanora
mura/is
Muurschotelkorst
- - - -- -r--'-- - - .---+----- ----- Lecide//f! sfj,gmfJ!ea
ＱﾷＺｌｪｴ］Ｍ Ｑ｡ ｨＺ Ｎ ｣ｳ｟ｲｾｰｮ･ ｴ
e_ _._-t
_
Phaeqph)!scfa.!!rbicularis _ ｾ､
schac!,!wmo::.s::.-_ _._ .. t - - - - - - . __
PhEELa caeEa __
Stoeprand"'Vc.:;in=lR"-cec.:;rm=0c.::.s
-1-f_
P!:JJ!..scia tene//a_
___._ Heksen\',ingermos
_
S'l-'c01JJ!.ne ｾｩｲ｡ｬｾ
__
Berijpte kroontieskorst
.
_
Ver"!..caria mura/is _ _
ｚｷ｡ｲｴＭｯｐｗｬＮＺﾷｾｫｳ］
Ｋｾｉ
__
f!er.rocE'!.'! ｳｮ･｣ｳｾｮ
ｴｳｲｯｫｬ･ｾ ｮｯｷ･ｧＭｉ
_ _+11,-- _ ._
Xanthoria oarietina
Groot dooiermos
I

-_-==-_-_-_-_-__

I
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3. eikenstrubbenbos, coörd.: 147.21460.9, km. blok 32-32-53.

Wetenschappelijke
Nederlandse
_---;;-_ _ _ naam
_
_
_ naam
_

Herbarium
-1_
_

_ _

_

ｃｨ｡･ｮｯｴｾｅｲｉＺｵ
_ Roestbruin schorssteel .e _ I
•
Cladonia caespitic:ia__ -----r:Greppelblaadje
e.ｾ｟
__
_ __
Cladonia mbriata
•
ｋｯｰｪ･ｳＭｾｫｮ
__ _
_
_
Cladonia
lauca
Bruin
heide
'e
_ _
4!".
_
Dimerella'pineti _
Valse ialooPieskorst_ _
Lepr(}!ia incana "-. _
Gewone ederko",rsc::t,--_
｡ｩｲ ｾ
lobi cans -"""'---I-ｾｬｯ｢､･
ederkorst
..:.:.
tMicarea rasina s.s.
IHoutoo 'e
Mfcarea rasino s.l. - - - . Houtoo 'e - - - - - - + - - - - - - - ---:-----,---j-----

o Robinia seudoacacia:
Cladonia
- -- _.ch/oro haea
Cladonia- coniocraea
._C1l!...donia｡｣ｵ ｾｧ
Le raria incana

------+--------

-----

Fï n bekennos

--

---

Smal bekennos
Bruin ･ｾｳ ､ｩ･ｨ
- --Gewone ederkorst

4. korte grazige vegetatie met ｳｴ･ｮｾ
32-42-12.

bij landingsbaan, coörd.: 146.1/459.9, km. blok

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
-,----------

3-caro:pora heppii
_
ｾｩｮ
steensch1:1bje
Caloplaca.§axicola ｾ
__ｴｳｲｯｫｬ･ｰ｡ｾＱＡＮｩｓ
Kleine eelkorst
Candelariella aurella Cladonia cariosa _
---- -Cladonia cocci era __
Rood bekennos
Ｍ ｪ ＭＢＺ［Ｇ ］ｌ［Ｎ Ｚ ｾ］Ｚ ＧＭＺ Ｇ］Ｍｩ
--Cladonia.É!rcata _ ｾ
Ｍｴ］ｇＺＮ･ｶ［ｯｲｾｫｨＷｩ､ｳ｡ＢＬﾷ｟
Cladonia lauca
Bruin heides
e
Cladonia humilis
ｳＺ ｯｾｮ ･ ］ ｫ［ ｢ＭＷＺ ｫ｡ｺｴ Ｚ ＬＢｐｅ｟
ｉｊａＧＭ ｦｾ
-Cladonia macile-n-ta _ . Dove heidelucifer
Cladonia meroch/oro ｮｩｵｲｾｂＧＫＭ｡￩ｨ
bekennos
-- - - - - Cladonia ramulosa
ｧｩｬｾｦ ｕｊ
bekennos
Cladonia subulata
Kronkelheide
e
-- -Lecanora dispers!L
Verbor en schotelk_orst
__
Lecanora muralis
Muurschotelkorst
-:=---+=':--Micarea erratica Kiezel00 .e
Micarea s . nov.
s rkorst
Phaeo h scia orbicularis _ ｾｮ､｟ｳ｣ｨ｡
U_WrD_:::o:..:s
Phrscia ｳｮ･ＡＮｩｾｳ､｡
_
_ Ka 'esvin&ennos
Phlscia.!.enella
ｳｯｮ ｾ ｩｶｮ･ｳｫ ｈ
_
Sarcogyne regJ!Jaris _
ｂｾｴｪｰＡ･
kroon'eskorS!., __
Trapelia coqrEtata _ _
ｇ･｟ｷ ｯ ＡＱｾ･ｲｳ｣ｨｯｴ･ｬｦ
e
ｖｾｲｵ｣｡ｪＮ
mu_r_al_is__ _
ｚｷ｡ｲｴｾＭｩｫｯｳ
Xanthoria arietina
Groot dooienn..:..::o.:::s:..::.:..---------.2E.ｳｵｾ
incana:
ArthoniaPE.,nc!Jfor,!,is . Arthapyrenia E!!!'EJfor'!lis .
Buellia unctata

Herbarium

----

A,L

H
A,H

--_ _

_

.

H

A::..-

_

ｾ
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Herbarium

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

L.-,-_
ｾ

(gI:ond en zac'!tboard),H,S
A,HS
A,H,L,S
I

_

1Berijpte ｾｯｫｳ･｝ｮｯｲｫ
Gewoon sterschotel .e
Blauwe veenko""l'S""t_
Lichte veenkorst
I Zwart-{) wit-kol'S-t-- ｾ Ｍ Ｋ ］ ｈ Ｍ ］ Ｍ Ｍ
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"DOOD BEUKENBLAD"

IN NIMMERDOR

Machiel de Vos, Parkkamp 32, 7971 AM, Havelte

Inleiding

Vogels en fotografie hebben van jongs af aan mijn belangstelling gehad. Nesten zoeken en
proberen de moeilijkst vindbare te traceren was de ultieme uitdaging. In mijn jonge jaren is
dat dan het topje van de hoge Lindeboom voor mijn ouderlijk huis in Steenwijk met het nest
van een stel Zwarte kraaien. De klauterpartij was natuurlijk een uitdaging passend bij de
jeugd. Maar bewondering had ik ook voor de minder moeilijk te bereiken nesten van
bijvoorbeeld de Zanglijsters met hun gladde nestkom besmeerd met modder, als gemaakt door
een pottenbakker, waarin dan die prachtige blauwe eieren met zwarte spikkels lagen. En
hoeveel tijd werd er niet besteed aan het ontdekken van de goed verstopte nestjes van kleine
zangertjes als de Kneu, de Grasmus en het Winterkoninkje. Spannend waren ook de
zoektochten in de gevarieerde Kop van Overijssel naar de Kemphaantjes en de Korhoenders
die we voor dag en (in de) dauw op de buik beslopen. Anno 2000 is het wat beide laatste
vogelsoorten betreft een vervlogen vogelweelde.
Eieren van nog ontbrekende soorten werden zonder pardon aan de eierverzameling
toegevoegd. Nu is het haast niet meer voor te stellen dat in die tijd grote collecties onder de
plattelandsjongeren vrij gewoon waren. Velen ontwikkelden echter daardoor een meer dan
normale liefde voor de natuur. Voor mij is het in het midden van de jaren vijftig geweest dat
de interesse voor vogels zover bij mij gevorderd was dat een lidmaatschap van
vogelbescherming volgde. Toen was eieren verzamelen uiteraard niet meer aan de orde.
De belangstelling voor de natuur bleef, en vanaf 1954 begon het vastleggen van de
belevenissen met een 6x6 klapcamera. Voorzetlensjes hielpen in het begin om bijvoorbeeld
het kopje van jonge zilvermeeuwen goed op de plaat te krijgen. Een mooie combinatie van
waarnemen en vereeuwigen, wat ik tot op de dag van vandaag ben blijven doen. Naast mijn
beroep als projectleider bij een ingenieursbureau werkte ik al zestien jaren beroepsmatig als
natuurfotograaf.
Mede dankzij de natuurfotografie heb ik de grootsheid van de natuur in vele facetten leren
waarderen. Ik heb aandacht gekregen voor kleine details, zoals van bloemen, insecten (zie
foto op het voorblad van deze Te Velde), paddestoelen (zie Te Velde 42), maar ook voor
landschappen. Ik was bevoorrecht om op veel plaatsen op de aardbol het leven tot in detail
vast te mogen leggen. De aandacht voor vogels was echter altijd primair.
Zo heb ik moerasvogels langs de Nij I in Zuid Soedan gefotografeerd (gepubllceerd in het
Vogeljaar van oktober 1989), Jufferkranen in Mongolië, Konings- en andere pinguïns in het'
Zuidpoolgebied (gepubliceerd in FOTO ), woestijnvogels in Marokko, Kleine alken en Grote
burgemeesters in Spitsbergen. Maar al die tijd heeft mijn voorliefde voor één vogel
standgehouden.
Oe Boomklever

Het fundament van al deze activiteiten in de vrije uurtjes is toch wel gelegd in 1980. Door de
uitbreiding van de kennissenkring en fotografische hulpmiddelen, dienden zich het verzoek en
de mogelijkheid aan om de Boomklever te fotograferen.
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Ik stelde me tot doel het leven van de Boomklever in alle facetten vast te leggen. Met
medewerking van de eigenaar kreeg ik de mogelijkheid om een schuilhut neer te zetten op het
landgoed Nimmerdor aan de zuidrand van Amersfoort. De kleurige acrobaat liet zich zo
ongestoord observeren. In het vroege vOOljaar van 1980 beginnend in januari, volgde ik ze bij
de balts. De bladerloze bomen maakten het speuren en volgen met de camera nog goed
mogelijk.
Het leverde leuke momenten op. Vooral het geluid dat ze maakten bij de bruiloftsvlucht door
de beukenbossen was vaak verrassend. Ook zag ik de vogels zaden in de schors steken om
deze zo open te kunnen hakken en volgde het dichtmetselen van een naar hun idee te grote
nestopening. En regelmatig hingen ze fladderend als een kolibrie stil op een plek waar ze een
insect hoopten te verschalken. Deze rij waamemingen die ook in de literatuur terug te vinden
ZIJn.
Half mei staat alles in het teken van de hongerige jongen die gevoed moeten worden. Dan is
het een drukte van belang. Beuken zijn als nestboom favoriet. Maar het was uitgerekend een
eik met diverse gaten in de stam, waarin ik twee bezette nestholten vlakbij elkaar aantrof: één
bleek bewoond door een Spreeuwenpaar, de ander door een koppel Boomklevers. Beide
vogelsoorten hadden tegelijkertijd jongen, wat bleek uit het vele voedsel dat werd
aangesleept. De jonge spreeuwen reageerden op elk geluidje of trilling op de boomstam door
luid om voedsel te smeken. Ook wanneer de Boomklevers langs de schors naar hun
broedplaats krabbelden, werd uit alle macht gebedeld. De Boomklevers konden dit
"gejammer" blijkbaar niet weerstaan, want ze gingen uiteindelijk over tot het voeren van het
Spreeuwenkroost. Het is gedrag dat volgens de literatuur ook bij andere vogels wel voorkomt.
De volgende waarneming heb ik echter nooit eerder gelezen. Op een morgen zat ik in
Nimmerdor aan de zuidrand van Amersfoort langdurig in m'n schuilhut bij een voederplek,
waar allerlei vogels op af kwamen. Plots zag ik een Boomklever, die op een beukentak naast
de hut zat, een rare beweging maken. Het was alsof hij vie1, maar zich nog juist op tijd wist
vast te grijpen. Daar hing hij te bengelen, ondersteboven aan de tak met het kopje wat schuin
naar boven kijkend. Voorzichtig deed ik hetzelfde en merkte een zittende Sperwer op. Hij
sloeg totaal geen acht op de Boomklever, die als een dood beukenblad in de wind heen en
weer leek te wiegen. Zo wist deze aan de aandacht van de roofvogel te ontsnappen. Ja, de
Boomklever is mijn favoriet gebleven wellicht doordat ik er heel "kloos" mee geweest ben en
heb kunnen beleven hoe hij zich op een geweldige manier weet aan te passen aan de
omstandigheden.
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De verspreiding van de ｋ｡ｭｰ･ｲｦｯｬｩｾｳｴ
hexadactyla in en om Amersfoort

Alucita

door Vincent van Laar

1. De waaiermotten Alucitidae
In Nederland komen twee soorten waaiermotten voor, Alucila
hexadactyla (Linnaeus, 1758) en A. grammodactyla (Zeiler,
1844) (resp. nummer 1214 en nummer 1215 in Kuchlein & De
Vos, 1999). A. grammodactyla is uitsluitend van een enkele
plaats (Eys) in Limburg bekend. A. hexadactyla, die veel op de
voorgaande soort lijkt, komt in Nederland vrij algemeen op de
zandgronden voor, maar is "erg ongelijk over het land verspreid
en met name in de drie zuidelijke provincies betrekkelijk weinig
aangetroffen" (Kuchlein & Donner, 1993). Waaiermotten
vliegen na zonsondergang.

hexadactvla

ｾｬｵ｣ｩｴ｡

2. De Kamperfoeliebloesemmot Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758)
Kenmerken
Imago. Voor- en achtervleugels zijn sterk ingesneden en daardoor in een zestal bevederde lobben
verdeeld. Aan deze slanke pluimpjes danken de vlinders de naam 'waaiermotten' (zie Kuchlein &
Donner, 1993 en Figuur I). De grondkleur van de vleugels is geelbruin met, ook op de franje, rijen
van donkere en lichte dwarsbandjes, die tezamen een zigzagvorm uitbeelden. De ogen zijn naakt en
onbewimperd; bijogen aanwezig. De kaaktasters zijn rudimentair; de liptasters groot, twee tot drie
keer langer dan de kop en iets opgericht; het middenlid breed, plat, het toplid priemvormig. De
sprieten zijn draadvormig (naar Oudemans, 1898).

1:> X

Figuur 1. Kamperfoeliebloesemmot (7,5x); 2 juli 1989; Snoeckgensheuvel, Amersfoort. Foto A.
Grimbergen.
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Figuur 2. Verdeling van de waarnemingen van de Kamperfoeliebloesemmot over maanden van het
jaar.

Er zijn twee generaties per jaar. De eerste vliegt tot juni, de tweede vanaf juli en, na te hebben
overwinterd, in het daarop volgende voorjaar, zoals ook de waarnemingen bij Amersfoort aangeven
(Fig. 2).
Pop. Bruingeel. Verpopping in een spinsel (Snellen, 1882).
Rups. Onbehaard; wit, tenslotte (tegen de tijd van verpopping) vleeskleurig. Lengte 3 à 4 mm. (Van
Frankenhuyzen, 1986; Snellen, 1882).
Voedselplant: Kamperfoeliesoorten, waaronder enkele cultivars, maar in de eerste plaats de Wilde
kamperfoelie Lonicera periclymenum. In juni en augustus in bloemen en bloemknoppen (Lyneborg
& Zwakhals, 1976; Ter Haar, 1887; Snellen, 1882). Eerst worden de helmknoppen, vervolgens ook
de stampers uitgevreten. De rups verhuist enkele malen naar een volgenJe bloem (Van
Frankenhuyzen, 1986).
Ei. De eieren worden in juni, juli en augustus in aantal varillrend tot 15, bijeen op de bloemknoppen
afgezet (Van Frankenhuyzen, 1986).

3. Verspreiding en habitat
De Kamperfoeliebloesemmot is uit onze omgeving (Gooi, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en
Eemland) bekend uit negen atlasblokken: 26-52 (HuizenIBlaricurn), 32-11 (HilversumILaren), 32-17
(putten), 32-21 (HilversumILage Vuursche), 32-22 (Baarn/Soest), 32-31 (Bilthoven/Maartensdijk), 3232 (Den DolderISoest(erveen», 32-41 (De Bilt/Zeist) en 32-53 (MaarnlDoom) (Kuchlein & Donner,
1993). Uit onderzoek van leden van de Ylinderwerkgroep, H. Bosma (Soest), J. en R. de Gooijer
(Leusden), A. Grimbergen (Amersfoort), M. ter Horst (Hoogland), A. van Hunnik (Leusden) en V.
van Laar (Amersfoort) blijkt dit vlindertje ook voor te komen in de atlasblokken 32-23, 32·33, 32-34,
32-35 en 32-44. De vindplaatsen waarop deze opgaven berusten staan vermeld in het overzicht van de
vindplaatsen (paragraaf 4). Het betreft uitsluitend waarnemingen van imago's.
De Kamperfoei iebloesemmot komt voor op zandgronden met bosschages, waarin Kamperfoelie groeit.
Ook in de bebouwde kom is het vlindertje vaak aan te treffen, zoals in plantsoenen en tuinen met al
dan niet gekweekte kamperfoeliesoorten. Wie een kamperfoelie in de tuin heeft die zelden of nooit
bloeit, heeft een grote kans dat de rups van de Kamperfoeliebloesemmot hiervan de oorzaak is (Van
Frankenhuyzen, 1986). De vlinder komt op licht af en is daardoor ook op verlichte ruiten aan te
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treffen. In de late herfst en het vroege voorjaar wordt het vlindertje ook wel in huis aangetroffen (zie
paragraaf 4), wat erop zou kunnen wijzen dat het daar ook overwintert.

4. Overzicht van de vindplaatsen
32·22-53 : 147.6/465.8
SOEST: Zwaluwenweg, in tuin
1987, 1988, verscheidene ex.; 20.03.1999, I ex.
32-23-44: 153.8/466.4
AMERSFOORT: Hoogland, Kabof, in tuin
1987, enkele ex.; 31.10.1988,1 ex. (in woning); 05.08.2000, I ex.; 14.05.2000,5 ex.
32-23-55 : 154.8/465.6
AMERSFOORT: Landgoed Schothom, De Bergkamp (grasland met heggen, boomgaard, bosrand)
03.05.1994,23:10 uur, 1 ex. op menglichtval
32-33-15 : 154.3/464.5
AMERSFOORT: Wijk Schothorst, Badelochstraat, in tuin
20.12.1985, 22:00 uur, 1 ex. op licht; 18.03 .1986, 20:30 uur, 1 ex. idem; 15.05.1986, 1 ex. idem;
17.05.1986, 1 ex. idem; 31.03.1988,21 :00 uur, I ex. idem; 16.04.1988,21 :00 en 24:00 uur, 2 ex.
idem; 17.04.1988,22:00 uur, I ex. idem; 18.04.1988,23:30 uur, 1 ex. idem; 09.05.1988, 00:15 uur, 1
ex. idem; 10.05.1988,23:45 uur, 1 ex. idem; 11.05.1988, 22: 10 uur, 1 ex. idem; 20.07.1988, 22:30
uur, 2 ex. idem; 22.09.1988, 22:20 uur, I ex. idem; 05.03.1989,19:30 uur, 1 ex. idem; 01.05.1989,
23 :30 uur, I ex. idem; 05.05.1989, 22:00 en 23:45 uur, 2 ex. idem; 10.07.1989, 1 ex. (in woning);
21.07.1989, 1 ex. op licht; 23.07.1989, 24:00 uur, 1 ex. idem; 03.10.1989, 19:00 uur, 1 ex. idem;
22.12.1989,1 ex. (in woning); 24.03.1990,1 ex. (in woning); 24.08.1990, 21:30 uur, 1 ex. op licht;
06.09.1990,22:00 uur, 1 ex. idem; 14.09.1990,23:00 uur, I ex. (in woning); 14.03.1991,20:00 uur, 1
ex. idem; 03.08.1991, 1 ex. idem; 27.05.1992, 23:00 uur, 1 ex. op licht; 08.07.1992, 24:00 uur, 3 ex.
idem; 12.04.1993, 1 ex. (in woning); 19.04.1993,22:00 uur, 2 ex. op licht; 07.05.1993, 23:30 uur, 1
ex. idem; 24.04.1994, 22:30 uur, I ex. idem; 18.07.1994,23:30 uur, 1 ex. idem; 28.08.1994,1 ex.
idem; 07.04.1995, 20:40 uur, 1 ex. (in woning); 05.05.1995, 00:30 uur, 1 ex. op licht; 20.04.1996,1
ex. idem; 09.1 1.1996, 01:00 uur, 1 ex. (in woning); 28.04.1997, 23:00 uur, 1 ex. op.licht; 13.09.1997,
01:00 uur, 1 ex. idem; 17.11.1997,23:30 uur, I ex. (in woning); 21.11.1997, 24:00 uur, 1 ex. idem;
11.02.1998, ca. 23:00 uur, 1 ex. idem; 13.02.1998, 17:50 uur, 1 ex. op buitenzijde vensterruit;
30.03.1999,19:00 uur, 1 ex. idem; 04.04.1999, 09:00 uur, 1 ex. (in woning); 08.07.1999,1 ex. idem;
15.07.1999,20:30 uur, 1 ex. idem; 25.09.1999, 20:45 uur, I ex. idem; 21.04.2000, 21 :45 uur, 1 ex. op
licht; 08.05.2000, 1 ex. (in woning); 14.05.2000, 1 ex. op buitenmuur
32-34-41 : 155.6/461.6
AMERSFOORT: Snoeckgensheuvel, in tuin
02.07.1989,22:30 uur, 1 ex. op licht
32-34-54 : 158.6/460.2
LEUSDEN: Beerzewijk, in tuin
18.05.1999,21:00 uur, I ex.; 19.05.1999,21:15 uur, 3 ex.; 02.06.1999, 21:15 uur, I ex.; 30.09.1999,
18: 15 tot 22:40 uur, I ex.; 09:05.2000, 5 ex. op licht
32-35-31 : 160.11462.1
LEUSDEN: Stoutenburg, boerderij Orkanje (tuin, erf, weiland)
07.05.1999,22:32 uur, 1 ex. op menglichtval
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32-44-22 : 156.2/458.8
LEUSDEN: Leusden-Zuid, Pr. IreneJaan
1988, I ex. op licht uit woning
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NATUURBEHEER VAN DE STICHTING ABRONA OP HET
LANDGOED DE STERRENBERG
Arnold van der Ark, Frederik Hendriklaan 74, 3708 VE, Zeist

(Hoofd plantsoenendienst van de SIerrenberg)
Inleiding
Op 27 oktober 1926 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de "Johannes Stichting".
Het terrein, 40 ha groot, ligt in de plaats Huis ter Heide direct ten westen van Soesterberg op
het grondgebied van de gemeente Zeist, kilometer-eoördinaten 147/458.
Achter de stichting lagen de akkers en de vloeivelden voor de teelt van eigen groente en
aardappelen. Momenteel bevindt zich hier de boerderij en het sportveld. In het meest
zuidelijke deel van het terrein ligt een zandgat. Jarenlang is hier zand gewonnen voor de
aanleg van wegen in de omgeving. Daarna heeft men het gat dicht gereden met een ca één
meter dikke laag grond met veel klei, waardoor er een wat andere, meer vochtminnende
vegetatie groeit. ln dit deel is in 1990 een paddenpoel gegraven.
De kapel is verbouwd. Het gebouw het Lichtpunt is in 1964 in gebruik genomen als
vervanging van de kapel en dient tevens voor recreatieve doeleinden. Rond 1973 zijn de
paviljoens Zuiderkruis, Noorderkroon, Morgenster, Sirius en Nieuwe Maan gebouwd. In
1973 is de instelling Sterrenberg genoemd , omdat het grootste gedeelte van het terrein
behoorde tot het landgoed de Sterrenberg.
In 1998 is er een fusie geweest met de "De Jong Stichting" en is de naam voor de instelling
Sterrenberg in Abrona veranderd. Abrona is een stichting die verzorging biedt aan mensen
met een verstandelijke beperking.
Doelstellingen van het beheer
Abrona zorgt voor mensen die, behalve verstandelijk gehandicapt, bovendien vaak slecht ter
been zijn en niet in staat om kilometers de bossen in te trekken om daar te genieten van al het
moois. Het beheer berust daarom op enkele zeer belangrijke peilers, namelijk een terrein
creëren dat overzichtelijk en veilig is en bovendien met zoveel mogelijk belevingswaarden.
Naast het normale onderhoud, ziet de plantsoenendienst kans, om ｾｯ ｲ
extra inzet
bijvoorbeeld met hulp van vrijwilligers, natuurbevorderende maatregelen en natuureducatie te
realiseren. Wat de natuur op het terrein betreft, denken we vooral aan het bevorderen van de
diversiteit zowel in terreinvorrnen als in soorten organismen (biodiversiteit). Belangrijk is
daarbij ook om de natuur uit ons bos zo dicht mogelijk bij of (voor zover mogelijk) tussen de
gebouwen te krijgen.
Natuurlijk is het klimaat een factor die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse verplaatsingen
van organismen. Een deel van deze migratie is echter ook een gevolg van voedselgebrek.
Zodra in een bos voldoende voedsel aanwezig is, zullen minder dieren verkassen of juist ons
gebied bezoeken. Het vergroten van het voedselaanbod is een middel om onze doelstellingen
zo goed mogelijk na te streven. We zien resultaten. Zo kan bijvoorbeeld een ieder, als men in
het hoofdgebouw is, vaak op een meter afstand van het raam de Goudvink (Pyrrhuia
pyrrhula) in de struiken bezig zien. Regelmatig is op het terrein een stel Zwarte spechten
(Dryocopus marlius) te gast en soms samen met een Grote bonte specht (Dendrocopus
major) te bewonderen.
Om de natuur zo dicht mogelijk bij de bewoners te krijgen, is het allereerst van groot belang
een soort bufferzone te crel:ren waar rust, voedsel en nestgelegenheid gevonden kan worden.
Dit kan alleen bereikt worden met een zo effectief mogelijk beheer in de bossen rondom de
bebouwing. Het beheer is nu zo aangepast, dat er veel soorten vogels, paddestoelen en andere
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organismen voorkomen. Uit tellingen blijkt dat het zandgat de hoogste natuurwaarde heeft.
Hier komt b.v. het Leerkaalkopje (Psi/ocybe horizontalis) voor, een zwam die vermeld staat
op de rode lijst. De al eerder genoemde paddenpoel herbergt vele Kleine watersalamanders
(Triturus vulgaris). De Havik (Accipiter genlilis) komt er drinken evenals de Reeën
(Capreolus capreolus) van de overkant van de snelweg (A28).
Beheersmaatregelen
In de loop van de afgelopen 14 jaar hebben we verscheidene plannen kunnen uitvoeren. We
hebben gemerkt dat niet alleen planten maar ook andere groepen zoals insecten, vogels en
amfibieën baat hebben bij de genomen maatregelen. Hieronder volgt in chronologische
volgorde mijn beschrijving van de werkzaamheden met de effecten op de flora en fauna.
Vanaf 1987 is het bosgebied aantrekkelijker gemaakt voor bosbewoners door meer
variatie in beplanting en door de aanleg van een vogelbosje. Variatie door middel van
uitheemse beplanting door het stimuleren van exoten. Door meer variatie in bloeitijden
en vruchtontwikkeling ontstaat in het bos een evenwichtiger voedselpatroon voor
verscheidene organismen. Deze exoten nemen ook weer andere organismen mee,
waardoor de biodiversiteit en belevingswaarde omhoog gaat. Zoals b.V. Douglas met
",..- de Sponszwam (Sparassis crispa) en de Franjezwa (Thelephora terrestris), de
Valse christusdoorn met de Spekzwoerdzwam (Meru/ius tremellosus), Amerikaanse
eik met de Doolhofzwam (Daedalea quercina).
1987. Aanplanten verwilderende soorten bolgewassen om zeer vroeg in het voorjaar al
insecten te hebben. Zo zien we in januari op mooie dagen al bijen en hommels en
andere insecten vliegen. Zij dienen als voedsel voor andere dieren. Zeker voor vogels
omdat deze juist in de nestperiode veel voedsel nodig hebben voor het leggen van
eieren.
1988. Invoering van snippers of schors in de plantsoenvakken. Voordelen: een goede
buffer voor droogte en vorst, ideale voedingsbron, aantrekkelijk voor vogels, egels, en
amfibieën. Zo kunt u met snippers of schors een gehele borders vullen, of af en toe een
snipperplek in een plantsoen of bos. [Tip: Gebruik in een border waar geen onkruid
mag komen niet te grove snippers, want hier is bijna niet in te schoffelen]
Paddestoelen die u kunt verwachten in een border met snippers zijn: Hazenpootje
Coprinus lagopus), Kopergroenzwam (Psi/ocy9J,- aeruginosa), Oranjerode
stropharia (Psi!:J,Q'be aurantiaca), Levertraanzwam (Macroe stidia cucumis),
Gestreept nestzwammetje (Cyathus striatus) en b.V. Rechte koraalzwam (Ramaria
---.
"..,..
stricta).
1989. Invoering van blad in de plantsoenvakken. Hierdoor hebben de planten in de
zomer minder last van droogte en in de winter minder last van vorst. Tussen het blad
is voedsel te vinden voor vogels, egels e.d. Op plekken met droog blad is
nestgelegenheid vinden. Het blad kan er gewoon bovenop gegooid worden. Jaarlijks
zal bekeken moeten worden of het blad aangevuld moet worden. In een border als
deze kunt u de volgende soorten paddestoelen verwachten nadat u het blad heeft
ingebracht: Nevelzwam (C/itoc be nebularis), Roodbruine trecbterzwam (Le ista
flaccida), Eikenbladzwammetje (Collybia dryophi/a), de Gekraagde aardster
(Geaslru"!t1jplex).
-..
1990. Rearrsering van de paddenpoel in het natuurgebiedje het zandgat. Bij de aanleg
hebben we veel informatie gehad van het Stichts Landschap (tegenwoordig
Landschapsbeheer Utrecht). Voorwaarden waaraan een paddenpoel tenminste moet
voldoen zijn dat de waterkant niet te steil mag zijn en er mogen geen hoge struiken of
bomen langs de randen staan waardoor de zon het water niet kan verwarmen. Rond de

-
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poel wemelt het nu van libellen, watetjuffers en vlinders. De paddenpoel herbergt vele
padden en salamanders. De functie als drinkplaats voor Ree en Havik in de natuurlijke
wildtrek heb ik al genoemd.
Meten is weten. De eerste maatregel is het inventariseren van paddestoelen, planten,
vogels en insecten. Welke soorten zijn dit? Wat zeggen ze van het terrein? Komen er
rode lijst soorten voor? De te nemen beheersmaatregelen mogen natuurlijk niet zo
zijn, dat reeds bestaande soorten hierdoor verdwijnen. Beïnvloeden de genomen
maatregelen inderdaad het aantal soorten? Dit is alleen te bepalen door in de loop der
jaren onderzoek te blijven doen naar deze biodiversiteit.
1991. Realisatie van de vleermuizenkelder gebeurde met subsidie van het
Wereldnatuurfonds en het Anjerfonds. Technisch werden we ondersteund door de
vleermuizendeskundigen de heren A.M. Voute en Z. Bruijn. De kelder werd in de
eerste winters door 2 à 3 vleermuizen bewoond. Elke winter kwam er wel een
vleermuis bij. In de winter van 1999 konden we er 16 noteren. Dit waren meestal
Watervleermuizen (Leuconoë daubentonil) en een enkele Grootoorvleermuis
(Plecolus auritus).
1992. Aanleg van het natuurpad. u is het tijd geworden om te laten zien waar de
plantsoenendienst mee bezig is en waarom verschillende beheerswerkzaamheden
uitgevoerd worden. Doel is natuurbeleving voor de bewoners en integratie te
bewerkstelligen met wandelaars uit de omgeving. Het natuurpad wordt aangegeven
met blauwe of gele paaltjes. Dit is voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers
geschikt. De teksten zijn zo geschreven dat een ieder er wel iets uit op kan pikken. Als
bewoners aan het wandelen zijn met groepsleiding of met familie of bekenden, kan de
tekst op de bordjes vertaald worden naar het niveau van de bewoners. Zo hebben de
begeleiders een mogelijkheid om iets te vertellen over plant of omgeving.
1993. Aanleg van een bult bestaande uit takken, stronken en aarde geschikt voor
marterachtigen. Bij de renovatie van ons terrein is een groot stuk bos gerooid. Hierbij
kwamen vele stronken vrij. In plaats van af te voeren hebben ze verwerkt tot een grote
afgelegen bult. Deze bult bestaat uit vele holten en gaten en is begroeid met
Grote brandnetel (Urtica dioica),
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea),
Sneeuwbes (Synphoricarpus alba) en veel houtzwarnmen. Naast de vele konijnen heb
ik ook al eens Reinaard de Vos ontdekt.
.
1993. Maken van vlinderveldjes zoals een kruidentuin en gedeelten plantsoen met
vlinder en insecten bevorderende beplanting, voor zowel rups als vlinder.
1993. Ophangen van verschillende typen vogelkasten. Hoe krijgen we de vogels zo
dicht mogelijk bij de bewoners? Door middel van het ophangen van vooral
mezenkasten.rond de gebouwen kunnen onze bewoners in het vootjaar van dichtbij
hun drukke bezigheden ervaren. De kasten zijn gemaakt door de houtgroep van de
､ｾ｡ｲｴｩｶ･ｮ
van de bewoners. Tevens zijn er strooibrieven rondgegaan met tips hoe
jé.ji.vinters de vogels kunt voeren.
1994. Realisatie van een helling geschikt voor de Zandhagedis (Lacerta agilis) en
Hazelworm (Anquis fragilis). Momenteel wordt hier nog aan gewerkt door
vrijwilligers van Timon uit Zeist. (Organisatie voor jeugdhulpverlening).
1994. Takkenrillen. In het bosgedeelte proberen we meer variatie te krijgen door het
ｮ･ｲ￫ ｣
van open plekken. Hierdoor verandert bijvoorbeeld de vochthuishouding. In
tegenstelling tot vroeger leggen we nu langs de randen van het bos rillen met takken
en houtstarnrnetjes. Niet alleen biedt dit nestgelegenheid en schuilgelegenheid voor
vogels en kleine dieren, ook vestigen er zich verschillende houtzwammen zoals:
Winterhoutzwam (Polyporus brumalis), Roodporiehoutzwam (Daedalepsis

---
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confragosa), Koningsmantel (Trich%mopsis ro/i/ans), Waaierkorstzwam (Stereum
/l
sub/omen/osum).
_
1995. We hebben met het gazonbeheer verscheidene variaties uitgeprobeerd. Zo
maaien we het gedeelte rond de boerderij één maal per jaar, waarbij het maaisel wordt
afgevoerd. In dit gedeelte hopen we langzamerhand een bloemrijke vegetatie te
ontwikkelen. Het gras wordt gemaaid in het hooiseizoen en wordt gebruikt voor de
boerderijdieren. Achter de paviljoens maaien we het gazon eens in de twee weken. Het
resultaat is veel Madeliefjes (Bellis perennis), Ereprijs (Veronica spec.),
Robertskruid (Geranium roberlianum) en Pinksterbloem (Cardamine pra/ensis),
welke een vrolijk en minder strak geheel vormen. Deze werkwijze bevalt goed. Op de
velden die eens per twee weken gemaaid worden en waar ook bomen staan, komen
veel mycorrhyza paddestoelen voor zoals Groene berken
uIa (Russu/a
aeruginea), Vliegenzwam (Amani/a muscaria), Krulzoom (Paxillus invo/utus) of
Berkenboleet (Leccinum scabrum . Een ander proefveld dat zich iiÏoÖi ontwikkelt,
ligt achter de crèche. it veld, wat van oorsprong een gazon moest worden, hebben we
ingezaaid met een zeer langzaam groeiend wegberrnmengsel. We hopen dat één keer
per jaar maaien voldoende is. We willen het veld zo schraal mogelijk houden. Het
resultaat tot nu toe is een veld met een bedekking van gras, Duizendknoopachtigen
(Po/ygonum), Grote teunisbloem (Oeno/hera ery/hrosepa/a), Wilde reseda (Reseda
/u/ea) en Jacobskruiskruid (Senecio jacobea). Op dit veld zaten afgelopen zomer
veel Kleine vuurvlindertjes (Lycaena ph/aeas), welke de duizendknoopfamilie als
waardplant heeft. Ook massa's rupsen van de Sint-jacobsvlinder (Tiria jacobaeae)
zaten op het lacobskruiskruid. Ook komen we hier de Oranje bekerzwam (A/eura
auran/ia) tegen. Het voetbalveld wordt elke week gemaaid tijdens het groëlseizoen .
Op dit soort gazon komen de meeste vogelsoorten af. Het voetbalveld valt ook op door
de heksenkringen.(overigens niet gezien in 2001).
1996. Beheersmaatregelen voor het ontwikkelen van meer paddestoelen.
a) Champignonmest toepassen. De bodem van ons terrein bestaat overwegend uit zure
grond. Voordat we nieuwe borders beplanten, worden de borders bemest. Geen
kunstmest maar champignonmest. Deze mest is prettig te verwerken, bevat veel kalk
en houdt veel vocht in de grond vast , wat verdroging in de zomer verhindert. Er
wordt niet gesproeid bij warm weer. (Uitgezonderd af en toe de plantenbakken). Een
paddestoel die u in een met champignonrnest gevuld plantenvak kunt aantreffen, is
de Geschubde boschampignon (Agarius si/vaticus).
b) Bladblazen. Op ons terrein hebben wij veel mijnsteenpaden. De ondergrond van deze
paden bestaat uit schelpen. Om te voorkomen dat in de herfst de paden glad worden,
door samengeperste bladeren door fietsers en voetgangers, blazen wij het blad het bos
in. Hiermee komt ook iets kalk mee van de schelpen. Het resultaat is dat we vlak

langs deze paden vaak massaal de Amandelvezelkop (Inocybe hirtella) en langs

andere paden de Zandpadvezelkop (Ino he lacera) groeien. oor het blazen langs
de paden ontstaat aan de rand een strook van ca. 2 meter breed met relatief weinig
blad, dus minder humus in vergelijking met het midden van het bos. Er is dus een
ander milieu langs deze randen.
c) Stobben. De bomen die verwijderd moeten worden tijdens een dunning zagen wij vrij
hoog af zodat ook hier paddestoelen vrij spel krijgen zoals: Honingzwam
(Armi//ariel/a mel/ea), Gewoon zwavelkopje (Psi/ocybe jascicu/aris). Witte
bultzwam (Frame/es gibbosa), Houtknotszwam (Xy/(l!JSLpo/ymorpha), Elfenbankje
(Trame/es versic%r), Helmmycena (Mycena ga7ericu/a/a). Uiteraard betekenen
deze paddestoelen weer voedsel voor andere dieren in het bos.
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1997. Aanpassen van vijvers en paddenpoel ten behoeve van libellen. Bijvoorbeeld
door het planten van Pitrus (Juneus effusus) in de vijvers, waar de libellenlarven
gebruik van maken om het water uit te klimmen.
1998. Verwijderen strakke randen van de bossen om meer verschillende
microklimaten te krijgen. Dit doen we door verlenging van de bosranden. Om het bos
niet tot aan het pad te laten komen, crel!ren we inhammen zodat er diepte ontstaat. In
deze inhammen groeit een kruid- en struikvegetatie, waardoor er meer kansen komen
voor vlinders en andere insecten. Ook werken we met hoogteverschillen om meer
microklimaten te krijgen. De wandelaar zal dit type bos meer waarderen.
1999. Het ringen van bomen om meer dood hout op stam te krijgen. In verband met
verzekeringen is het verstandig om gevaarlijke bomen langs openbare wegen te
verwijderen. Om het verdwijnen van deze voor paddestoelen en vogels belangrijke
bomen enigszins te compenseren, ringen we een aantal bomen. Dit gebeurt in het bos
op plaatsen waar geen gevaar is dat afvallende takken op een openbaar pad of weg
terecht komen. Paddestoelen die we op deze bomen kunnen verwachten zijn o.a.:
Porse1einzwam (Oudem,!?JJ(ella mucida), Oesterzwam Ｈｐｬ･ｾｳｴｲ･｡ｬｕｓＩＬ
Oranje
aderzwam (Phlebi'J..P!,äiata). Van de vogels zijn de speëIiten en de Boomklever
(Sitta europaea) de te verwachten soorten.
2000. Het pleksgewijs gaan verjongen van bos om een meer evenwichtige verdeling te
verkrijgen in de leeftijdsopbouw. Ruigtes in het bos toelaten met Braam (Rubus spec.)
en brandnetel. Open plekken in het bos crel!ren door middel van dunnen, zodat de zon
de bodem kan bereiken. Zoals de "zonneplekjes" op de vleugels van het Bont
zandoogje aangeven hoe een bos er uit moet zien.
2001. Het stimuleren van voedselplanten, zoals Kardinaalsmuts (Euonymus
europaeus), Sleedoorn (Prunus spinosa), Karmozijnbes (Phytolacca americana) e.d.
Hoe meer voedselaanbod hoe beter de dieren het naar hun zin hebben. Meer jongen
dus meer overlevingskansen.
2002.Plannen: maken van proefveld (8 x 15 meter) door verwijdering bladlaag onder
beuken ter bevordering van mycorrhiza paddestoelen, realiseren van een vogelkijkplek
en een geurroute. Een aantal elementen van zo'n geurroute zijn reeds aanwezig
waaronder bijvoorbeeld de Kranzenstruik (Clerodendrum trichotomum). Na
kneuzing van het blad van deze struik ruikt men een zeer sterke pindakaaslucht. Beide
laatstgenoemde plannen kunnen echter pas gerealiseerd worden als er geld
beschikbaar is.

Educatie
Om het werk meer bekendheid te geven, organiseren we de volgende activiteiten:
Stand van zaken over bovenstaande werkzaamheden publiceren in ons personeelsblad,
in perodieken van plaatselijke natuurverenigingen en in plaatselijke huis aan huis
bladen.
Geven van rondwandelingen. (Thema gericht.)
Diavoorstellingen.
Bloemschikavonden.
Organiseren van themaweekenden.
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Inventarisaties
ZOOGDIEREN
Deze groep is nog niet goed onderzocht. Wel is bekend dat de volgende soonen er
voorkomen: Wezel (Mus/ela vulgaris)l, Reeën (Capreolus eapreolus) als gasten bij de poel,
Vos (Vulpes vu/pes), Eekhoorn (Sciurus vulgaris), Egel (Erinaeeus europeaeus), Bunzing
(Mus/ela pu/orius), Fret (Mus/ela pu/orius juro) - ontsnapt exemplaar?, Mol (Talpa
europeaea), Spitsmuis (Croeidura spee.),
Veldmuis (Microtus arvalis), Konijn
(Oryetolagus eunieulus)
VLEERMUIZEN
Tot 1991 was er een oude bunker op het terrein aanwezig. Hierin bevond zich een
vleermuizenkolonie. De bunker moest verdwijnen. Daarvoor in de plaats is een
vleermuizenkelder aangelegd. De aanwezige vleermuizen werden overgebracht naar de kelder
en werden 3 dagen opgesloten waarna de toegangen werden geopend. Uit tabel I is het
resultaat van de verhuisactie in de jaren erna enigszins te volgen. De aanwezigheid van
vleermuizen is sterk afhankelijk van de vochtigheidsgraad. Op 29 september 1999 bleek de
lucht in de kelder te droog te zijn. Na het inbrengen van 800 liter water nam het aantal weer
toe. Op 21 jan 2000 waren er weer droge omstandigheden. Ook nu werd water ingebracht en
opnieuw nam in de periode daarna het aantal vleermuizen toe (zie tabel 11).
Ons werk is uiteindelijk bekroond door de aanwezigheid van Grootoorvleermuizen
(Pleeotus auritus) en Watervleermuizen (Leueonoë dauben/onii). Er zullen waarschijnlijk
nog wel meer soorten voorkomen. We hebben hier echter nog geen onderzoek naar gedaan.
De Dwergvleermuis (Pipis/rellus pipis/rellus) is op het terrein zeker aanwezig omdat er
uitwerpselen gesignaleerd zijn bij de spouwgaten van een gebouw.
AMPHIBIEN EN REPTIELEN
Deze groep dieren is nog niet onderzocht. Bekend is in ieder geval de aanwezigheid van
Padden (BuJo bufo) en Kleine watersalamanders (Triturus vulgaris).
VLINDERS
Het maaibeleid van de gazons, het onderhoud van de vlindertuin en het creëren van: ruigtes
in het bos met braam, brandnetel en look zonder look, open plekken in bos zodat de zon er
goed kan komen, hoogteverschillen om meer microklimaten te krijgen. Dit zijn allemaal
activiteiten om het voor vlinders aantrekkelijk te maken. De soorten vlinders die tot nu toe
zijn waargenomen staan in tabel m.
LIBELLEN
Libellen houden zich voornamelijk op in de omgeving van de paddenpoel en de vijvers. In
tabel IV staan de door Annelies Wijnbeek geconstateerde soorten.
Er zijn geen Rode Lijst soorten gevonden, behalve de Glassnijder (Brachytron pratense) die
vrij zeldzaam is.
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VOGELS
Tabel V geeft een overzicht van de broedvogels (b) en de vogels die op het terrein voedsel
zoeken (g). Het totaal aantal broedparen is ongeveer 150. De verdeling van de broedparen
over de verschillende soorten is in de tabel niet uitgewerkt.
PADDESTOELEN
De gedetermineerde paddestoelsoorten zijn opgenomen in tabel VI. In totaal zijn er tot nu toe
ongeveer 265 soorten gevonden. Daarvan komen er 25 op de Rode Lijst voor. Drie daarvan
zijn ernstig bedreigd (EB), vijf bedreigd (BE), dertien kwetsbaar (KW) en vier gevoelig (GE).
In onderstaande overzichten zijn de gegevens uit tabel VI nader uitgewerkt.
Betekenis van de afkortingen:
EB=ernstig bedreigd; BE=bedreigd; KW=kwetsbaar; GE=gevoelig
M=mycorrhiza; P=parasiet; S=saprofiet; am=affrniteit met mos; c=mest; h=hout;
k=kruidachtige planten; n=necrotroof; t=terrestrisch(op de grond; op strooisel en humus)
De getallen zonder en met haakjes zijn steeds het aantal soorten.
aga=plaatjeszwarnmen;
aph=zwarnmen
zonder
plaatjes;
asc=zakjeszwammen;
gas=buikzwammen; myx=slijmzwarnrnen; phr=trilzwarnmen

aga(161)
aph(54)
asc(2?)
gas(12)
myx(4)
phr(8)

EB
M(2)
M(I)

KW
M(3);Pb(l);St(3)
M( I);Sh(2);St( I)
St(l)

GE
M( I);St(2);Sh( I)

Sh(l)

pIJ)

aga
aph
asc
gas
myx
phr

BE
Sk(1 );Sh(I);St(l)
Pn(l)
St(l)

Pnll .) am(l)

MI5")

4
14
I

50
4
I
3

3

2

Sc{')
I

ShIIU1 ) Sk{IO) St(70)
41
33
14
2
I

5
3

8

55
3
8
7
3

Totaal
161
54
27
12
4
ｾ

266

PLANTEN

In tabel VII staan de tot nu toe op naam gebrachte wilde planten. Varens en mossen zijn nog
niet geïnventariseerd.
nauwlettend volgen.

Het Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) is een soort die we
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Tabel I - Vleermuizen (soorten)
datum

Watervleermuis

Grootoorvleermuis

overige

totaal

bunker
7-2-1988

13

18

5

28-1-1989

22

5

28

1-2-1990

16

5

21

kelder

1991
25-1-1993
18-1-1994
3-2-1995

1

1

1

1

2

2

4

1-2-1998
13-2-1999

5

10

16

1

8

2000
Zomer Bruijn

opgenomen door.

I

I
Tsbelll • Vleermuizen (talIIngen In de koldar)
1999

2000

2001

AANTAL

29-sep

1

5-nov

4

28·dec

Opgenomen door:

oamarkinaen
binnen droogl (800

ｲ･ｾｉ

water)

8
21·jan

4

29-ian

8

18-feb

5

22-feb

7

binnen droog (800 liter water)

10-nov

6

20 november eerste nachtvorst

1·dec

9

binnen vochllg

19-dec

11

binnen vochtig, droog weer

27-dec

9

vorst, sneeuW

16-jan

9

binnen vochtig, vorst, buiten droog

26-jan

10

buiten 6 graden

14-okt

3

buiten 20 graden

1C-nov

7

buiten zacht

Amold v.d. Ark
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TABEL 11I Vllnd.",
W.t.nschaooelijko "".m

INed.rIands. n••m

V R ov.rw.

95 96 97 98 9900

X

VO

Aphantopus hyperonthus

Ko.vinkj.

X

RO

Arsschnta h!vana

Landka.rtj.

X

PO

X

X

X

X

X

X

Autogropha g.mm.

G.mm.ull

X

RO+T

X

X

X

X

X

X

Colias croeeus

Or.nie luz.m.vlinder

X

T
X

X

X

X

X

V.nessa(Cynthia) cerdui
D••ychira pudibund.

Gonopteryx rhamni

Distelvlinder

•

XX?

X

X

Kleine vos

Aglais urticae

X

X

X

X PO

Men.nsborstel

X

X

Citroenvlinder

X

VO

X

X

X

X

X

X

lnachls io

D.gp.uwoog

X X VO

X

X

X

X

X

X

Lycaana phl••••

Kleine vuurvfinder

X

X

X

X

X

X

X

Lymantria dispar

PI.kker

Mantola jurtina

Bruin zandoogje

X

X

X

X

X

Noclu. pronub.

Huismoeder

X

RO

Nymph.lis antiop.

Rouwmantel

X

VO

X

Ochlodes faunus

Groot Dikkooia

X

RO

X

X

X

X

X

X

Pisris brasslcae

Groot koolw.j.

X X PO

X

X

X

X

X

X

RO
X EO
RO

X
X

X

X

Polygoni. c- .Ibum

Gehakkelde aureli.

X

T

X

X

X

X

X

X

Polyommatus Icarus

lcarusbl.uwtje

X

RO

X

X

X

X

X

X

Neozephyrus quercus

Eikenpage

X

EO

Sphinx ligustn

Uguslerpijlst••rt

X

PO

Tyriajacobaeae

Sint-jacobsvlinder

X

RO

X

X

X

X

X

X

Vanessa atalanta

Atalanta

X

T

X

X

X

X

X

X

Pyrausta aurat.

MunMinder (op Tijm)

X

X

X

X

X

X

X

Scoliopteryx Iib.tn.

Roesje

X

X

X

X

X

X

X

Voooomeuts .o.c.

Soinsetmotjo 00 Kardina.lsmuts

X

X

X

X

X

X

VO
X

X
X

Macroglossum ateltatarum

Kolibrievlinder

?

X

Lasiocampa quercus

H.g.held

X

X

X

X

Ectropis crepuscularia (bistortata) Gewone spikkelspanner
C.lo.pilos (Abra.as) .y1val.

Porseleinvlinder

X

X

Soilo.om. lubrieiped.

Wilte tiioar

X

X

Spilosoma lutee

Gel. tijger

X

X

Biston betularia

Peper.en--zoutvlinder

X

X

Orgyl••ntiqua

WItvI.lcvlinder

Operophtera brumata

Kleine wintervfinder

Phlogoohora m.tieulo••

Ag••Minder

Opgenomen door:

Jeroen Voogd

o = overwinterd

v = Vlinder

E= ei
R = rups

T
p

X
X

X
·X

X

= trekvlinder
= pop
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Aantal= hoogste van 3 tellingen
P= Paddenpoel
V= Vijvers over het terrein

Ta.bellV - Libellen

Lester virides

ｈｯｵｴｰ｡ｮ ｳ･ｾ ｦ ｲ

P

Ischnura elegans

Lantaamtje

PN

1998
20
10

Pyrrhosoma nymphula

ｖｵ ｾ ｦ ･ｲ

PN

6

Enallagma cyethlgerum

Watersnuffel

P

Coenagrion puella

Azuurwateriuffer

PN

Brachytron pratense

Gles'snijder

V

Aeshna cyanae

Blauwe glazenmaker

PN

Aeshna grandls

Bruine glazenmaker

P

Aeshna mixta

PaardenbIjter

P

Anax imperator

Grote keizerlibel

PN

Libellula depressa

Platbuik

P

Sympetrum danae

Zwarte heldelibel

P

Sympetrum sanguineum

Bloedrode heldelibel

P

Sympetrum s!riolatum

Bruinrode heidelibel

P

Sympelrum vulgatum

Steenrode heldelibel

PN

opgenomen door.

Annelies WIjnbeek

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Plaats
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0
20
9
15
0
5
0
2
0
0
4
30

1999
30
4
0
5
15
0
15
1
2
1
0
3
1
0
1

2000
1
35
8
30
30
0
6

0
0
2
1
1
0
1
1
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Tabel V • Voaels
Wetenschappeliike naam

Nederlandse naam

blo Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

big

Ardea cinerea

Blauwe reiger

g

Turdus pilaris

Kramsvogel

g

Hirunda rustica

Boerenzwaluw

g

Parus erlstatus

Kuifmees

b

Muscicapa hypoleuca

Bonte vliegenvanger

b

Parus atridapillus

Matkopmees

b

Sltta europaea

Boomklever

b

Turdus meruia

Merel

b

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

b

Parus caeruleus

Pimpelmees

b

Strix aluco

Bosuil

g

Erithacus rubecula

Roodborst

b

Buteo buteo

Buizerd

g

Haematopus ostralegus

Scholekster

g

Pica pica

Ekster

b

Accipiler nlsus

Sperwer

g

Phyiloscopus trochilis

Fitis

b

Stumus vulga!s

Spreeuw

b

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde roodstaart

g

Aegithalos caiJdatus

Staartmees

b

Apus apus

Gierzwaluw

g

Phyiloscopus coilybila

Tjiftjaf

b

Parus palustrls

Glanskopmees

b

Sylvia borin

TuinfluiIer

b

Regulus regulus

Goudhaantje

b

Fringilla coeleb.

Vink

b

Pyrrhula pyrrhula

Goudvink

b

Garrulus glandarius

Vlaamse gaai

b

Pieus viridus

Groene specht

9

Anas platyrhynchos

Wilde eend

b

Chloris chlori.

Groenling

9
b

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

b

Motacill. alb.

Wilte kwikstaart

b

Oendrocopus major

Grote bonte specht

Accipiter gentilis

Havik

9

Turdus ericetorum

zanglijster

b

Prunella modularis

Heggemus

b

Corvus cororna

Zwarte Kraai

b

Columba oenas

HolenduW

b

Parus ater

Zwarte mees

b

Columba palumbu.

HoutduW

b

Dryocopus martius

Zwarte specht

g
b

Corvus monedula

Kauw

b

Svlvia atricapilla

Zwartkop

Parus major

Koolmees

b

b=32

g=13

Opgenomen door:

Bert van hst Hott

b=broedvogel

g=gast

Muriel Schouten
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rabel VI

. Paddestoelen

Wetenschappelijke na.m

1
ｾ｡ｲｩ｣ｵｳ

Nederlandse na.m

sitvaticus __

Schubbige bosch.mpion

2 Agrocybe erebia---,

Leverkleurige leemhoed

3 AJeura aurantia -..

Orenjebekerzw.m (+96)

-

4 Amanil• •nnulosuWure. (form.) .....

Geelgeringde parelamaniet

5 Amanb citrina

Gele knolamanlet

6 Aman"a gommata[KW] _

Narcisamaniat (+97)

7 AmanitB muscaria _

Vlie.genzwam

8 Amanita rubescens -

Pareiamaniet

9 Armillari. lute.

-

1o Armillaria meUea _
11 ArmInaria ostoyae

Honingzw.m

-

12 Ascocoryne sarcoides _
13 Ascotremel1a faginea _

Zekjestrilzw.m

14 Auricularla auricula-judea -'"

Judasoor

15 Aurlsc.lplum vulgaro[KW] _

Oorlepalzw.m

16 Badhamla utricularis ...,.,

Oranje slijmzwam

17 Baeospora myosura ---

Mulzestaartzwem

18 BIsporelIa citrina -

Geel sohljfzwam metJe

-

19 Blerkandera adusta

2o Boldinia furfuracea

--

Grijze gaatjeszwam

-

Kastanjeboleet
Roodstaelftuweelboleat

23 Boletus erythropus ___
24 Boletus para.lUcus[KW]

Kostgangersboleat

25 Bulgaria Inquinans -

Zwarte knooozwam

Gele hoorntjes

2 7 Calocera viscosa __

Kleverig kora.lzwammalje

28 Calvatia exciptJtiformis -

Plooivoelsluifzwam

29 Cantharollus clbarlus[KW]
30 Cerocortlcium confluens

/

3 1 Chondrostereum purpureum _
3 2 Ciborie batschiana
33 Clitocybe clavipes _
gibba' -

ｃｉｾｯ｣ｹ｢｡

nebularis

36

--

-

-

-

Paarse korstzwam
Eikelbekertje

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

rivuIosa (deaibata) -

Giftige weldetrochtorzwam

vlbecina

Gestreepte trechterzwam

41 CoUybia asema ...--

Gewone botercollybia

42 Collybia confluens _

Bundelcollybia

43 Collybia cookei .....

Okerknolcolybla (+97)

44 Collybia dryophil"--

Eikebladzwammetje (+97)

45

Roestvlokkanzwam
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St
M

M
M
M
Sh
P
P
Sh
Sh
Sh

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sh
St
Sh
Sh
Sh
Sh
M
M
M
P
Sh
Sh
Sh

St
M

x
x

Sh
Pn

X

Sk
St

SI.nke trechterzwam
Nevelzwam

St

M

x
x

functie
St

KnotsvoeUrochterzwam (96)

Spleringtrechterzwam (96)

Collybia maculata

x

Genbbelde trechterzwam

Grotaloofbostrechterzwom

phyUophila ｃｉｾｯ｣ｹ｢･

x
x
x

Ziekenhulaboomkorstzwam

36 ･｢ｹ｣ｯｾｉｃ

39 ｯ｢ｹ｣ ｾｉｃ

x

Hanekam

37 Cmocybo phaeophtalma _

40

01

Gewone heksenboleet

26 Calocera cornea "-

35 ｃｉｾｯ｣ｹ｢

00

Reapeerkorstle

22 Boletus chrysenteron ---

34 Clitocybe costata

99

Knolhoningzw.m

Somber. honingzwam
Paarse knoopzwam

2 1 Boletus badius

98

x

x

x
x
x

St
St
St
St

x

St

x

St
St

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

St
St
St
St

x

St

33

Nederlandse naam

Wotonschappelilke naam

46 Collybia poronata - /

47

Scherpo collybia

-

98

x

x

00

1

St

Sc

Bloek breeksteettje (96)

49 Coprinus mlcact!!ys_

Glimmerinktzwam

x

x

50 Coprinus atramentarius _

Kale inktzwam (+96)

x

x

51 Coprinus comatus

Geschubte inktzwam

x

x

x

x

...-

52 Coprlnus dissemlnatus
53 Coprinus lagopus _

-

54 Coprinus plicatilis

-

x

Sh
Sh

x

x

St

x

Sh

x

Sh
St

x

Plooirokje

55 Cortlnartus castanlus[EB]

x

Zwerminktzwam
Hazepootje

functie
St

Purperknolcollybia

Collybla tuberosa[KW] -

4B Conocybe rickenil

98

x

M

Streephoedgordijnzwam

x

M

58 CortlnariuB saniosus ___

Bleke geelvezelgordijnzwam

x

M

59 Cortlnartus vlolaceus[EB) .,.

Vlolette gordijnzwam

50 Crepldotus luloolus ___

Golig oorzwammetie 1+96)

56 Cortinarius hemitrichus . -

...-

57 Cortinarlus inclsus

61 Cropldotus mollis -

-

62 Crepidotus variabilis

63 Cudoniella Zlc/cularis - -

........,

64 Cyathus striatus

Kastanjebruine gordïnzwam
Witschubbige gordijnzwam

M

x

M
x

Week oorzwammeije

Sh
x

Sh

Wit oorzwammetje (+96)

x

x

x

x

Sh

Houlknoopje (wit klein)

x

x

x

x

Sh

Gestreept nestzwammetje

x

x

x

Sh

65 Cvstodenna amianthinum _

Okeraele korrelhoed (96)

66 Cystoderma jasoni!
67 Dacrymyces stillatus
6B Oaedalea querclna ____

Oranje bruine korrelhoed

--

x

St
St

x

Oranje druppelzwam (+96)

x

x

x

x

Sh

Doolhofzwam

x

x

x

x

Sh

69 Daedaleopsis confragosa
7o Dasyscyphella nivoa __

Roodporiehoutzwam

x

x

x

x

Pn

x

Sh

71 Entoloma pleopodium -""
72 Entoloma sericatum _

Citroengele satijnzwam

x

St

73 Entoloma sericeum 74 Exidia plana

Bruine satijnzwam
Zwarte trilzwam

75 Exidia thureliana

--

76 Exidlapsis olfusa

n

Flstullna hepatica _

BQ Fuligo septica

-___

x

Moerasbossatijnzwam

St
x

x

St

Stijfselzwam

"x

Sh

Rozeblauwig was korstje

x

Sh

x

x

Pn

Pn

Biefstukzwam

78 Flammulina velatipes_
79 Fomes ｾｵｩｲ｡ｴｮＸｭｯｦ

Sneeuwwit franjekelkje

x

x

x

x

x

Fluweelpootje

x

Echte tonderzwam

x

x

x

x

x

x

St

x

x

Sh

x

x

Pn

x

St

x

Sh

x

M

Sh

Gele bosbloem

x

8 1 Galerina marginata

Bundelmasklokje (+96)

x

B2 Ganoderma lipsiense - '

Platte tondelzwam

x

B3 Geastrum triplex .-..

Gekraagde aardster

x

x

x

B4 Gymnopilus sapineus--,
85 Hebeloma crustuUniforme -

Dennevlamhoed

x

x

x

Radijsvaalhoed

x

B6 Hebaloma mesophaeum -

Tweekleurige vaalhoed

x

87 Hebeloma slnapizans

Grote vaalhaod

6B Holvella crispa - 89 Holvella lacunosa -

90 Helvella villosa

/

-

Sh

x

x

x

x

M

x

M

Witte kluifzwam (+96)

x

x

x

x

St

Zwarte kluifzwam (+96)

x

x

x

x

St

x

St

Gladstelige schotoikluifzwam

ｾ
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Nederiandse naam

Wetenschappelijke naam

98

9 1 Homimycona (Mycena) lactea ' "

Sneeuwwitte myclna

x

92 Heterobasidion annosua -

Dennemoorder

x

93 Hygrocybo miniata

.....

99

00

01

functio

x

x

x

Pn

St

Wasplaot

x

94 Hygrophoropais aurantiaca

Valse dooierzwam

x

95 Hvmenoscvohus frucligenus

Eikaldoozwam

x

Sk

96 Hymenoscyphus salicinus

Wilgehoutvlioskolkje

x

Sh

x

Sh

x

Sh

....., -

97 Hyphodorma praotormissum -,

Kransbokorharskorstjo

98 Hypoxylon fragijormo _

RooItbruin kogelzwammotjo

99 lnocybe flocculosa __
t.-

100 lnocvbo clncinnata

-

101 Inocybe hlrtol'a(I(WJ

102 lnocybe lace",

-

103 lnocybe maculata
104 Inocybe napipes

-

107 lnocybo sindOl)ia

,

-

x

Vlokkigo vezolkop

x

M

Violalbruine vezolkoo

x

M

Amandelvezalkop

x

x

x

Zandpadvezelkop

x

x

x

108 Inonolul cutlculorls[BE]

-

109 lnonotus radiatus
11 o lschnoderma benzoinum

-

Bruine knolvezelkop

x

M

x

M

blonde vezolkop

x

M

Ounne weerschljnzwam

x

Pn

Eizeweerschijnzwam

x

Pn

x

x

11 1 Laccaria amethystina .........

Rode koolzwam

x

11 2 Laccaria Jaccata
11 3 Lacearia proxima ___

Fopzwam

x

Schubbige fopzwam

11 4 lactarlus b1emius -

Grijsgroene melkzwam

--/

-

x

M

x
x

x

M

x

x

M

x

M

x

x

M

x

M

x

M

Kokolmolkzwam

x

x

11 6 Lactarius hepaticus - '
11 7 Lactarius necator ,...

Levermelkzwam

x

x

x

Zwart groene melkzwam

x

x

x

11 8 LlIctarius pubescens ..J

Donzige melkzwam

11 9 lactarius quietus

Kaneelkleurige melkzwam

ｌ｡｣ｴｯｾｵｬ

Rimpelende molkzwam

10rmlnosul[KW]

r

r

x

Stromakoikje·soort

x

125 lecclnum sc.brom 11.

Berkenboloot

x

Fopalvonbankje

x

ｌ･ｮｺｾｳ

127 Leplota

betullna ｣｡ｾｮｬ ｛ｇｅ｝

128 lepjota castaoea
129 Lepiota cristata

-

-

130 Lepiota lubincarnota

-

BruingaIe stekelp.raool

x

132 lepista nuda

Paarse schijnridderzwam (+96)

schijnridderzwam

Vaalpao..o schijnridderzwam

134 leucoagarius Ieucothites , -

Blanke chlmpionparasol

135 Loucooaortus sorenuIIGEl _

Wilte chamoionoa",sol

._------

M
M

x

x

Pn

x.

X

Sk

x

x

M
Sh

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vaalro.. pa",solzwam
ｒｯ ､ｾ｢ｲｵｬｮ･

-

x

Kastanje parasotzwam
Slinkpa",soUoljo

13 1 lepista f1accida - -

133 Lepista lordida

x

M

124 lanzia luteovirescens . /

126

M

Baardige melkzwam
x

-

M
M

x

Zw.volzwam (+97)

123 laotiporul sulphureus

x
x

x

Bitterzoete melkzwam

121 lactarius theiogalus _
122

x

Sh

x

11 5 lactarius glvciosmus -

,.r-

M
M

Tweokleuriae vozeikoo

Toervlokkenzwam (+97)

120 lactarius subdu6cis

x

M

Geolbruino spleotvezelkop

ｾ

r

St

Gevlekte vezelkop

105 Inocybe phooodllca[GE] - 106 lnocybe rimasa

x

St
x

x

x

SI
x

St

x

St

x

St

St

St
x

St

x

St

x

:-...-------
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SI

35

Wetenschappelïke naam

-

136 Lycogale epidendrum

Nederlandse naam
Bloodwoizwam (+97)

137 Lycoperdon perlatum ,..."

Parelatuifzwam

138 Lyophyllum connatum - '
139 Lyophyllum decastes _

Wllte bundelridderzwam

140 Macrocystldla cucumls[KW] -

Levertraanzwam (+96)

141 Macrolepiota procera .--.

Grote parasolzwam

99

x
x

x
x
x
x

Bruine bundelridderzwam(+96)

142 Macrotyphuia fistulosa _

Pijpknctozwam

143 Maralmiellus rameatis _

T ｡ｫｲｵｾ･ｴｪ｣

144 Marasmiul androsaceus -

Paardehaartaaüing

145 Marasmluloreades

Weidekringzwam

-

146 Marasmius quercophilus

98

00

x
x

x
x
x
x

x
x

01

functie

x
x

Sh

x
x
x
x
x
x

Sh

St
St

x

St
St
Sh
Sh
St
Sk

Eikebladtaailing

Sk

147 Marasmlus rotuIs -

Wteltje

Sh

148 Megacollybia platyphylla -..
_
149 Meianoleuca ｡｣ｵｾｯｩｬ ｰ

Breedplaatltreephoed
Zwartwitte veldndder (+96)

150 Melancphyllum haematospermum _

VerkJeurzwammetJe (+96)

151 Menpllus giganteus

Reuzenzwam

x

x

x

15 2 Merutills tremeRosus ____

Spakzwoerdzwam (+96)

x

x

--

Spa"estinktaailing (+96)

x

x

153

ｾ

-

Mlcromphale perforans[BE) -

154 MorcheUa elata[BE)

Mondje (22-4-95)

155 Mutinus caninus

Kleine stinkzwam

x
x

156 Mutinus raveneDii _

Kleme roaa stinkzwam
Donzige mycena

158
159
150

Mycena arcangeliana _

Bundelmycena

x

Mycena epipterygia .".

Graskleefsteelmycena

x

Mycena fllooea _

Draadsteelmvcena

x

Bleekgele mycena

x

162 Mycena galericulata

Helmmycena

x

163 Mycena galopoda var. nigra -

·Oonkefmelksteelmycena

164 Mycena galopus var. galopus_

Melksteelmycena

- --

-

-

165 Mvcene haematopul
166 Mycena leptocephala

167 Mycena olivaceomarglnata _

168 Mycena pure

-

169 Mycena sanguinolenta

17o Mycena ｶｾｩｬｳ

,..

-

St
x

St

x

x

Sh

x

x

x

Sk

x

x

x

x

x

x

x

Sh

x

x'

SI

x

Sh

St

Elfenschermpje
Kleine bloedlteelmycena

St
x

Papilmycena

Sh

x

Donker hazaoor (+97)

x

x

Porselenzwam

x

x

Meniezwammelje

St

x

x

---

x

St

x

180 Paxillus involutus

x

St

Boomputst

'--

Sk

x

Bittere kaaszwam

'--

x

x

175 Oligoporus Itipticul

179 Panellus aerotinus

St

Bruinsnede mycena

174 Oiigoporul ptychoga.ter _

178 Panellua ｭｾｩｳ

Sh

x

x

x

--

x

x

x

Blauwe ka8szwam

177 OudemanSÎeba moeida

x

Stinkmycena

Roze knoopzwam

-

St

Grote bloodsteelmycena

173 OHgoporu!I caeslus

176 Otldea bufonia

St
x

x
x

St

St

17 1 Nectria CÎmabanna
172 Neobularis pura var. pura _

-

Pn

St

157 Mycena amicta , /

16 1 Mycena flavoalbs

Sh

x

x

Pn

x

x

Sh

x

x

Sh

x

x

Sh

x
x

x

M

x

P

x

x

Sh

Oennelchalpzwam (96)

Sh

Groene Ichelpzwam

x

Krulzoom

x
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Sh
x

x

x

M

36

Wetenschappelijke naam

181 Peniopoora quercina

Nederlandse naam
Paarse eikekorstzwam

ｾ

182 Puin bedla[KW] - 183 Phaeoh.... schweinitzï

Bruine bekerzwam
Oennevoetzwam

-.

184 Phallus impudieus

Grote stinkzwam

185 Phanerochaeta velutlna ..,-.

Ruig huidie

166 Phelfinus igniarius _

VutrZWlm

187 Phlebia rad iata

Oranje aderzwam

166 Pholiota auriveUa .-..

Goudvlies bundelzwam

189 Phollola n.mlNlns[BE] _

Goudgele bundelzw.m

190 Pholiot. mut.bms
ｾ

Stobbezw.mmetie (+96)

-

191 Pholiot. oquarro..

Glazige buisjeszwam

194 Pleurotus ostreatus _

Oesterzwam (+96)

BerkezwIm

99

00

01

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

.-.

x
x
x

-

Winterhoutzwam

200 Polyporus varlus e.-

WaaIervormige buisieazwam

20 1 Psathyrella conopllus _

Langlteellranjehoed

Sh
Pn
Sh
Sh

x
x
x

x
x
x
x

Sh
Pn
Pn
Sh
St

x

Grauw groene hertezwam
Kelkjeobekerzwam

St
Sh

Pn

Grondhartezwam

198 Poculum firma
199 Polyporus brumalis _

St
Pn

Pn

x
x
x

x

lunctie
Sh

x

Hertezwam
ｾ

196 Pluteus cinereofuscus -..
197 Pluteus oaliclnus

x
x
x
x

Schubbige bundelzwam

192 Physisporinus vitreus _
193 Plptoporus betullnus _
195 Pluteus cervlnus

98

Sh

x

x

Sh

x
x
x
x

Sh
Sh

x

Sh

202 Psathyrella corrugis st _
ｓｩ･ｾｪｫ

203 Plathyrella pllulilormlo _
204 PsathyreUa apadicea _

Wltateetfranjehoed

Sh

Oadelfrsnjehoed (+97)

Sh

frsnjehoed

x

205 Pseudocratereilul undul.lul[EB]- Kleine trompelzwlm

-206 Pleudohydnum gelatlnolum(KW] -Stlkeltrilzwam
207 Psilocybe aeruginosa _

Echte kopergroenzwam

208 Psilocybe aurantiana __

Oranjerode stropharia (+96)

209 Pailocybe capnoides - .

210
21 1
212
213

Dennezwlvelkop

Psilocybe lascicu!eris _
Psllocybe honzonla/II[GE]

Psilocybe rugoaoannulata _

-

Psüocybe aubtateritia _

214 Plerull ｭｵｾｬ ｉ､ｬ｛ｋｗ｝
215 Ramaria strieta .--.,
216 Rhodocybe gennina - 217 Rickenella fibula

Gewoon zwavetkopfe
Leerkollkopje

-

Rechte koroelzwam

Pelroherltrechtertje (+96)
Gewimperd vilthoedje (+97)

220 Roaersella sambuci ---

WIlte vIlerschorozwlm

22 1 Russuia aeluglnea _

Groene ber1<erussule

222 Russuia amoenolens _

Scha",e komru..ula

i-

Roze berkenrulIuia

224 Russuia emetica var. sylvestris

+-.

x
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x
x
x

x
x

Sh
Sh
Sh
Sh
St
SI
St

x

x
x

lVn
lVn
St

x
x

Braakruuula
Okerkleurige beukerussule

Sh

Sh

Vleeskle...ige zllmplel'
Oranjegeel trechtlrtje

M
Sh

Sh

x

SpIrrevoertje

218 RickeneUa swartlil / '

-

x

Blluwplallstropharle

219 Ripert.es trlcholoml _

225 RUlIuia lell..

x

x
x
x
x
x
x

Rode zwavelkop

ｾ

223 Russuil betularum

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Sh

x

x

x
x

x
x
x
x

Sh

M
M
M
M

M

37

Wetenschappeliike naam

Nederlandse naam

98

-

Grofplaatrussula

x

727 Russuia nitida -

Kleine berkerussula

x

228 RussuIa ochroleuca

.--.

226 Rus.ula nigricans

99

00

01

functie

x

M

x

x

M

Geel-witte russuIa

x

x

x

x

M

229 Russuta parazurea - ,

Berijpte russuia

x

x

x

x

M

230 RussuIa vesca

Smakelijke russula

-

23 1 Schlzophyllum commune[KW]
232 Schlzopol'B paradoxe IS

--.

233 Scleroderma areolatum ___
234 Scleroderma citrinum

ｾ

Waaiertje (+96)
Witte tandzwam

M

x

Sh

x

Sh
M

Kleine aardappelbovist

x

Gele aardappelbovist

x

x

x

x
x

M

x

x

x

x

Sh

235 Scleroderma verrucosum ss. _

Wortelende aardeooelbovilt

236 Sculel6ne••cu1lllata

Wimperzwammelje

-

x

x

M

237 Siltotrema brinkmannii __

Melige urnkorstzwam

x

Sh

238 Sistotreml oblongisporum .""...

Grijze umkorstzwam

x

Sh

239 SparessIs crisps _

Grote sponszwam

x

Pn

240 Sphaerobolus stellotus _

Kogelwerper (+96\

24 1 SquamanKa odoroto[BE] _
242 Steccherium bourdotii ."..

Odeurzwommelje (+97)

243 Stereum gausapatum _

Eikenbloedzwam

x

244 Stereum hirsutum ___

Gele korstzwam

x

245 Stereum ochraceoflavum 246 Stereum sanguinolentum ....-.
247 Stereum subtomentosum ,,-

Twllgkorstzwam

x

x

Sh
St

x

Groolsporige raspzwam

x

x

Oennebloedzwam

Waalerkoratzwem (+ 96)

x

x

Sh

x

Sh

x

Sh

x

m

x

Sh

x

Sh

248 Strobilurus esculentus 249 Tarzetta catinul

x

Bh

Gekarteld leemkelkje (+96)

x

St

250 rarzetlo cuoulorts . -

Kiein leemkelkie

x

St

Sparrekegelzwom (+97)

-

25 1 Thelephora terrestri1l _

x

Franiezwam

x

x

x

x

M

Wl!te bultzwam

x

x

x

x

Sh

253 Trametel versicolor . - -

Elvenbankje

x

x

x

x

Sh

254 Trechispora farinacea __

Me6g dwergkorstje

255 Trichaotum obietinus __

Paarse deMeZWam (+96)

x

256 Trlcholomopsls rutIIon. -

Koningsmantel

x

257 Tubarla furfuracea sI. -

Gewoon donsvoetje (+96)

x

258 Tubifera ferruglnosa _

Slijmzwam oranje

259 Tulostomo brumale

Gesteelde stullbal

252 Tremetes glbbosa

-

-

--.

260 Tvohula ohacorrhlza
26 1 Ustulina deusta

---

x

Unzeknotsie
Korsthoutskoolzwam

Sh
Sh

x

x

x

Sh
Sh

x
x

x

St

x

x

St

x

x

x

St
Sh

262 Volvarielle glolocephala

Gewone beurszwam

x

St

263 Xerulo radlcato
264 Xylaria hypoxylon _

Beukwortelzwam

x

x

x

x

Sh

Geweizwam

x

x

x

x

Sh

265 Xviaria oolvmoroha

Houtknoiszwam (+97)

x

x

x

x

Sh

266

267 opgenomen door:

Amold v.d. Ark

268

Bart Toisma

269
270

Jaap Wismen
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---Tabel VII - Planten
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Neder1andse naam

Abies grandis

Reuzenzilverspar

Elymus repens

Kweek

ker campestre

Spaanse aak

Epilobium hursutum

Harig wilgenroosje

ker pseudoplatanus

Gewone esdoorn

Epiloblum montanum

Bergbaaterdwederik

AchHlea mlne1tlllum

Duizendblad

Eplpactls helleborine

Brede wespenorchis

Aegopodlum podagram

Zevenblad

EQuisetum pa lustre

Lidrus

Aasculus hippocaslanum

Paardekastanje

Erica tetraU.

Dopheide

Ameianchier canadensis

Krent

Erodium cicutarium

Gewone reigersbek

Anchusa arvensis

Kromhals

Erophila vema

Vroegeling

AfJhanes arvensfs

Grote leeuwenklauw

Evonymus europaeus

Wilde kardinaalsmuts

Anagam. arvensis

-Gewoon" guichelleil

Euphorbia petiolata

Look zonder Look

Anthriscus sylvestris

FluHekruid

Fagus sylvatiea

Beuk

Arcttum minus

Kleine klis

Festuea rubra

Roodzwenkgral

SaWa perennis

･ｾ ｩｬ･､｡ｍ

Fumaria officinafls

Gewone duivekervel

Betuia pendula

Ruwebert<

Galinsaga quadriradiata

Harig knopkruid

Brassiea napus

Koolzaad

Gallom aoarine

K1eeft<ruid

Calluns vulgaris

Struikheide

Gafium mollugo

Glad walstro

Calystegla seplum

Haagwinde

Geranium pusillum

Kleine ooievaarsbek

Campanula trachelium

Ruig klokje

Geranium robertlanum

Robertskruid

CapselIa bursa-pastoris

Herderstasje

Geum urbanum

Gewoon nageikruid

Cardamine f1exuosa

Bosveldkers

Glechome hederacea

Hondsdraf

Cardamlne pratense

Pinksterbloem

Gnaphallum ullglnoaum

Moerasdroogbloem

Carduus acantho'des

LangstekeIige dialel

Hadera helix

Klimop

Carex arenaria

landzegge

Heracleum mantegazzianum

Reuzenbereklauw

Carplnus betulus

Haagbeuk

Heracleum sphondyllum

Gewone berenklauw

Caltanea sativa

Tamme kastanie

Hleracium oilosella

Muizenoor
ｷｾ｢ｯｬ

Cerastlum hololteoides

Gewone hoornbloem

Holcus lanatus

Echte

Chamerion angustifolium

Wdgenroosja

Hydrocharis morsus-ranae

Kikkerbeet

Chelidonium majus

Stinkende gouwe

Hypericum perforatum

Sint-Janskruid

Chenopodium album

Melganzenvoet

Hypochaeris radieata

Gewoon biggekruid

Chanopodlum rubrum

Rode ganzenvoet

IHooobrum verticillalum

Grondster

Circ.ea lutetiana

Groot haksenkruld

lIe. aquifoliun

Hulst

Cirsium vulgare

Speerdistel

Impatiens glandulifora

Reuzenbalsemien

Claytonia perfollata

Kleine winterpoltelein

Impatiens parviftora

Klein springzaad

ConvaUaria majalis

Lelietje.d er-dalen

Iris pseudecorus

Gele lis

Cornus mal

Gele kornoelje

Juncua effucus

Pitrus

Corydalls solida

Voorjoarshelmbloem

Lamlum macuiaturn

Gevlekte dovenetel

Corytus avellano

Hazetaar

Lapsana communis

Akkerkool

Coronopua didymus

Kleine varkenskers

Ligustrum vulgare

Wilde liguster

Cretaegus monogyna

EenstijlIge meidoom

Lonicera periclymenum

Wilde kemperfoelie

Crepis capillaris

Klein streepzaad

Lotus corniculatus

Gewone rolklaver

Cytisus scoparius

Brem

Lunaria aMU8

Judaspenning

Dianthus deltoides

Steenanjer

Lycopus europaeus

ｴｯ ｰｳｾｯｗ

ｳｩｬ｡ｾｧ ｄ

Vingemoedskruid

Lysimachia vulgaris

Gewone wederik

Dipaacus fullonum

Grote kaardebol

MatrIcaria recutita

Echte kemille

Elodea canadensis

Brede waterpest

Melamovrum pratense

Hengel

purpurea
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Nedenandse naam

Wetenschappelijke naam

Menyanthes lrWoliata

Waterdrieblad

Scrophularia nodosa

Knopig helmkruid

Moehringia trinervia

Orienerfmuur

Sedum acre

Muurpeper

Nymphaea alba

Waterlelie

Seneelo jacobaea

Jacobskruiskruid

Oenothera erythrosepela

Grote theunisbloem

Seneelo viSCOSUI

Kleverig kruiskruid

Origanum vutgare

Wilde mariolein

Silene dioica

Dagkoekoeksbloem

ｏｭｨｾ ｯｰｵｳ

Vogelpoolja

Sisymbrium officinale

Gewone raket

Papaver moeas

Grote klaproos

Solanum dulcamara

Bitterzoet

Phytolacca americana

Westerse karmozijnbes

Solanum nigrum

Zwarte nachtschade

Picea abiss

Fijnspar

Solidago canadensi.

Canadese guldenroede

Plnus nlara var. niara

OostenriÎkse den

Solidago vi",eur..

Echte auldenroede

Pinus nigra var. maritima

Corsicaanse den

Sonchus arvensls

AkkermelkdiBtel

Pinus sytvestris

Grove den

Sonchus oleraceus

Gewone melkdistel

Plantago Ianceolata

Smalle weegbree

Sorbus aucuparia

Ujsterbes

Plantago major

Grote weegbree

Sparganiurn emersum

Kleine egelskop

perpusillus

Poa annua

Straatgras

Speraula arveneis

Gewone spurrie

Polygonum aviculare

Varkensgras

Slachys Iylvatica

Bosandoom

Polygonum cuspidatum

Japanse duizandknoop

Stellaria helost..

Grootbloemige muur

Polygonum lapathlfolium

Beklierde duizendknoop

Stellaria media

Vogelmuur

Polygonum perslcaria

Perzikkruid

Stratioles aloldes

Krabbescheer

Polypodium vulaere

Gewone eikvaren

Symphylum officinale

Smeerwortel

Populus alba

Wille abeel

Taraxacum offICinale

Paardenbloem

Potentillill an&erina

Zilvarachoon

Taxus baccata

Taxus

PrunelIe vulgarls

Gewone brunei

Tilia europaeus

Unde

Liggende klaver

Prunus spinosa

Sleedoorn

Trrtolium campestre

Pseudotsuga menziesii

Oouglasspar

Trifolium Dratense

Rode klaver

PuImonaria angustifolia

Breed longkruid

Trifolium repens

WItte klaver

Quercus robur

Zomereik

Tussilago larfare

Klein hoefbied

Quercus rubra

Amerikaanse eik

Ulex europaeus

Gaspeldoorn

Ranunculus aeris

Scherpe boterbloem

Urtica dioica

Grote brandnetel

Ranunculua ftearia

Speenkruid

Urtica ur.na

Kleine brandnetel

Ranunculus repens

Kruipende boterbloem

Vaccinum myrtillus

Blauwe bosbes

Reseda Iuleola

Wouw

Vaccinum v1tis-ldaea

Vossebes

Rhamnus frangula

Vuilboom

Verbascum thapsus

Koningskaars

Robinia pseudoacacia

Robinia

Veronica ervensis

Veldereprijs

Rose rubiginosa

Egelantier

Veronica fjli10rmis

Draadereprijs

Rubus caesius

Dauwbraam

Veronica hederifolla

Klimopereprijs

Rubus idaeus

Framboos

Vicia eraeca

Vogelwikke

Rumex acetosella

Schapenzuring

Vicie sepium

Heggewikke

Rumex obtuslfolius

Ridderzuring

Vinca minor

Kleine maagdenpalm

Salix caprea

BoswIlg

Viola arvenais

Akkerviooftje

Sambucus n1gra

Gewone vlier

Viola odorata

Maarts viookje

Sambucus racemosa

Trosvlier

Viola tricolor

Driekleurig viooftje

Satureja vulgaris

Borstelkrans

Opgenomen door:

Amold v.d. Ark

totaal 175 loorten
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UIT DE PERS
Leusder Krant 28 november 2001

"Discussie over Schoolsteegbosje is een absolute schande"
Nieuw Knal Groen zet zich in voor natuurwaarden in Leusden
LEUSDEN· "De discussie over
bouwen in de Schoolsteeghosjes is
een absolute schande", zegt Corri
Verduin strijdbaar. De oud-wethouder heeft samen met Henk van
de Pijpekamp de roemruchte actiegroep: 'Knal Groen' nieuw leven
ingeblazen. "We hebben ons 30
jaar lang ingezet tegen grootscbalige uitbreiding van Leusden. We
bebben het college laten weten
dat we ons nu ook met band en
tand zullen verzetten."
Knal Groen was zo'n 30 jaar geleden actief. "VVD-wethouder
Jan Wagenaar lanceerde destijds
een groot plan om Leusden uitte
breiden tot 60.000 inwoners. We
ricbtten een actiegroep op en binnen een week hadden van .meer
dan 35 procent van de inwoners
een handtekening tegen de plannen. Het was een heuse volksopstand. Wagenaar trok de plannen
terug. Daarna heeft de gemeenteraad een aantal keren de groene
grenzen van Leusden aangegeven.
We zouden niet over het Valleikanaai en niet in de Scboolsteegbosjes bouwen", zegt Carri Verduin.
Maar de plannen voor bouwen
van huizen of de aanleg van een
weg door de Scboolsteegbosjes
blijven telkens weer opduiken.
Bovendl'en wonlt er weer gesproken over bouwen over het Valleikanaal en is er een onderzoek naar
bouwen in· de Langesteeg. "In het
begin lachte ik er om. Ik gaf de gemeente weinig kans, maar langzaam maar zeker gaat men steeds
een stapje verder. Dat vind ik zeer
verontrustend. Daarom hebben
we Nieuw Knal Groen opgericht.
Bij de eerste vergadering waren al
30 mensen aanwezig. We krijgen
veel sympathie-betuigingen van
de burgers. Men is ongerust over
de plannen van het college. Ze
hebben met VVD-wethouder Hans
Gaillard een nieuwe Wagenaar in
hun midden", aldus Verduin.

Discussie
"Ik vind deze discussie een absolute schande. Eike keer moeten
wij weer bewijzen dat de natuur
waardevol is. Dat is al lang en
breed vastgesteld. Daar is geen
discussie over mogelijk. Elke keet
worden er weer dure onderzoeken
gedaan. Dat kost veel gemeenschapsgeld en energie van ambte-

naren. De raad heeft heel duidelijk gezegd dat er in die gebieden
niet gebouwd mag worden. Ik
vraag me af hoeveel waarde zo'n
uitspraak heeft als je ziet dat er
telkens weer aan gerommeld
wordt", licht Com Verduin toe.
ｰｾ
voorstanders van bouwen in
de SchooIsteegbosjes zeggen dat
de ontwikkeling van LeUSden met
dat project afgebouwd. zal worden, !lIs een dorp alleen klaar als
het vierkant is?", vraagt Verduin
zich al. 'We moeten groeien anders pikt Amersfoort ons in', is
een ander argument. "Quatsch",
zegt Verduin. Amersfoort heeft
gekozen om niel verder te groeien.
Ze zullen ons niet annexeren. "
"Het verbaast mij dat men telkens weer uit wil breiden. Dat 1s
nergens voor nodig. Men vindt het
spannend en lucratief om te bouwen. Alleen op de winkel passen
en zorg dragen voor het mooie
groen in Leusden is blijkbaar niet
voldoende. We rIchten onherstelbare schade aan aan de ecologische hoofdstructuur.. Het mag niet
gebeuren", meeht Verduin.
"Natuurlijk zijn er wachtlijsten
voor woningen. Dat probleem los
je niet op doot te bouwen. Met
meer huizen heb je meer hedrijven
nodig. Dan komen er weer l'Il/!Cr
mensen wonen en zo gaat het
maar door. Als we in Nederland
op alle plekken waar claims liggen en waar het mag van het bestemmingsplan tUizen neerzetten,
bouwen we voo leegstand. Dan is
het belachelijk om te gaan bouwen op een plek waar dat niet
kan. De SchooIsteegbosjes zijn
een natuunnonument. Daar mag
niemand aankomen", vertelt Verduin.
"We hebben onze strategie nog
niet bepaald. Maar we zullen alles
doen wat nodig is", zegt Corri
Verduin strijdlustig. "We .zullen
bezwaar make,\ bij. elke procedure. Ze zullen niet schromen procedures aan te spannen en onze landelijke contacten. in te scbakelen.
Ik heb al met minister Jan Pronk
van Milieu gesproken. Hij schrok
van de Leusdense plannen. Ik
hoop dat veel mensen ｾ｣｢
tegen
deze ideeën gaan verzetten. Ze
kunnen contact met me opnemen."
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schrijver(s)

titel

nr blz.

jaar

Wisman, J., R. de Man &
H.J. Wolters

Paddestoelen in tiet Hoevelakense bos

26:

1-3

1983

Dirkse, G.

26:

4-5

1983

Knol,W.

Grimia laevigata (Brid.) Brid. in Nederland
(grachtmuur Amersfoort)
Enkele waamemingen van de Buizerd

26:

6-7

1983

Natuurmonumenten

Beheersverslag 1981-1982 Oldenaller en Deuverden

26:

8-9

1983

Dirkse, G.

26:

10-14

1983

26:

1516

1983

Deventer W. van

De Winde in de Gelderse Vallei, enkele
aantekeningen
Een overzicht van het werkgebied van de
veldbiologische werkgroep
Veldwaarnemingen 16

26:

17-29

1983

Redactie

Verenigingen en coordinatiepnojecten

26:

30

1983

,Slagboom, T.

Een mogelijke waameming van de Whistling Swan
(vorm? Kleine Zwaan) in pclder Arkenheem
Waarnemingen van de Galicische rivierkreeft en
Wolhaldkrab in 1982
Halophytenonderzoek Eemgebied 1928 (mededeling
Zuiderzeecommissie no. 5)
Vogelwaarnemingen bij de Stichtse Brug

27:

1-5

1984

27:

6-8

1984

27:

9-16

1984

27:

17-19

1984

Redaktie

i

Laar, V. van
Kruidkundig Archief,
'Nederlands (1929)
,Veen, P.

...

I

-

Deventer W. van

Veldwaarnemingen 17

'27:

20-33

1984

Redactie

Berichten

27:

34

1984

Redactie

Adressen instituten

27:

35

1984

Winden, P. van e.a.

Groeneveld, een inventarisatie van paddestoelen,
planten en vogels
Groeneveld (herdruk NJN-verslag)

28:

1-28

1985

28:

29

1985

28:

30-33

1985

28:

34-39

1985

28:

40-60

1985

Gobets, C.
Knol, W. & T. Slagboom
Boon, L.
Deventer W. van

Het broeden in 1984 van ral- en reigerachtigen in de
voortanden van de Stichtse Brug
Enkele waarnemingen van Pijlstaartvlinders
(Sphigidae)
Veldwaarnemingen 18
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laar, V. van & lo Boon

titel

nr blz.

jaar

29: 1-22

1985

29: 23·26

1985

29: 27-38

1985

Knol,W.

landgoed Schothorst. Verslag van 5 jaar
natuurbeheer
Het Anemonenbosje (te leusden)

Deventer W. van

Veldwaarnemingen 19

Knol, W. & T. Slagboom

1985

Rootselaar, W.F.N. van

Territoria van enkele moerasvogels langs de Stichtse 30: 1-8
Brug
30: 9-11
Over wolven in het Eemland, overdruk

Holt, B. van het

Vogelwaarnemingen op de leusderheide

30: 12-30

1985

Knol, W.

De flora van het "Pon lijntje"

30: 31-40

1985

Slagboom, T.

Enkele vogeltellingen in Arkenheem

30: 41-56

1985

Veen, P.

Het Soesterveen: resultaten van afplaggen

30: 57-65

1985

Deventer W. van

Veldwaarnemingen 20 (lo Boon)

30: 66-76

1985

Laar, V. van

Watervogeltellingen op het Nijkerkernauw van okt.
1981l/ml jul. 1982 tussen Nieuw Hulckestein en de
Laakse Duiker
Kevervangsten op landgoed "Erica" in de periode
1981-1985

31: 1

1986

31 ; 2-14

1986

Ee, G. van

I

i
I

1985

Dijk, G. van

Overzicht van de belangrijkste aantallen watervogels 31; 15-22

1986

Dijk, G. van

Weidevogeltellingen in het Eemland

31; 23-31

1986

Dijk, G. van

Botanische "Krenten in de pap"

31 ; 32-37

1986

Redactie

Veldwaarnemingen 21 (door lo Boon)

31 ; 38-47

1986

Smid, H. & W.C. Knol

Vogelinventarisatie "Schothorsterbos en Emiclaerse
Eng"

32; 2-60

1987

Wisman, J.

1987

Laar, V. van & JAM.
Fransman

Paddestoelvondsten in de Gelderse Vallei en
33; 1·9
Eemland uit vroeger jaren (materiaal Rijksherbarium
Leiden)
Vogeltellingen vanaf Arkenheense Zeedijk in de
33; 10-16
periode nov. 1985 l/ml juni 1986

Ritzer, J.

Watervogeltellingen Nijkerker- en Nuldernauw

33; 17

1987

33; 18-34

1987

Pullen, H.C.N. van der & H. Bepalingen van de natuurlijke gesteldheid van de
Smid
bossen in de omgeving van de Genestelaan In
Amersfoort 1986
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schrijver(s)
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titel

nr blz.

jaar

33; 35-46

1987

Redactie

Veldwaarnemingen 22

Smid, H.

Vogelinventarisatie Hoevelakense bos en Overbosch 34; 2-58

Ee, G. van

Voorwoord

35; 1-2

1987

Knol,W.

Dode vogels en zoogdieren langs het
spoorwegtrajekt Hoevelaken-Amersfoort

35; 3-6

1987

Laar, V. van

Waarnemingen van het Vliegend hert (Lucanus
35; 7-8
cervus) op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse
Vallei
Veldbiologische waamemingen op het landgoed
35; 9-33
Schothorst bij Hoogland in 1985 en 1986

1987

Verduin, J.

Wandelen in de lunchpauze. Amersfoort De Iseltwest.

35; 34-38

1987

Spier, L.

Vogelwaarnemingen bij de Zandput te Zeldert

35; 39-40

1987

Boer, de E.

Gallen. Wat zijn dat?

35; 41-43

1987

Smid, H.

PIT-project voor wintervogels. Telpunten Zuid polder- 35; 44-58
TeVeld en Valleikanaal-I&II

1987

Redactie

Veldwaarnemingen 23

35; 59-63

1987

Laar, V. van & W. van
Deventer

Vissen in de Modderbeek

36; 1-18

1989

Laar, V. van

Inventarisatie van de visfauna in enkele wateren in de 36; 19-22
wijken Rustenburg, Liendert en Randenbroek te
Amersfoort
Dalkruid (Maianthanum bifolium) in Amersfoort
36; 23-28

Laar, V. van e.a.

Laar, V. van

- Beene, R.

.

Een tropische schildpadtor(Aspidimotpha
quadrimaculata) in Amersfoort

36

29

1987

1987

1989

1989

1989

Smit, J.J.

Het Eemland en de polder Arkemheen rond de
36; 30-32
eeuwwisseling; het voor\(omen van enige zoogdieren

1989

Verduin, J.

Twee dagvlinders in Leusden

36; 33-35

1989

Redactie

Veldwaamemingen 24 [een nieuwe
satijnzwam(Entoloma amygdalinum) voor de
wetenschap in de Schoolsteegbosjes]

36; 36

1989
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Redactie

Redactie

titel
Veldwaarnemingen 24 [twee zeldzame
Gordijnzwammen( Cortinarius raphanoides en
veregregius) ｾ de Zuid-Oost hoek van de
Leusderheide
Veldwaarnemingen 24 [hogere planten-Iibellenkevers-vogelsI

nr blz.

jaar

36; 36-39

1989

36 40-42

1989

Spier, L.

Lichenen in Leusden

37

1-3

1991

Vliet, JW.

Twee merkwaardige paddestoelen

37

4

1991

Egelmeers, J.

Ruig veldje in Dorrestein

-I

37

ｾＵ

1991

Plantenwerkgroep Urtica

Planten-inventarisatie avn het gebied langs de
Heilogenbergerbeek in Amersfoort

37

7-11

1991

Boon, A.E.

Nachtvlinde-rwaamemingen in Hoevelaken

37

12

1991

Laar, V. van

Een inventarisatie van sprinkhanen, krekels en
andere insekten om Amersfoort

37

13-18

1991

Flipse, A. & A. Verburg

Vlinderonderzoek in Leusden in 1990 en 1991

37

19-25

1991

Lange, W.de

Natuurwaamemingen op caravanpark "De
Toverberg"

37

26

1991

Grimbergen, A.

De Gehakkelde aurelia(Po/ygonia c-a/bum): grillig
van uiterlijk en grillig in aantal

37

27-29

1991

Hemmelder, R & B. S.
Couperus

Vangst van een Amerikaanse rivierkreeft( Orconectus 37
limosus) in de Eem te Amersfoort

30

1991

37

31-32

1991

37

33-34

1991

·

.

Couperus, B.S. & RN.
Hemmelder
Laar, V. van
Hemmelder, R, V. van Laar

Waarnemingen van de larve van de
Weidejuffer( Ca/optetYX sp/endens) in de
. Barneveldsebeek
Vangst van een Zeeprik(Petromyzon amrinus L.
1758) in het Valleikanaal

·

Waarnemingen aan vissen in de polder Arkemheen
en in de Schuitenbeek op 22 september 1990

37

35-42

1991

& W. van Deventer

Bruijn, Zomer

Jaaggedrag van de Watervleermuis

37

43-44

1991

Deventer, W.B.E., V. van
Laar, A.S. Couperus & RN.
Hemmelder
Laar, V. van, Deventer,
W.B.E., RN. Hemmelder &
A.S. Counerus

Onderzoek naar de verspreiding van vissen in het
Eemland en de Gelderse Vallei

38

1-37

1992

De visfauna van de Schuitenbeek en haar
mondingsgebied

38

38·58

1992

TeVelde43:41-45[december2001]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

45

nr blz.

jaar

39

1-32

1995

39

33-45

1995

Egelmeers, J. & V. van Laar Vindplaatsen van de Dotterbloem(Caltha pa/ustris) en 39
Waterviolier(Hottonia pa/ustris) in de Gelderse Vallei
en het Eemland
39
Redactie
Veldwaamemingen 26

46-57

1995

58-78

1995

schrijver(s)
Hemmelder, R., V. van Laar,
W.B.E. van Deventer & A.S.
Couperus
Laar, V. van, Deventer,
W.B.E. & J. Egelmeers

titel
Onderzoek naar de verspreiding van vissen in het
Eemland en de Gelderse Vallei in 1992, 1993 en
1994
Recente vindplaatsen van Dubbelloof(Blechnum
spicant) in de Gelderse Vallei

Spier, L.

Usnea's in en om Amersfoort

40

1-5

1998

Poppe, H.

Klein glaskruid(

40 6-7

1998

Boon, A.E.

Waamemingen van nachtvlinders in Hoevelaken

40

8-10

1998

Boon, A.E.

Libellenwaamemingen landgoed Schothorst

40

11-13

1998

Deventer, W., R.N.
Hemmelder, A.S. Couperus
& V. van Laar
Waal, R. de

Vissen in de Helgraaf

40

14-16

1998

Veldwaamemingen in Klein Zwitserland

40

17-18

1998

Bee, F & E van Beers

Fietstocht langs Nijkerkemauw

40

19

1998

Deventer, W. & V. van Laar

Kleine zwanen in Eempolder en Arkemheen

40

20

1998

Veenvliet, P.

Afwijkende egel in Leusden

40

21

1998

Bruijn, Zomer

Muskusrat

40

22-23

1998

Bruijn, Zomer

Bijzondere nestelplaats stadsduiven

40

24-25

1998

Hebing, T. & A.

Het Schaftelaarse bos te Bameveld

40

26-34

1998

Laar, V. van

Grote watemavel(Hydrocoti/e ranunculoides) ook in
het Valleikanaal

40

35

1998

Redactie

Veldwaamemingen (vogels) 27

40

36-48

1998

) in Amersfoort

Te Velde 43: 41 -45 [december 2001]
Veldbiologische Werkgnoep Gelderse Vallei en Eemland

.

-

•

- - - - - - - _._------ - - - - - - - - - - - - - - - - -

december 2001

Te Velde 43

Te Velde, een archief voor veldbiologische gegevens uit de Gelderse
Vallei en Eemland eo.
Uitgave van de
Veld biologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland.
Redactie:
I
- Jaap Wisman, Pro Irenelaan 53, 3832 CB Ｎｎｅｄｓｕｾｌ
- Tel.: 033.4944075 en E-mail: swisman@wxs.nl
- Willem van Deventer, Bankastraat 2,3818 CH, AMERSFOORT.
- Tel.: 033.4616984 en E-mail: w.vandeventer@planet.nl

Technische assistentie: Erik van Beers, CNME "Landgoed Schothorst",
Schothorsterlaan 21, 3822 NA AMERSFOORT
Tel.: 033-4803797 en E-mail: beeu@amersfoort.nl
Technische realisatie: Johan van Hoorn

I

I
Penningmeester:
Leo Spier, Koning Arthurpad 8, 3813 HD AMERSFOORT.
Girorekening: 3118145 t.n.v. Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei
en Eemland te AMERSFOORT.
contributie F. 10,- of Eur. 5,-

I
I

Herkomst illustraties
Omslag
Blz 5
Blz 17

: Dia Machiel de Vos
: Kees Hana
: A. Grimbergen

r......

