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Vincent van Laar

1. Inleiding
Hengel is een kenmerkende plantensoort van de schrale zandgronden, zowel die van de
duinen als het pleistoceen. Hij is er vooral te vinden langs de randen van Eikenberkenbossen
en eikenhakhoutwallen; op de Veluwe en in Drenthe ook nog wel in open Eikenberkenbossen
(Dirkse, 1987; Van der Ham, 1985). Als halfparasiet op de wortels van bomen, vooral van
eiken, is de plant - in tegenstelling tot parasieten als bijvoorbeeld de bremrapen - ook in staat
om met behulp van bladgroen uit koolzuurgas en water koolhydraten te maken.
In Midden-Nederland is Hengel uit alle atlasblokken gemeld, met uitzondering van de
blokken 32-13 (Eemnes), 32-14 (Bunschoten), 32-23 (Hoogland), 32-48 (Wekerom) en 32-52
(Driebergen/Austerlitz) (Van der Ham, 1985). Hengel blijkt dus vooral op de stuwwallen van
Het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, alsmede op de middelhoge en hoge
dekzanden van de Gelderse Vallei voor te komen. Uit de bosgebieden en houtwallen die in de
lage dekzandgebieden zijn gelegen, zoals bijvoorbeeld die bij Hoogland en Hoevelaken, zijn
maar enkele vindplaatsen bekend, waaronder Coelhorst (in 1981, zie Van Assema & Poppe,
1992) en het Landgoed Hoevelaken (Van de Hoef & Wolf, 1974). Op het Landgoed
Schothorst kwam Hengel aanvankelijk niet voor (Grimbergen, Van de Hoef & Van Laar,
1975); de tegenwoordige groeiplaats in dit gebied, een op grof zand aangelegd
eikenberkenbosje in de Vegetatietuin, is ontstaan door het uitzaaien van Hengel tussen jonge
opslag uit eikels van de Zomereik. In de voormalige hakhoutbosjes aan de Zielhorsterlaan bij
Hoogland en het eikenberkenbosje bij de boerderij Vathorst bij Hooglanderveen is Hengel
evenmin aangetroffen.
Het voorkomen van Hengel in onze streek werd reeds lang geleden vermeld door Kops et al.
(1805-1934) en wel uit "boschachtige zandige streken", "bij Soestdijk en Baarn". Uit
Amersfoort werd de plant eerder gemeld door onder andere Viridis (193.). Hij schrijft: "De
hengel houdt van zandgronden met eikenbosch. Vandaar, dat de gele bloemen overal onze
Berg, Nimmerdor, vooral langs de Zandlaan en Dorresteinschesteeg versieren." Op de laatst
genoemde vindplaats was hij in 1974 nog algemeen (De Boer, 1974); ook aan de andere kant
van de A28, uit de omgeving van de Hertekop en Lockhorst, was de plant in die tijd bekend
(Knol, 1977). Het karakter van de Zandlaan en Dorrestein is inmiddels sterk veranderd door
de stadsuitbreidingen, zodat we Hengel hier niet meer aantreffen. Op de Amersfoortse Berg
en in Nimrnerdor is de plant nog wel te vinden, maar eerder plaatselijk dan wijd verbreid.
Mogelijk was de vroegere hakhoutcultuur in de eikenberkenbossen bij Amersfoort
bevorderlijk voor het voorkomen van Hengel, doordat op de aldus ontstane open plekken geen
dikke Slrooisellaag op de bodem kon ontstaan, voor Hengel vooral van belang om als
kiemplant naar beneden te kunnen uitgroeien. Misschien dat bij een bosbeheer dat niet alleen
gericht is op het ouder laten worden van Eikenberkenbossen, maar tevens let op het creëren
van open, grazige plekken, de Hengel ook in de ondergroei van het Eikenberkenbos kan terug
keren.
Dat zou er tevens toe kunnen leiden dat ook de bij Amersfoort uitgestorven
Bosparelmoervlinder (MeIlicIa athalia) (zie Grimbergen et al., 2001), waarvan de rups op
hengelplanten leeft die in open Eikenberkenbossen groeien (Dirkse, 1987), terugkomt.
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Behalve voor bossuccessie en de daarmee samenhangende veranderingen in de strooisel- en
humuslaag lijkt Hengel gevoelig voor de invloed van luchtvervuiling en eutrofiel!ring. Zo
meldden Londo, De Haan & Lagerwey (2001) onlangs dat door het voedselrijker worden van
wegbermen in de Gelderse Vallei, met name die in de omgeving van Scherpenzeel, Hengel op
zijn retour is. De wegbermen die als groeiplaatsen genoemd worden in het hierna volgende
overzicht van vindplaatsen, zijn alle hoger gelegen dan het wegdek en sluiten vaak aan op een
schuin talud van een greppel, zodat er hier eerder sprake zal zijn van uitspoeling dan
inspoeling van voedingsstoffen. Wegbermen die in deze vorm worden aangelegd en beheerd,
bieden meer mogelijkheden voor een karakteristieke flora dan de laag gelegen bermen die
tegenwoordig in zwang zijn (vergelijk ook Sykora, 2000).

2. Overzicht van de vindplaatsen
Vindplaats

Atlasblok

Coördinaten

PUITEN: 5 pollen onder Zomereiken in
berm langs Engersteeg
PUITEN: I ex. in Eikenberkenbos aan de
Volenbekerweg
PUITEN: vele bloeiende ex. onder Zomereiken langs Diermenseweg
PUITEN: 1 ex. in talud van Zomereikenbosje aan de Schremmersteeg
PUITEN: lange strook bloeiende en
fructicerende ex. in oostelijke berm
van Tintelersteeg, onder Zomereiken
PUITEN: vele bloeiende ex. in berm van
Hogesteeg
PUITEN: vele ex. in berm aan westzijde
van de Waterweg onder Zomereiken en
enkele ex. in schrale grasvegetatie onder
Zomereiken öp houtwal langs Schuitenbeek
PUITEN: vele bloeiende ex. over lengte
van ca. 50 meter onder Zomereiken in
berm langs noordzijde Hogesteeg
PUITEN: vele ex. in berm onder Zomereiken van oprijlaan Groot Boeyen
PUITE : 1 kleine pol langs voetpad door
bosje Deuverden
PUITEN: I pol langs bospad bij Veldhuizen, Deuverden
PUITEN: 1 pol bij bosrand in pijpeｳｴｲｯ ｾ･ｶ ｬ､Ｌ
Landgoed Heil
PUITEN: 2 groeiplaatsen met enkele
bloeiende ex. langs berm van bospad
(rand Eikenberkenbos)
PUITEN: over lengte van enkele meters
bloeiende ex. langs bosrand en wes-

26-56-43

167.11476.2

19.6.1999

26-56-45

169. /476.

14.1.1989

32-15-25

164.11473.0

32-15-3-3

162.7/472.1

27.6.1998
24.7. I 9!19
24.7.1999

32-15-35

164.9/472.0

25.8.1996

32-15-35

164.6/472.8

23.7.1989

32-16-21

165.11473.4-5

24.7.1999

32-16-31

165.6-7/472.5

25.8.1996
27.6.1998

32-16-42

166.7/471.2

27.6.1998

32-16-51

165.1/470.5

25.8.1990

32-16-51

165.6/470.6

25.8.1990

32-16-51

165.8/470.6

26.6.1999

32-16-53

167.5/470.3

11.9.1988

32-16-54

168.0/470.1

11.9.1988
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telijke berm van Blarinckhorsterweg
PUITEN: op 3 plaatsen bloeiende ex. in
bosrand langs berm Blarinckborsterweg/Vurenboomseweg
AMERSFOORT: Landgoed Schothorst, in
Vegetatietuin uitgezaaid onder jonge
Zomereiken in "Eikenberkenbos"; in
1998 voor het eerst bloeiend
HOEVELAKEN: Overbosch, I plek met
bloeiende ex. onder Zomereiken
NUKERK : I pol in houtsingel langs het
Nieuwe Beekpad
PUTTEN: in houtwal langs zuidzijde van
Gervenseweg
PUTTEN: 1 plek aan voet van een dode en
een levende eik, Landgoed Gerven
SOEST: 2 plekken in Eikenberkenbos
langs het Heeserspoor
SOEST: I plek langs bosrand en wegberm
bij restaurant Soesterhoogt
SOEST: 1 plek in rand van Eikenberkenbos; De Vlasakkers
SOEST: 1 grote plek tussen Bochtige
smele op helling langs oostzijde van
weg over de Hellingbaan, De Vlasakkers
AMERSFOORT: in strook doorgeschoten
eikenhakhout langs spoorlijn, Bokkeduinen. Groeiplaats in 1994 afgegraven
i.v.m. aanleg opstelsporen NS.
AMERSFOORT: schraal grasland tussen
Zomereiken, vele ex. Groeiplaats in
afgegraven i.V.m. aanleg opstelsporen
NS.
AMERSFOORT: 3 plekken aan de rand
van Eikenberkenbosje langs zandpad
aan noordzijde van camping De Bokkeduinen
SOEST: 1 plek langs rand van bospad
door Eikenberkenbos, De Vlasakkers
AMERSFOORT: 3 pollen in rand van
Eikenberkenbos, Stichtse Rotonde
AMERSFOORT: vele ex. over vrij grote
lengte in schrale, hoog gelegen berm
langs zuidzijde van Utrechtseweg
AMERSFOORT: bloeiende ex. in rand
van Eikenberkenbos langs berm aan
oostzijde Daam Fockemalaan
AMERSFOORT: 2 pollen bloeiende ex. in
Eikenberkenbos, Stichtse Rotonde

32-16-54

168.1/470.3

11.9.1988

32-23-55

154.8/465.7

vóór en in 7.1998

32-24-44

158.7/466.5

07.8.2000

32-26-11

165.3/469.9

25.8.1990

32-26-13

167.9/469.9

26.6:1999

32-26-25

169.2/468.9

01.1.1998

32-32-43

147.8/461.8

17.7.1993

32-32-54

148.3/460.5

1987

32-32-55

149.6/460.3

16.5.1993

32-32-55

149.7/460.3

15.7.1995

32-33-23

152.5/463.3

11.8.1992

32-33-23

152.6/463.2

11.8.1992
15.6.1994

32-33-33

152.6/463.1

1988

32-33-41

150.7/461.4

05.8.1990

32-33-43

152.0/461.2

04.8.1995

32-33-43

152.3-4/461.1

25.8.1995

32-33-43

152.8/461.7

25.8.1998

32-33-44

153.0/461.1

04.8.1995
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AMERSFOORT: bloeiend ex. in berm /
heidestrook langs weg, Stichtse
Rotonde
AMERSFOORT: 1 bloeiend ex. langs
bospad naast in februari 1990 gekapt
perceel Eikenherkenbos, Amersfoortse
Berg
AMERSFOORT: 1 grote plek met
bloeiende ex. bij open plek in noordoostelijk bosgedeelte van Landgoed
immerdor
SOEST: I plekje onder oude Zomereik
langs bospad op de Oude Kamp,
Soesterherg
AMERSFOORT: tenminste 3 plekken
onder 3 oude Zomereiken in bovenzijde van talud van A28, oostelijk van
Maran-atha
LEUSDEN: vele ex. in Eikenberkenbosje
aan de Dodeweg. Groeiplaats verdwenen door ingebruikname van Rusthof
AMERSFOORT: 2 plekken met elk ca. 6
bloeiende ex. in talud van boswallangs
pad op Landgoed Nimmerdor
AMERSFOORT: vrij grote plek in rand
van eikenhakhout aan oostzijde van
Amhemseweg
AMERSFOORT: vele ex. langs talud
sloot / berm westzijde Amhemseweg
BARNEVELD : vele ex. over lengte van
ca. 7 meter onder Amerikaanse eiken
in talud naar greppel aan de zuidzijde
van de Stoutenburgerweg
BARNEVELD: vrij grote plek (ca. 2x5
meter) in berm / talud van greppel
langs noordzijde van de Stoutenburgerweg
BARNEVELD: bloeiende ex. in herm
onder Zomereiken langs de oostzijde
van de Butselaarse Weg
BARNEVELD: bloeiende ex. in herm /
talud greppel aan noordzijde van de
Bielderweg, Bylaer
BARNEVELD : bloeiende ex. in berm /
talud van greppel aan oostzijde van
Kallenbroekerweg
LEUSDEN: 1 plekje in talud langs berm
aan zuidzijde van Kolonel van
Rooyenweg
LEUSDEN: enkele ex. op bospad door

32-33-44

153.1/461.1

04.8.1995

32-33-44

153.3/461.4

04.9.1990

32-33-45

154.8/461.2

13.6.1988

32-33-52

151.1/460.2

25.8.1995

32-33-55

154.11460.2

02.9.1995

32-33-55

154.2/460.2

27.8.1971
07.6.1981

32-33-55

154.3/460.7

03.7.198.8
26.6.1995

32-34-51

155.6/460.9

16.8.1996

32-34-5l

155.6/460.8-9

20.6.1998

32-35-24

163.6/463.3

02.7.1999

32-35-24

163.0/463.4

06.8.1995

32-35-45

164.8/461.4

29.5.1992

32-36-41

165.9/461.

06.8.1995

32-36-42

166.11461.8

06.8.1995

32-43-12

151.8/459.6

25.8.1995

32-43-33

152.8/457.8

20.7.1998
"
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het eikenstrubbengebiedje
Janneûesdal, Leusderheide
LEUSDEN: over ca. 5 meter lengte onder
rij Zomereiken in oostelijke berm van
Treekerweg, Den Treek
LEUSDEN: plek van enkele m2 langs
Zomereikenlaan, Den Treek
LEUSDEN: 2 plekken onder Zomereiken in berm aan westzijde van
Treekerweg, Den Treek
LEUSDEN: zeer vele bloeiende ex. onder
Zomereiken in bermen aan beide
zijden van de Vieweg, Den Treek
WOUDENBERG: I plek bloeiende ex.
onder bomen in berm aan westzijde
van zandweg langs de Griftdijk
LEUSDEN: in berm onder Amerikaanse
eiken langs zandpad, Den Treek
LEUSDEN: over lengte van ca. 30 meter
onder Zomereiken in berm aan westzijde van Heetvelderweg, Den Treek
LEUSDEN: 1 plek achter toegangshek
van reservaat Snorrenhoef en in
westelijke berm van Asschatterweg
LEUSDEN: 1 plek bloeiende ex. onder
Zomereiken in houtwal / berm noordoostzijde van Postweg, Snorrenhoef
LEUSDEN: onder eiken in berm aan
westzijde van de Moorsterweg
LEUSDEN: over lengte van ca. 50 meter
onder eiken in berm aan oostzijde
van de Moorsterweg
LEUSDEN: vrij vele bloeiende ex. onder
eiken langs boslaan, Hardeveld
LEUSDEN: bloeiende ex. onder eiken in
berm aan oostzijde van Moorsterweg
LEUSDEN: bloeiende ex. over lengte van
ca. 250 meter aan taludrand van
greppel en in berm aan oostzijde van
de Kolfschoterdijk
LEUSDEN: bloeiende ex. onder eiken in
berm aan oostzijde van Moorsterweg
SCHERPENZEEL: enkele bloeiende ex.
in berm aan oostzijde van Willaerlaan
RENSWOUDE: aan bosrand langs vaart
ten oosten van Kasteel Renswoude

32-43-35

154.6/457.1

16.8.1996

32-43-55

154.8/455.9

15.8.1994

32-44-21

155.4/458.6 en
155.6/458.8

16.8.1996

32-44-31

155.4-9/457.3

32-44-32

156.1/457.1

28.7.1989
01.9.1995
01.8.1996
28.7.1989

32-44-41

155.0/456.1

01.9.1995

32-44-41

155.2/456.2

19.7.1996

32-45·12

161.2/459.7

25.6.1995
10.7.1998
30.5.1992
10.7.1998

32-45-22

161.0/458.2

10.7.1998

32-45·22

161.3/458.9

10.7.1998

32-45·23

162.4/458.8

30.5.1992

32-45·31

160.11457.6

10.7.1998

32-45-31

160.4-6/457.0-3 en
160.9/457.4

23.7.1995
10.7.1998

32·45-32

161.0/457.7

10.7.1998

32-45-52

161.6/455.8

28.8.1988

32-56-22

166.1/453.6

11.7.1987
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VERSPREIDING VAN HENGEL IN DE NOORDELIJKE GELDERSE VALLEI
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VERSLAG PADDESTOELENINVENTARISATIE VLIEGBASIS
SOESTERBERG
Emma van den 0001, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht

Op 6 oktober en 27 november 2000 en 1 november 2002 werd de vliegbasis Soesterberg
bezocht. In totaal zijn er 134 soorten paddestoelen aangetroffen waaronder 32 soorten die
vo"Orkomen op de Rode Lijst. Daarvan zijn 10 soorten in hun voortbestaan bedreigd (BE),
19 soorten kwetsbaar(KW) en 3 soorten gevoelig(GE).
De vliegbasis bestaat voor een zeer groot deel uit onbemest heischraal grasland. Dit grasland
heeft zo'n lage productie dat het slechts één keer per jaar in juli/augustus gemaaid wordt.
Hierbij wordt het maaisel afgevoerd. Kleinere delen van het terrein bestaan uit een
parkachtige aanleg rond bebouwing en het monument, uit eikenbosjes en naaldhout en een
enkele laan met eiken, sparren en douglasspar. De tamelijk bijzondere paddestoelenflora is
vooral te danken aan het beheer van het vliegveld en de zeldzaamheid van het biotoop. Niet
zozeer grasland zelf is een zeldzaam biotoop maar vooral onbemest grasland en wat dat
betreft hebben we hier te maken met één van grootste oppervlaktes in Nederland.
De bijzondere soorten zijn meestal ook de soorten die typerend zijn voor dit schrale milieu.
Opvallend en ook bijzonder mooi zijn de rijkelijk voorkomende groepen en heksenkringen
van de Sneeuwvloksatijnzwam (Entoloma serieel/um). Andere typerende en tamelijk
zeldzame soorten van dit milieu zijn Sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis eornieulata), Fraaie
knotszwam (Clavulinopsis laetieolor), Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma ehalybaeum), een
variëteit van de Bruine satijnzwam (Entoloma serieeum var. einereo-opaeum),
Fijngeschubde aardtong (Geoglossum faliax), Kleverige aardtong (Geoglossum
glutinosum), Slanke aardtong (Geoglossum umbratile) en de Trechterwasplaat (Hygrocybe
cantharel/us). Op de laatste excursie werd behalve de Grauwe barsthoed (Dermoloma
cuneifolium) ook gevonden de Geelvoetwasplaat (Hygrocybe jlavipes) die in Nederland
slechts uit 9 één-vierkantekilometer-hokken bekend is. Deze soorten zijn allen typerend voor
onbemeste schrale graslanden en zijn achteruitgegaan ten gevolge van verrijking van de
bodem door mest en stikstof uit de lucht. De Roze spijkenwam (Gomphidius roseus) is een
kwetsbare soort van een geheel andere biotoop. De soort vormt mycorrhiza met de Den
(Pin us) en doet dat vaak tesamen met de Koeieboleet (Suil/us bovinus) waarop de Roze
spijkenwam ten dele ook parasiteert. Het zijn beide soorten van droge voedselarme
dennenbossen waarin geen strooiselophoping ten gevolge van vermesting heeft
plaatsgevonden. In dit biotoop werd ook de zeldzame Witbruine ridderzwam (Tricholoma
albobrunneum) gevonden, eveneens een mycorrhizasymbiot van Den. De Bruingele
fluweelboleet (Bolelus bubalinus) is wellicht wat minder zeldzaam dan de
zeJdzaamheidsklasse 1 aangeeft. De verspreiding van deze soort is nog slecht bekend omdat
deze pas recent als nieuwe soort voor Nederland beschreven is. In een wat vNhtig
heideterreintje in de oostpunt van het vliegveld werd het zeldzame Slank kaalkopje
(Psi/ocybe turficola) gevonden, een bijzondere soort van dit vochtige heide biotoop.
Legenda bij de hierna volgende tabel met gevonden soorten op de VJiegbasis Soester berg:
UFK uurhokfrequentieklasse
4 co vrij zeldzaam
I - uiterst zeldzaam
7 = algemeen
8 - zeer algemeen (427 -726)
2 - zeer zeldzaam
S - matig algemeen
3 - zeldzaam
Rode LIJ.t eategorie:
Enurlledata:

6 - vrij algemeen
BE = bedreigd;
a - 6 okaber 2000;

9 - zeer algemeen (727-1006
KW - kwetsbaar;
b = 27 november 2009;
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c = I november 2002
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RL

UF
SOORT
7
Agancus arvensis (Gewone anijschampignon)
7
Amanita cMna (Gele knolamaniet)
6
'rWV Amanita gemmata (Narcisamaniet)
9
Amanita muscana (Vliegenzwam)
6
Amanita pantherina (Panteramaniet)
6
Amanita phalloides (Groene knolamaniet)
9
Amanita rubescens (Parelamaniet)
7
Armillaria lutea (Knoihoningzwam)
5
'rWV Auriscalpium vulgare (Ooriepelzwam)
8
Boletus badius (Kastanieboleell
1
Bolelus bubalinus (Bruingale fluweelboleet)
8
Boletus c'hrysenteron (Roodsteelfluweelboleet)
7
Boletus edulis (Gewoon eekhoornyjesbrood)
6
Boletus rubellus (Rode boleet)
6
'rWV Canlharellus cibanus (Hanekam)
6
Chalciporus piperatus (Peperboleet)
9
Chondrostereum purpureum (Paarse korstzwam)
5
BE Clavullnopsis comiculata (Sikkelkoraalzwam)
4
KW Clavullnopsis laeticolor (Fraaie knotszwam)
ｃｉｾｯ｣ｹ｢･
amarescens (Mesttrechterzwam)
5
ｃｉｾｯ｣ｹ｢･
melachroa (Tweekleurige trechterzwam) 8
ｃｉｾｯ｣ｹ｢･
phaeophthalma (Spienngtrechlerzwam)
4
ｃｉｾｯ｣ｹ｢･
rivulosa (Giftige weidetrechterzwam)
7
8
Collybla aSema (Gewone botercollybla)
6
Collybia confluens (Bundelcollybia)
8
Collybla dryophila (Gewoon eikebladzwammetje)
8
Collybia perenala (Scherpe collybia)
6
Coprinus pllcatilis (Plooirokje)
6
Cordyceps militaris (Rupsendoder)
8
Crepldotus variabilis (Wit oorzwammetiel
7
Cyslodenma amianthinum (Okergele korrelhoed)
7
Dacrymyces stillatus (Oranje druppelzwam)
8
Daedaleopsis confragosa (Roodponehoutzwam)
'rWV Dermeloma cuneifolium (Grauwe barsthoed)
4
'rWV Entoloma celratum (Dennesatijnzwam)
6
4
BE Enloloma chalybaeum (Blauwplaatstaaisteelije)
'rWV Entoloma conlerendum (SIerspoorsatijnzwam)
7
5
KW Entoloma sencellum (Sneuwvloksatijnzwam)
7
Entoloma sericeum (Bruine satijnzwam)
Entoloma ser.var. cinereo-opacum (idem var. I
4
'rWV Entoloma undatum (Geribbelde satijnzwam)
5
6
Exidia lruncala (Eikelnlzwam)
Galenna mniophila (Vaal mosklokje)
6
7
Galenna pumila (Honinggeel mesklokje)
6
Galenna unicolor (Weidemesklokje)
Galerina vlltaelormis (Barnsteenmosklokje)
7
BE Geoglossum lallax (Fijnschubbige aardtong)
4
5
BE Geoglossum glutinosum (Kleverige aardtong)
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RL
SOORT
BE Geoglossum umbratile (Slanke aardtong)
IWV Gom-nhidius roseus fRoze sniikerzwam"
Gymnopilus junonius (Prachtvlamhoed)
Hebeloma crustuliniforme sI. (Radijsvaaihoed)
Hebeloma mesophaeum (Tweekleurige vaal hoed)
Hygrocybe cantharellus (Trechterwasplaat)
IWV Hygrocybe ceraoea (Elfenwasplaat)
Hygrooybe oonica (Zwartwordende wasplaat)
BE Hygrocybe flavipes (Geelvoetwasplaat)
Hygrocybe miniata (Vuurzwammetje)
BE Hygrooybe pratensis var. prat (Gew, weidewasplaa
BE Hvoroovbe osittacina (Paoeoaaizwammetiel
IWV Hygrocybe virginea (Sneeuwzwammetje)
Hygrophoropsis aurantiaca (Valse hanekam)
Inooybe mixtilis (Gele knolvezelkop)
Inocybe pusio (Paarssteelspleetvezelkop)
Inocybe sindonia (Blonde vezel kop)
Ischnoderma benzoinum (Teervlekkenzwam)
Laccaria bioolor (Tweekleurige fopzwam)
Laccaria laccata (Gewone fopzwam)
Laocaria proxima (Schubbige fopzwam)
Laotarius nlvoiosmus Ｈｋｯｫｳｭ･ｬｺｷ｡ｾ｜
Lactarius hepaticus (Levermelkzwam)
IWV Lactarius laounarum (Greppelmelkzwam)
Lactarius neoator (Zwartgroene melkzwam)
Lactarius pubesoens (Donzige melkzwam)
Laotarius theiogalus (Rimpelende melkzwam)
Leccinum brunneogriseolum (een berkenboleet)
GE Leccinum griseum (Haagbeukboleet)
Leccinum scabrum (Gewone berkeboleet)
GE Lyooperdon eohinatum (Stekelige stuifzwam)
ｌｾｯｮ･ｲ､
foetidum fZwartwordende stuifzwaml
Lyooperdon molle (Zaohtstekelige stuifzwam)
Maorolepiota rachodes (Knolparasolzwam)
Marasmius androsaceus (Paardehaartaailing)
Marasmius oreades (Weidekringzwam)
Marasmius quercophilus (Witte paardehaartaailing)
Melanoieuoa polioieuca (Zwartwitte veldridderzwarr
Myoena aetites (Grijsbruine grasmycena)
Mycena oinerella (Grijze mycena)
Mycena epipterygia (Graskleefsteelmyoena)
IBleeknele mvcena\
Mvcena ｦｬ｡ｶｯ｢ｾ
Mycena galopus (Melksteelmycena)
Mycena gal. var. nigra (Donkere melksteelmyo,)
Mycena leptocephala (Stinkmycena)
Mycena metata (Dennemycena)
Mycena olivaceomarginata (Bruinsnedemycena)
IWV Mvcena pelliculosa (Heidekleefsteelmvcena)
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RL

tWV

UF
SOORT
8
Mycena polygramma (Streepsteeimycena)
Mycena sanguinolente (Kieine bloedsteelmycena) 8

Mycena ｶｾｩｬｳ
(Papilmycena)
Neottiella vivida (Wratscoria mosbekertiel
OCtospora humosa (Groot oranje masschijfje)

8
2
5

Oligoporus stipticus (Bittere kaaszwam)

7
6
6
9
8
8
8
9
6

Oligoporus tephroleucus (Asgrauwe kaaszwam)
Omphalina pyxidata (Roodbruin trechtertje)
Paxillus involutus (Gewone krulzoom)
Phlebia radiata (Oranje aderzwam)
Piptoporus betulinus (Berkezwam)
Polyporus brumalls (Winterhoutzwam)

GE
BE

tWV

KW

tWV

BE

tWV

Psilocybe fascicularis (Gewone zwavelkop)
Psilocybe montana (Zandkaalkopie)
Psilocybe turfjcola (Slank kaalkopje )
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i'"
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... ......
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5
3
9
Rickenella fibula (Oranjegeel trechtertje)
8
RIekenelIa swartzii (Paarshartlrechtertje)
ｒｩｰ｡ｲｴｾ･ｳ
tricholoma (Gewoon vIlthoedje)
5
Russuia amoenolens (Scherpe kamrussuia)
7
Russuia betularum (Roze berkerussula)
7
7
Russuia cyanoxantha (Regenboogrussula)
Russuia fragilis (Broze russuia)
7
4
Russuia heterophylla (Vorkplaatrussula)
7
Russuia nitida (Kleine berkerussula)
9
Russuia ochroleuca (Geelwitte russuia)
Russuia parazurea (Berijpte russuia)
8
Russuia pectinatoides (Onsmakelijke kamrussuia) 6
8
Scleroderma citrinum (Gele aardappelbovist)
Scleroderma verrucosum (Wortelende ")
7
Stereum hirsutum (Gele korstzwam)
9
Stereum subtomentosum (Waalerkorstzwam)
6
Suillus bovinus (Koeieboleetl
6
Suillus luteus (Bruine ring boleet)
5
Thelephora terrestris (Gewone franjezwam)
8
Trametes gibbosa (Wille bu1tzwam)
7
9
Trametes versicolor (Gewoon elfenbankje)
Trichaptum abietinum (Paarse dennezwam)
7
Tricholoma albobrunneum (WItbruine ridderzwam 3
Tricholoma fuivum (Berkeridderzwam)
6
Tricholomopsis rutilans (Koningsmantel)
7
Tubaria conspersa (Zemelig donsvoetje)
6

CD

ｾ

c

b

Rhodocybe popinalis (Zwartwordende zalmplaat)

Vascellum pratense (Afgeplatte stuifzwam)
Xylaria hypoxylon (Geweizwaml

0

i

b

Rhizopogon luteolus (Okerkleurige vezeltruffel)

Tubaria furturacea si (Gewoon donsvoetje)
Tyromyces chioneus (Sneeuwwitte kaaszwam)
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KORSTMOSSENINVENTARISATIE IN DEN TREEK EN DE
LEUSDERHEIDE (Periode 1991-2000)
Leo Spier, Koning Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort

Ofschoon ik een aalltaljaren geleden alweer mijn artikel "Lichenen in en om Amersfoort"
(Spier 1992) begon met: "Hoewel ik me nooit heb kunnen onderwerpen aan de discipline
stelselmatig een gebied te inventariseren", besloot ik december 1991 dat wel te doen in een
deel van Den Treek en de Leusderheide. De resultaten zijn verschenen in Buxbaumiella
nummer 53 (Spier 2000). Buxbaumiella is een periodiek uitgegeven door de Bryologische
en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. De redactie van Te Velde heeft mij verzocht
dit verslag in een wat aangepaste vorm in dit nummer op te nemen. De argumenten waren,
dat ook voor niet specialisten het interessant zou kunnen zijn kennis te nemen van: -een
facet van de voortgang van de korstmosseninventarisatie in Nederland -het toch bij velen
onbekende feit dat hier in Nederland meer soorten voorkomen dan in het algemeen bij het
publiek bekend is -het feit dat heel veel soorten nu ook Nederlandse namen hebben -en
natuurlijk vooral het resultaat van dit onderzoek waaruit blijkt de relatieve rijkdom aan
soorten in dit gebied ten opzichte van de rest van Nederland. De Nederlandse
korstmossenjlora telt iets meer dan 600 soorten (Aptroot et al. 1999) exclusief korstmos- en
algen parasieten of verwante schimmels,. tijdens mijn onderzoek in Den Treek vond ik 180
soorten.

Over de geschiedenis van Den Treek
Van "de Treke aan de Beke" wordt voor het eerst melding gemaakt in een request van de
bisschoppen van Utrecht uit 1334, waarin gesproken werd van "dat Treck mitten
Pairdecamp". Uit dit stuk blijkt, dat Den Treek vermoedelijk toen al een der grootste hoeven
was, waarnaast een buitenplaats gegroeid is die in stand gebleven is (perks 1984). Tot aan
1850 liepen Leusderheide en Den Treek vrijwel naadloos in elkaar over. Alleen in de onmiddellijke omgeving van het huidige hotel "Den Treek" was bebossing (perks 1984). De rest
was heide met een enkel huisje erop, waar keuterboertjes het hoofd boven water probeerden
te houden met o.a. het binden van bezems, die in Amersfoort op de markt werden verkocht. In
de Historische Atlas Utrecht (1989) is duidelijk te zien dat er rond 1871 aan de oostkant van
de Leusderheide al bebossing was, wat niets anders zijn kan dan het huidige eikenbos.
E. Heimans geeft in De Levende Natuur (1898/1899) een fraai beeld van de heide van
toen:"... en gaan rechtsaf naar ons doel de broekbeide en de veenplassen, .. dat we uit de
Erika-heide in de Calluna-heide komen, ... gentiaan die de heide blauw kleurt". Er wordt
gesproken over beltheide, overeenkomend met Hongaarse moerasheiden: "... strekt zich het
heideland uit , waarvan ik de weerga in ons land nog niet gevonden heb"
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Werkwijze
In de periode 1991-2000 werden de I km2-hokken bezocht zoals weergegeven op
onderstaande kaart. Op deze kaart staan de nummers I tlm 20 en in de soortentabel wordt in
kolom 8 per soort verwezen naar de nummers op deze kaart. In het veld werd van een vondst
de datum, het substraat en het nummer van het hok genoteerd. Voor zo ver mogelijk werd
direct de naam bepaald, maar indien controle nodig was, werd materiaal meegenomen;
bewaard materiaal staat achter de naam met een sterretje aangegeven.
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De aanleiding om toch eens stelselmatig te inventariseren was een bezoek aan Den Treek op
16 april 1991. Ik liep toen een larixbos in, gelegen aan het Leusdensepad, waar een
onverwacht groot aantal soorten bleek voor te komen zoals Gewoon geweimos of Eikenmos
(Evemia prunastri), Groene schoteikorst of Zwavelvreter (Lecanora conizaeoides),
Gewone poederkorst (Lepraria incana), Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes),
Witkopschorsmos (H. tubu/osa), Houtoogje (Micarea prasina), Bosschildmos (parmelia
caperata), Glanzend schildmos (P. g/abratu/a), Gebogen schildmos (P. revo/uta),
Blauwgrijs steenschildmos (p. saxatilis), Verstop-schildmos (P. subaurifera), Gestippeld
schildmos (P.subrudecta) , Gewoon schildmos (P. su/cata), Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea), Melig takmos (Ramalina farinacea) en een Baardmos-soort (Usnea ssp.,
niet van die kleintjesi). Dit werd later nog uitgebreid met Fellhanera subtili en Groot
schildmos (Parmelia per/ata). Ik besloot wat meer van dit soort bosjes op te zoeken.
Aanvankelijk ben ik zeker stelselmatig te werk gegaan, maar al snel kwam mijn ware aard
weer boven en drentelde ik vrolijk fluitend of zingend van het ene naar het andere hok,
zonder me daar echt van bewust te zijn. Ik pakte pas mijn kaart als ik een gevonden soort
goed met coördinaten moest vastleggen. Bijna twee jaar later liep ik tegen een tweede
larixbosje aan, dat qua rijkdom met het eerste kon evenaren. Als extra soorten vond ik Geel
boerenkoolmos (Cetraria pinastri), Fijn bekermos (C/adonia ch/orophaea), soort
Eikenmos (Evemia divaricata), Gewoon schubjesmos (Hypocenomyce sca/aris),
Takkenoogje (Micarea nitschkeana), Blauwe veenkorst (I'rapeliopsis flexuosa) en Lichte
veenkorst (T granu/osa). Natuurlijk vraag je je af wat de rijkdom van deze nog jonge bosjes
( 6 - g jaar oud) bepaald heeft. Ze lagen beschut tussen hogere bomen en hadden een dikke
moslaag als ondergrond. Misschien heeft dat een rol gespeeld. Zo is in de loop van jaren het
aantal soorten gestaag gegroeid.
De bosbesstruiken mogen zeker niet onvermeld blijven. Op gegeven ogenblik kwam het idee
ze wat nader te bekijken. Dit resulteerde • volkomen onverwachts - in een aardige lijst:
Boomvoetknoopjeskorst (Bacidia amo/diana), Gladde knoopjeskorst (B. ch/oroticu/a),
Gewone poederkorst (Lepraria incana), Valse knoopjeskorst (Dimerella pineti),
Fellhanera subtilis, Fellhanera viridisorediata, Bosbeskorst (Fellhaneropsis myrtillico/a)
en Boomoogje (Micarea peliocarpa). Naar aanleiding van nader onderzoek is een nieuwe
associatie van Vaccinium myrtillus beschreven (Spier & Aptroot 2000), mede vanwege het
feit, dat er in het buitenland ook al wat soorten van Vaccinium bekend waren.
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Resultaten
Alle gevonden korstmossoorten zijn in de soortentabel weergegeven. De substraatgegevens
liggen vast in mijn publicatie in Buxbaumiella en een herhaling in dit artikel leek me daarom
niet nodig. Soorten zijn bv op bomen over het algemeen niet boomspecifiek maar bepaalt de
zuurgraad van het substraat welke kortsmos zich vestigt.
Alleen de echte korstmossen zijn in de soortentabel opgenomen. Daarom noem ik hier apart
de drie gevonden licheenparasieten: Arthoraphis grisea* op Rode heikorst in de kaartvakken
16,18 en 19; Lichenoconium erodens* op Gewoon scborsmos in kaartvak 15 en Vouauxiella
lichenicola* in kaartvak 2 op Witte scbotelkorst. Ook werd nog gevonden Mycoporum
quercus in kaartvak 14; deze soort staat als "niet geiycheniseerd"in de literatuur en is
mogelijk toch een schimmel.
In kolom I staat de frequentie (fre) waarmee de soort in Nederland voorkomt: 115 van de 180
soorten is a; 25 van de 180 soorten is z; 17 van de 180 soorten is zz; 15 van de 180 soorten is
zzz; kolom 2 staan de soorten met code aangegeven die voorkomen op de rode lijst (RL) EB= ernstig bedreigd; BE=bedreigd; KW=kwetsbaar; GE=gevoelig.
Van 36 soorten zijn kaartjes samengesteld. De kaarten I tlm 24 betreft minder algemene
soorten en zijn de vondsten iets nauwkeuriger ingetekend. De kaarten 26 tlm 36 betreft de
meest algemeen voorkomende soorten waarbij slecht de indicatie is gegeven welk kaartvak
het betreft.

Conclusie
Werkelijk een bijzonder gebied, twee soorten nieuw voor de wetenschap, overigens elders in
het land ook gevonden : Fel/llanera viridisorediata (Aptroot et al. 1998) en de Grijze
spijkerdrager (Protoparmelia hypotremelIa (Aptroot et al. 1997). Een aantal soorten sinds
1910 weer in Nederland teruggevonden: de licheenparasiet Artllrorapllis grisea (Spier 1994), Artllopyrenia alltecel/ans (Spier 1997), een soort Eikenmos (Evernia divaricata) (Spier
1992), Fel/llanera subtilis (Spier 1994), Bosbeskorst (Fellhaneropsis myrtillicola als Baeidia myrtillicola gepubliceerd in Spier 1994) en een soort Oogje (Micarea excipulata)
(Aptroot & Van Herk 1999), onlangs door Kok van Herk gevonden), plus soorten die in ons
land zeldzaam zijn als Aspirinekorst (Arthonia pruinata), Roze beikorst (Baeomyces
roseus), Geel boerenkoolmos (Cetraria pinastri), Doornig beidestaartje (Cladonia
squamosa var. squamosa), (Graphis elegans), Parmeliopsis hyperopta en Beukenknikker
(Pyrenula nitida).
Weer de vraag: "Waardoor die rijkdom van dit gebied?" Hierop geeft Kok van Herk (1996)
een mogelijk antwoord: "Het wekt misschien bevreemding dat een gebied als Den Treek, zo
kort op de Gelderse Vallei met zijn hoge ammoniakemissies juist tot de beste gebieden behoort. Den Treek is echter door een coulisselandschap ten oosten ervan (Geerestein, De
Boom) relatief goed afgeschermd van belangrijke ammoniakbronnen. Verder zal de overheersende windrichting hier relatiefgunstig uitpakken".
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lets over de functie van de Rode lijsten
De rode lijst "Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Toelichting op de
Rode Lijst" was al de zesde die wordt uitgegeven door het Ministerie van LNV; eerder
waren het die over vogels, zoogdieren, dagvlinders, reptielen en arn.fibiel!n en paddestoelen.
Daarmee geeft het Ministerie uitvoering aan de artikelen I en 3 van de Conventie van Bern
aangaande het met uitsterven bedreigde soorten. Te gelijkertijd wordt voldaan aan artikel 6
van de Flora- en faunawet. Rode lijsten zijn voor het Ministerie een graadmeter voor het
succes van het uitgevoerde natuurbeleid en een kompas voor nog uit te voeren beleid. Van de
provincie wordt verwacht dat er rekening mee houden.
Voor terreinbeheerders is de lijst een indicator voor de betekenis van haar gebieden en
om haar beheersplannen daar op aan te passen. Voor het publiek is het is het een
aanzet er meer over te weten te komen.

Winst en Verlies
Deze inventarisatie heeft langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was. Het voordeel
hiervan is, dat ik de nodige veranderingen, niet altijd gunstig voor de lichenen, heb
meegemaakt. Het betreft het uitdunnen van de larix-bosjes (Usnea ssp.) en het plaggen van de
Leusderheide (Cladonia ssp.). In het eerste geval komt de soortensarnenstelling niet meer
.
terug, in het tweede moeten we nog maar afwachten of het weer wordt als vanouds.
Voorts zag ik Bruin boerenkoolmos (Cetraria chlorophyl/a), Geel boerenkoolmos (e.
pinastri) en soort Eikenmos (Evernia divaricata) verdwijnen, terwijl Witkopschorsmos
(Hypogymnia tubulosa), (parmeliopsis aleurites), Purper geweizwam (pseudevernia
furfuracea) en soort Baardmos (Usnea ssp.) drastisch teruglopen. Daarentegen namen in
belangrijke mate toe de licheenparasiet Arthro1'aphis g1'isea, Vals dooiermos (Candelaria
concolor), Valse knoopjeskorst (Dimerella pineti), Aspergekorst (Gyalideopsis anastomo·
sans), Boomoogje (Micarea peliocarpa), Trilzwamkorst (Mycoblastus fucatus),
Bosschildmos (Parmelia caperata), Gebogen schildmos (P. revoluta) en Groen
boomschildmos (p. soredians), waarbij het Bosschildmos en het Groen boomschildmos de
landelijke trend volgen met een zeer forse toename (Van Herk & Aptroot 1996) en waarbij de
laatste een echte warmteminnende soort is; Fellhanera subtilis gaat en komt.

Kaarten en tabel
Voor verspreidingskaarten en overzichtstabellen van de gevonden soorten zie pagina 17 t.ot en
met 22.
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23. Thelocarpon
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25. Bacldia
arnoldiana

26. Buellia punctata
en griseovirens
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27. Chaenotheca
ferruginea

28. Cladonia
coniocraea

29. Evernla
prunaslti

30. Hypocenomyce
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31. Hypogymnla
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32. lecanora
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33. lecanora
expallens

34. lepraria

35. Parmelia sulcata
en revoluta

36. Trapeliopsis
granulosa
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BOOMMARTERS IN DE GELDERSE VALLEI
Project van de Vereniging "oor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
(werkgroep boommarter Nederland)
Nieuwsbriefnr. 1 (mei 2003). Redactie: F. Alleijn, R. Huijssen, G. Visscher, H.l. Wijsman.
Tony Offermansweg 6, 1251 KJ Laren

Introductie
De meeste inwoners van de Gelderse Vallei zullen wel weten dat er een Reconstructieplan voor
het gebied is opgesteld. In dat plan is de boommarter (Martes martes) geselecteerd als "stersoort"
waarmee in de planvorming rekening moet worden gehouden. Het Reconstructieplan voorziet
ook in een aantal maatregelen die kunnen bijdragen aan de kansen voor een goed leefgebied voor
deze dieren zoals aanleg van bos en natuurgebied en ecopassages en de aanleg van een robuuste
ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug dwars door de Gelderse Vallei
van Voorthuizen naar Leusden.
Zitten er eigenlijk wel boommarters in de Gelderse Vallei? Leven ze hier permanent of trekken ze
er alleen maar doorbeen van het ene grote bosgebied naar het andere? Welke maatregelen moet je
treffen voor deze schuwe cuftuurvlieder? De Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming met de daarbij aangesloten specialistische Werkgroep Boommarter
Nederland wil graag dat deze vragen beantwoord worden. De vereniging heeft daarom een
projectvoorstel ingediend bij de Stichting Vemieuwing Gelderse Vallei. Het voorstel voorziet in
een veldinventarisatie en een presentatie van de resultaten die mensen enthousiast maakt voor de
bescherming van deze prachtige dieren. We hopen dat zo ook het. draagvlak voor hun
bescherming toeneemt. De provinciale besturen van Utrecht en Gelderland is gevraagd om
subsidie te geven voor dit project. Het succes is sterk afhankelijk van de medewerking van de
bevolking in de streek.
Mensen die het geluk hebben om de aanwezigheid van een boommarter vast te stellen aan de
sporen zoals krabsporen, .mest en latrines, bij de schacht afgebeten veren van holenbroeders of
die het geluk hebben een marter te zien, zijn in het algemeen degenen die veel in de natuur
verkeren. Het zijn bijvoorbeeld landgoedeigenaren, rentmeesters, toezichthouders en leden van
wildbeheerseenheden, beheerders van natuurreservaten, veldbiologen, bewoners van huizen in of
tegen het bos, gemeentelijke landschapscoordinatoren. Wegbeheerders en automobilisten kunnen
ook overstekende en doodgereden dieren aantreffen.
Vooral deze mensen proberen we te bereiken met deze nieuwsbrief alsmede via enkele
streekbladen. Voor hen is een inventarisatieformulier ontwikkeld dat is opgenomen in deze
nieuwsbrief. We raden U aan dit formulier enkele keren te kopiëren voor eigen gebruik en voor
verspreiding onder mogelijke andere waarnemers.
Boommarters gezocht.
Voorjaar 2003 startte in de Gelderse Vallei een inventarisatie om de populatie boommarters in
kaart te brengen. De inventarisatie van deze grote marter maakt deel uit van een project dat
uiteindelijk moet leiden tot het maken van een ecologische verbinding tussen de boommarters op
de Veluwe en die op de Utrechtse Heuvelrug. De inventarisatie loopt tot eind 2004. Het
projectteam vraagt om waarnemingen uit het verleden en heden en om veldwaarnemers, die de
komende anderhalfjaar alert willen zijn op de aanwezigheid van boommarters.
In de Gelderse Vallei zijn op dit moment niet meer dan zo'n 4-5 boommarters bekend. De
nachtelijke levenswijze van het dier maakt inventariseren niet makkelijk. De VZZ heeft het
vermoeden dat er in de Vallei meer boommarters zijn dan nu bekend is. Die informatie is van
groot belang om de populatie in het gebied zelf te versterken en de beoogde verbinding tussen
Veluwe en Heuvelrug tot stand te brengen. landschappelijk en ecologisch zijn de particuliere
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landgoederen en de natuurreservaten cruciaal. De nog aanwezige structuur van oude houtwallen,
bosjes en landgoederen maakt dat de boommarter vanuit de Veluwe en vanuit de Utrechtse
Heuvelrug de Vallei in kan komen bij Voorthuizen en bij Leusden. Misschien weet U nog andere
plaatsen! Ronduit sensationeel was de ontdekking van een nest met jongen in 1988 op het
landgoed Gerven. Nog niet eerder was ontdekt dat boommarters zich zo ver buiten de Veluwe
hadden gevestigd. Zijn er op meer plaatsen wijfjes met jongen gezien? Solitaire dieren zijn
bekend van het gebied tussen Putten-Voorthuizen-Nijkerk, ten westen van Barneveld en ten
noorden van Woudenberg.
Maar om hoeveel dieren het gaat is onbekend. Het reconstructieplan Gelderse Vallei voorziet in
een 70-ta\ ecologische passages en de omvorming van 3740 hectare tot natuurgebied. Ook voor
de boommarter moet deze kans worden benut Van de 300 tot 500 boommarters in Nederland
sterft jaarlijks ongeveer 20 % als verkeersslachtoffer met name in het Gooi,op de Heuvelrug, de
Veluwe en in de Gelderse Vallei. Een goede registratie van de verkeersslachtoffers en van dieren
die de weg oversteken is belangrijk. De VZZ schat dat er onder optimale omstandigheden in de
Gelderse Vallei plaats is voor ongeveer 35-40 van deze dieren. Het doel van dit project is goede
levensomstandigheden te realiseren voor een basispopulatie van 15 volwassen dieren.
Wat is een boommarter?
De boommarter is een grote martersoort. De lengte van neus tot staartpunt ligt tussen de 60 en 85
cm. Zeer kenmerkend is een grote ovale en wat onregelmatige crèmegele vlek op de borst van het
verder kastanjebruin gekleurde dier. Wat ook opvalt is dat ze ten opzichte van andere
marterachtigen als bunzing en nerts naar verhouding hoger op de poten staan. Boommarters leven
in de schemering en 's nachts, meestal alleen en ze mijden menselijke activiteit. Hij verraadt zijn
aanwezigheid meestal door krab sporen op oude beuken met holen en door de plekken waar de
uitwerpselen worden gelegd (latrines). Dit is vaak op een kei, stronk, in de mik van een dikke tak
of eeh andere wat meer opvallende plek in de omgeving. De zwarte uitwerpselen zijn lang, dun
en gedraaid en bevatten vaak haren, botrestjes en ook wel plantaardige resten, zoals pitten van
vruchten. Dit alles maakt deze marter mysterieus en het is een uitdaging om hem te onderzoeken.
Bovendien heeft hij een groot leefgebied nodig Een vrouwtje 150 - 200 hectare en een mannetje
tot wel 1200 hectare. In dat leefgebied moeten in ieder geval oudere stukken bos aanwezig zijn
met oude loofbomen waarin holen zitten om te kunnen slapen of een nest met jongen groot te
kwmen brengen. Daarnaast zijn er verbindingswegen aanwezig in de vorm van houtwallen en
houtsingels met bijvoorkeur oude bomen. Overigens zijn boommarters ook in staat om stukken
open weiland over te steken. In de Gelderse Vallei zijn boommarters niet snel te verwisselen met
andere marters. De steenmarter, die net zo groot is, komt ten noorden van de grote rivieren en ten
westen van de Ijssel nog nauwelijks voor. Hij heeft wel een grote wittere vlek, die begint bij de
keel en oploopt tot de voorpoten in een omgekeerde V. De bunzing en de nerts (ontsnapt uit
fokkerijen) hebben geen borstvlek. Bovendien zijn de grootste bunzings en nertsen ongeveer net
zo groot als de kleinste boommarters. Er is dus nauwelijks overlapping in grootte tussen de
volwassen dieren. Ook bewonen bunzing en nerts een ander biotoop dan de boommarter.
Zin om mee te doen? Het projectteam zoekt mensen, die extra aandacht willen geven àan de
boommarter. Bijvoorbeeld door tijdens veldwerk ook te letten op sporen of door speciaal de
geschikte plekken voor boommarters te bezoeken en te controleren op hun aanwezigheid. Deze
mensen worden ondersteund met speciaal vervaardigde inventarisatieformulieren, waar ook
meteen de sporen en kenmerken op zijn aangegeven. Oude en nieuwe waarnemingen zijn
welkom.
Heeft u interesse om in het veld op de boommarter te letten of denkt u er wel eens één te hebben
gezien? Neemt u dan contact op met de mensen die zijn vermeld op het inventarisatieformulier.
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Boommarters in de Gelderse Vallei
Project van de Vereniging voor Zaogdlerkundé: en Ｗｯ ｧ､ｩｲＭＮ ｢ＨｪＺ［ ｩＧｦﾷｲｉＱ ｩｮｾＱ
( Werkgroep BoommartetjNedertand)

Inventarisatieformulier
I

'"

A. Algemeen
Waarnemer
Adres / postcode / woonplaats
Rapporteur /Iiteratwrnron
Adres / postcode / woonplaats
Omschrijving vindplaats

I O.zoogdiersoort
I E.Waamemlngsdatum

Boommarter

I Martes maffes I codenummer
I jaar; I I 1 I maancl-; I

T61611
I dag;

I

• zo nodig bij de rnaandoode; 20 : winter- begin van het jaar I 30' lente J 40: zomer J 50: her1at I 60: winter - einde van het jaar.

F.Plaatsbapaling vla topografische kaart (bladen 1 : 50.000 of 1 : 25.000)
Atlasblok

Amersfoort-<:OOrdinaten snijpunt = hoek links beneden

kaartblad:

hoknummer:

G.Aantsl

codes; 1=geschat / 2 = exact / 3 = onbekend

H. Geslacht /Ieeftljd

vert.lijn (y):

hor.lijn(x):

3=
4=
5=

codes: 1 = juveniel
2 = volgroeid
0= onbekend

d'

onbepaald

d' juveniel
d'

aantal:

codEHlr :

volgroeid

6=
7=
8=
9=

ｾ
ｾ
ｾ
ｾ

onbepaald
juveniel
volgroeid
drachtig / zogend

code -or

Herkenning van de aanwezigheid van Boommarters
Ｍ ＮＬ Ｍ Ｍｾ Ｍ ＺＭ ＺｬＧｃ

Uiterlijk

1iIJrGtlI;8C-BOcm
\dIIu; dI:InQr I ｾ

bIIf;Ol ........Iig'·

l\"ltIt geIge bM

...... ｲ ､ ｴ ｄ ｉ Ｚ ｯ ｰ ｾ Ｇ Ｌ

• ＢＯｮｾ

ＮｾＺ

Prooiresten

Uitwerpselen

;-

1Ingte; 8-10 cm

...... '-"G.
KlIm ;

Ｌｩ､ｨＧＢＮｍｴｉ ｫｯ ｾ ｮ･ｷ ［ ｵｬＺ｜ｗ

dun,bMYamig gd1lIId met _

1,. kadi ka'IY.-.., hM ehd

Aanvragen en Insturen inventarlsatleformulleren:
Regio len noe"'en van de Al (Nijkerk I Putten e.o.) ODOrdinatle; R. Huijssen, Berl/oz/aan 4, 38112 GT Nijkerk, 033 • 24110091
Regio lenzulden van de Al (Bameveld e.o) OOO'dlnalie; G. Visscher, P.Potter/aan 32, 3931 TE Woudenberg, 033 ·281118112
･ｫｾｴ ､ｵｯｨｮｉ
COÓ4"dlnotle en loetsing. H.J. Wijsman , Tony Otfermansweg 11, 1251 KJ Laren, 036·6389031
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I Topogr.kaart, naam:

Naam terrein:

Nr:

o 2 = Natuurmonumantan.

Eiganaar : 0 1 = SBB
4 = particuliar

o

I terreinnummer :

03= Prov.Landschap

05 = Ovarig

Q Zichtwaameming
Tijdstip:

Formaat

uur
01 = licht
2 = schemering
03 = donker

Kleur bef
0=1 wit
= 2 roomkleur
0=3geel
0= 4 oranje

o = 1 vleeskleurig o = 1 donkerbruin
o = 1 rond tot poten o = 1 onbekend
o = 2 kastanjebruin
o = 2 ook poten
o = 2 witbehaard
0= 2 zwart
0= 3 gevorkt
o = 3 bruin behaard 0= 3 bruin
o = 3 grijsbruin
o = 4 alleen op kin 0=4 ..................... 0=4 ................... 0=4 licht

verhouding,
totala lengte: staart
=
1: 0, ..............

Plaats
[) = 1 op de grond
= 2 in door kroon
= 3 lagen de stam
= 4 in I bij hoite
= 5 takkenhoop

o = 1 vluchland o = 1 badelend
o = 2 nieuwsgiarig o = 2 krijsend
0=3 schuw
0= 3 piepend
0=4 spelend
o = 4 mokkerand

vorm bef

kleur oorrand

kleur neuspunt

kleur vacht

Conditie

04 = zeer oud

Aantal
01 = 1
02=2tot5
03 = 6 tot' 10
04= latrine

Afmetingen
grootste ex.
lengte: ................cm
breedte: ..............cm
geschat I gamelen

Boomsoorl
01 = Beuk
02=Am. Eik
03 = Eik
04=Berk
05 = ......................

Afmetingen
onderste krassen: ............cm bovan grond
bovenste krassen: ...........cm boven grond
lengte krassen: ...............cm
max afstand tussan nagels:................. Cf!1
onderlinge nagalafstand: gelijk I ongelijk

aanwijzingen

holten in boom / omtrek boom:.............cm
diameter I hoogte I min afstand zijtak
1 = .........cm............m.......................cm
2 = .........cm............m.......................cm
03 = .........cm........:...m....................,..cm
04= .........cm............m.......................cm

cm

o
o

R Uitwerpselen

Vindplaats

o 1 = op de grond
02 = in holte
o 3 = op zijtak
o 4 = onder boom

o
o
o
o

o 1 = zeer vers
o 2 = vrij vers
o 3 = verregend/oud

Gedrag

Galuid

0=5geen

5 Krabsporen per boom
Aantal
01 = 1
02=2tot5
03=6to110
04 = meer dan 10
05 geen

Richting

o 1 = horizontaal
o 2 = verticaal
o 3 = diagonaal
04= ....................

T Holten per boom
plaats van de boom
01 = solitair
02 = in laan
3 = in boomgroep
04 = perceel
05= ......................

Type holte
01 = specht
2 = inrotting
03 = scheur
4 = nestkast
05 = ......................

o
o

o

U Prool- en voedselresten
prooisoorl

............................................
Verzameld: JA
V Prenten

I

NEE

(sneeuw)

o 1 = krabsporen
o 2 = prooiresten
03 = m.arter
o 4 = uitwerpsel
05=geen

locatie

o 1 = op de bodem
02 = in holte
o 3 = op zijtak
o 4 = onder boom

o
o

voedselsoorl

o 1 = zoogdier
02 = vogel
03= insect
4 = vruchten

o

slagpennen

o 1 = afgebeten
o 2 = uitgetrokken
03 = beide
04 = .............................

Geef schematische schets van·hel patroon.

lengte: ...........................cm
breedte: ........................cm
paslengte : ....................cm

W Toelichting t beschrijving I opmerkingen:

-

..

.................................................................................................................................................

WEGBERM ONTDAAN VAN ZOMERTOOI
Arnold van der Ark, Frederik Hendriklaan 74, 3708 VB, Zeist
(Terreinbeheerder Abrona, lokatie Sterrenberg)
Jaap Wisman, Prinses Irenelaan 53, 3832 CB, Leusden

Bij het groenbeheer buiten de woonkernen door provincie, gemeente en andere instanties
krijgt het handhaven en stimuleren van de biodiversiteit steeds meer aandacht en veel gaat
in de ogen van ecologen al de goede kant op. Soms, waarschijnlijker echter veel vaker, gaat
het niet goed en worden er beslissingen genomen waarbij inzicht en kennis te kort schieten.
Enkele voorbeelden. Het eerste betreft het planten van jonge lijsterbessen in een uitgedund
eikenberkenbos aan de rand van de Leusderheide. Het sterke vermoeden dat hier iemand heeft
geadviseerd met een grote affiniteit voor vogels dringt zich bij ons op. Het bosje is omringd
door grote complexen bossen waar voldoende diversiteit aan voedsel is voor vogels.
Bovendien was de aanplant gedoemd te mislukken omdat ze niet voldoende licht kreeg.
Nu, ongeveer 5 jaar later, blijkt deze aanplant vrijwel geheel dood te zijn. Door het weghalen
van te veel berken en te weinig eiken is er schade toegebracht aan bijvoorbeeld de
paddestoelenflora die met levende berken in symbiose leven. Een aantal van de hier
voorkomende soorten komen voor op de rode lijst.
Het tweede voorbeeld betreft de wegberm aan de Vieweg in van de gemeente Woudenberg. In
deze bijzonder natuurrijke berm stonden behalve eiken ook grote populieren. Bij een woning
zijn ze weggehaald en dat lag voor de hand in verband met gevaar bij harde wind, maar dat er
dan iemand zo maar een beslissing neemt om ook de rest van de populieren weg te halen, is
voor ingewijden onbegrijpelijk, gezien de bijzondere symbiose met andere bodemorganismen.
Met behoud of stimuleren van biodiversiteit is helemaal geen rekening gehouden. Er is juist
van afbraak sprake. Het vreemde van deze actie is, dat er juist met de gemeente Woudenberg
en een vertegenwoordiger van de Provincie afspraken over beperkt knotten of kappen waren
gemaakt.
Een ander voorbeeld. De eerste van bovengenoemde auteurs schreef in de Zeister huis aan
huis krant, de Nieuwsbode, van donderdag 24 juli 2003 het volgende (ook verschenen in
Amersfoortse courant als ingezonden stuk en in het vakblad Tuin en Landschap no: 19, 11
september 2003)
Net nu het toeristenseizoen weer begint, zijn sommige wegbeheerders weer druk bezig de

bermen te ontdoen van hun prachtige zomertooi. Het betreft o.a de middenberm van de

Amersfoortseweg, de N237, de oude weg tussen Utrecht en Amersfoort, de middenberm van
de Zandbergenlaan en de middenberm van een gedeelte van de Boulevard te Zeist.
Ongetwijfeld zullen meer van deze prachtige bermen het slachtoffer worden van de
opruimwoede van de wegbeheerder. Terwijl kruiden in hun volle bloei staan worden ze
meedogenloos weggemaaid. og net voor de aanstormende maaier kon ik de volgende
soorten determineren: Peen (Daucus carota), Duizendblad (Achillea millifolium), bottelroos
Rosa rugosa, Boerenwormkruid (Tanacetum vu/gare), St-Janskruid (Hypericum perforatum),
Zandblauwtje (Jasione montana), Jacobskruiskruid (Senecio jacobea), Vlasbekje (Linaria
vu/garis), Gewoon biggenkruid (Hypochoeris radicata). Ook ontwaarde ik verschillende
vlinders zoals Bminzandoogje (Manio/a jurtina) en Klein geaderd witje (Pieris napi). Op het
Jacobskruiskruid krioelde het van de geel-zwarte rups van de Sintjacobsvlinder (Tyria
jacobaea).
De rupsen hebben niet eens de gelegenheid zich te verpoppen, de kruiden kunnen geen nectar
aanbieden en zich niet door zaad verspreiden, laat staan dat het publiek er van kan genieten.
Na de winter en onttrokken aan het oog valt na de kaalslag wel meteen het vele afval op wat
door automobilisten gedropt wordt.
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Uiteraard kan ik het mij goed voorstellen dat bij kruispunten en onoverzichtelijke punten het
gewas weggehaald wordt. Echter in de middenberm waar de kruiden een verkeersgeleidende
functie hebben, vind ik het erg jammer. Wrang is het ook om te weten dat juist op 28 mei dit
jaar, de burgemeester van Amersfoort, mevr. A.van Vliet-Kuiper en de burgemeester van
Utrecht, Mevr. A.H. Brouwer-Korf het nieuwe vlinderproject geopend hebben: Vrije baan
voor vlinders tussen Utrecht en Amersfoort.
De mooie middenberm staat nog een andere dreiging te wachten met name een deel langs de
Amersfoortseweg. Twee jaar geleden heeft de wegbeheerder eiken in deze wegberm geplant
terwijl op de zij bermen van de Amersfoortseweg al vele eiken stonden. Als de kroon van de
eik gesloten wordt, is het gedaan met de mooie kruidenrij ke berm.
De kruiden krijgen niet alleen te weinig licht maar ook te veel voedsel van al het afgevallen
blad. De bennflora zal veranderen in een ruigteflora zonder veel bloemen, die nu al te zien is
in de zij bermen van de Amersfoortseweg. Een beheerder moet altijd kiezen: of een berm met
bloemrijke kruiden op een schrale bodem, of een berm met bomen in humusrijke grond. Een
combinatie van deze twee is eigenlijk niet mogelijk. De nieuwe bomen in de middenberm van
de Amersfoortseweg zullen nooit gezonde volwassen bomen worden. Wanneer de bomen
ouder worden, wordt in de herfst het blad geruimd om gladheid te voorkomen, dus er zal nooit
een voldoende ontwikkelde humuslaag ontstaan. Door een gebrek aan humus en een teveel
strooizout in de wintermaanden zal de boom nooit optimaal kunnen groeien wat zich op den
duur wreekt door takbreuk e.d. dus veel onderhoud. Bij navraag bij de provincie bleek dat de
bomen zijn geplant omdat er vroeger ook al eiken stonden. Echter nu rijdt er geen paard en
wagen meer, maar vele auto's. Ook zal in de toekomst menig automobilist in de herfst
opgeschrikt worden door vallende eikels.
Mijn voorstel is om de eiken naar andere markante plekken te verplanten nu het nog kan en de
wegberm te beheren zodat kruiden en insecten weer kunnen gedijen. Voor de wegbeheerder
betekent dit minder onderhoud. Men hoeft om minder obstakels heen te maaien (bomen), in
de toekomst minder vaak te snoeien (takbreuk), minder blad af te voeren. Dit lijkt me een
kleine ingreep voor een vrije vlinderbaan tussen Utrecht en Amersfoort. Laten we hopen dat
we volgende jaren niet meer naar het buitenland met vakantie hoeven om mooie bermen te
kunnen zien.
Het is nooit te laat om beheer te verbeteren. Over tien jaar is er geen bloemrijke berm meer
over, dan is ingrijpen te laat. Twee jaar geleden heb ik de vlinderstichting al ingeseind over
het wel en wee van deze berm. Ze hebben geen actie ondernomen.
De provincie wijst erop dat de veiligheid bij de doelstellingen van het wegbermbeheer voorop
slaat. Maar als ik dan toch ontspoor met mijn auto, kom ik liever terecht in een berm met
kruiden dan tegen zo'n eikenstam.
In het artikel in "Tuin en Landschap" heb ik het uitsluitend over het beheer van de
middenberm. Van de bermen aan de zijkant van deze wegen is het beheer goed. Dit zijn
schaduwrijke bermen onder eiken met veel ruigtekruiden. Ook het maaibeleid op
onoverzichtelijke punten bij bochten is goed. (Veiligheid)
Een goed bericht is dat de provinciale ecoloog o.a. naar aanleiding van bovenstaand
artikel van plan is het beheer aan te passen.
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VOORJAARSPADDESTOELEN IN DE
SCHOOLSTEEGBOSJES TE LEUSDEN
Excursie van de Ned. Mycologische Vereniging dd 12 april 2003
J. Wisman, Prinses Irenelaan 53, 3832 eB Leusden

Met toestemming van de Stichting "De Boom" Leusden zochten 8 leden van de NMV
(Nederlandse Mycologische Vereniging) op zaterdag 12 april 2003 naar paddestoelen in de
Schoolsteegbosjes. Het is een beschermd natuurgebied dat niet vrij toegankelijk is.
Aanwezig waren: W. Appelhof (De Bilt), mw Y Dijkman (Rosmalen), W. van Dijk
(Achterveld). M. Huisman (Dirksland), J. Kap (Vlijmen). mw. A. de Ronde (Venhuizen), K.
van VLiet (Amersfoort) en J. Wisman (Leusden).
We beschikten over een kaart waarop de bospercelen met codenurruners waren aangegeven.
De soorten werden steeds per perceel genoteerd. Slechts een klein deel van de percelen kon
worden geïnventariseerd.
In totaal vonden we 45 soorten en zoals te verwachten was alle op dood hout en soms op oude
resten van kruidachtige planten. Er werden slechts 5 soorten uit de groep van de
plaatjeszwammen Cagaricales) gevonden namelijk: Glimmerin1ctzwam (Coprinus micaceus),
Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes) , Scherpe schelpzwam (Panel/us stipticus),
Gewone zwavelkop (Psilocybe fasciculare), Gewoon matkopje (Simocybe rublJ. De rest, tot
soms zeer klein vruchtlichamen, bestond uit zakjeszwammen Cascomyceten) en eveneens van
klein tot groot de korstzwammen Caphyllophorales).
Veel kleine soorten worden in Nederland vaak over het hoofd gezien en daardoor is de
verspreiding onvoldoende bekend; Stekelige korstkogeIzwam (Eutypa spinosa), Harig
schorsschijfje (Eutypel/a scoparia) en Fraai franjekelkje (Trichopeziza mollissima) zijn hier
uitgesproken voorbeelden van. We vonden I soort van de Rode Lijst uit de categorie
"kwetsbaar" namelijk KogelboutskooIzwam (Daldinia concentrica) op esdoornhout.
Voor de hier eerder gevonden vOOijaarssoort Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa)
was het nog wat te vroeg; deze verschijnt meestal in de maand mei. Te laat waren we
vermoedelijk al weer voor de vorig jaar in perceel 17AI gevonden Krulbaarkelkzwam
(Sarcoscypha austriaca).

Platte Tonderzwam
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SOORT

KMHOK
157/459 158/459
8jerkandera adusta (Grijze buisjeszwam)
17A1
1701
Caloria neglecta (-)
brandnetel
17A1
Ceriporia reticulata (8osnetje)
loofhouttak
1783
Chaetosphaerella fusca (-)
op Oiatrype stigma
1781
Chaetosphaerella phaeostroma (-)
loofhouttak
1781
Coprinus micaceus (Glimmerinktzwam)
stronk
17A1
Oacrymyces stillatus si (Oranje druppelzwam)
17A2
Oaedaleopsis confragosa (Roodporiehoutzwam)
1783
Daldinia concentrica (Kogelhoutskoolzwam)
17A1
esdoorn
1783
Oiatrvne stiama{Korstvormia schorsschiifie)
17A1
1781
Oiatrypella quercina (Eikeschorsschijfje)
eikentak
17A2
1781
Eutypa spinosa (Stekelige korstkogelzwam)
liggende beukenstam
1701
Eutypella scoparia (Harig schorsschijfje)
1783
Exidia truncata (Eiketrilzwam)
1781; 180
Flammulina velutipes(Gewoon fluweelpootje)
17A2
1781
Fomitopsis pinicola (Roodgerande houtzwam)
1701
Ganoderma lipsiense (Platte tonderzwam)
17A2
1781
Hypoxylon fuscum (Gladde kogelzwam)
17A1
Hypoxylon multiforme (Vergroeide kogelzwam)
17A2
1781
Lachnum viraineum {Gewoon franiekelkie\
loofhouttak
1783
Lachnum virgineum (Gewoon franjekelkje)
beukendop
1781 ; 1701
Lenzites betulinus (Fopelfenbankje)
esdoornstronk
17A1
Leptosphaeria acuta (-)
17A1
1781
Meruliopsis corium (Papierzwammetje)
17A1
Mollisia cinerea (Gedrongen mollisia)
1781 ; 1783
Nectria episphaeria (Kogelmeniezwammetje)
1781
Orbilia delicatula (Niersporig wasbekertje)
loofhouttak
1783
Panellus stipticus (Scherpe schelpzwam)
17A2
Peniophora Iycii (8erijpte schorszwam)
17A1
1783
Penioohora nuercina ïPaarse eikeschorszwam)
17A2
Phanerochaeta sordida (Groezelig huidje)
loofhouttak
1783
Polyporus brumalis (Winterhoutzwam)
1781 ; 1783
Psilocybe fasciculare (Gewone zwavelkop)
1701 ; 19H5
RogerselIa sambuci (Witte vlierschorszwam)
17A1
Schizopora flavipora(Abrikozenbuisjeszwam)
1781
Schizopara paradoxa (Witte tandzwam)
loofhouttak
17A1
Simocybe rubi (Gewoon matkopje)
loofhouttak
1781
Steccherinum bourdotii (Grootsporige raspazwam) loofhouttak
1701
Stereum hirsutum {Gele korstzwam\
17A2
1701
Trametes gibbosa (Witte bultzwam)
esdoornstronk
Trametes versicolor(Gewoon elfenbankje)
17A1
1781
Trechispora farinacea (Melig dwergkorstje)
17A2
rrrichopeziza mollissima (Fraai franjekelkje)
180
Ixylaria carpophila (8eukedopgeweizwam)
beukendop
1701
Xylaria hypoxylon (Geweizwam)
1783
Xviaria lonaioes {Esdoornhoutknotszwam\
esdoorntak
1781
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Uit de Amersfoortse Courant van 7 januari 2004:
Kasten voor boommarters
Begraafplaats Rusthof maakt jacht op konijnen.

Door Remeo Reiding

Amersfoort· Als het aan begraafplaats Rusthof ligt. wor'den konijnen die voor overlast zorgen zo spel mogelijk
naar de eeuwige jachtvelden verwezen.
Maar door een jachtverbod kan
de AmersfooItse begraa1jllaats de
dood van de beesten moeilijk bespoedigen. "Wij zouden zelf ook
graag zien dat dit verbod werd opgeheven. Helaas denkt de wetgever daar anders over," schrijft
Rusthof-beheerder M. Borst aan
bezoeker en grafeigenaar P. Vrijlandt '
Vrijlandt ergert zich aan de slonzige indruk die het graf van zijn
moeder maakt door toedoen van
konijnen. Zo bevindt zich onder
meer een fors hol boven het graf.
De Hilversummer· deed zijn beklag, maar vooraJsnog tevergeefs.
Volgens Vrijlandt had al eerder
op een andere wijze ingegrepen
kunnen worden tegen konijnen
die schade aanrichten op de begraafplaats aan de Dodeweg. "Jk
ben inmiddels 80 jaar," zegt Vrijlandt verontwaardigd. "Moet ik
dan met een schop naar de begraafplaats komen om die gaten
te dichten?"
De beheerder van de begraafplaats erkent de problemen en
zegt z'n best te doen om die te
verhelpen. In 1999 werden al
nieuwe hekken rond de begraafplaats geplaatst Die steken dieper in de grond en maken het konijnen lastiger zich een weg naar
Rusthof te graven. Maar de dieren blijven in tamelijk grote getalen komen en zijn nauwelijks
weg te krijgen.
Rusthofheeft volgens de gemeente Amersfoort inmiddels wél een
vergunning aangevraagd voor
een tijdelijke ontheffing van het

jachtverbod. Maar volgens het ministerie van landbouw was de aanvraag van Rusthof incompleet en
had vÓór 21 oktober een nieuwe
aanvraag ingediend moeten worden. Dat heeft de begraafj>laats
niet gedaan.

Kasten
Ook heeft Rusthof zijn hoop I:evestigd op marters. Onlangs zijn
kasten geplaatst w;win deze dieren zich op eigen initiatief zouden moeten vestigen; in de hoop
dat vervolgens natuurlijke bejaging plaatsvindt en-konijnen weg-blijven. "Het is een kwestie van
proberen," aldus woordvoerster
S. de Jong ·van de gemeente
Amersfoort ,.Als er eentje in zo'n
kast komt hebben we geluk gehad."
Marters komen in de regio weinig voor, maar in natuurgebied
Den Treek zijn er enkele gesignaleerd. H. Wijsman. voorzitter van I
de werkgroep boommarter van
de Vereniging voor Zo!>gdierkunde en Zoogdierbescherming, is
aangenaam verrast over het doel
van de kasten. ,.Dit heb ik nog
niét eerder gehoord," aldus Wij..
man. "Jk vind het vreselijk leuk
dat boommarters voor een nuttig
doel worden gebruikt"
In het gebruik van geurstoffen
ziet Rusthof geen oplossing. Vrijlandt had deze suggestie gedaan.
"Op een terrein van dertig hecrare is dat niet effectief," aldus De
Jong, "Dan vinden konijnen wel
een andere plek op de begraafplaats,"
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EEN NIEUW NATUURGEBIED BIJ LEUSDEN
"DE PLEISTERPLAATS"
J. Wisman, Prinses Irenelaan 53, 3832 CB Leusden

Waterschap Vallei & Eem heeft in 2003 het natuurgebied De Pleisterplaats aangelegd, het
is ongeveer zo groot als een flink voetbalveld. Het gebied ligt aan het eind van de
Fokkerstraat in het kantorenpark De Horst langs het Valleikanaal vlakbij rijksweg A2S
Amersfoortcoördinaten 1571462. De werkzaamheden zijn eind april afgerond en op 21 mei
2003 is het officieel geopend met de onthulling van een informatiepaneel
Het Vallei kanaal vormt een zogenaamde ecologische verbindingszone en is een lint natuur dat
grotere natuurgebieden met elkaar verbindt. Omdat planten en dieren zich hier langs kunnen
verplaatsen, wordt hun leefgebied groter. Het Valleikanaal verbindt de natuur in de randmeren
en het Eemland met die van de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De
stad Amersfoort vormt een flinke barrière in deze verbindingszone en De Pleisterplaats moet
deze drempel verlagen.
De naam van het gebiedje geeft een voorname functie weer die plannenmakers voor de natuur
aan De Pleisterplaats hebben toegedacht. Men denkt dat organismen die de stad Amersfoort
passeren hier even rust en voedsel kunnen vinden voor ze verder trekken langs de
verbindingszone. Maar het is niet alleen deze functie waarbij met de inrichting rekening is
gehouden. Er zijn ook alle kansen voor nieuwe natuur die zich hier tijdelijk of definitief kan
vestigen.
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Plas is kraamkamer voor vissen
De plas, in het midden van het gebied, staat in verbinding met het Vallei kanaal. Het vormt een
kraamkamer voor vissen als de winde, het bermpje en de kleine modderkruiper. Deze vissen
zwemmen vanuit het Valleikanaal het gebied in om daar te paaien. In het midden is de plas
150 cm diep, aan de oevers is hij ondiep. De oevers zijn begroeid en vormen voldoende
beschutting voor de eitjes van de vissen. Ook de ijsvogel, eendagsvlieg en diverse libellen
hebben hier overlevingskansen.

Amfibieën in poelen
De twee poelen staan niet in verbinding met ander water en vormen daarom volgens het
waterschap een prettige omgeving voor amfibieën zoals de kikker en de kamsalamander. Zij
kunnen zich op de zanderige oevers in de zon opwarmen. Als er gevaar dreigt, biedt de
begroeiing een schuilplaats. De poelen en de begroeiing trekken ook dieren aan zoals de
ringslang, spitsmuis, ooievaar, reiger, steenuil en vleermuis.

Kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug
De kwelzone wordt gevoed door schoon grondwater dat op deze plek vanuit de Utrechtse
Heuvelrug omhoog komt. Dit trekt bijvoorbeeld plantensoorten aan zoals Echte
koekoeksbloem, Dotterbloem, Holpijp, Gewone waterbies en Pinksterbloem. Plantensoorten
uit de kruisbloemenfamilie waartoe de Pinksterbloem behoort, zijn weer de waardplanten
voor de vlinder Oranjetip.

De kosten en het beheer
De gemeente Leusden is eigenaar van het terrein en de kosten van het beheer en het
onderhoud is voor haar rekening. De aanleg heeft de gemeente evenwel niets gekost.
Driekwart van de 32000 euro is betaald door het waterschap, de rest door de provincie
Utrecht. Één van de maatregelen die de gemeente heeft genomen is het verbod om er met een
hond te wandelen, dus ook aangelijnd is het verboden.
Echter tegelijkertijd geldt sinds kort de regel dat honden op de Liniedijk legaal los mogen
lopen. Dit lijkt tegenstrijdig omdat de Liniedijk met de Pleisterplaats een integraal onderdeel
vormen van de ecologische verbindingszone langs Leusden.

Tot slot
Het is te hopen dat de functie van het gebied in de toekomst enigszins aan de verwachtingen
kan voldoen en dat het niet als een "pleistertje" gaat dienen in een geheel verstedelijkte
omgeving.
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